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Lyhenteet ja käsitteet 

dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

FINIBA Suomen tärkeä lintualue 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GWh gigawattitunti, energian yksikkö 

Hankealue  alue, jolle suunnitellut tuulivoimalat sijoitetaan 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

IBA kansainvälisesti tärkeä lintualue 

km kilometri 

km/h kilometriä tunnissa 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kvalt kunnanvaltuusto 

KVL keskimääräinen vuorokausiliikenne 

KVL ras raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne 

LsL luonnonsuojelulaki 

LUKE Luonnonvarakeskus 

m metri 

MetsäL metsälaki  

mpy merenpinnan yläpuolella 

m/s metriä sekunnissa 

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 

MW megawatti, tehoyksikkö 

MWh megawattitunti, energian yksikkö 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Roottori  turbiinin lavoista ja nasellista koostuva kokonaisuus 

SAC Natura 2000 –verkoston erityisten suojelutoimien alue  

 (eng. Special Area for Conservation) 

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

SEKV-verkko suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko 

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

st seututie 

STY Suomen Tuulivoimayhdistys 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

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

Tuulivoimala  yksittäinen tuuliturbiini, joka koostuu lavoista, nasellista, tornista ja perustuksesta 
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VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VesiL vesilaki 

vt valtatie 

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

TWh terawattitunti, energian yksikkö 

yt yhdystie 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-laki laki ympäristövaikutusten arvioinnista 

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus 
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Tiivistelmä  

Hanke 

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Paltamo 
Oy suunnittelee Takiankankaan-Hukkalansalon 
tuulivoimapuistohanketta Paltamon ja Puolangan 
kuntien alueelle. Takiankankaan alue rajautuu län-
nessä Vaalan kunnan rajaan (ja maakuntarajaan). 
Hankealueelle suunnitellaan enintään 52 uuden 
tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voi-
maloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 
metriä.  

Hanke kattaa kokonaisuudessaan noin 8122 heh-
taarin laajuisen alan, josta Takiankankaan osuus 
on 4 678 ha ja Hukkalansalon 3 444 ha. Hankkeen 
tuulivoimapuistoalueet ovat metsätalousaluetta 
ja maa-alat ovat pääosin yksityisten maanomista-
jien omistuksessa. 

Tuulivoimapuistohanke muodostuu tuulivoima-
puistoalueista ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. 
Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentu-
vat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten ar-
vioinnin edetessä.  

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Ilma-
tar Paltamo Oy. Ilmatar on vakiintunut suomalai-
sen tuulivoiman toimija jo lähes 10 vuoden koke-
muksella. Ilmatar työllistää tällä hetkellä 50 henki-
löä tuulivoimapuistojen kehittämisessä, rakennut-
tamisessa, operoinnissa ja sähkön myynnissä. Par-
haillaan Ilmattarella on rakenteilla Suomeen yli 91 
tuulivoimalaa, täysin markkinaehtoisesti.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

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

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, 
arvioida ja kuvata hankkeen todennäköisesti mer-
kittävät ympäristövaikutukset. Arviointimenette-
lyssä kuullaan viranomaisia, ja niitä, joiden oloihin 
tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä 
ja säätiöitä, joiden toimintaa hankkeen vaikutuk-
set saattavat koskea. Arviointi ei ole lupamenet-
tely. Arvioinnin tuottamaa tietoa käytetään hank-
keessa 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 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. YVA-konsulttina on FCG Finnish 
Consulting Group Oy.  

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan ta-
voite vastata osaltaan niihin ilmastopoliittisiin ta-
voitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopi-
muksin sitoutunut. Uusiutuvan energian käyttöä 
lisätään niin, että sen osuus energian loppukulu-
tuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjes-
telmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vah-
vasti uusiutuviin energialähteisiin.  

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho tässä 
hankkeessa on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi 52 
voimalalla olemaan noin 312–520 MW. MW. Tuu-
livoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön netto-
tuotanto tulisi tällöin olemaan noin 900–1 500 
GWh luokkaa.  
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Arvioitavat vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastel-
laan neljää varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä 
niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen to-
teuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioi-
daan seuraavat vaihtoehdot: 

 

 

 

 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä teh-
tävien luonto- ym. selvitysten perusteella tuulivoi-
maloiden sijoittelua tarkennetaan ja voimalapaik-
kojen lukumäärä voi muuttua jatkosuunnittelussa.  

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnanverk-
koon tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: 

 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden nykytilan 
kuvaus 

Alueiden yleiskuvaus 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet sijoittuvat pää-
osin Paltamon kunnan alueelle, aivan kunnanrajan 
tuntumaan. Takiankankaan länsiosa rajautuu Vaa-
lan kunnanrajaan, pieni osa rajauksen pohjoiskär-
jessä myös Puolangan kunnanrajaan. Hukkalansa-
lon aivan luoteisin kärki sijoittuu Puolangan kun-
nan alueelle. Paltamon keskustaajama sijaitsee 
hankkeen tuulivoimapuistoalueiden kaakkoispuo-
lella, lähimmillään noin kahdeksan kilometrin etäi-
syydelle Hukkalansalon aluerajauksesta. Puolan-
gan keskustaajamaan kertyy matkaa noin 35 km.   

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueella on katta-
vasti metsätieverkostoa. Takiankankaan etelära-
jalla kulkee junarata. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden lähiympä-
ristö on pääosin metsätalousaluetta ja maaseutua. 
Lähin taajama on Paltamon keskustaajama hank-
keen tuulivoimapuistojen kaakkoispuolella, lähim-
millään noin seitsemän kilometrin etäisyydellä lä-
himmästä voimalasta. Lähimpään kylään (Mela-
lahti) on Hukkalansalon lounaisimmista tuulivoi-
maloista matkaa noin kahdeksan kilometriä. Li-

VE 0 Tuulivoimalat 
Hanketta ei toteuteta. 

VE1 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enin-

tään 52 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 
31 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 
21 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 350 
metriä.  

VE2 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enin-

tään 50 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 
29 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 
21 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 350 
metriä. 

VE3 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enin-

tään 49 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 
31 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 
18 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 350 
metriä. 

VE4 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enin-

tään 47 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 
29 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 
18 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 350 
metriä. 

SVE1  Sähkönsiirto 

Hankkeen tuulivoimapuistoissa tuotettu 
sähkö siirretään valtakunnanverkkoon noin 
35 kilometrin pituisella 110 kV tai 400 kV 
voimajohdolla Fingridin Nuojuan sähköase-
man kautta.  Uusi voimajohto sijoittuisi val-
taosin (n. 30 km:n matkan) Fingridin 220 
kV:n Nuojua -Seitenoikea voimajohdon rin-
nalle. Voimajohdon reitti tarkentuu jatko-
suunnittelussa. 

SVE2 Sähkönsiirto 

Hankkeen tuulivoimapuistoissa tuotettu 
sähkö siirretään valtakunnanverkkoon noin 
37 kilometrin pituisella 110 kV tai 400 kV 
voimajohdolla Fingridin Seitenoikean säh-
köaseman kautta. Uusi voimajohto sijoit-
tuisi valtaosin (n. 29 km:n matkan) Fingri-
din 220 kV:n Nuojua -Seitenoikea voima-
johdon rinnalle. Voimajohdon reitti tarken-
tuu jatkosuunnittelussa. 



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 8 (152) 
 

säksi kymmenen kilometrin säteellä suunnitel-
luista voimaloista sijaitsee kaksi pienkylää; Oikari-
lankylä (Paltamo) ja Jaalanka (Vaala). 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon SVE1 läheisyyteen 
(500 metrin säteelle) sijoittuu yksi pienkylä ja säh-
könsiirtovaihtoehdon SVEA2 läheisyyteen sijoittuu 
yksi kylä.  

Takiankankaan ympäristössä sekä loma- että va-
paa-ajan asutus on keskittynyt alueen eteläpuo-
lella sijaitsevan Kivesjärven rannoille. Hukkalansa-
lon ympäristössä vakituinen asutus on keskittynyt 
Vaarankylään, suunniteltujen tuulivoimaloiden 
eteläpuolelle sekä isompien teiden läheisyyteen. 
Loma-asutus on keskittynyt lähijärvien (mm. Saa-
risenjärvi ja Osmankajärvi) rannoille. 

Kaavoitus 

Hankkeen alueella on voimassa Kainuun maakun-
takaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Kainuun 
tuulivoimamaakuntakaava sekä Kainuun vaihe-
maakuntakaava 2030. Hankealuetta ei ole osoi-
tettu tuulivoimaloiden rakentamisen alueeksi Kai-
nuun tuulivoimamaakuntakaavassa. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueille on maakunta-
kaavassa osoitettu turvetuotannolle soveltuva 
alue (2 kpl), turvetuotantoalue, liikenteen yhteys-
käytävä, matkailun vetovoima-alue, ohjeellinen 
pääsähköjohto 110 V ja pääsähköjohdon yhteys-
tarve ja moottorikelkkareitti.  Joutensuon luon-
nonsuojelualue ja Natura-alue sivuaa hankealu-
etta.  

Luonnosvaiheessa olevassa Kainuun tuulivoima-
maakuntakaavan tarkistamisessa hankealueen 
molemmille osa-alueille on osoitettu tuulivoima-
loiden alueet.  

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Hukkalansalon tuulivoimaloiden kaakkoispuolella 
lähimmillään noin 1,9 km etäisyydellä hankevaih-
toehdon 1 voimaloista sijaitsee Melalahden ja 
Vaarankylän kulttuurimaisemat- niminen valta-
kunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi lähim-
millään noin 13 km etäisyydellä Takiankankaan 
voimaloista sijaitsee Manamansalon kulttuurimai-
semat- niminen valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue. 

Lähimmät valtakunnallisesti avokkaat kulttuurihis-
torialliset kohteet ovat Kivesjärven rautatieasema 

lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Ta-
kiankankaan tuulivoimaloista ja Kainuun puromyl-
lyt lähimmillään noin 4,9 kilometrin etäisyydellä 
Hukkalansalon tuulivoimaloista.  

Maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
arvokkaita alueita on alle 20 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueesta kaksi; Karhulankylän rantavil-
jelymaisema sekä Latvan kylämaisema. Karhulan-
kylän rantaviljelymaisema sijoittuu noin 16 km 
etäisyydelle lähimmästä voimalasta, Hukkalansa-
lon itäpuolelle. 

Muinaisjäännökset 

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueille tai niiden 
välittömään läheisyyteen ei sijoitu ennestään tun-
nettuja muinaisjäännöksiä. Suunnitellun sähkön-
siirtoreitin SVE1 läheisyyteen sijoittuu useampia 
muinaisjäännöksiä. Suunnitellun sähkönsiirtorei-
tin SVE2 läheisyyteen (500 m säde) ei sijoitu mui-
naisjäännöksiä. 

Hankkeen tuulivoimapuistojen sekä suunniteltu-
jen voimajohtojen alueella tehdään arkeologinen 
inventointi maastokaudella 2022. 

Kallioperä  

Takiankankaan alueen kallioperä koostuu pääosin  
tonaliittisestä gneissistä ja pegmattiittigraniitista. 
Hukkalansalon alueen kallioperä koostuu pääosin 
turbidiittisestä grauvakka-peliitistä ja Arkosiitistä.  
Hukkalansalon alueella on myös mustaliusketta.  

Maaperä 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueille tai sähkönsiir-
toreiteille tai näiden välittömään läheisyyteen ei 
sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, 
moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia.  

Takiankankaan hankealueen maaperä koostuu se-
kalajitteisista maalajeista, paksuista turvekerros-
tumista, kalliomaa-alueista, kalliopaljastumista ja 
karkearakeisista maalajeista. Paikoin maaperän 
pintaosissa esiintyy ohuehkoja turvekerrostumia. 
Haukkalansalon hankealueen maaperä koostuu 
sekalajitteisista maalajeista, paksuista turveker-
rostumista ja kalliomaa-alueista. Paikoin maape-
rän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turvekerrostu-
mia. 

Takiankankaan alue sijoittuu korkeustasolle noin 
+135…+190 (N2000). Maaston yleisviettosuunta 
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alueella on lounaaseen. Alueen korkeimmat maas-
tonkohdat sijaitsevat alueen pohjoisosassa Lumi-
mäen alueella. Hukkalansalon alue sijoittuu kor-
keustasolle noin +150…+270 (N2000). Maaston 
yleisviettosuunta alueella on kaakkoon. Hukkalan-
salon korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alu-
een luoteisosassa Julkuvaaran alueelle. 

Pinta- ja pohjavedet 

Takiankankaan tuulivoimapuistoalue sijoittuu Ou-
lujoen (59) vesistöalueelle. Hankealueen pohjois-
osa sijoittuu Ryöjönpuron valuma-alueelle 
(59.347), luoteisosa sijoittuu Vuottojoen alaosan 
alueelle (59.381), länsiosa Rytijoen valuma-alu-
eelle (59.383) ja keski- ja länsiosa Liminpuron va-
luma-alueelle (59.312) sekä etelä- ja itäosa Kon-
gasjoen alueelle (59.352). Takiankankaan hanke-
alueella on Liminlampi. Hankealueella on useita 
puroja ja pienempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat 
pääosin soille.  

Hukkalansalon alue sijoittuu Oulujoen (59) vesis-
töalueelle. Hankealueen pohjoisosaan sijoittuu 
Tulijoen valuma-alueelle (59.354) ja Osmankajär-
ven alueelle (59.353), sekä muu hankealue Silta-
joen valuma-alueelle (59.413).  

Hukkalansalon alueella on useita puroja, Hukka-
lanjoki ja Pienijoki sekä pienempiä virtavesiä, jotka 
sijoittuvat pääosin soille.  

Sähkönsiirtoreitti SVE1 sijaitsee Liminpuron va-
luma-alueella (59.312). Sähkönsiirtoreitti SVE2 si-
jaitsee Siltajoen valuma-alueella (59.413) ja Kan-
gasjärven valuma-alueella (59.414). Sähkönsiirto-
reitti VEA sijaitsee Liminpuron valuma-alueella 
(59.312), Kongasjoen alueella (59.352) ja Siltajoen 
valuma-alueella (59.413). Sähkönsiirtoreitti VEB si-
jaitsee Liminpuron valuma-alueella (59.312), Kon-
gasjoen alueella (59.352), Osmankajoen alueella 
(59.353), Tulijoen valuma-alueella (59.354) ja Sil-
tajoen valuma-alueella (59.413).  

Sähkönsiirtoreitti SVE1 alueella on Iso Kaitainen -
järvi. Sähkönsiirtoreittien alueella on jokia ja pie-
nempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat pääosin soille.  

Takiankankaan ja Hukkalansalon alueiden ja säh-
könsiirtoreittien alueilla ei sijaitse luokiteltuja 
pohjavesialueita. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Takiankankaan ja Hukkalansalon alueet sijoittuvat 
Kainuun vaarajakson länsipuolelle. Luontoarvojen 

osalta Vaara-Kainuulle tyypillistä ovat pienet ja 
usein rehevät korpiset rinnesuot sekä vanhan met-
sän kuviot. Hankkeen tuulivoimapuistojen alueille 
ei sijoitu varsinaisia vaarametsiä, Julkuvaaran ete-
lärinnettä lukuun ottamatta.   

Hank turbidiittisestä grauvakka-peliitistäeen tuuli-
voimapuistoalueiden metsät ovat taustatietojen 
perusteella metsätalouskäytössä olevia ojitettuja 
turvekankaita sekä nuoren ja varttuneen mänty-
valtaisen kasvatusmetsän kivennäismaita. Talous-
metsien luontoarvoja lisäävät virtavedet ja lam-
met. Taustatietojen perusteella Takiankankaan 
luontoarvot perustuvat itäosan Kongasjoen aluee-
seen sekä pohjoisessa Joutensuohon rajautuviin 
osiin ja lännessä Heinipuron ja Heinisuon alueisiin.  
Hukkalansalon luontoarvot perustuvat pienempiin 
virtavesiin ja niiden lähiympäristöihin sekä Julku-
vaaran alueen korpisiin luontotyyppeihin.   

Hankkeen tuulivoimapuistojen sekä sähkönsiirto-
reittien alueelle laaditaan maastokaudella 2022 
luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset.  

Hankkeen tuulivoimapuistojen lähiseudulla esiin-
tyy lajitietojen perusteella reheviä kasvillisuuskoh-
teita sekä pienvesiä, joista osa on huurresam-
mallähteitä. Kallioperätietojen perusteella poten-
tiaalia vaateliaamman kasvilajiston esiintymiselle 
sekä lehtolajistolle on etenkin Hukkalansalon alu-
eella jonkin verran.  

Takiankankaan ja Hukkalansalon alueiden sekä 
hankkeessa tarkasteltujen vaihtoehtoisten säh-
könsiirtoreittien arvokkaita luontokohteita ja kas-
villisuutta inventoidaan kesän 2022 maastoselvi-
tysten aikana. Alueiden luontotyyppejä arvote-
taan niiden uhanalaisuusstatuksen ja luonnontilai-
suuden mukaan. Luontokohteina alueen suunnit-
telussa huomioidaan kaikki luonnontilaltaan edus-
tavat suot ja pienvedet (mm. lähteet) sekä puus-
ton iän ja rakenteen perusteella monimuotoisim-
mat kohteet ja merkittävät lajiesiintymät.  

Linnusto 

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueet ovat elinym-
päristöiltään voimakkaassa metsätalouskäytössä 
olevaa metsä- ja suoaluetta. Alueiden linnustolli-
set arvot löytyvät märimmiltä soilta ja vanhan 
metsän kuvioilta, joilla esiintyy todennäköisesti 
jonkin verran uhanalaista lajistoa. Vesistöjä sekä 
soita reunustavissa metsissä sekä mahdollisilla 
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muilla iäkkäämmillä metsäkuvioilla voi olla merki-
tystä vanhan metsän lintulajiston elinympäris-
tönä. Myös alueiden vesistöt monipuolistavat lin-
nustoa. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ta-
vanomaisissa talousmetsissä olevat linnustolliset 
arvot ovat todennäköisesti melko vähäisiä. Käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella Takiankangas 
sijoittuu maakotkan reviirille, mutta kuitenkin sen 
keskeisten liikkumisalueiden ulkopuolelle. Lisäksi 
hankkeen tuulivoimapuistoalueilla ja niiden lähi-
alueilla on useita sääksen pesiä sekä metson soi-
dinpaikkoja. 

Hankealue ei sijoitu lintujen päämuuttoreiteille 
eikä hankealueelle tai sen lähiympäristöön sijoitu 
valtakunnallisesti tärkeitä lintujen muutonaikaisia 
lepäily- ja ruokailualueita. Sisämaassa lintujen 
muutto on yleisesti yksilömäärältään vähäistä ja 
luonteeltaan hajanaista. Oulujärvi ohjaa jossain 
määrin keväällä kaakosta Perämeren koillisranni-
kolle suuntautuvaa muuttoa ja syksyllä päinvastai-
seen suuntaan tapahtuvaa muuttoa. Tämä tiivis-
tymä voi jossain määrin näkyä Takiankankaan osa-
alueen eteläosissa.  

Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueielle ei sijoitu 
Natura-alueita, mutta Takiankankaan osa-alueen 
tuntumaan sijoittuu Joutensuon Natura-alue 
(FI1200306 SAC).  

Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten 
arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia Na-
tura-tietolomakkeita. Joutensuon Natura-alueelle 
laaditaan Natura-arviointitarpeen tarkastelu sen 
suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten tun-
nistamisen ja potentiaalisen ilmenemisen osalta. 
Lisäksi tarkastellaan maastossa ja arvioidaan lä-
himpien suojelualueiden ja suojeluohjelmien koh-
teiden kohdalla niiden hydrologialle ja pienilmas-
tolle hankkeen lähimmistä rakentamistoimista ai-
heutuvan mahdollisen haitallisen muutoksen po-
tentiaalia.  

Elinkeinot ja virkistys 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet ovat pääosin 
metsätalouskäytössä. Alueille sijoittuu yksittäisiä 
peltoalueita sekä Takiankankaan länsiosaan pieni 
turvetuotantoalue. Hankkeen tuulivoimapuistojen 
alueilla on olemassa kattavasti tieverkostoa. Hank-

keen tuulivoimapuistoalueiden läheisyyteen sijoit-
tuvan Kivesvaaran alueelle sijoittuu matkailutoi-
mintaa. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita voidaan mui-
den metsätalousalueiden tavoin käyttää ulkoi-
luun, marjastukseen, sienestykseen, metsästyk-
seen ja luonnon tarkkailuun. Takiankankaan tuuli-
voimapuistoalueen halki kulkee moottorikelk-
kaura, joka risteää myös sähkönsiirto-vaihtoehto-
jen VEA ja VEB kanssa  

Liikenne 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden etelä- ja län-
sipuolella kulkee valtatie 22 (Ouluntie/Kajaanin-
tie) ja itäpuolella kantatie 78 (Puolangantie/Palta-
montie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden poh-
joispuolella kulkee yhdystie 19093 (Kongasmäen-
tie). Takiankankaan alueen pohjoisosan läpi kulkee 
yhdystie 19035 (Kongasmäentie). Hukkalansalon 
alueen eteläpuolella kulkee yhdystie 19069 (Vaa-
rankyläntie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden 
välissä kulkee yhdystie 19065 (Raappananmäen-
tie). Tuulivoimapuistoalueilla ja niiden ympäris-
tössä on yksityis-/metsäautotieverkostoa, jota 
hyödynnetään tuulivoimapuiston tieyhteyksissä. 
Kulku Takiankankaan alueelle on alustavasti län-
nestä yhdystieltä 19035 lähteviä yksityis-/metsä-
autoteitä pitkin sekä etelästä valtatieltä 22 lähte-
vää Limintietä pitkin, mikäli tasoristeyksen ylittä-
minen yhdystiellä 19035 ja Limintiellä on kuljetuk-
sille mahdollinen. Kulku Hukkalansalon alueelle on 
alustavasti etelästä valtatieltä 22 lähtevää yhdys-
tietä 19069 ja edelleen Vaaranpääntietä pitkin. 
Pohjoisesta alustavat kulkureitit ovat kantatieltä 
78 Paha-Saarisen kohdalta lähtevän yksityis-/met-
säautotien ja kantatieltä 78 lähtevän Mäntymäen-
tien ja edelleen nimeämättömän yksityis-/metsä-
autotien kautta. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin lento-
asema on Kajaanin lentoasema, joka sijaitsee tuu-
livoimapuistoalueiden eteläpuolella, noin 20 km 
etäisyydellä Hukkalansalon alueesta ja noin 24 km 
etäisyydellä Takiankankaan alueesta. Hankkeen 
tuulivoimapuistoalueet sijoittuvat Kajaanin lento-
aseman korkeusrajoitusalueelle Hankkeelle tul-
laan hakemaan lentoestelupaa. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin lento-
paikka sijaitsee Vaalassa, noin 26 km etäisyydellä 
Takiankankaan alueesta länteen. 
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Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa Puolustusvoimilta tulee 
pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolus-
tusvoimien tutkien toimintaan. Lausunto pyyde-
tään viimeistään ennen rakennuslupien hake-
mista. 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan hankealueen 
läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Vuokatin 
lähetinasemalta. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa 
häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuuli-
voimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanotti-
men väliin. Häiriötä saattaa aiheutua hankkeen 
tuulivoimapuistojen länsi-, luoteis- ja pohjoispuo-
lelle. 

Lähin ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Uta-
järvelle noin 55 kilometrin etäisyydelle hankkeen 
lähim-mistä voimaloista. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Suunniteltujen tuulivoimapuistojen ja sähkönsiir-
ron keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuk-
sia ovat: 

• vaikutukset maankäyttöön 

• vaikutukset maisemaan ja merkittäviin 
maisema-alueisiin 

• vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen 
kulttuurihistoriaan 

• vaikutukset rakennuspaikkojen luonnon-
ympäristöön 

• vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 

• vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) lajeihin 

• vaikutukset lähialueiden Natura- ja mui-
hin luonnonsuojelualueisiin 

• melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

• vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen 

• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

• sähkönsiirron vaikutukset 

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 tiedottamissuunnitelma 

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. 

Takiankangas-Hukkalansalon YVA-menettelyä var-
ten on perustettu seurantaryhmä, johon on kut-
suttu eri sidosryhmiä. Seurantaryhmä kokoontuu 
yhteensä kaksi kertaa YVA-menettelyn aikana, 
YVA-ohjelmaa valmisteltaessa ja YVA-selostusta 
valmisteltaessa. Seurantaryhmän kokoukset jär-
jestetään sähköisten yhteyksien välityksellä etäta-
paamisina. 

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 vi-
ranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan 
Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksissa ja ilmoituk-
sissa sanomalehdessä sekä internet-sivuilla. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopai-
koista tiedotetaan ohjelman ja selostuksen kuulu-
tuksen yhteydessä. Laadittavien raporttien sähköi-
set versiot ja yhteysviranomaisen lausunnot ovat 
nähtävillä Kainuun ELY-keskuksen internet-si-
vuilla.  

Polku hankesivuille: http://ymparisto.fi > asiointi, 
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäris-
tövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YVA-han-
kehaku 

 

http://ymparisto.fi/
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YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu alkuvuo-
desta 2022. YVA-ohjelma jätetään yhteysviran-
omaiselle toukokuussa 2022. Ympäristövaikutus-
ten arviointia varten laadittavat selvitykset teh-
dään maastokaudella 2022. YVA-selostuksen on 
tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023
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1 JOHDANTO 

Ilmatar suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa Kainuun maakunnan eteläosaan, Puolangan ja Paltamon kun-
tien alueelle (kuva 1.1). Hankkeessa suunnitellaan enintään 52 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunnitel-
tujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho on noin 6–10 MW. Koko hank-
keen kokonaisteho on arviolta noin 312–520 MW.  

Tuulivoimapuistohanke muodostuu Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulivoimapuistoalueista sekä tarkas-
teltavasta sähkönsiirrosta. Hankkeen tuulivoimapuistoalueet sijoittuvat pääosin Paltamon kunnan alueelle, 
aivan kunnanrajan tuntumaan. Takiankankaan länsiosa rajautuu Vaalan kunnanrajaan, pieni osa rajauksen 
pohjoiskärjessä myös Puolangan kunnanrajaan. Hukkalansalon aivan luoteisin kärki sijoittuu Puolangan kun-
nan alueelle. Puolangan kunnan puolelle sijoittuvasta osa-alueesta käytetään nimeä Julkuvaara, alueella si-
jaitsevan vaaran mukaan, mikäli tämä on tarpeen erottaa Paltamon puolen osa-alueesta. Paltamon keskus-
taajama sijaitsee hankkeen tuulivoimapuistoalueiden kaakkoispuolella, lähimmillään noin kahdeksan kilo-
metrin etäisyydelle Hukkalansalon aluerajauksesta. Alle 30 km:n etäisyydellä hankkeen tuulivoimapuistoalu-
eista sijaitsee lisäksi Vaalan, Ristijärven ja Paltamon keskustaajamat sekä Kajaanin keskusta. Puolangan kes-
kustaajamaan kertyy matkaa noin 35 km.  Hanke kattaa kokonaisuudessaan noin 8122 hehtaarin laajuisen 
alan, josta Takiankankaan osuus on 4 678 ha ja Hukkalansalon 3 444 ha. Hankkeen tuulivoimapuistoalueet 
ovat metsätalousaluetta ja maa-alat ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan muuntoasemat. Hankkeen tuulivoi-
mapuistoissa tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan tai Sei-
tenoikean sähköaseman kautta.  Sähkönsiirtoa varten rakennetaan toteutuvasta voimalamäärästä riippuen 
110 kV:n tai 400 kV:n voimalinja, jonka pituus on noin 50 km. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-me-
nettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 

 

Kuva 1.1. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden sijainti.  
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

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

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3 luvun mukaista menettelyä, jossa tunnis-
tetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja 
kuullaan 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. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-oh-
jelma). Toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus). Molemmissa 
vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeel-
liseksi katsomiltaan tahoilta. 

Tässä hankkeessa arvioitavia ympäristövaikutuksia on esitelty tarkemmin luvussa 9. Lisätietoja YVA-laista on 
luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaa-
danto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto  

 

 

 

Kuva 2.1. YVA-menettelyn vaiheet.  

 

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

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://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
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2.1 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. Tuulivoimalahank-
keiden osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, joissa laitosten määrä on vähintään 
10 kappaletta tai joissa kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain sovel-
tamisesta 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. 

2.2 Arviointimenettelyn sisältö 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käsittää:  

A
r
v
io

in
ti

m
e
n

e
tt

e
ly

n
 s

is
ä
lt

ö
 

1. Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisen 

2. Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mu-
kaan lukien kansainvälinen kuuleminen 

3. Yhteysviranomaisen tarkastelun arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa 
esitetyistä tiedoista ja kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lau-
sunnoista mukaan lukien kansainvälinen kuuleminen 

4. Yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 

5. Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristö-
vaikutuksista 

6. Arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lu-
kien kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän 
huomioonottamisen lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttämi-
sen lupaan. 

Kuva 2.2. Arviointimenettelyn sisältö. 

 

2.2.1 Arviointiohjelma 

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

Arviointiohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikut-
taa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Lisäksi hankkeen vaiku-
tusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjel-
masta. Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta 
oman lausuntonsa. 

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-ohjelman sisältövaatimuksista säädetään 
asetuksessa (277/2017). Asetuksessa annetut sisältövaatimukset YVA-ohjelmasta on esitetty alla olevassa 
kuvassa 2.3. 
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1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, 
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hank-
keesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominai-
suuksien kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen 
toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tar-
peeton 

3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien 
valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hank-
keiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemi-
selle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle 

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

7. Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

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

Kuva 2.3. YVA-asetuksen mukainen arviointiohjelman sisältö. 

2.2.2 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 
ympäristövaikutuksista. 

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

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

YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen sisältövaatimuksista säädetään asetuksessa 
(277/2017). Asetuksessa annetut sisältövaatimukset YVA-ohjelmasta on esitetty seuraavassa kuvassa 2.4. 
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1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tär-
keimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit 
ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus 
ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maa-
perän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huo-
mioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeus-
tilanteet mukaan lukien 

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

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

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

5. Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hank-
keen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilan-
teet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja 
lieventämistoimet 

6. Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkit-
tävistä ympäristövaikutuksista 

7. Tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

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

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

11. Tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuk-
siin liittyvistä seurantajärjestelyistä 

12. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä 
hankkeen suunnitteluun 

13. Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien 
laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutus-
ten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja 
koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä 

14. Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. Selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huo-
mioon  

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

Kuva 2.4. YVA-asetuksen mukainen arviointiselostuksen sisältö. 
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2.2.3 Arviointimenettelyn päättyminen 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään 
hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätökses-
sään, 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. Yh-
teysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätel-
män ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin arvioin-
tiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämi-
sessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perus-
tellun päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyk-
sensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perustel-
lun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

2.3 Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Ilmatar Energy Oy:n 100 % omistama hankeyhtiö Ilmatar Pal-
tamo Oy. Ilmatar on vakiintunut suomalaisen tuulivoiman toimija yli 10 vuoden kokemuksella. Ilmatar työl-
listää tällä hetkellä 60 henkilöä tuulipuistojen kehittämisessä, rakennuttamisessa, operoinnissa ja sähkön 
myynnissä. Parhaillaan Ilmattarella on rakenteilla Suomeen yli 91 tuulivoimalaa, täysin markkinaehtoisesti. 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteysviranomai-
nen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta sekä ympäristövaikutusten arvioin-
nista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä. 

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

2.3.1 Laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva FCG Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli 100 YVA-hanketta. Takiakangas-
Hukkalansalon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn osallistuva työryhmä on toteuttanut viimeisen viiden 
vuoden aikana yli 10 tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. Työryhmän asiantuntijat ovat kokeneita ja päte-
viä eri aihepiirien ympäristövaikutusten arvioijia. FCG on palkittu YVA ry:n vuoden Hyvä YVA palkinnoilla vuo-
sina 2011, 2017 ja 2019. 

Konsultin työryhmään kuuluvat seuraavat asiantuntijat: 

Asiantuntija Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

Liisa Karhu 
FM, Ympäristötiede- ja tek-
nologia 

8 
 

Projektipäällikkö 
Projektin johto, yhteydet tilaajaan, viranomaisiin ja sidosryh-
miin.  
Suunnitelma-asiakirjat, vaikutusarvioinnit. 

Johanna Harju  
Insinööri AMK, rakennus- ja 
ympäristötekniikka 
 

13 YVA-koordinaattori 
Suunnitelma-asiakirjat, kartta-aineisto, paikkatiedot.  
 

Minna Takalo 
FM, biologi 

15 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset ja niiden koordinointi,  
Natura-alueet ja muut suojelualueet, riistatalous 
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Asiantuntija Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

 Vaikutusarvioinnit. 
Ville Suorsa 
FM, biologi 
 

14 Linnustoselvitykset sekä niiden koordinointi ja linnustovaiku-
tusten arvioinnit. 
Muuhun eläimistöön liittyvät selvitykset ja vaikutusten arvi-
ointi. 
Natura-alueet ja muut suojelualueet. 

Harri Taavetti 
Linnustoasiantuntija 

12 Linnusto- ja luontoselvitykset sekä vaikutusten arviointi. 
 

Kimmo Vuokare, FM  Kasvillisuus- ja luontoselvitykset 
Mika Jokikokko  Kasvillisuus- ja luontoselvitykset 
Maija Aittola 
DI 

8 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet. 
Vaikutusarvioinnit. 

Taina Ollikainen 
FM, suunnittelumaantiede 

30 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, vaikutukset elinkeinoihin ja 
matkailuun. 
Asukaskysely. 

Timo Leskinen 
DI 

30 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. 
 

Riikka Ger 
Maisema-arkkitehti MARK 

20 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. 

Essi Tanskanen 
DI, ympäristötekniikka 

2 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon. 

Saara Aavajoki 
DI, liikenne- ja kuljetusjär-
jestelmät 

10 Liikennevaikutukset. 
 

2.4 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 
kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloit-
teen hankealueen kaavoittamisesta. Hankkeesta vastaava sekä Paltamon kunta ovat tehneet kaavoitussopi-
muksen hankkeen tuulivoimapuistoalueiden osayleiskaavan laadinnasta. Hankevastaava on myös jättänyt 
kaavoitusaloitteen Puolangan kunnalle, jonka käsittely on kunnassa vireillä YVA-ohjelman tullessa nähtäville. 

Tässä hankkeessa osayleiskaavan laadinta on tarkoitus käynnistää YVA-ohjelman valmistumisen jälkeen. Ym-
päristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tarvittavat 
selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn selvitysaineiston pohjalta.  

Menettelyt pyritään toteuttamaan aikataulullisesti rinnakkain muun muassa järjestämällä yhteinen yleisöti-
laisuus YVA-selostus ja kaavaluonnosvaiheessa. Kaavaehdotus valmistuu sen jälkeen, kun yhteysviranomai-
nen on antanut perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan hyödyn-
tää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait. 
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Kuva 2.5.  YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikataulutus. 

 

2.5 Tiedottaminen, osallistuminen ja vuorovaikutus 

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

2.5.1 Tiedottaminen 

Hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä huolehtii yhteysviranomainen 
yhdessä hankkeesta vastaavan kanssa.  

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävillä olosta kuulutuksella internet-sivuil-
laan, Paltamon ja Puolangan kuntien ilmoitustauluilla sekä Kainuun Sanomat -sanomalehdessä. Kuulutuk-
sessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä sekä mihin mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mie-
lipiteet tulee toimittaa ELY-keskukselle. YVA-selostuksen nähtävillä olosta kuulutetaan YVA-ohjelman tavoin. 

Hankkeen YVA-menettelyä varten on avattu oma verkkosivu ympäristöhallinnon verkkopalveluun, jossa 
hankkeessa valmistellut julkiset aineistot ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Polku hankesivulle: http://ympa-
risto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > 
YVA-hankehaku.  

Lisäksi hankevastaavalla on omat projektisivut tiedottamista varten, sekä Puolangan että Paltamon puolelle 
omansa: https://ilmatar.fi/projekti/takiankangas-ja-hukkalansalo-paltamo/ ja https://ilmatar.fi/projekti/jul-
kuvaara/   
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2.5.2 Osallistumisen ja vuorovaikutus 

Yleisötilaisuudet 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään kaikille avoimet yleisötilaisuudet, joissa osallistujille ker-
rotaan hankkeesta ja vaikutusarvioinneista. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus tuoda esille näkemyksiä 
ja esittää kysymyksiä, sekä saada tietoa ja keskustella hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista 
hankevastaavan, yhteysviranomaisen, kaavoittajan ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana. Tilaisuus järjestetään Palta-
mossa. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVA-ohjelmaa sekä käydään läpi YVA-menettelyn vai-
heet ja vaikuttamismahdollisuudet. 

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

Mielipiteet ja lausunnot 

Yleisötilaisuuksissa käytävän keskustelun lisäksi arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta voi esittää 
mielipiteensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipide kirjallisesti tai sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaa-
moon kuulutuksessa ilmoitettuna aikana.  

Kummassakin YVA-menettelyn vaiheessa voivat hankkeeseen ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloi-
hin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt, säätiöt ja järjestöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutuk-
set saattavat koskea. Mielipiteet esitetään kirjallisina ja toimitetaan yhteysviranomaisen ilmoittamaan osoit-
teeseen sähköisesti tai postitse. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille, keskeisille viranomaisille ja muille 
asianomaisille tahoille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettu-
jen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiohjel-
masta ja -selostuksesta. 

Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tukemaan ympäristö-
vaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista sekä tehostaa 
tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa 
seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointiohjelmaa ja -selostusta laadittaessa. 

Seurantaryhmään kutsuttiin taulukossa 2.1. esitetyt tahot.  

Taulukko 2.1.  Hankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmään kutsutut tahot. 

Viranomaistahot: Muut tahot: 

Kainuun ELY 

Pohjois-Pohjanmaan ELY 

Kainuun museo 

Pohjois-Pohjanmaan museo 

Metsähallitus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Kainuun liitto 

Paltamon kunta 

Puolangan kunta 

Vaalan kunta 

Ristijärven kunta 

Fingrid Oyj 

Metsäkeskus 

MTK-Paltamo 

MTK Ylä-Kainuu 

Riistakeskus Kainuu 

Paltamon riistanhoitoyhdistys 

Puolangan riistanhoitoyhdistys 

Kainuun lintutieteellinen yhdistys 

Ylä-Kainuun luonnonsuojeluyhdistys 

Paltamon Luonto ry 

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 

Metsänhoitoyhdistys Kainuu 
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Viranomaistahot: Muut tahot: 

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka 

Paltamon metsästysseura ry 

Vaarankylän kyläyhdistys 

Hakasuon seudun kyläyhdistys 

Uuran kyläyhdistys 

Melalahden kyläyhdistys 

Paltamo-seura 

Törmänmäen kyläyhdistys 

Nuojuan kyläyhdistys 

Nuojuan-Ylisuvannon maa- ja kotitalousseura 

Uvan kyläyhdistys 

Pihlajavaaran kyläyhdistys 

Kongasmäen kyky 

Kivesjärven kyläyhdistys 

Kankarin kyläyhdistys 

Digita Oy 

Kainuun mottorikelkkailu Kamore 

Kainuun luonnonsuojelupiiri 

 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 11.5.2022. Seurantaryhmässä esiteltiin YVA-
ohjelman luonnosta ja laadittavia selvityksiä.  

Hankkeen YVA-menettelyyn liittyvät vuorovaikutusmenettelyt ja osallistumismahdollisuudet on koottu tau-
lukkoon 2.2. 
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Taulukko 2.2. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

• YVA-ohjelman raportti 
 

• ympäristö.fi – sivusto 

• Paltamon, Puolangan, Ristijär-
ven ja Vaalan kuntien viralliset 
ilmoitustaulut ja kotisivut 

• toukokuu 2022 

• Tiedotus- ja yleisötilaisuus • Paltamon kunta 
 

• kesäkuu 2022 (YVA-ohjelma-
vaihe) 

• tammikuu-helmikuu 2023 
(YVA-selostusvaihe) 

• YVA-selostusraportti 
 

• ympäristö.fi – sivusto 

• Paltamon, Puolangan, Ristijär-
ven ja Vaalan kuntien viralliset 
ilmoitustaulut ja kotisivut 

• alustavasti: alkuvuosi 2023 

• Mielipiteiden ja lausuntojen 
antaminen 

• sähköisesti/postilla • YVA-ohjelman nähtävillä olon 
aikana 

• YVA-selostuksen nähtävillä 
olon aikana 

• Tiedottaminen hankkeesta • ympäristö.fi – sivusto 

• Paltamon, Puolangan, Ristijär-
ven ja Vaalan internet-sivut 

• paikalliset sanomalehdet 

• hankkeesta vastaavan internet-
sivut 

• Koko YVA- ja kaavoitusmenet-
telyjen ajan 
 

• Seurantaryhmä • etäyhteyksillä internetin kautta 
ja/tai 

• hankkeen lähialueella 

• YVA-ohjelmavaiheessa 

• YVA-selostusvaiheessa 

 

2.6 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Kainuun elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle toukokuussa 2022. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville 60 vuoro-
kauden ajaksi. Hankkeen vaatimat luonto- ja ympäristöselvitykset toteutetaan maastokaudella 2022. Varsi-
nainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun yhteysviranomai-
sen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää yhteysviranomai-
selle alkuvuonna 2023. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Yhteysviranomaisen perus-
teltu päätelmä YVA-selostuksesta saadaan keväällä 2023.  
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3 HANKE 

3.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

3.1.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite vastata osaltaan niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, 
joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset il-
masto- ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 3.1). 

 

Taulukko 3.1.  Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset strategiat. 

Strategia Tavoite 

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

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

EU:n ilmasto- ja energiapaketti 
(2008) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Uusiutuvien energianmuo-
tojen osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta. 

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

Suomen kansallinen suunnitelma 
(2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
täminen mm. edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman tarkistus 
(2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja vesivoimaa sekä 
biopolttoaineita. 

Suomen ilmasto- ja energiastrategia 
(2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja ylei-
semmällä tasolla vuoteen 2050. 

Suomen ilmasto- ja energiastrategian 
päivitys (2013) 

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttamisen varmis-
taminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pitkän aikavälin energia- ja il-
mastotavoitteita. 

Kansallinen ilmasto- ja energiastrate-
gia vuoteen 2030 (2017) 

Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 men-
nessä ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 pro-
sentilla vuoteen 2050 mennessä. 

Ilmansuojeluohjelma 2010 
Ilmansuojeluohjelman 2010 tavoitteena oli, että Suomen tuli toteuttaa tiet-
tyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direktiivin 
(2001/81/EY) velvoitteet vuoteen 2010 mennessä.  

Natura 2000-verkosto (1998) 

Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata 
luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 
Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoi-
suutta Euroopan Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin 
mukaiset suojelutavoitteet. 

Luonnon monimuotoisuuden suoje-
lun ja kestävän käytön strategia 
2012–2020 (2012) 

Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymi-
nen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus 
soiden suojelun täydentämiseksi 
(2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat 
vuosilta 1979 ja 1981. 
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3.1.2 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle. 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi ja maamme energiahuollon ja omavaraisuuden turvaa-
miseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja energiastrategian 
(2017) toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ja hiilineutraali 
yhteiskunta. Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

Takiankangas-Hukkalansalon tuulivoimahanke vahvistaa Suomen energiahuoltoa ja edistää Suomen energia-
omavaraisuutta. Lisäksi hanke edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja energiastrategian 
(2016) toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuva ener-
gia on mukana myös parhaillaan valmisteilla olevassa uudessa ilmasto- ja energiastrategiassa, jonka on tar-
koitus valmistua vuonna 2022. Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiili-
neutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

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

 

Kaavio 3.1.   Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuoden 2021 lopussa yhteiskapasiteetti oli 3 257 MW 
(Energiateollisuus ry 2022). 

 

3.1.3 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Kainuun ilmastostrategia on valmistunut vuonna 2011. Strategian tavoitteena mainitaan mm. pyrkimys sii-
hen, että Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta nettoenergiaomavarainen maakunta, jossa 
panostetaan paikallisen uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön kestävän kehityksen periaatetta nou-
dattaen. Tähän pyritään mm. tavoittelemalla vuositasolla 75 GWh:n tuulivoimatuotantoa vuoteen 2020 men-
nessä edistämällä tuulivoimatuotannon kehittymistä muun muassa maankäytön suunnittelun avulla (maa-
kunta- ja yleiskaavoitus sekä erillisselvitykset) ja selvittämällä paikallisen pientuulivoimatuotannon mahdol-
lisuuksia energiantuotantoon maaseudun yritystoiminnassa (maatilat, matkailuyritykset). 
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Kainuun maakuntaohjelma 2018–2021 (Kainuu-ohjelma) on hyväksytty maakuntavaltuustossa 18.12.2017. 
Ohjelman yhtenä osa-alueena on mainittu elinkeinoja tukeva kestävä aluerakenne, ilmastovastuullisuus ja 
toimivat palvelut. Ohjelmassa todetaan, että maakuntakaavassa osoitettavilla aluevarauksilla mahdolliste-
taan ja edistetään hyvää ympäristöä, luonnon monimuotoisuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä, mm. 
ohjaamalla tuulivoimatuotanto siihen parhaiten soveltuville alueille. 

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä 
valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan noin 312-520 
MW ja arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 896-1350 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 

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

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

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että hankkeen tuulivoimapuistoalueet ovat sopivia tuulivoi-
matuotantoon. Kuvassa 3.1 on esitetty hankkeen tuulivoimapuistoalueiden tuuliruusut 200 metrin korkeu-
delta.  

  

Kuva 3.1. Tuuliruusut Takiankankaan (vas.) ja Hukkalansalon (oik.) keskivaiheelta 200 m:n korkeudelta 
(Tuuliatlas 2022). 
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Vallitsevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan lounaasta ja etelästä kohti koillista ja poh-
joista. Tuuliatlaksen tietojen mukaan keskimääräinen tuulennopeus on Takiankankaan alueella 100 metrin 
korkeudella 5,7 m/s, 200 metrin korkeudella 7,2 m/s ja 300 metrin korkeudella 8,2 m/s. Hukkalansalon alu-
eella tuulennopeus on 100 metrin korkeudella 5,9 m/s, 200 metrin korkeudella 7,4 m/s,  300 metrin korkeu-
della 8,4 m/s ja 350 metrin korkeudella 8,7 m/s  (kaavio 3.2). 

 
 

 
 

Kaavio 3.2.  Takiankankaan (ylempi) ja Hukkalansalon (alempi) tuulen nopeusprofiilit 50–400 m:n korkeu-
della (Tuuliatlas 2022).  
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3.2 Hankkeen tuulivoimapuistojen suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

3.2.1 Hankkeen suunnitteluvaiheet 

Takiankankaan ja Hukkalansalon suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021 Ilmattaren toimesta. Ilmatar sol-
mii parhaillaan maavuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Hankkeesta järjestettiin ennakkoneu-
vottelu Kainuun ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kainuun liiton, Kainuun Museon, Met-
säkeskuksen, Metsähallituksen sekä Paltamon, Puolangan, Vaalan ja Ristijärven kuntien kanssa 26.1.2022. 
Neuvottelussa hanketta esiteltiin viranomaistahoille ja keskusteltiin hankeen suunnittelusta sekä laaditta-
vista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista. 

3.2.2 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto hankkeen tuulivoimapuistoissa vuonna 2027. Hankkeen ta-
voitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 3.2. 

Taulukko 3.2. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.  

 
 
 
  

YVA-menettely     2022–23 

Osayleiskaava     2022–23 

Rakentamiseen tarvittavat luvat  2024 

Tekninen suunnittelu    2020–26 

Rakentaminen     2025–26 

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö  2027– 
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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. 

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on alustavat voi-
malapaikat pyritty sijoittamaan niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa 
lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannat-
tava. Tuulivoimaloiden sijoittelun 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.  

Hankkeessa on muodostettu nollavaihtoehdon lisäksi neljä hankevaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa on py-
ritty hyödyntämään alueen tuulienergia ja maankäyttö tehokkaasti. Vaihtoehdossa VE1 tuulivoimalat on si-
joitettu pääosin nykyisen metsätieverkoston varrelle, perustusolosuhteiltaan suotuisille paikoille. Vaihtoeh-
dossa VE2 voimaloiden sijoittelussa on otettu huomioon arvokkaan lintulajin reviiri siten, että Takiankankaan 
kaksi luoteisinta voimalapaikkaa on poistettu. Vaihtoehdossa VE 3 on huomioitu Hukkalansalon eteläpuolella 
sijaitseva Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat) siten, että 
voimaloita ei sijoitu alle kolmen kilometrin etäisyydelle kohteesta. Vaihtoehdossa VE 3 on huomioitu myös 
Saarisenjärven itärannalle sijoittuva loma-asutus poistamalla asutusta lähin voimalapaikka Hukkalansalon itä-
osassa. Vaihtoehdossa VE 4 on huomioitu sekä arvokkaan lintulajin reviiri, valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue että Saarisenjärven itärannan loma-ajan asutus.  

YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten, sekä YVA-menettelyssä saatavan palaut-
teen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarkennetaan ja muodostetaan YVA-selostuksen 
vaikutusten arviointiin uusia toteuttamiskelpoisia hankevaihtoehtoja. Voimaloiden 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 350 metriä korkeilla voimaloilla. Lopullinen voimalakorkeus riippuu hankkeen raken-
tamisajankohdasta ja tuulivoimateknologian kehityksestä. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan muuntoasemat. Hankkeen tuulivoi-
mapuistoissa tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan tai Sei-
tenoikean sähköaseman kautta.  Sähkönsiirtoa varten rakennetaan toteutuvasta voimalamäärästä riippuen 
110 kV:n tai 400 kV:n voimalinja, jonka pituus on noin 50 km. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-me-
nettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 
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4.2 Hankkeen vaihtoehdot 

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

 

 

 

 

 
  

VE 0 Tuulivoimalat 
Hanketta ei toteuteta. 

VE1 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 52 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl 

sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään 350 metriä.  

VE2 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 50 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl 

sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään 350 metriä. 

VE3 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 49 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl 

sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään 350 metriä. 

VE4 Tuulivoimalat 
 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 47 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl 

sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään 350 metriä. 
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Kuva 4.1. Hankkeen alustava voimalasijoittelu ja tiesuunnitelma vaihtoehdossa VE1.  

 

Kuva 4.2. Hankkeen alustava voimalasijoittelu ja tiesuunnitelma vaihtoehdossa VE2.  
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Kuva 4.3. Hankkeen alustava voimalasijoittelu ja tiesuunnitelma vaihtoehdossa VE3.  

 

 

 

Kuva 4.4. Hankkeen alustava voimalasijoittelu ja tiesuunnitelma vaihtoehdossa VE4.  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan muuntoasemat. Hankkeen tuulivoi-
mapuistoissa tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko 
Fingrid Oyj:n Nuojuan (VE 1) tai Seitenoikean sähköaseman (VE 2) kautta:   
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SVE1 Sähkönsiirto  
110 kV tai 400 kV:n voimajohto Nuojuan sähköasemalle 
Sähkönsiirtoa varten rakennetaan Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueelta 110 tai 400 
kV voimajohto Takiankankaan alueelle. Hukkalansalon ja Takiankankaan välisen 110 
tai 400 kV voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven ete-
läpuolitse ja VEB Osmankajärven pohjoispuolitse. VEA:n pituus on noin 13 km ja VEB:n 
noin 16 km. VEB kulkee noin seitsemän kilometrin matkan olemassa olevan Fingridin 
Nuojua-Seitenoikea 220 kV voimajohdon rinnalla. VEA sijoittuu kokonaisuudessaan 
uuteen johtokatuun.  
 
Takiankankaan alueelta tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö siirretään valtakunnan-
verkkoon noin 35 kilometrin pituisella 110 kV tai 400 kV voimajohdolla Fingridin Nuo-
juan sähköaseman kautta.  Uusi voimajohto sijoittuisi valtaosin (n. 30 km:n matkan) 
Fingridin 220 kV:n Nuojua -Seitenoikea voimajohdon rinnalle. Voimajohdon reitti tar-
kentuu jatkosuunnittelussa. 

 

SVE2 Sähkönsiirto  
110 kV tai 400 kV:n voimajohto Seitenoikean sähköasemalle 
Sähkönsiirtoa varten rakennetaan Takiankankaan tuulivoimapuistoalueelta 110 tai 400 
kV voimajohto Hukkalansalon alueelle. Takiankankaan ja Hukkalansalon välisen 110 kV 
voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven eteläpuolitse ja 
VEB Osmankajärven pohjoispuolitse. VEB kulkee noin seitsemän kilometrin matkan 
olemassa olevan Fingridin Nuojua-Seitenoikea 220 kV voimajohdon rinnalla. VEA sijoit-
tuu kokonaisuudessaan uuteen johtokatuun.  
 
Hukkalansalon alueelta tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö siirretään valtakunnan-
verkkoon noin 37 kilometrin pituisella 110 kV tai 400 kV voimajohdolla Fingridin Sei-
tenoikean sähköaseman kautta.  Uusi voimajohto sijoittuisi valtaosin (n. 29 km:n mat-
kan) Fingridin 220 kV:n Nuojua -Seitenoikea voimajohdon rinnalle. Voimajohdon reitti 
tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
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Kuva 4.5. Hankkeen alustavasti suunnitellun sähkönsiirron reittivaihtoehtoja. 
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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. Hankkeen tuulivoimapuistoaluei-
den ala on kaikkiaan noin 8 100 hehtaaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle han-
kealaa, muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoi-
maloiden perustus- ja kokoamisalueista, voimaloita yhdistävistä huoltoteistä, mahdollisista huoltorakennuk-
sista sekä rakennettavan sähköaseman alueesta. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi vä-
liaikaista varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparakkialueita. Kokonaisuudessaan tarvittava maa-ala on noin 
1,5–2 hehtaaria/voimala. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuunnittelussa. 
Väliaikaiset alueet palautuvat muuhun, esimerkiksi metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. 

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten viereen. Voima-
laitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista varten tarvittava 
maa-ala noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 30–35 metriä. 

Liikenne tuulivoimapuistoihin tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä 
tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdolli-
suuksien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla vähintään 5 metriä leveä. Keskimäärin puustosta 
vapaaksi raivattava huoltotieaukko on noin 10–15 metriä leveä. 

Tuulivoimapuistojen sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti 
huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapelireit-
tien sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä.  

Seuraavassa ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita (kuva 5.1). Tuulivoimaloita varten on ra-
kennettu huoltotiet ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikaisempi maankäyttö on 
säilynyt ennallaan. 

 

Kuva 5.1. Ilmakuva rakennetusta tuulivoimapuistosta. 
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Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan tarvittava määrä muuntoasemia, jonne maakaapelit voimaloilta 
johdetaan. Muuntoasemilta rakennetaan ilmajohto hankkeen sähköasemalle. Sähköaseman vaatima maa-
ala on noin 0,5-1 hehtaaria. Sähköasemalta rakennetaan siirtojohto valtakunnanverkon liityntäpisteeseen. 
Muuntoasemien ja sähköaseman sijoituspaikka tarkentuu jatkosuunnittelussa. 

5.2 Tuulivoimapuistojen rakenteet 

5.2.1 Yleistä 

Tuulivoimapuistot muodostuvat tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, 
tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista, alueverkkoon liitettävistä keskijän-
nitekaapeleista, sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta sähköasemasta ja ilmajoh-
doista. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvittavien väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hank-
keen jatkosuunnittelussa. Hankkeen luonto- ja ympäristöselvityksissä tullaan hankkeen tuulivoimapuistoalu-
eilta selvittämään arvokkaat luontokohteet sekä alueet, jotka on syytä jättää rakentamistoimien ulkopuolelle 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nämä rajaukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa varas-
tointi- ym. alueiden sijainteja suunniteltaessa.  

5.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 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 nk. hybridirakenteena (kuvapari 5.2). 
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Kuvapari 5.2.  Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista (Kuvat: Leila Väyrynen 
ja Ville Suorsa, FCG). 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Te-
räslieriö- tai teräs/betoni -hybriditornin napakorkeus on enintään noin 225 metriä ja roottoriympyrän halkai-
sija enintään noin 250 metriä. Voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 350 metrin korkeuteen.  

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 5.3. Harusten perustukset sijoittuvat nostoalueen ulkopuolelle. 

5.2.3 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuulivoimalassa voi 
olla vaihteisto tai turbiinit voivat olla nk. suoravetotekniikkaan perustuvia, jolloin vaihteistolle ei ole tarvetta. 
Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen suuntaan suunta-anturin ja säätölaitteen avulla. Konehuo-
neen runko valmistetaan yleensä teräksestä ja kuori lasikuidusta (STY ry, 2012). 

Voimalassa käytettävät hydrauliikkaöljyt sijaitsevat konehuoneessa, ja vaihteistolla varustetussa voimalassa 
öljyjä on noin 300–1500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti 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 
hallita 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. Ko-
nehuone 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. 

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

 

5.2.4 Lentoestevalot 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimaloihin on lisättävä lentoestemerkinnät ja asennettava lentoesteva-
laistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n antamassa 
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lentoestelausunnossa tai vaihtoehtoisesti lentoesteluvassa, jonka hanketoimija hakee Liikenne- ja viestintä-
virasto Traficomilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoi-
tetaan konehuoneen päälle ja torniin. Lentoestevaloina tulee käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. 
Yöllä valot ovat kiinteitä punaisia tai vilkkuvia valkoisia. 

 

Kuva 5.4. Kiinteät punaiset lentoestevalot (Kuva: Ville Suorsa, FCG). 

5.2.5 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 teräsbetonipe-
rustuksella. 

 

 

Kuva 5.5. Periaatekuvat maavaraisesta teräsbetoniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massan-
vaihdolla sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta. 
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5.2.6 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet ovat vähintään 
viisi metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava huo-
mioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle lähes 100 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 tuuli-
voimalatyömaalla, 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. Teitä käytetään muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin sekä tuu-
livoimapuiston käyttövaiheessa huoltoajoihin. Maakaapeli sijoitetaan ojakaivantoon tien reuna-alueelle. 

Hankkeen tuulivoimapuistojen rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvon-
tatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 

 

Kuvapari 5.6. (Vasemmalla) Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. (Oikealla) Tuulivoima-
lan osia kuljetetaan erikoiskuljetuksina (Kuvat: Ville Suorsa/FCG). 
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5.3 Sähkönsiirron rakenteet 

5.3.1 Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemalle toteutetaan maakaape-
leilla. Maakaapelit asennetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueilla kaapeliojaan 
suojaputkessa. 

Tuulivoimapuistojen sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia. Tuulivoimalat tarvit-
sevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen keskijännitetasolle. Voimalakohtaiset muun-
tajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamoti-
lassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa. Muuntamoilta sähkö johdetaan keskijännitemaa-
kaapeleilla hankkeen sähköasemalle. 

 

Kuva 5.7. Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta (Kuva: Minna Takalo/FCG).  

5.3.2 Hankkeen ulkoinen sähkönsiirto 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden sisäisiltä sähköasemilta rakennetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohto 
(400 kV -johtoaukean leveys noin 42–48 m) hankkeen liittämiseksi Fingridin Nuojuan tai Seitenoikean sähkö-
asemalle. Tuulivoima-alueiden välille rakennetaan 110 tai 400 kV sähköasema yhdistämään  
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Kuvapari 5.8. Voimajohdon poikkileikkaus. Vasemmalla 110 kV voimajohto ja oikealla 400 kV voimajohto. 

5.4 Tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron rakentaminen 

Tuulivoimapuistojen rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella. Samassa 
yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön val-
mistuttua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueilla teiden rakentamiseen käytetään kiviai-
neksia. Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torninos-
turin kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse raivata voimalan 
ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistuttua lukuun ottamatta voimalan nostoalu-
eita ja huoltoteiden alueita. 

 

Kuvapari 5.9. Tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamisella (Ku-
vat: Ville Suorsa/FCG). 
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Kuvapari 5.10. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (Kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

 

Kuvapari 5.11.  Tuulivoimalan perustusten rakentamista (Kuvat: Leila Väyrynen/FCG). 

     

Kuvapari 5.12.  Tuulivoimalan kokoamista (Kuvat: Ville Suorsa/FCG). 
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Kuva 5.13. Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue. 

 

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

Tuulivoimapuistojen rakentaminen on suunniteltu vuosille 2025–2026, jonka aikana tehdään tiet ja perus-
tukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. Yksittäisen noin 10–15 tuuli-
voimalan tuulivoimapuiston rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka aikana tehdään tiet ja 
perustukset ja kootaan voimalat. Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimapuiston rakentamisen arvellaan 
kestävän noin kaksi vuotta. 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen; perustustyövaihe, pylväskasaus ja pystytys-
vaihe sekä johdinasennukset.  

Uusi voimajohto tarvitsee noin 36–42 metriä puutonta johtoaukeaa sekä 10 metrin reunavyöhykkeen. Pelto-
alueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikana, mikä vähentää ympä-
ristön vaurioita. Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudat-
tomaan syvyyteen. Vapaasti seisovan pylvään perustukset valetaan paikan päällä. 

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. 
Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. 
Johtimet tuodaan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko ns. normaalin vetotavan mukaisesti 
tai kireävetona. Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin. 
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Kuvapari 5.14.  Sähköaseman ja voimajohdon rakentamista (Kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

5.4.1 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja asen-
nuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osia, torni, konehuone ja 
lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pys-
tytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti lähimmistä satamista (Oulu tai Raahe). Yksittäisen 
voimalan rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä ku-
takin voimalaa kohden on 100–150 kuljetusta riippuen valittavasta voimalatyypistä.  

Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja esimer-
kiksi rakennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 

5.5 Huolto ja ylläpito 

5.5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huollon ja ylläpi-
don turvaamiseksi alueen tiestö pidetään läpi vuoden ajettavassa kunnossa. 

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

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

5.5.2 Voimajohto 

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

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden 
puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5–8 vuoden välein koneellisesti tai miestyövoimin. 
Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puuston latvustoa 
lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj, 2010). 
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5.6 Käytöstä poisto 

5.6.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30–35 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle ja 
kaapelien käyttöikä on vähintään 35 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdol-
lista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa vastaavat 
kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät mm. terästä, alumiinia ja kuparia, ja osat ovat pääosin 
kierrätettävissä. 

Voimalatorni, konehuone ja naselli 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. Torni pure-
taan ensin paikan päällä ja kuljetetaan pois. Betonitornin osat murskataan tai räjäytetään ja raudoitukset 
erotellaan ja kierrätetään. Siivet puristetaan kasaan työmaalla ja kuljetetaan toisaalle sulatettavaksi kierrä-
tettäviksi tai jätteenpolttolaitoksessa poltettaviksi (energiana hyödyntäminen). Metalliosia, kuten ukkosen-
johtimia ei pureta erikseen pois. Naselli voidaan purkaa osiin – (akseli ja vaihteisto, generaattori, kuori), jotka 
kuljetetaan pois ja kierrätetään. 

Tuulivoimalan lavat 

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

Ilmatar Energy Oy on sitoutunut ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa kierrättämään kaikkien tuulivoima-
loidensa siivet Stena Recycling Oy:n kierrätysratkaisun avulla. Tuulivoimaloiden lavoista tehtyä mursketta 
voidaan nykyisin käyttää muun muassa sementin raaka-aineena korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita.  

Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto selvittää parhaillaan osana KiMuRa (kierrätetty, murskattu raaka-
aine) -hanketta kustannustehokasta muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikkaa varmistamaan, että jäte 
saadaan tehokkaasti mahdolliseen hyödyntämispisteeseen. Hankkeessa komposiitista tehty jätemurska toi-
mitetaan 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 komposiittijät-
teen energiahyödyntämisen tavoin tuhkaa. KiMuRa-hanke päättyy syksyllä 2022. (Suomen Tuulivoimayhdis-
tys 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 vuon-na 
2022 Saksassa. 

Elektroniikka, kaapelit ja maakaapelit  

Muuntoasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan elektroniset osat 
ja muuntoaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. Voimaloiden purkamisessa tulee paljon kupari- ja alu-
miinikaapeleita, jotka voidaan kierrättää. Kaapelimäärä riippuu voimalatyypistä. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai sopimuksilla on sovittu ja 
mitkä ovat purkamisajankohdan ympäristömääräykset. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betoniraken-
teiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on 
tehokkain purkamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierrätetään. 
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Nostoalueet ja huoltotiet 

Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tarvittaessa maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa olevat vaaralliset jätteet kerätään erilleen ja kierrätetään asianmukaisesti. Öljyt, akut ja patterit, 
jäähdytysnesteet ja voiteluaineet kuuluvat näihin aineisiin. 

5.6.2 Sähkönsiirron rakenteet 

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

5.7 Turvaetäisyydet 

Tuulivoimapuistoja ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoimapuiston alueella 
sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuussyistä rajoittamaan aktiivisten työvaiheiden 
välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimapuistojen käyttöaikana rakennus- ja huoltotieverkosto on maanomis-
tajien vapaasti käytettävissä. Myös tuulivoimapuistojen alueella liikkuminen on tällöin vapaata.  

Eri viranomaiset ovat antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoimahankkeissa.  

Voimalan ja yleisen tien välinen turvaetäisyys on vähintään voimalan maksimikorkeus plus maantien suoja-
alue, joka on 20–30 metriä (Liikenneviraston ohje 8/2012). Voimaloiden etäisyys kantaverkkoon kuuluvista 
voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajohtojen johtoalueen ulkoreunasta mitattuna vähintään 
puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympäristöministeriö, 2016).  

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 
yhden tunnin noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Göransson, 2012). Laskelman mu-
kaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes olematon. Mahdollisena riskialueena voi-
daan laajimmillaan käytännössä pitää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen voimalan tornin korkeus ja 
roottorin halkaisija (STY ry, 2019).   
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6 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot arvioita-
van hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

6.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Hankkeen läheisyyteen ei sijoitu toiminnassa olevia tuulivoimapuistoja.  Lähin tuulivoimahanke sijoittuu vä-
littömästi Takiankankaan tuulivoimapuistoalueen länsipuolelle. Kaikki alle 30 kilometrin etäisyydellä hanke-
vaihtoehdon 1 voimaloista sijaitsevat tuulivoimahankkeet on esitetty alla olevassa taulukossa 6.1. 

Taulukko 6.1. Muut tuulivoimahankkeet 30 km säteellä. Etäisyys on ilmoitettu hankkeen lähemmän tuuli-
voimapuiston aluerajaukseen. 

Han
ke 

Voimalat Tila 
Etäisyys km (VE 1 
tuulivoimaloista) 

Kunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys alle 30 kilometriä 

1 Turkkiselkä YVA/Kaava < 1 km Vaala 

2 Varsavaara Suunnitteilla 3,3 km Paltamo 

3 Hietavaara YVA/Kaava 5,5 km Puolanka 

4 Koirakangas Suunnitteilla 9,1 km Puolanka 

5 Haarasuo Suunnitteillla 13 km Vaala 

6 Valkeisvaara Suunnitteilla 14 km Paltamo 

7 Pieni-Paljakka Suunnitteilla 17 km 
Puo-
lanka/Ristijär
vi 

8 Hirvivaara-Murtiovaara Suunnitteilla 18 km Puolanka 

9 Ukonkangas Suunnitteilla 18 km Puolanka 

10 Lumivaara Energiequelle Luvitus 26,7 km Hyrynsalmi 

11 Lumivaara Prokon Luvitettu 28 km Hyrynsalmi 

12 (nimetön) Suunnitteilla 30 km Paltamo 
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Kuva 6.1. Muut tuulivoimalahankkeet Takinkangas-Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueiden ympäris-
tössä.  

6.2 Muut hankkeet 

Voimajohdot 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden pohjoispuolelle sijoittuva Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohto Nuojua -Sei-
tenoikea tullaan uusimaan lähivuosien aikana.  

7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu alla olevaan tau-
lukkoon 7.1. Taulukossa 7.2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 
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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)  Kainuun ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Puolangan ja Paltamon kunnanval-
tuustot 

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Puolagan ja Paltamon rakennusval-
vontaviranomainen 

Sähkömarkkinalain mukainen hanke-
lupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähköverkkoon  Hankkeesta vastaava 

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

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  

Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  ANS Finland / Liikenne- ja viestintä-
virasto Traficom 

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

Puolustusvoimien Pääesikunta 
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Taulukko 7.2.  Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

 
 
 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Puolangan ja/tai Paltamon kunta 

Vesilain mukainen lupa 
Vesilaki (587/2011) 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 

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

Kainuun ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen 
Maantielaki (503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoit-
tamiseen yleiselle tiealueelle 

Maantielaki (2005/503) 47 §:n mu-
kainen poikkeamislupa 

Kainuun ELY-keskus 

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

Museovirasto 
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Hankealueen nykytila 
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8 HANKKKEEN TUULIVOIMAPUISTOALUEIDEN NYKYTILA 

8.1 Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden yleiskuvaus 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet sijaitsevat pääosin Paltamon kunnan alueelle. Pieni osa Hukkalansalon alu-
eesta sijoittuu Puolangan kunnan puolelle. Takiankankaan alue rajautuu lännessä Vaalan kunnanrajaan. 
Hanke kattaa kokonaisuudessaan noin 8122 hehtaarin laajuisen alan, josta Takiankankaan osuus on 4 678 ha 
ja Hukkalansalon 3 444 ha. Takiankankaan alueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen pohjois-
osassa Lumimäen alueella. Hukkalansalon alueen korkeimmat maastonkohdat sijoittuvat alueen luoteis-
osaan Julkuvaaran alueelle. Takiankankaan itäosaan, Kongasjoen länsipuolelle sijoittuu viljelykäytössä olevia 
peltoja ja länsiosaan pieni turvetuotantolue. Hukkalansalon alueelle sijoittuu yksi pieni viljelykäytössä oleva 
peltoalue.  Muutoin hankkeen tuulivoimapuistoalueet ovat pääasiassa metsätalouskäytössä ja alueilla on ole-
massa olevaa tiestöä. Takiankankaan alueen pohjoisosiin sijoittuu Fingridin Nuojua–Seitenoikea 220 kV voi-
majohto ja alueen länsirajalle sijoittuu rautatieverkoston Kainuun rata. 

 

Kuva 8.1. Hankkeen tuulivoimapuistoalueet ilmakuvassa. 
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8.2 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

8.2.1 Yhdyskuntarakenne 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet ja niiden lähiympäristö on pääosin metsätalousaluetta ja maaseutua. Lähin 
taajama on Paltamon keskustaajama hankkeen tuulivoimapuistojen kaakkoispuolella, lähimmillään noin seit-
semän kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Lähimpään kylään (Melalahti) on Hukkalansalon lou-
naisimmista tuulivoimaloista matkaa noin kahdeksan kilometriä. Lisäksi kymmenen kilometrin säteellä suun-
nitelluista voimaloista sijaitsee kaksi pienkylää; Oikarilankylä (Paltamo) ja Jaalanka (Vaala). 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon SVE1 läheisyyteen (500 metrin säteelle) sijoittuu yksi pienkylä ja sähkönsiirto-
vaihtoehdon SVEA2 läheisyyteen sijoittuu yksi kylä. 

 

Kuva 8.2. Yhdyskuntarakenne hankkeen läheisyydessä (Lähde: SYKE avoin tieto 2022). 

8.2.2 Asutus ja väestö 

Paltamossa oli vuoden 2021 lopussa 3183 asukasta ja Puolangalla 2446 asukasta. Paltamossa asutus on kes-
kittynyt kunnan asemakaava-alueille lähimmillään noin seitsemän kilometrin etäisyydelle. Takiankankaan 
ympäristössä sekä loma- että vapaa-ajan asutus on keskittynyt alueen eteläpuolella sijaitsevan Kivesjärven 
rannoille. Hukkalansalon ympäristössä vakituinen asutus on keskittynyt Vaarankylään, suunniteltujen tuuli-
voimaloiden eteläpuolelle sekä isompien teiden läheisyyteen. Loma-asutus on keskittynyt lähijärvien (mm. 
Saarisenjärvi ja Osmankajärvi) rannoille. 

Takiankankaan tuulivoimapuistoalueelle ei sijoitu asuin- tai loma-ajan rakennuksia. Hukkalansalon luoteis-
osassa, Paltamon kunnan puolella on yksi asuinrakennus. Matkaa lähimmiltä tuulivoimaloilta kertyy asuinra-
kennukselle noin 800 m. Alle kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuu 10 asuinrakennusta ja 31 lomaraken-
nusta. Viiden kilometrin säteellä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista sijaitsee 150 vakituista ja 243 lomara-
kennusta.  
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Takiankankaan aluetta lähin asuinrakennus sijoittuu suunniteltujen tuulivoimaloiden etelä-/lounaispuolelle, 
Ouluntien pohjoispuolelle. Matkaa lähimmiltä tuulivoimaloilta kertyy noin 1,5 km. Alle kahden kilometrin 
etäisyydelle Takiankankaan voimaloista sijoittuu 29 asuinrakennusta ja 21 lomarakennusta. Viiden kilometrin 
säteellä tuulivoimaloista sijaitsee 103 vakituista ja 229 lomarakennusta.  

 

 

Kuva 8.3. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot Takiankankaan tuulivoimapuiston lähialueella 
(Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta (MTK) 2021). 
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Kuva 8.4. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot Hukkalansalon lähialueella (Lähde: Maanmittaus-
laitos, maastotietokanta (MTK) 2022). 
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Kuva 8.5. Asukkaat hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ympäristössä (Lähde: Tilastokeskus, Ruututie-
tokanta 2019). 

Taulukko 8.1. Hankkeen tuulivoimapuistojen lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2019 lopussa (Lähde: 
Tilastokeskus, ruututietokanta 2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät 
(Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2022). 

Etäisyys tuulivoimaloista 
(VE 1) 

Asukkaita Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja 

Takiankangas 

Alle 2 km 17 29 21 

Alle 5 km 122 103 229 

Hukkalansalo 

Alle 2 km 18 10 31 

Alle 5 km 194 150 243 

Takiankangas + Hukkalansalo 

Alle 2 km 35 39 52 

Alle 5 km 316 253 428 

Sähkönsiirtovaihtoehdon SVE 1 ympäristö on pääosin harvaan asuttua, mutta Vaalan  Järvikylän ja Varpuvaa-
ran alueella asutusta on melko runsaasti.  Alle sadan metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohtoreitistä 
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sijoittuu 34 asuinrakennusta ja yksi lomarakennus. Alle 500 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohto-
reitistä sijoittuu 340 asuinrakennusta ja 304 lomarakennusta (Kuva 5.6).  

 

Kuva 8.6 Asuin- ja lomarakennukset sähkönsiirtovaihtoehdon 1 lähialueella, 500 metrin säteellä keski-
linjasta. 

Sähkönsiirtovaihtoehdon SVE 2 ympäristö on pääosin harvaan asuttua. Muutamien rakennusten keskittymiä 
on lähinnä vesistöjen rannoilla. Alle sadan metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohtoreitistä sijoittuu yksi 
asuin- ja yksi lomarakennus. Alle 500 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohtoreitistä sijoittuu 18 asuin-
rakennusta ja 28 lomarakennusta (Kuva 5.6).  

 

Kuva 8.7 Asuin- ja lomarakennukset sähkönsiirtovaihtoehdon 2 lähialueella, 500 metrin säteellä keski-
linjasta. 
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Kuva 8.8 Asuin- ja lomarakennukset sähkönsiirtoreittien VE A ja VE B lähialueella, 500 metrin säteellä 
keskilinjasta. 

Taulukko 8.2. Hankkeen suunniteltujen sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvien asuinrakennus-
ten ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2022). 

Etäisyys Voimajohdon keskilinjasta Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja 

SVE 1 

Alle 100m 34 1 

Alle 500m 340 304 

SVE 2 

Alle 100m 1 1 

Alle 500m 18 28 

VE A  

Alle 100m 0 0 

Alle 500m 4 0 

VE B 

Alle 100m 0 0 

Alle 500m 1 6 

8.2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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 viran-
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omaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
töksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kult-
tuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 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 sijoite-
taan 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. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan 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 hyödynne-
tään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
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8.3 Kaavoitus 

8.3.1 Kainuun maakuntakaavat  

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet sijoittuvat Kainuun maakuntaan. 

Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vai-
hemaakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030. 

Kainuun maakuntakaava 2020 

- Kainuun maakunta -kuntayhtymän (nyk. Kainuun liiton) laatima maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/99) mukainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto 
vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009 ja samalla kumosi vuonna 1991 vahvistetun Kainuun 3. 
seutukaavan. Kainuun maakuntakaava on lainvoimainen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä 
13.10.2009 ja 20.2.2013. Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 kattaa koko Kainuun alueen ja siinä 
on käsitelty kaikki kaavan valmistelu aikana tunnistetut keskeiset maankäyttömuodot. 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava 

- Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 19.3.2012 pitämässään kokouksessa maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL 27 §) mukaisen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ja teki samalla päätöksen Kainuun maa-
kuntakaava 2020:ssa osoitettujen selvitysalueiden kumoamisesta sekä selvitysalueilla sijaitse-vien 
eräiden muiden kaavamerkintöjen ja -määräysten kumoamisesta. Ympäristöministeriö on vahvista-
nut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan 19.7.2013 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hal-
linto-oikeuden 16.2.2015 tekemällä päätöksellä. Kainuun 1.vaihemaakuntakaava koskee Puolustus-
voimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. 

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 

- Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2014 pitämässään kokouksessa Kainuun liiton laatiman 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan. Ympäristöministeriö 7.3.2016 antamallaan päätöksellä 
(YM7/5222/2014) vahvisti Kainuun maakuntavaltuuston 1.12.2014 tekemän päätöksen ja kumosi sa-
malla Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitetun Kajaanin keskustatoimintojen alueen (C) kaava-
merkinnän ja -määräyksen. Kaupan vaihemaakuntakaavassa määritellään merkitykseltään seudullis-
ten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 

- Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 (16 §) ja vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (YM7/5222/2015). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäris-
töministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen 21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 
6425/1/17) ja kaava on saanut lainvoiman.  Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa. Hank-
keen tuulivoimapuistoalueita  ei ole osoitettu tuulivoimaloiden rakentamisen alueiksi Kainuun tuuli-
voimamaakuntakaavassa. 

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 

- Kainuun voimassa oleva vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019 
(25 §) ja se on saanut lainvoiman. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdys-
kuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonva-
rojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavarat-
kaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaa-
van 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, 
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Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakunta-kaavan kaavamerkintöihin 
ja -määräyksiin. 

 

Hankealueelle kohdistuu seuraavat voimassa olevien maakuntakaavojen aluevaraukset:  
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Hankealuetta koskee myös maakuntakaavojen yleismääräykset: 

Turvetuotanto (Kainuun maakuntakaava 2020)  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja soita tai sellaisia ojit-
tamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee 
harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen ja valuma-aluekohtainen vesistön 5 kuormituksen lisäys ei 
vaaranna vesistöjen tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyt-
tötarpeet.  

Liikenneturvallisuus (Kainuun maakuntakaava 2020)  

Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän 
liikenneympäristön saavuttamiseen. 

Maa-ainesten ottotoiminta (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Yleinen suunnittelumääräys:  

Maa- ja kalliokiviainesten otto tulee sovittaa alueen luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on huolehdittava maa-ainesten ottamisen tarkoituksenmukaisesta etenemisestä 
ja alueelle soveltuvasta maisemoinnista sekä jälkikäytöstä sekä otettava huomioon toiminnan liikenteelliset 
vaikutukset ja vaikutukset lähiasutukseen.  

Muinaisjäännökset ja muu arkeologinen kulttuuriperintö (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Yleinen suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa tulee tarkistaa 
kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muuta arkeologista kulttuuriperintöä koskeva ajantasainen tieto museoviran-
omaisten ylläpitämistä rekistereistä ja arvioida yhteistyössä museoviranomaisten kanssa mahdollisten alu-
etta / kohdetta koskevien selvitysten tai tutkimusten tarve.  
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Tuulivoimaloiden rakentaminen (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava)  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimaraken-
tamista, mikäli se ei ole merkitykseltään seudullista. Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tuulivoimalat 
tulee sijoittaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, vedenhankinnan kannalta tärkei-
den pohjavesialueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan virkistysalueiden sekä valtakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen ulkopuolelle.  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon ko. tuulivoimahankkeen sekä eri tuulivoima-
hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen 
ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään 6 haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei tuulivoimarakentamisesta aiheudu asutukselle merkit-
täviä melu- tai välkevaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän, lentoliikenteen, liikenneväylien sekä ar-
keologisen kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelulailla suojeltujen kohteiden edellyttämät rajoitteet tuulivoi-
marakentamiselle ja pyytää lausunnot asianomaisilta viranomaisilta 

 

 

Kuva 8.9. Ote Kainuun maakuntakaavan yhdistelmästä. Takiankangas-Hukkalansalon alue on lisätty 
kaavakartan päälle. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen 

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut 
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ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia poten-
tiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022.  

Alustavan aikataulun mukaan maakuntakaavan kaavaehdotus tulee nähtäville kesän-syksy 2022. Maakunta-
kaava voitaisiin hyväksyä talvella 2022-2023.  

Takiankangas-Hukkalansalon hankealueelle on esitetty vireillä olevassa maakuntakaavassa tuulivoimatuo-
tannolle soveltuvana alueena (tv-27 ja tv-28). Takiankankaan alueen pohjoisosan poikki kulkee 400 + 110 kV 
voimalinja. 

 

Kuva 8.10. Ote Kainuun maakuntakaavan yhdistelmästä. Takiankangas-Hukkalansalon alue on lisätty 
kaavakartan päälle. 

Tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksen hankealuetta koskevat aluevaraukset ja kaavamääräykset: 

 

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään vähintään seudullisten 
tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Merkinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta 
potentiaalisena tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden päämaankäyttöluokka on 
kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous. Maakuntakaavan 
merkinnöillä ei osoiteta yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden 
kokonaisvoimalamäärää, alueille sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua korkeutta tai 
voimalatehoa.  

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 
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Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kymmenen (10) 
teollisen kokoluokan voimalan muodostamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-alu-
eella maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vähintään kolmen (3) 
teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan 
tai osittain alle 5 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien kehittämistarpeet ja toimintaedellytykset sekä 
ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyk-
sien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

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

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

Maakuntakaavan toteuttamisessa alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 KivivaaraPeuravaara, tv-4 Piiparin-
mäki, tv-5 Murtomäki, tv-9 Varsavaara, tv-11 Kintasmäki-Iso Koirakangas, tv-13 Lamankangas-Val-
keiskangas, tv-14 Tuomaanmäki, tv-15 Ruoholamminlehto, tv-23 Katajamäki, tv-24 Kivikangas ja tv-
26 Sivakkalehto ja niiden suunnittelussa on otettava huomioon luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mu-
kaisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. 

Tuulivoimaloiden alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 Kivivaara-Peuravaara, tv-21 Kytölehto, tv-22 Löytö-
vaara, tv-30 Harmajapää ja tv-33 Kiviharju suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja 
kehittämisedellytykset sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden sijoitte-
lun ja määrän suunnittelussa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Poronhoitoon olen-
naisesti vaikuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on valtion maiden osalta neuvoteltava asianomai-
sen paliskunnan kanssa. 

 

Merkinnällä osoitetaan uudet ohjeelliset 400 kV ja 110 kV pääsähköjohdot. Pääsähköjohdon jännite-
tasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän johtojen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 
33.1. §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 
Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä sijoittamaan samaan tai 
olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. 

 

8.3.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava  

Hankealueen länsipuolella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 1., 2. ja 3. Suunnittelu-
alueen länsipuolella on seuraavat maakuntakaavan varaukset: 



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 75 (152) 
 

 
Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-3, Oulujokilaakso), matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealue (mv-3, Rokua-Oulujärvi)  
 

  
Kuva 8.11. Ote Pohjois-pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä. 
 

 
 Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityi-
sesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä 
maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on 
tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita.  
 
Kehittämisperiaatteet:  
Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- 
ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan 
yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti 
maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen 
suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna.  
Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdolli-
suuksien pohjalta.  
 
Suunnittelumääräykset:  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön 
kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, 
maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset ra-
kentamiselle. 
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Oulujokilaakso (mk-3) 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Oulujoen veden-
laadun, erityisesti Oulun käyttöveden laadun turvaamiseen.  
 
Voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon alueiden kult-
tuuri-perintöarvot ja kalateiden toteuttamismahdollisuudet.  
Jokilaakson virkistys- ja matkailupalvelujen kehitystä on pyrittävä edistämään varaamalla 
riittävästi alueita virkistystoimintaa ja reittejä varten. Rantaan ja muille ympäristöltään ve-
tovoimaisille alueille on jätettävä riittävän laajat ja mahdollisimman yhtenäiset vihervyöhyk-
keet jokisuistosta Rokualle ja Oulujärvelle. Veneilyä varten on varattava riittävästi laituri- ja 
rantautumispaikkoja.  
 
Alueiden käyttöä suunniteltaessa tulee varautua Oulu-Kajaani-Vartius -käytävän liikenneyh-
teyksien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen kansainvälisen kehittämiskäytävän 
palvelutason mukaiseksi. (2. ja 3.vmkk) 

 

 
 

Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysalueiden ja 
-reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja mat-
kailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. 
 
Rokua–Oulujärvi (mv-3) 
Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi- ja virkistyspalveluihin, kansallispuistoon ja Rokua 
Geopark –kokonaisuuteen, Oulujärveen sekä muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin virkis-
tystoimintoihin. (2.vmkk) 

 

  
Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan  
laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet. 
 
Suunnittelumääräys:  
Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää suunniteltaessa tulee lin-
jauksen suuntauksella ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta mer-
kittävästi heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkos-
toon kuuluvan alueen linnustolle 

 

  
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoi-
mala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoi-
tusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.  
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Suunnittelumääräykset:  
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnus-
toon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 
Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asu-
tukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriym-
päristöjen arvot säilyvät. 
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtu-
vat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutuk-
set puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytyk-
set.  

 

  
Merkinnällä osoitetaan suoalueita, jotka soveltuvat pääosin turvetuotantoon. 
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon luonnonarvot, vaikutukset asu-
tukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoi-
toalueella turvattava poronhoidon edellytykset. Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnit-
telussa tulee ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suo-
luonnon tila ja pyrittävä käyttöön, jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesien-
hoito-suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edis-
tämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin 
poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön. 
 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on ohjelmoitu toteutettavaksi 
vuosina 2021-2023. Maakuntahallitus käsitteli kaavoituksen vireille tulon sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 11.10.2021 (§ 129). Pohjois-Pohjanmaan 
energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-
3.12.2021. Tavoitteena on saada valmisteluvaiheen kuulemisaineisto maakuntahallituksen käsittelyyn 
23.5.2022. 

8.3.3 Yleiskaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Hankealueen eteläpuolella sijoittuu Kirvesjärven ja Oulu-
järven rantaosayleiskaava ja itäpuolelle Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaava Puolangan kunnassa. Ki-
vesjärven rantaosayleiskaava sijoittuu alle kilometrin päähän suunnittelualueen rajasta ja Oulujärven ranta-
osayleiskaava noin 6,0 km päähän. Viimeksi mainittu kaava on noin 5 km päässä hankealueesta.  

Puolangan kunnan lähin rantaosayleiskaava on Puokion rantaosayleiskaava, joka käsittää mm. Iso- ja Pieni-
Laamasen, Luonteenjärven, Kalliojärven ja Kuivikkojärven. Lähimmillään kaava-alue on pohjoisen suunnassa 
noin 6 km päässä suunnittelualueesta. Kotilan osayleiskaava on noin 22 kilometrin päässä koillisen suunnassa 
suunnittelualueesta. 

Koko Vaalan kuntan alueelle on laadittu Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030, jonka Vaalan kunnanvaltuusto on 
hyväksynyt 28.3.2019. Vaalan tuulivoimayleiskaava on oikeusvaikutteinen strategisen tason kaava, jolla ei 
pyritä suoraan ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista, vaan ohjausvaikutus koskee tuulivoimapuistojen 
alueellista sijoittumista. Vaalan tuulivoimayleiskaava ei siis ole MRL 77a §:n mukainen yleiskaava, jota voisi 
käyttää tuulivoimaloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena.  
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Kaavassa hankealueen viereen on osoitettu Turkkiselän tuulipuistojen alueet sekä tuulipuiston mahdollinen 
laajennusalue. Lisäksi hankealueen eteläosan halki kulkee 220 kV sähkölinja ja 110 kV ohjeellinen uusi säh-
kölinjavaraus. Tuulivoimapuistojen ympärille on osoitettu 1,5 km laajuinen suunnittelutarvealuemerkintä 
(st).  

 

Kuva 8.12 Paltamon kunnan yleiskaavatilanne hankealueen ympäristössä. 

Vaalan kuntaan on laadittu Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030, jonka Vaalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
28.3.2019. Vaalan tuulivoimayleiskaava on oikeusvaikutteinen strategisen tason kaava, jolla ei pyritä suoraan 
ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista, vaan ohjausvaikutus koskee tuulivoimapuistojen alueellista sijoit-
tumista. Vaalan tuulivoimayleiskaava ei siis ole MRL 77a §:n mukainen yleiskaava, jota voisi käyttää tuulivoi-
maloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

Kaavassa hankealueen viereen on osoitettu Turkkiselän tuulipuistojen alueet sekä tuulipuiston mahdollinen 
laajennusalue. Lisäksi hankealueen eteläosan halki kulkee 220 kV sähkölinja ja 110 kV ohjeellinen uusi säh-
kölinjavaraus. Tuulivoimapuistojen ympärille on osoitettu 1,5 km laajuinen suunnittelutarvealuemerkintä 
(st). 

Lähin voimassa oleva osayleiskaava-alue Vaalan kunnan puolella on Jaalangan rantaosayleiskaava 
hankealueen eteläpuolella, jonka kaavamuutos on vireillä ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.2-16.3.2020. 
Lähin kaavaehdotuksessa esitetty rakennuspaikka sijaitsee noin 2,7 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen 
rajasta. 

Vaalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2020 § 36 hyväksynyt Turkkiselän tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan, joska on valitettu ja kaava ei ole saanut lainvoimaa. Kaava rajoittuu pohjoisosaltaa 
suunnittelualueeseen. 

Oulujärven lähin voimassa oleva osayleiskaava-alue Vaalan kunnan puolella on Jaalangan rantaosayleiskaava 
hankealueen eteläpuolella, jonka kaavamuutos on vireillä ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.2-16.3.2020. 



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 79 (152) 
 

Lähin kaavaehdotuksessa esitetty rakennuspaikka sijaitsee noin 2,7 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen 
rajasta. 

 

Kuva 8.13.  Vaalan kunnan yleiskaavatilalle ja Takiankankaan hankealue 

8.3.4 Asemakaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai ranta-asemakaava. Lähin Iso-Petäisen ranta-asema-
kaava sijoittuu noin 0,5 km päässä hankealueen rajan eteläpuolelle.  Osmankajärven ranta-asemakaava-alue 
sijoittuu hankealueiden väliin Osmankajärven rannalle Puolangan kunnan puolelle lähimmillään noin 3,5 km 
päähän hankealueen rajasta. Seuraavaksi lähin Voipuanjärven ranta-asemakaava sijoittuu noin 4 km päähän 
hankealueen pohjoispuolelle. Kongasjärven ranta-asemakaava sijoittuu pohjoiseen noin 6 km päähän hanke-
alueen rajasta. 

Paltamon kirkonkylän asemakaava alueelle on suunnittelualueelta matkaa noin 8 km.   

Vaalan kunnan puolella lähin Kivesniemen ranta-asemakaavat sijoittuvat lounaaseen noin 7,5 km päähän 
hankealueen rajasta Oulujärven rannalle Kirvesniemeen. Seuraavaksi lähimmät ranta-asemakaavat sijoittu-
vat Manamansaloon noin 15 km päähän hankealueen rajasta. Manamansalossa on myös asemakaava-aluetta 
noin 15 km päähän hankealueen rajasta. 
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Kuva 8.14. Lähialueen asema- ja ranta-asemakaavojen rajaukset.  

8.4 Maisema ja kulttuuriympäristöt  

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja niiden 
lähiympäristön maisemakuvan yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä sijaitsevat mai-
semalliset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hank-
keen toteutuessa.  

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti 
jo aiemmin arvotettuja kohteita. Lähtöaineistona on käytetty valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt (RKY 2009) –listausta, Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit 2011–2013 –raporttia: ”Kainuun kulttuurimaisemat ja maise-
manähtävyydet” sekä Kainuun Ympäristökeskuksen julkaisua 316 ”Vuolijoen kulttuurimaiseman kerrokset”.  
Sanalliset kohdekuvaukset on poimittu näistä raporteista. 

Nykytilan kuvausta täydennetään tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa muun mu-
assa maastokäyntien pohjalta.  

8.4.1 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Takiankankaan tuulivoima-
puistoalue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaa-
kuntajaossa Oulujärven seutuun ja Hukkalansalon alue Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan. Sähkönsiirto-
vaihtoehto SVE1 kuuluu Oulujärven seutuun ja sähkönsiirtovaihtoehto SVE2 Kainuun ja Kuusamon vaaramaa-
han. 
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Maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan Oulujärven seutu on maisemamaakunnistamme pienin 
ja sillä on yhtäläisiä piirteitä kaikkien ympäröivien maisemamaakuntien kanssa. Maasto on pääpiirteissään 
hyvin tasaista, mutta pinnanmuodot alkavat jyrkentyä järven itäpuolisia vaara-alueita kohti mentäessä. Län-
nessä Pohjanmaan nevalakeuden tuntumassa soiden määrä on huomattava. Maisemamaakunnan yksilöllisin 
ja hallitsevin tunnusmerkki on laajoista selkävesistä ja saaristoista tunnettu mahtava Oulujärvi. Oulujärven 
seutu on Vaara-Karjalan-Kainuun vaaraseudun ja Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seudun vaihettumisalu-
etta. Karuhkon yleisilmeensä ja vaihettumisalueen luonteensa puolesta seutu voitaisiin hyvin lukea myös 
Suomenselän jatkeeksi. Oulujärven seudun yhdistäminen johonkin muuhun maisemamaakuntaan ei kuiten-
kaan tekisi oikeutta sen omanlaatuisille erityispiirteille. Alue on maassamme ainutlaatuinen usean maisema-
elementin solmukohta, jota hallitsee upealle suurjärvelle avautuvat maisemat. Oulujärven poikki kulkee huo-
mattava, luoteesta kaakkoon suuntautuva, harjumuodostumajakso, jonka tuntumassa seudun tasainen maa-
perä on laajalti jäätikköjokien tuomien sedimenttien kattama. Soita on runsaasti, mutta keskimäärin vähem-
män kuin Suomenselän alueella. Oulujärven Paltaselän rannat ovat alavat ja rehevät. Asutus on Oulujärven 
seudulla melko harvaa. Tyypillinen rakennusryhmä kookkaine talousrakennuksineen levittäytyy tasamaalla 
laajalle alueelle joen tai järven töyräälle. 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan Kainuun ja Kuusamon vaaramaa- maisemamaakunnan ytimenä 
on vaarajakso, joka kulkee Kainuun kohdalla seudun länsipuoliskolla ja laajenee pohjoista kohti koko Kuusa-
mon vaaraseudun käsittäväksi jyrkkärinteiseksi vaaraylängöksi. Mannerjäätikkö on antanut yleensä moree-
nipeitteisen maan pinnanmuodoille suunnan luoteesta kaakkoon, mikä ilmenee drumliineina, harjuina ja jär-
vinä. Maisemamaakunnassa on useiden suurten järvien ja reittivesistöjen ohella monilukuinen määrä pie-
nempiä järviä ja jokivesistöjä. 

8.4.2 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden alueella tai välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti ar-
vokkaita maisema-alueita, mutta Hukkalansalon tuulivoimaloiden kaakkoispuolella lähimmillään noin 1,9 km 
etäisyydellä hankevaihtoehdon 1 voimaloista sijaitsee Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat- nimi-
nen kohde (taulukko 8.2 ja kuva 8.8). Lisäksi välialueella (alle 14 km:n etisyydellä voimaloista) sijaitsee Ma-
namansalon kulttuurimaisemat-niminen kohde. Kohdekuvaukset on poimittu julkaisusta: ”Kainuu, valtakun-
nallisesti arvokkaat maisema-alueet, VAMA 2021”. 

Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat 

”Vaarankylä ja Melalahti ovat Kainuun varhaisimpia asuttuja alueita. Alueen maataloustoiminta on yhä aktii-
vista ja elinvoimaista, ja siellä on säilynyt lukuisia maisemallisesti ja lajistoltaan arvokkaita perinnebiotoop-
peja ja laidunalueita. Perinteinen nauhamainen asutusrakenne rakennuksineen ja viljelyksineen hahmottuu 
edelleen selkeästi kyliä halkovilta teiltä. Maiseman arvoa nostavat luonnonoloiltaan arvokkaat lehtoalueet, 
kalkinpolttohistorian ja myllytoiminnan jäljet sekä monin paikoin hyvin hoidettu rakennuskanta.” 

”Melalahti sijaitsee suojaisassa lahdenpohjukassa Oulujärven rannalla. Kalkkipitoisen kallioperän ja suotuisan 
ilmaston ansiosta kylän yleisilme on varsin rehevä. Melalahden pellot ja laidunmaat ovat sijoittuneet loivasti 
kumpuilevalle laaksomaiselle alueelle järven rantojen savikoille sekä Horkanlammen tuntumaan. Kylämaise-
man pohjoispuolella kohoaa loivapiirteinen vaaramaasto. Avara Oulujärvi sekä kylän entinen laivaranta Vai-
nion rannassa ovat tärkeä osa Melalahden maisemakuvaa. Näkymät järvelle avautuvat parhaiten Rusalan 
tilan rinnemailta. Melalahden kyläkuvaa hallitsee Myllymäen korkea kuusimetsä, joka on nykyisin luonnon-
suojelualueena. Metsän ympärille levittäytyvät vaihtelevat pelto- ja laidunmaisemat, joiden välissä kylätie 
kiemurtelee koko kylän ympäri. Kylän pohjoispuolella maisema-aluetta halkovat rautatie sekä Oulu–Kajaani-
maantie, jotka katkaisevat perinteisen kyläkuvan. Melalahden rakennettu kulttuuriympäristö on historialli-
sesti monikerroksista ja maisemallisesti suhteellisen tasapainoista. Vanhinta rakennuskerrostumaa alueella 
edustavat kunnostetut aitat ja piharakennukset.” 
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Manamansalon kulttuurimaisemat 

” Manamansalon kulttuurimaisemat edustavat Oulujärven ranta-alueille tunnusomaista kalastukseen ja pie-
nimuotoiseen maanviljelyyn perustunutta saaristoasutusta. Alueen saaristoluonto ja kylien viljelymaisema 
muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Manamansalon pohjoisosien hajanaisesti sijoittuneissa kylissä 
on jäljellä perinteisiä viljelyaloja ja vanhoja rakennuksia. Lisäarvoa alueen maisemaan tuovat varhaisesta erä-
taloudesta kertovat pyyntikuoppaketjut aivan kyläasutuksen tuntumassa. Maisema-alueella ja sen tuntu-
massa on myös arvokkaita luontokohteita, kuten kosteikkoja sekä rantamuodostumia” 

”Manamansalo on suuri, korkokuvaltaan laakea saari keskellä avaraa Oulujärveä. Saaren kylämaisema on 
lampineen ja metsäsaarekkeineen pienipiirteinen ja vehmas verrattuna karuun ympäristöönsä. Maisema-
alueen ympärivuotinen asutus sijaitsee suhteellisen suojaisissa poukamissa, ja pihapiireistä aukeavat vesis-
tönäkymät ovat paikoin rajallisia. Monilta ranta-alueilta aukeaa kuitenkin pitkiä näkymiä Oulujärven lähes 
merellisille aavoille. Manamansalon perinteistä maisemaa ovat muuttaneet ennen kaikkea liikenneväylät 
sekä matkailuun ja kesäasutukseen liittyvät rakennukset. Etenkin Martinlahden pohjukassa ja rannoilla on 
paljon mökkejä ja vierasvenesatamaan liittyviä palveluita. Venesataman pohjoispuolella on pieni sorakuoppa, 
joka ei kuitenkaan näy häiritsevästi alueen teille tai kylämaisemaan”. 
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Kuva 8.15 Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti arvokkaat alueet.  

8.4.3 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja koh-
detyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Val-
takunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) ei sijoitu hankealueelle. Lähimmät 
RKY 2009 –kohteet ovat Kivesjärven rautatieasema lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Takiankan-
kaan tuulivoimaloista ja Kainuun puromyllyt lähimmillään noin 4,9 kilometrin etäisyydellä Hukkalansalon tuu-
livoimaloista. Välialueelle (7-14 km:n säteelle voimaloista) sijoittuu kaksi RKY 2009 –kohdetta ja kaukoalu-
eelle (14-30 km:n etäisyydelle voimaloista) sijoittuu kuusi kohdetta.  
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Suunniteltujen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien teoreettiselle näkyvyysalueelle (2 km) sijoittuu kaikkiaan 
neljä RKY 2009-kohdetta. Näistä kolme sijoittuu SVE 1:n läheisyyteen ja kaksi SVE 2:n läheisyyteen (taulukko 
8.3). 

Tiedot lähimmistä kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt RKY –sivustolta. 

Taulukko 8.3. Hankkeen tuulivoimaloiden teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 kilometriä) sijoittuvat valta-
kunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. 

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä tuuli-
voimalasta (VE 1), sijainti-
kunta 

Kohteet lähialueella 0-7 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista (VE 1) 

Valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat n. 1,9 km, Paltamo 

RKY 2009 Kivesjärven rautatieasema n. 2,5 km, Paltamo 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt n. 4,9 km, Paltamo 

Kohteet välialueella 7–14 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista (VE 1) 

RKY 2009 Oulujoen ja Sotkamonreitin voimalaitokset n. 7,3 km, Paltamo 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt n. 12,8 km, Ristijärvi 

Valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Manamansalon kulttuurimaisemat n. 13,2 km, Vaala 

Kohteet kaukoalueella 14–30 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista (VE 1) 

RKY 2009 Paltaniemen kirkkotie ja kylä n. 19,6 km, Kajaani  

RKY 2009 Vaalan rautatieasema n. 22,9 km, Vaala 

RKY 2009 Oulujoen ja Sotkamonreitin voimalaitokset n. 26 km, Vaala  

RKY 2009 Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus n. 26,4 km, Kajaani 

RKY 2009 Kajaanin rautatieasema n. 28 km, Kajaani 

RKY 2009 Lamminahon talonpoikaistila n. 28,5 km, Vaala 

 

Taulukko 8.4 Sähkönsiirtoreittien teoreettiselle näkyvyysalueelle (3 kilometriä) sijoittuvat valtakunnalli-
sesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. 

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys sähkönsiirtorei-
tiltä 

SVE 1 

RKY 2009 Oulujoen ja Sotkamonreitin voimalaitokset Sähkönsiirtoreitillä 

RKY 2009 Lamminahon talonpoikaistila Sähkönsiirtoreitillä 

RKY 2009 Vaalan rautatieasema n. 3 km 

SVE 2 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt sähkönsiirtoreitillä 

RKY 2009 Oulujoen ja Sotkamonreitin voimalaitokset Sähkönsiirtoreitillä 
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Kivesjärven rautatieasema 

”Kivesjärven rautatieasema-alue on hyvin säilynyt ja yhtenäinen 1929 valmistunut asemamiljöö. Kivesjärven 
asema-alue sijaitsee mäntykankaalla Kivesjärven rannalla Kontiomäki–Oulu–rataosuudella. Asema-alueella 
on asemarakennuksen lisäksi useita rautatiehenkilökunnan asuin- ja varastorakennuksia sekä asemaraken-
nuksesta itään punatiilinen vesitorni”. 

Kainuun puromyllyt (Paltamon kohde Hukkalansalon läheisyydessä ja Ristijärven kohde SVE 2 reitillä) 

”Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt 
kunnostettuina eri-ikäisiä ja -tyyppisiä myllyjä harvaan asutun metsäseudun omavaraistalouden kaudelta. 
Pienet vesimyllyt sijaitsevat usein muusta asutuksesta syrjässä hyvillä koskipaikoilla, jotka ovat saattaneet 
olla käytössä vuosisatoja. Myllyt ovat vaatimattomia hirsirakennuksia. Kokonaisuuteen kuuluu myllyuoma tai 
vesiränni sekä patolaite. Sisätiloissa on jauhatuslaitteiden lisäksi yleensä vain istuinpenkki”. 

”Paltamon Rinteen hierinmylly ja sauna sijaitsevat rehevässä purolaaksossa, joka on ollut jauhatuspaikkana 
1700-luvulta lähtien. Myllyn lähistöllä on merkkejä neljästä sortuneesta myllystä. Mylly patolaitteineen ja 
ränneineen on ollut viimeksi käytössä 1940-luvulla”. 

”Ristijärvellä Karppalan turbiinimyllyn ja myllyladon kokonaisuuteen kuuluvat Karppalan ja Virpelän pihapii-
rit. Myllykokonaisuus on yhdessä Hyrynsalmen Komulankönkään ja Korkialehdon kanssa Kainuun edustavim-
pia. Ympärivuotisesti käytetty mylly on rakennettu 1915. Sähkön tuottamiseen Karppalan myllyä on käytetty 
1937-1950. Kokonaisuuteen kuuluu lastaussilta ja vesiränni sulkuineen. Pihapiirit sijaitsevat myllyn välittö-
mässä läheisyydessä mäen laella, josta avautuu näkymät joelle ja lähivaaroille. Pihapiireihin kuuluu mm. sa-
vupirtti, jonka alkujuuret ovat 1700-luvulta, 1800-luvun savusauna ja 1851 rakennettu paja”.  

Lamminahon talonpoikaistila 

”Lamminahon talonpoikaistilan rakennusryhmä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren 
vanhasta rakennuskannasta. Museokäyttöön kunnostettu pihapiiri esittelee 1800-luvun alkupuolen talonpoi-
kaisarkkitehtuuria sekä koskenlaskuun ja tervankuljetukseen liittyviä perinteitä Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan merkittävimmän tervareitin varressa. Lamminahon tila sijaitsee Niskakosken törmällä, Niskan kylässä, 
mistä Oulujoki lähtee työntymään kohti länttä ja merta. Terva- ja kauppareitti Kainuusta Pohjanlahdelle on 
kulkenut Oulujokea pitkin Lamminahon editse”.  

”Oulujoen voimalaitosrakentamisen seurauksena joen pinta on Lamminahon kohdalla nykyisin noin 11 met-
riä korkeammalla kuin joen virratessa vapaana. Vesi peittää alleen Lamminahon edustalla olleet saaret ja 
alavirrassa sijainneen myllynpaikan”. 

Oulujoen ja Sotkamonreitin voimalaitokset 

”Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat 
voimalaitos- ja asuntoalueet ovat laajuudeltaan, arkkitehtuuriltaan ja rakennustekniikaltaan yksi maan mer-
kittävimmistä jälleenrakennuskauden rakennushankkeista. Voimalaitosalueista Montta, Pyhäkoski, Pälli, Uta-
nen, Nuojua ja Jylhämä kuuluvat myös kansainvälisen DOCO-MOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen 
modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Samaan vesistöön liittyvät myös Kajaani Oy:n puunja-
lostusteollisuuden tarpeisiin rakentamat voimalaitosympäristöt.” Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin 
voimalaitos on Leppikoski Paltamossa”. 

8.4.4 Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet on esitetty ja Kainuun vaihe-
maakuntakaava 2030 alue- ja kohderajausten perusteella (kuva 8.16 ja taulukko 8.5). 20 kilometrin etäisyy-
dellä hankkeen tuulivoimaloista ei Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvan Vaalan kunnan alueelle sijoitu 
maakunnallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuurihistoriallisia alueita. Paikallisesti arvokkaat alueet on esi-
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tetty ja lueteltu Kainuun Ympäristökeskuksen julkaisun 200 ”Paltamon kulttuuriympäristöohjelma”sekä jul-
kaisun 397 ”Vaarojen kätköissä – Puolangan kulttuuriympäristöohjelma” perusteella (kuva 8.15 ja taulukko 
8.5). Kainuun ympäristökeskuksen julkaisun 205 ”Vaalan kulttuuriympäristöohjelma” mukaan hankkeen tuu-
livoimapuistojen lähialueelle ei Vaalan kunnan alueella sijoitu paikallisesti arvokkaita alueita.  

 

Kuva 8.16 Maiseman ja kulttuuriympäristön maakunnalliset ja paikalliset arvokohteet kartalla.  

Maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti arvokkaat alueet ja ehdotetut maakunnallisesti arvokkaat 
alueet sekä arvokkaat kohteet 

Maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti arvokkaita alueita on alle 20 kilometrin etäisyydellä hank-
keen tuulivoimapuistoalueista kaksi; Karhulankylän rantaviljelymaisema sekä Latvan kylämaisema. Karhulan-
kylän rantaviljelymaisema sijoittuu noin 15,8  kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta,  Hukkalansalon 
itäpuolelle. Päivitysinventoinnissa ”Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit 2011–2013” on lisäksi eh-
dotettu yhtä uutta maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Kainuun vaarakylät: Kiehimänvaaran vaara-
asutus.  

Alla olevat kohdekuvaukset on poimittu edellä mainitusta julkaisusta. 

Kainuun Vaarakylät: Kiehimävaaran vaara-asutus 

”Kiehimänvaaran asutus sijaitsee hajanaisesti vaaran laella ja sen etelärinteellä. Vaaran laelta ja pihapiireistä 
on pitkät, vaikuttavat näkymät Oulujärven Paltaselälle. Viljelykset ovat pienialaisia ja muodostuvat tilkkumai-
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sesti vaaran rinteille melko hajalleen ilmentäen hyvin vaarakylien hajanaista rakennetta. Vaarankylä- Palta-
motie kulkee kylän läpi. Alueen asutushistoria on pitkä. Kiehimänvaaralla ja sen itäpuolella virtaavan Kiehi-
mänjoen varren rantatasanteilla on asuttu jo 1600-luvulta lähtien, jolloin vaara- ja ranta-asutus olivat yhtä-
lailla tyypillisiä asuinpaikkoja. Nykyinen Paltamon taajama on levittäytynyt Kiehimänsuulle. Kiehimänvaaran 
länsipuolella olevassa notkossa, virtaavan puron varrella on Paltamon kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä Rin-
teen hierinmylly ja sauna. Mylly patolaitteineen ja ränneineen on ollut viimeksi käytössä 1940-luvulla. Myllyn 
alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Kiehimänvaaran päällä sijait-
see Kainuun asutuksen muistomerkki”. 

Karhulankylän rantaviljelymaisema 

”Karhulankylä on yhtenäinen, elinvoimainen järvenrantakylä Iijärven rannalla. Alueella yhdistyy perinteinen 
sekä muuttunut maankäyttö; elävä maaseutu ja loma-asutus kohtaavat hallitusti” 

”Karhulankylä sijaitsee Iijärven ja Lahnasen järven välisellä kannaksella. Kylämiljöö on avara ja yhtenäinen. 
Kylätie polveilee tilojen läpi. Luonnonmaisemaa luonnehtivat pääasiassa vesistöjen takana kumpuilevat har-
jumaastot ja siellä täällä pienet suot. Järvimaisemat avautuvat vain joidenkin peltoaukeiden takana ja mah-
dollisesti pihapiireistä. Kaukomaisema on loivasti kumpuilevaa, alueelle tyypillistä vaaramaisemaa. Lahnasen 
rannassa kulkevalta Tolosenjoentieltä on näkymät Karhulankylän itärannan viljelyksille. Kylämaisemassa kes-
keisimmät tilat ovat Karhulan, Peltolan ja Rantalan pihapiirit. Päärakennukset ovat uusia, mutta hyvin maise-
maan sopivia. Pihapiireissä on hyväkuntoisia hirsiaittoja. Myös pienimmät pellot ovat yhä viljelyksessä (Sa-
mola). Kylän päätteenä oleva vanha koulu vuodelta 1938 on nykyisin kesäasuntona. Kyläkuvassa merkittävää 
on keltaisten päärakennuksen suosio”. 

Taulukko 8.5. Hankkeen tuulivoimapuistojen vaikutusalueelle sijoittuvat maiseman ja kulttuuriympäristön 
maakunnallisesti arvokkaat alueet 20 km etäisyydellä tuulivoimaloista sekä kulttuurihistori-
alliset kohteet 14 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista 

Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys tuulivoimaloista (VE 
1), sijaintikunta 

Maakunnallisesti arvokkaat alueet alle 20 kilometrin etäisyydellä ja kohteet alle 14 kilometrin etäisyydellä 

Maakunnallisesti arvokas maisema-
alue (ehdotus)  

Kainuun Vaarakylät: Kiehimänvaaran 
vaara-asutus 

n. 6,2 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Melalahden kyläalue (B) 8,6 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Paltamon kirkko ja pappila (C) 9,5 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Paltamon tsasouna (D) 9,7 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Paltamon tsasouna (D) 9,7 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Kainuun kirja- ja paperikauppa (E) 9,8 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Taipaleen tila ja hakasuon mylly / Varis-
joen mylly (A) 

9,9 km, Paltamo 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuri-
historiallinen kohde 

Uittoyhdistyksen makasiini (F) 9,7 km, Paltamo 

Maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti arvokas alue 

Karhulankylän rantaviljelymaisema n.15,8 km, Ristijärvi 

Maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti arvokas alue 

Latvan kylämaisema n. 18,3 km, Puolanka 
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Maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet on selvitetty Kainuun vaihemaakuntakaavasta 
2030. Lähin maakunnallisesti arvokas kohde on Melalahden kyläalue, joka sijaitsee Hukkalansalon eteläpuo-
lella noin 8,6 km:n etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Kainuun liiton ja Kainuun ELY-keskuksen julkaisun  
”Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet” mukaan kokonaisuuteen kuuluvat ark-
kitehti Ilmari Launiksen suunnittelema tiilirakenteinen hallikirkko vuodelta 1946 ja vuonna 1936 valmistunut, 
tyyliltään 1920-luvun klassismia edustava pappila. 

Paikallisesti arvokkaat kohteet 

Paikallisesti arvokkaita maisemakohteita sijoittuu seitsemän kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimala-
paikoista yhteensä viisi. Lähimmäksi sijoittuvat Raappananmäen Etelän laitumet- niminen arvokas perinne-
maisema sekä Hovin metsälaidun- niminen arvokas perinnemäisema. Molemmat kohteet sijoittuvat noin 
kahden kilometrin etäisyydelle Hukkalansalon lähimmästä voimalasta. Perinnemaisema-alueita kuvailevat 
tekstit on lainattu Kainuun ympäristökeskuksen julkaisusta ”Paltamon kulttuuriympäristöohjelma” (2001). 

Lähimpien alueiden kohdekuvauksia täydennetään tarvittaessa selostusvaiheessa. 

Taulukko 8.6. Hankkeen tuulivoimapuistojen vaikutusalueelle sijoittuvat maiseman ja kulttuuriympäristön 
paikallisesti arvokkaat alueet (Kainuun Ympäristökeskus 2001). Sarakkeessa ”Etäisyys lähim-
pään voimalaan (VE1)” etäisyyden perässä suluissa esitetty kirjain viittaa siihen hankkeen 
tuulivoimapuistoalueeseen jonka lähimpään voimalaan matka on mitattu. 

Status Paikallisesti merkittävä kohde Etäisyys lähimpään voima-
laan (VE 1) 

Paikallisesti arvokkaat alueet alle 7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

Arvokas perinnemaisema (1) Raappananmäen Etelän laitumet 2 km (H) 

Arvokas perinnemaisema (2) Hovin metsälaidun 2 km (H) 

Arvokas kylämaisema (3) Törmänmäki 3,8 km (H) 

Arvokas kulttuurimaisema (4) Kongasmäki 3,4 km (T) 

Arvokas perinnemaisema (5) Putkonmäen Väyrylän metsälaidun 7 km (H) 

Raappananmäen Etelän laitumet 

”Raappananmäen etelän laitumet sijaitsevat luoteeseen viettävällä, melko jyrkällä rinteellä, ulottuen osittain 
rinteen alla levittäytyvän Alussuon puolelle. Edustavimpia alueita ovat metsälaidun ja katajainen haka. Etelän 
laidunta on laidunnettu vähintään 1950-luvulta lähtien. Yhdessä viheriöivien nurmien kanssa laitumet luovat 
viehättävän tienvarsimaiseman”. 

8.5 Muinaisjäännökset  

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu ennestään tunnettuja 
muinaisjäännöksiä. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin SVE1 läheisyyteen sijoittuu useampia muinaisjäännöksiä. 
Suunnitellun sähkönsiirtoreitin SVE2 läheisyyteen (500 m säde) ei sijoitu muinaisjäännöksiä. 

Hankkeen tuulivoimapuistojen ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien alueilla tehdään arkeologinen inven-
tointi maastokaudella 2022. Arkeologisen inventoinnin tulokset julkaistaan erillinen raportti YVA-selostuksen 
yhteydessä. Muinaisjäännöskohteet, tervahaudat ja kulttuuriperintökohteet otetaan huomioon hankkeen 
tarkemmassa suunnittelussa ja jätetään rakennustoimenpiteiden ulkopuolelle. 
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Kuva 8.17. Kahden kilometrin säteelle hankkeen tuulivoimapuistoalueista ja 500 metrin säteelle säh-
kösiirtovaihtoehtojen keskilinjoista sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset.    

8.6 Ympäristöolosuhteet ja luontoarvot 

8.6.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Takiankankaan tuulivoimapuistoalueen kallioperä koostuu tonaliittisestä gneissistä, turbidiittisestä kvartsii-
tistä, pegmattiittigraniitista, amfiboliitista, arkosiittigneissistä (kvartsiittigneissi) ja kiillegneisistä (sarvivälke-
biotiittigneissi).  

Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueen kallioperä koostuu maasälpäkvartsiitista (ortokvartsiitti), mafisista 
juonista, mustaliuskeesta, turbidiittisestä metagrauvakasta (semipeliitti), arkosiitistä (kumpukerroksellinen, 
laminaarinen kiilleliuske), turbidiittisestä grauvakka-peliitistä, turbidiittisestä kvartsiitista, kalkkisilikaattilius-
keesta (mafinen metalaava, metatuffi-tuffiitti, karbonaattikivi, fylliitti), kvartsivakasta ja tonaliittisestä gneis-
sistä.     

Sähkönsiirtoreitin SVE1 kallioperä koostuu tonaliittisestä gneissistä, arkosiittiigneissistä (kvartsiittigneissi), 
pegmattiittigraniitista, turbidiittisestä kvartsiitistä ja amfiboliitista.  

Sähkönsiirtoreitin SVE2 kallioperä koostuu arkosiitistä (kumpuristikerroksellinen, laminaarinen kiilleliuske), 
mustaliuskeesta, turbidiittisestä grauvakka-peliitistä, kiileliuskeesta, turbidiittisestä kvartsiitista, TTG-gneis-
sistä (migmatiittinen) ja ortokvartsiitistä.   

Sähkönsiirtoreitin VEA kallioperä koostuu raitaisesta maasälpägneissistä, arkosiittigneissistä (kvartsiit-
tigneissi), pegmatiittigraniitista, kiillegneissistä (sarvivälke-biotiittigneissi), mafisista juonista, maasälpäkvart-
siitista (ortokvartsiitti), mustaliuskeesta, turbidiittisesta metagrauvakasta (semipeliitti) ja arkosiitista (kum-
pukerroksellinen, laminaarinen kiilleliuske).  

Sähkönsiirtoreitin VEB kallioperä koostuu pegmatiittigraniitista, turbidiittisesta kvartsiitista, kvartsigneissistä, 
kvartsiittigneissistä, arkosiittigneisistä (kvartsiittigneissi), kvartsiitistä, serpentiniitti ja muita ultraemäksisiä 
kivi, arkosiitista (kumpukerroksellinen, laminaarinen kiilleliuske), maasälpäkvartsiitista (ortokvartsiitti), tur-
bidiittisestä metagrauvakasta (semipeliitti), mafista juonista ja mustaliuskeesta. (kuva 8.18). 
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Kuva 8.18. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen kallioperä (GTK Kallio-
peräkartta 1:200 000). Sähkönsiirtoreittien kallioperä on esitetty olemassa olevan Fingridin 
Nuojua-Seitenoikea 220 kV voimajohtolinjan rinnalle saakka. 

Hankealueille tai näiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, mo-
reenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia.  
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Kuva 8.19. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyydessä sijaitse-
vat valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantakerrostumat ja moreenimuodostumat (SYKE 2020).  

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 
(1:200 000). GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealueita. Takiankankaan tuulivoimapuisto-
alueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, paksuista turvekerrostumista, kalliomaa-alueista, kal-
liopaljastumista ja karkearakeisista maalajeista. Paikoin maaperän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turveker-
rostumia. Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, paksuista 
turvekerrostumista ja kalliomaa-alueista. Paikoin maaperän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turvekerrostu-
mia. 

Sähkönsiirtoreitti SVE1 alueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, karkearakeisista maalajeista ja 
kalliomaa-alueesta. Sähkönsiirtoreitti SVE2 alueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, karkeara-
keisista maalajeista ja kalliomaa-alueesta. Paikoin maaperän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turvekerrostu-
mia. Sähkönsiirtoreitti VEA alueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, karkearakeisista maala-
jeista ja paksuista turvekerrostumista. Paikoin maaperän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turvekerrostumia.  
Sähkönsiirtoreitti VEB alueen maaperä koostuu sekalajitteisista maalajeista, karkearakeisista maalajeista, 
paksuista turvekerrostumista ja kalliomaa-alueesta. Paikoin maaperän pintaosissa esiintyy ohuehkoja turve-
kerrostumia. (GTK 2022b). 
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Kuva 8.20. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen maaperä (GTK Maa-
peräkartta 1:200 000). Sähkönsiirtoreittien maaperä on esitetty olemassa olevan Fingridin 
Nuojua-Seitenoikea 220 kV voimajohtolinjan rinnalle saakka. 

Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka 
voivat hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä ras-
kasmetallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein 
myös liejupitoisia ja ne esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren aikoinaan peittä-
millä alueilla. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin 
korkeuskäyrän alapuolella. Koska Takiankankaan alue sijoittuu tasolle +135…+190 ja Hukkalansalon alue si-
joittuu tasolle +150…+270, on happamien sulfaattimaiden esiintyminen hyvin epätodennäköistä. Hankealue 
ei myöskään sisälly Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyyskar-
toituksen alueelle. Hukkalansalon alueella on tulkittu (pohjois-eteläsuuntainen) mustaliusketta sähkömag-
neettisesta ja magneettinen/sähkömagneettisista aineistoista sekä kairanrei’istä. Sähkönsiirtoreittien VEA ja 
VEB alueilla on tulkittu magneettinen/sähkömagneettisesta aineistosta sekä sähkönsiirtoreitti SVE2 alueella 
on tulkittu kairanrei’istä, sähkömagneettisesta ja magneettinen/sähkömagneettisesta aineistosta mustalius-
ketta (pohjois-etelä-suuntainen). 
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Kuva 8.21. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen alueelle sijoittuvat 
mustaliuskejuonteet (GTK Kallioperäkartta 1:200 000).  

Takiankankaan alue sijoittuu korkeustasolle noin +135…+190 (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on 
lounaaseen. Takiankankaan alueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen pohjoisosassa Lumimäen 
alueella. Hukkalansalon alue sijoittuu korkeustasolle noin +150…+270 (N2000). Maaston yleisviettosuunta 
alueella on kaakkoon. Hukkalansalon alueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen luoteisosassa Jul-
kuvaaran alueelle. Hankealueiden topografia on esitetty kuvassa 8.22. 
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Kuva 8.22. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden topografia. 

8.6.2 Ilmasto 

Paltamon ja Puolangan seutu lukeutuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Mantereisuus on alueen 
ilmastoa hallitseva tekijä ja sen vaikutus on sitä suurempi, mitä idempänä ollaan. Toinen huomattava tekijä 
on korkeussuhteet, sillä maasto nousee huomattavasti siirryttäessä Oulujärven tasolta korkeille yli 300 met-
rin korkeudella oleville vaaraseuduille. Tämä näkyy erityisesti talven runsaslumisuudessa. Vuoden keskiläm-
pötila on Oulujärven eteläosissa n. +2 °C, kylmimmät kuukaudet ovat tammi- ja helmikuu ja keskimäärin läm-
pimin heinäkuu. Vuoden keskimääräinen sademäärä vaihtelee runsaan 500 ja n. 700 millimetrin välillä. Vähi-
ten sataa tavallisesti Oulujärven länsirannoilla ja sademäärä kasvaa koilliseen siirryttäessä. Sateisin kuukausi 
on elokuu (Kersalo & Pirinen, 2009). 

8.6.3 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Takiankankaan tuulivoimapuistoalue sijoittuu Oulujoen (59) vesistöalueelle. Hankealueen pohjoisosa sijoit-
tuu Ryöjönpuron valuma-alueelle (59.347), luoteisosa sijoittuu Vuottojoen alaosan alueelle (59.381), länsiosa 
Rytijoen valuma-alueelle (59.383) ja keski- ja länsiosa Liminpuron valuma-alueelle (59.312) sekä etelä- ja itä-
osa Kongasjoen alueelle (59.352).  

Takiankankaan tuulivoimapuistoalue on Liminlampi. Hankealueella laskevat Heinipuro, Joutenpuro ja Vanha 
Liminpuro, joka laskee Kongasjokeen ja edelleen Kivesjärveen sekä pienempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat 
pääosin soille.  

Hukkalansalon tuulivoimapuistoalue sijoittuu Oulujoen (59) vesistöalueelle. Hankealueen pohjoisosaan sijoit-
tuu Tulijoen valuma-alueelle (59.354) ja Osmankajärven alueelle (59.353), Muilta osin tuulivoimapuistoalue 
sijoittuu Siltajoen valuma-alueelle (59.413).  
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Hukkalansalon alueella virtaavat Jorospuro, Kortepuro, Torkkolanpuro sekä Hukkalanjoki ja Pienijoki, jotka 
laskevat Väljänjokeen sekä edelleen Uurajärveen sekä pienempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat pääosin soille.  

Sähkönsiirtoreitti SVE1 sijaitsee Liminpuron valuma-alueella (59.312). Sähkönsiirtoreitti SVE2 sijaitsee Silta-
joen valuma-alueella (59.413) ja Kangasjärven valuma-alueella (59.414). Sähkönsiirtoreitti VEA sijaitsee Li-
minpuron valuma-alueella (59.312), Kongasjoen alueella (59.352) ja Siltajoen valuma-alueella (59.413). Säh-
könsiirtoreitti VEB sijaitsee Liminpuron valuma-alueella (59.312), Kongasjoen alueella (59.352), Osmankajoen 
alueella (59.353), Tulijoen valuma-alueella (59.354) ja Siltajoen valuma-alueella (59.413).  

Sähkönsiirtoreitti SVE1 alueella on Iso Kaitainen -järvi ja virtaa Kotijoki, joka laskee Siltajokeen ja edelleen 
Väljäjokeen ja Uurajärveen. Sähkönsiirtoreitti VEA alueella virtaa Kongasjoki, joka laskee Osmankajärveen. 
Sähkönsiirtoreitti VEB alueella virtaa Lummejoki, joka laskee Osmankajokeen. Lisäksi sähkönsiirtoreittien alu-
eella on pienempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat pääosin soille.  

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden sekä sähkösiirtoreittien sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille on 
esitetty kuvassa 8.23. 

 

Kuva 8.23. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja suunniteltujen sähkönsiirtoreittien sijainti valuma-alu-
eilla (Syke: Avoin tieto 2021). Sähkönsiirtoreitit on esitetty olemassa olevan Fingridin Nuojua-
Seitenoikea 220 kV voimajohtolinjan rinnalle saakka. 

Pohjavesialueet 

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittien alueilla ei sijaitse luokitel-
tuja pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet ovat Lehtoharjun (1157802) luokkaan 1 (vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue) kuuluva pohjavesialue ja Törmänmäenharjun (1162004) luokkaan 2E (muu ve-
denhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suo-
raan riippuvainen) kuuluva pohjavesialue. 
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Lehtoharjun pohjavesialueen vieressä sijaitsee sähkönsiirtoreitti SVE2 ja etäisyys Hukkalansalon hankealuee-
seen on noin 1,2 kilometriä. Törmänmäenharjun pohjavesialueeseen on noin 0,4 km etäisyys sähkönsiirto-
reitti SVE2:en ja noin 1,2 kilometrin etäisyys Hukkalansalon hankealueeseen. 

Lehtoharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,46 km2 ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen 
pinta-ala on 4,14 km2. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 4100 m3/d. Lehtoharju on luode-
kaakko -suuntainen harjumuodostuma. Alueella on selväpiirteinen ydinselänne sekä pieni ja kapeahko sivu-
harju Kotijoen puolella. Paikoin materiaalille on ominaista heikko huuhtoutuneisuus, mikä näkyy kiviaineksen 
särmikkyytenä sekä poikkeuksellisen korkeina hienoainespitoisuuksina. Saarisen pohjoispuolella on karkeaa 
ainesta (soraa, hiekkaista soraa) vain kapealla vyöhykkeellä ja alueen reunaosat ovat hiekkaa. Karkein mate-
riaali on harjun eteläpuolen runko-osassa, jonne maa-aineksen otto on keskittynyt. Muutoin muodostuman 
eteläosassa aines on hiekkaa. 

Pohjavesialue on osittain synkliinen eli pohjavettä ympäristöönsä keräävä muodostuma. Etenkin pohjoisesta 
ja idästä virtaa runsaasti vettä harjun suuntaan. Näiden vesien imeytyminen pohjavedeksi lienee heikkoa 
hienorakeisten reunasedimenttien ja Kotijoen vuoksi. Pohjaveden virtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Har-
jun keskiosalla sijaitsee ilmeisesti kalliokynnys, jonka eteläpuolella pohjavesi on noin 13,5 metriä alempana. 
Harjun ydinosan vedenläpäisevyys ja pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat hyvät.  

Osa POSKI-hankkeen yhteydessä tehtyjen maatutkaluotausten tutkimuslinjoista kulki harjun keskiosasta 
kohti rantaa. Maatutkaluotausprofiileista tehtyjen tulkintojen perusteella maa-aines hienonee kohti rantaa 
ja muuttuu hienoksi hiekaksi/siltiksi. Vettä täysin pidättäviä savikerroksia ei rannassa kuitenkaan havaittu. 
Paikoitellen luotausprofiileista on havaittu sorakerroksille tyypillisiä rakenteita, jotka jatkuvat rantaa kohti 
ohenevana kerroksena hienon hiekan ja siltin alapuolella. Tutkitulla vedenottopaikalla pohjavesi täyttää ta-
lousvedelle asetetut laatuvaatimukset.  

Törmänmäenharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,52 km2 ja varsinaisen pohjaveden muodostu-
misalueen pinta-ala on 2,62km2. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 2500 m3/d. 

Pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä purkava muodostuma. Laaksoon kerrostunut pitkittäinen harju-
muodostuma, jonka luoteisosa on kapeahko ja jyrkkäreunaisempi kuin kaakkoisosa, joka on leveähkö suh-
teellisen tasainen kangas. Luoteisosassa maa-aines on soravaltaista ja kaakkoisosassa vastaavasti hiekkapi-
toista. Alueella on muutamia suppalampia, joiden ympärillä on kesämökkiasutusta. Pohjaveden muodostu-
misolot ovat alueella erinomaiset. Pohjavedet virtaavat luoteeseen ja kaakkoon, purkautumista tapahtuu 
ympäröiville soille ja vesistöihin.  

Törmänmäenharjun alueella on tehty useita antoisuuspumppauksia, joiden perusteella pohjavesivarojen 
määrä vaikuttaa lupaavalta. Laboratoriotuloksien mukaan alueen pohjavesi täyttää talousvedelle asetetut 
laatuvaatimukset. Maastokäynnillä 7/2017 käytiin Metsäkeskuksen tietokantaan merkityillä lähdekohteilla, 
ja vanhaan pohjavesikorttiin (1995) merkityllä lähteellä. Lampien todettiin olevan kirkasvetisiä kaikissa poh-
javesialueen osissa, ja rantavyöhykkeillä kasvaa purosuikerosammalta (Brachythecium rivulare). Pohjavesi-
korttiin merkityssä lähteessä on selkeää virtaamaa ja lähteeseen on rakennettu kaivo, josta otetaan vettä 
ilmeisesti läheisen talon tarpeisiin, joten se ei ole luonnontilainen. Metsätietokannan kohde on laaja suoalu-
eella sijaitsevasta lähteiköstä ja tihkupinnoista koostuva alue harjun eteläreunalla. Pohjavesipurkaumista ke-
rääntyvä vesi virtaa norona eteläpuoleisiin vesistöihin. Kohteen lähiympäristö on luonnontilainen. 
Muodostuman pohjavesi ylläpitää lähteikön ja tihkupintojen pohjavesiriippuvaisia ja luonnontilaisia tärkeitä 
maaekosysteemejä. Lampien kirkasvetisyyden ja pohjavesinoron virtaussuunnan huomioiden sillä voi olla 
merkitystä myös pintavesiekosysteemeihin. Näiden seikkojen vuoksi Törmänmäenharju määritettiin 2E-luo-
kan pohjavesialueeksi. 

Lähimpien pohjavesialueiden sijainti hankealueeseen nähden on esitetty kuvassa 8.24. 
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Kuva 8.24. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyydessä sijaitse-
vat pohjavesialueet (Syke: Avoin tieto 2021).  

8.6.4 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Paltamossa hankealueet sijoittuvat metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaaliselle Pohjois-Kar-
jala–Kainuu (3b) vyöhykkeelle. Soiden osalta alue sijoittuu Pohjanmaan–Kainuun aapasoiden alueelle. Palta-
mon kunnan länsiosissa olevat hankealueet sijoittuvat Kainuun vaarajakson länsipuolelle. Luontoarvojen 
osalta Vaara-Kainuulle tyypillistä ovat pienet ja usein rehevät korpiset rinnesuot sekä vanhan metsän kuviot. 
Hankealueelle ei sijoitu varsinaisia vaarametsiä.  

Hankealueiden metsät ovat taustatietojen perusteella suurelta osin ojitettuja turvekankaita sekä metsäta-
louskäytössä olevia, nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän kivennäismaita. Alueiden puusto koostuu melko 
nuorista mäntyvaltaisista kuivahkon kankaan kasvatusmetsistä sekä eri asteisista muuttumista ja turvekan-
kaista. Alueilla on runsaasti aikoinaan ojitettuja suometsiä.  Alueiden talousmetsien luontoarvoja lisäävät 
virtavedet ja lammet. Takiankankaan itäosiin sijoittuu uomaltaan luonnontilainen Kongasjoki ja länsiosan tur-
vetuotantoalueen ja Heinisuon väliselle alueelle Heinipuro.  Lisäksi Takiankankaan hankealue rajautuu Jou-
tensuon arvokkaaseen suoalueeseen. Hukkalansalon alueella on useita virtavesiä; Torkkolanpuro, Pienijoki 
ja Hukkalanjoki, joiden uomaa on muutettu ja niihin on johdettu runsaasti turvemaiden ojitusvesiä. Virtave-
sien varsilla puusto on osin metsätaloustoimissa säästettyä. Laajempia varttuneen metsän kuvioita hanke-
alueille ei sijoitu.  

Metsäkeskuksen avoimen tietokannan osoittamia metsälakikohteita alueiden ja seudun metsäsuunnittelussa 
on osoitettu hyvin vähän. Takiankankaalla on yksi virtavesikohde ja Hukkalansalon alueella Hukkalanjoen lat-
vavesistön alueella pieniä metsäsuunnittelussa huomioituja kohteita ja Julkuvaaran eteläosissa myös metsä-
talouden ympäristötukikohteita. Alueiden luontoarvoja tarkastellaan luontotyyppien edustavuuden ja niiden 
uhanalaisuuden kannalta ja tuolloin myös metsäsuunnittelussa aiemmin huomioitujen kohteiden olosuhteita 
inventoidaan alueen luontotyyppien maastoselvityksissä.   
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Hankeen vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä esiintyy pieniä virtavesiä ja mm. metsätalouden ympäristötu-
kikohteita. Sähkönsiirtoreiteistä suuri osuus sijoittuu nykyisten johtokäytävien rinnalle.  

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

Hankealueiden luontoarvot ovat ennakkotietojen perusteella lähialueen laajemmissa soissa, joihin alueet ra-
jautuvat. Lisäksi molempien hankealueiden virtavedet lähiympäristöineen ovat oletettavasti muuta talous-
metsäympäristöä monimuotoisempia. Merkittävimmät luontotyypit ja niiden sisältämät arvot keskittyvät Ta-
kiankankaalla Kongasjokivarteen sekä Heinisuon ja Joutensuon ympäristöön.  

Hankealueiden lähiseudulla esiintyy lajitietojen perusteella reheviä kasvillisuuskohteita sekä pienvesiä, joista 
osa on huurresammallähteitä. Alueiden maa- ja kallioperätietojen perusteella seutu on pääasiassa happa-
mien kivilajien aluetta. Seudullisesti esiintyy myös ultraemäksisiä kivilajeja ja Hukkalansalon hankealueella 
kalkkipitoisia kivilajeja sekä mustaliuskeita. Potentiaalia vaateliaamman kasvilajiston esiintymiselle sekä leh-
tolajistolle on etenkin Hukkalansalon alueella jonkin verran, joten kalkki- ja serpentiinikivilajeille tyypillistä 
uhanalaista tai silmälläpidettävää kasvillisuutta saattaa esiintyä. 

Takiankankaan ja Hukkalansalon alueiden arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoinen putkilokasvi- ja sam-
mallajisto inventoidaan kesän 2022 maastoselvitysten aikana ja arvotetaan niiden luontotyyppien uhanalai-
suusstatuksen ja luonnontilaisuuden mukaan. Luontokohteina alueen suunnittelussa huomioidaan kaikki 
luonnontilaltaan edustavat suot ja pienvedet (mm. lähteet) sekä puuston iän ja rakenteen perusteella moni-
muotoisimmat kohteet tai lajistoesiintymät.  

 

Kuva 8.25.  Hankesuunnittelun lähialueelle sijoittuvat metsälakikohteet ja ympäristötukikohteet (Suo-
men Metsäkeskus, avoin metsävaratieto 2022)  
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8.6.5 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimapuistoalueet ovat elinympäristöiltään metsätalouskäytössä ole-
vaa metsä- ja suoaluetta. Alueille sijoittuu pieniä päätehakkuita, eri-ikäisiä taimikoita ja nuoria kasvatusmet-
siä. Pesimälinnuston kannalta elinympäristörakenne on hyvin pirstoutunutta ja alueilla on hyvin vähän iäk-
käämpiä metsäkuvioita. Alueiden entiset suoympäristöt ovat suurelta osin ojitettuja.   

Talousmetsäympäristön hallitseman Takiankankaan alueella pesimälinnuston osalta merkittävin elinympä-
ristö sijoittuu alueen pohjoisosissa olevalle Joutensuon Natura-alueelle. Lisäksi Takiankankaalla linnuston 
elinympäristöjä monipuolistaa Heinisuo ja Liminlampi suoympäristöineen, Kongasjokivarsi, pienialainen Peu-
rasuon peltoalue sekä osin ojitettu Likasuo ja Liminkankaan turvetuotantoalue. 

Hukkalansalon alueella pesimälinnuston elinympäristö on yksipuolisempaa turvekankaiden talousmetsää. 
Hukkalansalon alueella elinympäristöjä monipuolistavat useat pienten virtavesien jokivarret ja yksi peltoalue. 
Muutoin alue on varsin yksipuolista ja tasaikäistä talousmetsää.  

Ennakkotietojen perusteella alueiden linnusto koostuu pääasiassa alueellisesti yleisistä ja varsin tavanomai-
sista karujen metsätalousalueiden lintulajeista. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden linnustolliset arvot löy-
tyvät todennäköisesti soilta, joilla esiintyy yleensä jonkin verran uhanalaista suolintulajistoa. Vesistöjä reu-
nustavissa metsissä sekä mahdollisilla muilla iäkkäämmillä metsäkuvioilla voi olla merkitystä vanhan metsän 
lintulajiston elinympäristönä.  

Talousmetsien linnustolliset arvot ovat todennäköisesti melko vähäisiä. Hankkeen tuulivoimapuistojen alu-
eilla esiintyvä varpuslintulajisto on todennäköisesti varsin tavanomaista, vaikka alueilla varmasti esiintyykin 
jonkin verran mm. uhanalaisia metsävarpuslintuja. Useille uhanalaisille metsävarpuslinnuille merkittävimpiä 
elinympäristöjä ovat lahopuuta sisältävät iäkkäämmät kuusivaltaiset metsäkuviot, joita tyypillisesti talous-
metsäalueille sijoittuu hyvin pirstaleisesti ja määrältään melko vähänlaisesti. Myös soilla ja niiden laiteilla 
esiintyy todennäköisesti jonkin verran uhanalaista varpuslintulajistoa. 

Kohtalaisen rauhallisilla ja erämaisilla metsäalueilla esiintyy usein elinympäristönsä suhteen vaateliaampia 
sekä suojelullisesti arvokkaampia päiväpetolintu- ja pöllölajeja. Takiankankaan ja Hukkalansalon alueet sijoit-
tuvat asumattomille seuduille, mutta kuitenkin asutuksen ja kylien väliselle alueelle. Hankkeen tuulivoima-
puistoalueet sijoittuvat Oulujärven tuntumaan ja seudulle, jolla on runsaasti pieniä järviä ja mm. useita sääk-
sen reviireitä. Molemmilla alueilla on tiedossa olevat aktiiviset sääksen pesäreviirit ja Takiankankaan alue 
sijoittuu osin maakotkan reviirille. Lisäksi hankkeen tuulivoimapuistojen lähiseudulle sijoittuu muuttohaukan 
pesäreviiri.  

Petolintureviirien osalta niiden reviirinkäytön ja ruokailualueiden tarkkailuun on osoitettu maastotyötä han-
kesuunnittelun tarpeisiin. On todennäköistä, että hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ympäristöön sijoittuu 
myös muiden alueellisesti tavanomaisten petolintujen ja pöllöjen reviirejä. Päiväpetolintujen reviirit ovat kui-
tenkin laajoja, eivätkä linnuista saatavat havainnot välttämättä ole osoituksena pesäpaikan läheisyydestä.  

Ennakkotietojen perusteella myös kanalintukannat ovat vahvat ja molemmilla alueilla sijaitsee metson soi-
dinpaikkoja. Niin ikään teerien soidinpaikkoja on alueiden avosoilla ja muilla avoimilla kohteilla. 

Muuttolinnusto 

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren rannikko sekä suuret järvet ja jokilaaksot muodostavat muuttolin-
nuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Pohjois-Suomessa lintujen merkittävimmät päämuutto-
reitit sijoittuvat Perämeren rannikolle, joiden ulkopuolisilla sisämaa-alueilla lintujen muutto on tyypillisesti 
yksilömäärältään selvästi vähäisempää ja luonteeltaan hajanaisempaa. Kainuussa selvästi merkittävin lintu-
jen muuttoa ohjaava tekijä on Oulujärvi. Käytettävissä olevien ennakkotietojen perusteella Oulujärvi ohjaa 
etenkin keväällä kaakosta Perämeren koillisrannikolle suuntautuvaa, ja syksyllä päinvastaiseen suuntaan ta-
pahtuvaa petolintujen muuttoa. Pääosin ne kiertävät Oulujärven itä- ja pohjoispuolelta sekä osin muuttavat 
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Neuvosenniemen ja Koutaniemen kautta. On mahdollista, että tämä tiivistymä on jossain määrin havaitta-
vissa Takiankankaan osa-alueen eteläosissa. 

Syysmuutolla otollisten säiden vallitessa Kainuun alueella on paikoin havaittu tuhansien ja jopa kymmenien 
tuhansien yksilöiden hanhimuuttoja. Kainuussa ja yleisemminkin pohjoisen Suomen alueella tapahtuva syk-
syinen hanhimuutto suuntautuu yleensä leveänä rintamana koillisesta lounaaseen kohti Perämeren rannik-
koa. Syksyn hanhimuutolla lintujen yksilömäärät ja muuttoreitit ovat hyvin riippuvaisia muuttopäivien sääti-
lasta sekä paikallisesti että laajemmalla alueella hanhien lähtöseuduilla Venäjän arktisilla alueilla. 

Yleisesti kuitenkin arvioidaan, että lintujen muutto alueella on sisämaa-alueille tyypillisesti yksilömäärältään 
vähäistä ja luonteeltaan hajanaista. 

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueelle tai niiden lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti tärkeitä lintujen 
muutonaikaisia lepäily- ja ruokailualueita.  

8.6.6 Yleinen eläimistö ja direktiivin liitteen IV a lajisto 

Alueen eläimistö koostuu pääosiltaan Kainuun alueelle tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläinlajeista, jotka 
ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalueilla. Kainuun metsäseu-
duilla yleisimpiin nisäkkäisiin lukeutuvat tyypillisesti mm. metsäjänis, kettu, orava ja useat muut pikku-
nisäkäslajit sekä hirvi.  

Oulujärven ympäristössä esiintyy myös metsäpeuraa ja Paltamo sijoittuu Suomenselän peuran Pohjois-Poh-
janmaan osakannan sekä Kainuun metsäpeurakannan vaihettumisalueelle. Suomenselän peuran toivotaan 
vaeltavan kohti Kainuun peura-alueita sen geneettisen perimän vahvistamiseksi. Metsäpeura on EU:n luon-
todirektiivin liitteen II laji ja sen suojelu on toteutettu pääasiassa Natura-alueverkoston kautta. Metsäpeura 
ei ole Suomessa uhanalainen laji. Paltamon koillispuolella alkaa poronhoitoalue ja lähimmillään on Hallan 
paliskunta  

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka ovat ns. tiukan 
suojelujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen on 
Suomen luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä (Lsl 49 § Lsl 42 §).  

Hankkeen tuulivoimapuistoalueilla saattaa niiden sijainnin, lajiston levinneisyyden ja elinympäristövaatimus-
ten puolesta esiintyä mm. lepakoita, viitasammakkoa, liito-oravaa, saukkoa ja suurpetoja. Ennakkotietojen 
perusteella hankkeen tuulivoimapuistoalueet eivät ole erityisen merkittävä esiintymisalue luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeille. Hankkeen tuulivoimapuistoalueilta ei ole esim. aiemmin tiedossa olevia liito-oravan tai 
viitasammakon esiintymiä. Lajitietokeskuksen rekisteritietojen (1/2022) perusteella lähimmät liito-oravan 
havainnot sijoittuvat hankkeen tuulivoimapuistojen lähialueille.   

Alueen virtavedet, etenkin Kongasjoki, ovat saukolle potentiaalista elinympäristöä. Hankkeen tuulivoima-
puistoalueet eivät sijoitu minkään määritellyn susireviirin alueelle (Luke 2021). Tuoreimmassa kannanarvi-
ossa tulkittu lähin susireviiri on noin 20 kilometriä hankealueesta luoteeseen sijoittuva ns. Kemilän reviiri.  
Reviirin statusta ei ole vielä määritelty vuoden 2021 kannanarvioinnissa. Reviirin koko on noin 1200 neliöki-
lometriä ja se sijoittuu Vaalan ja Utajärven kuntien alueelle.   

8.7 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet 

8.7.1 Natura-alueet  

Välittömästi Takiankankaan koillisrajan tuntumaan sijoittuu Joutensuon Natura-alue (FI1200306). Joutensuo 
on liitetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI) ja perustettu myöhemmin erityisten suoje-
lutoimien alueeksi (SAC = Special Area for Conservation).  

Natura-tietolomakkeella Joutensuon aluetta kuvataan seuraavasti: ” Joutensuo on edustava avorimpinen 
Pohjois-Pohjanmaan aapasuo, jonka keskellä on korkeiden rahkamättäisten jänteiden reunustamia vetisiä 
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rimpiä sekä lampia. Suon kaakkoisosassa on laajalti rimpipintaista karua saranevaa. Laiteilla on lyhytkortisia 
nevoja ja nevarämeitä, ja myös ohutturpeisia tupasvilla- ja rahkarämeitä on laajalti. Luoteisosassa on Jouten-
puron latvoilla keskiravinteisuutta. Joutenpuron latvoilla on ojituksia, jotka ovat hieman kuivattaneet suon 
luoteisnurkkaa. Joutensuo on hyvä lintusuo, jonka runsaaseen pesimälajistoon kuuluvat mm. kaakkuri, jout-
sen, metsähanhi, sinisuohaukka, kurki, jänkäkurppa sekä muita kahlaajia ja vesilintuja.” 

Lähin lintudirektiivin mukainen (SPA) Natura-alue on Oulujärven lintusaaret (FI1200105), joka sijoittuu Ta-
kiankankaan länsipuolelle, lähimmillään noin 8,5 km:n etäisyydelle lähimmästä voimalasta. 

Joutensuon Natura 2000-alue sijoittuu myös sähkönsiirtovaihtoehdon VE B läheisyyteen, noin 400 metrin 
etäisyydelle keskilinjasta. Sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyyteen (alle 500 metrin etäisyydelle) ei sijoitu 
muita Natura -alueita.   

Kaikki 10 kilometrin säteelle hankkeen tuulivoimaloista sijoittuvat Natura-alueet on esitetty taulukossa 8.7 ja 
kuvassa 8.26.  

 

Taulukko 8.7. Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähimmät Natura-alueet. Kirjain T/H suluissa ”ilman-
suunta lähimmältä voimalalta” -sarakkeessa ilmaisee kumman tuulivoimapuistoalueen lä-
himmästä voimalasta matka on mitattu (T= Takiankangas ja H= Hukkalansalo)  

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys lähimmältä 

tuulivoimalalta 
Ilmansuunta lähim-

mältä voimalalta 

Natura-alueet   

Joutensuo  FI1200306 SAC 0,3 km koillinen (T) 

Kivesvaaran ja Keräsvaa-
ran lehdot ja letot 

FI1200300 SAC 3,9 km lounas (H) 

Matalansuo FI1200301 SAC 4 km lounas (H) 

Likolampi ja Koikerojärven 
kaakkoisranta 

FI1200303 SAC 5,6 km luode (H) 

Ison Kaitasen lehto FI1200451 SAC 5,8 km koillinen (H) 

Melalahden lehdot ja Hor-
kanlampi 

FI1200302 SAC 7,2 km etelä (H)e 

Oulujärven saaret ja ranta-
alueet 

FI1200104 SAC 8,4 km lounas (T) 

Oulujärven lintusaaret FI1200105 SPA 8,5 km länsi (T) 
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Kuva 8.26. Natura-alueiden sijoittuminen hankkeen tuulivoimapuitoalueisiin nähden. 

8.7.2 Luonnonsuojelualueet 

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueilla ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet si-
jaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä Hukkalansalon lounaispuolella.  

Kaikki viiden kilometrin säteelle hankkeen tuulivoimapuistoalueista sijoittuvat luonnonsuojelualueet on esi-
tetty taulukossa 8.8 ja kuvassa 8.27.  

Sähkönsiirtoreittien välittömässä läheisyydessä (500 m säteellä) ei sijaitse luonnonsuojelualueita- Lähin luon-
nonsuojelualue on sähkönsiirtovaihtoehdon SVE 2 pohjoispuolella noin 600 metrin etäisyydellä sijaitseva Iso 
Kaitasen lehto (YSA 113539).  
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Taulukko 8.8. Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähimmät luonnonsuojelualueet. Kirjain T/H suluissa ”il-
mansuunta lähimmältä voimalalta” -sarakkeessa ilmaisee, kumman tuulivoimapuistoalueen 
lähimmästä voimalasta etäisyys on mitattu (T= Takiankangas ja H= Hukkalansalo) 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys tuuli-

voimaloista 
Ilmansuunta  

Luonnonsuojelualueet   

Leppikankaan letto YSA112943 
Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

4 km lounas (H) 

Norssiniemen luontoalue YSA252935 
Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

4 km etelä (H) 

Kurrelan rauhoitusalue MRA230815 
Määräaikaiset yksityismai-
den suojelualueet 

4,2 km etelä (H) 

Itkonrinteen luonnonsuoje-
lualue 

YSA206119 
Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

4,5 km lounas (H) 

Suoranta YSA117871 
Yksityismaiden luonnonsuo-
jelualue 

4,5 km lounas (H) 

Kivesvaaran letto MRA206018 
Määräaikaiset yksityismai-
den suojelualueet 

4,5 km kaakko (T) 

Yölinnunkurun luonnonsuo-
jelualue 

YSA230791 
Määräaikaiset yksityismai-
den suojelualueet 

4,7 km lounas (H) 
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Kuva 8.27. Luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelma-alueiden sijoittuminen hankkeen tuulivoimapuis-
toalueisiin nähden.  

8.7.3 Suojeluohjelmien kohteet 

Takiankankaan alue rajautuu Joutensuon soidensuojeluohjelma-alueeseen (Kuva 8.27). Lähin suunniteltu 
tuulivoimalaitos sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle suojeluohjelma-alueesta. Lisäksi sähkönsiirtovaihto-
ehto VEB kulkee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä Joutensuon suojeluohjelma-alueesta. 

Kaikki 5 kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat suojeluohjelmien alueet on esitetty kuvassa 8.27 ja tau-
lukossa 8.9 (SYKE 2021). 

Taulukko 8.9. Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähimmät luonnonsuojeluohjelmien alueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys voima-

lasta 
Ilmansuunta  

Suojeluohjelmien alueet   

Joutensuo  SSO110423 Soidensuojeluohjelma 0,3 km koillinen 

Luodelahdensuo SSO110391 Soidensuojeluohjelma 1,7 km koillinen 

Leppikankaan letto SSO110372 Soidensuojeluohjelma 4 km koillinen 

Matalansuo SSO110392 Soidensuojeluohjelma 4 km pohjoinen 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys voima-

lasta 
Ilmansuunta  

Kivesvaaran letto LHO110365 Lehtojensuojeluohjelma 4,3 km kaakko 

 

8.7.4 FINIBA- ja IBA-alueet 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin FINIBA-alue on ”Oulujärven lintusaaret”-niminen, useammasta osa-
alueesta muodostuva aluekokonaisuus. 30 km:n etäisyydelle hankkeen tuulivoimaloista ei sijoitu kansainvä-
lisesti tärkeitä lintualueita (IBA). Hankkeen tuulivoimapuistojen ympäristöön sijoittuvat IBA- ja FINIBA-alueet 
on esitetty kuvassa 8.28.  

 

Kuva 8.28. Valtakunnallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeiden lintualueiden sijoittuminen 
hankkeeseen nähden.  
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8.8 Elinkeinot ja virkistys 

8.8.1 Alueen elinkeinotoiminta 

Paltamossa oli vuoden 2019 lopussa 890 työpaikkaa ja työpaikkaomavaraisuus oli noin 82,6 %. Työpaikoista 
yli 70 % oli palvelualoilla, noin 16 % jalostuksessa ja alkutuotannossa 9,3 %.  Palvelujen ja jalostuksen osuus 
työpaikoista on hieman pienempi ja alkutuotannon osuus hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Hukkalansalon alueelle sijoittuu muu-
tama pieni peltoalue. Takiankankaan itäosaaan sijoittuu hieman laajempi peltoalue sekä länsiosaan pieni tur-
vetuotantoalue. Hankkeen tuulivoimapuistojen alueilla on olemassa kattavasti tieverkostoa. Hankkeen tuu-
livoimapuistoalueiden välittömään lähiympäristöön ei sijoitu erityisiä elinkeinotoimintoja, vaan lähialueet 
ovat pääosin metsätalouskäytössä.  

Kivesjärven itäpuolella sijaitsevalle Kivesvaaran alueelle sijoittuu matkailutoimintaa. 

Taulukko 8.10. Paltamon ja koko maan työpaikat toimialoittain vuonna 2019 (Lähde: Tilastokeskus, 2022).   

Työpaikat 2016 Paltamo Koko maa 

Alkutuotanto 9,3 % 2,7 % 

Jalostus 16 % 20,7 % 

Palvelut 73,1 % 75,1 % 

Muut 1,6 % 1,5 % 

Työpaikat yhteensä 890 2 373 526 
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8.8.2 Virkistyskäyttö 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita voidaan muiden metsätalousalueiden tavoin käyttää ulkoiluun, marjas-
tukseen, sienestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Takiankankaan tuulivoimapuistoalueen halki 
kulkee moottorikelkkaura, joka risteää myös sähkönsiirtovaihtoehtojen VEA ja VEB kanssa. Hankkeen tuuli-
voimapuistojen alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu muita virkistysrakenteita. Suunniteltujen 
sähkönsiirtoreittien alueelle sijoittuu useita virkistysreittejä sekä sähkönsiirtoreittivaihtoehdon SVE1 lähei-
syyteen myös ampumarata, frisbeegolfrata, laavu, kota tai kämppä, luistelukenttä ja ruoanlaittopaikka (kuva 
8.29). 

 

Kuva 8.29. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ja suunniteltujen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien lä-
heisyyteen sijoittuvat virkistysrakenteet (Lähde: Jyväskylän yliopisto Lipas-tietokanta). 

Kivesjärven itäpuolella sijaitseva Kivesvaara on retkeilyaluetta. Alueella sijaitsee mm. neljä retkeilyreittiä, nä-
köalatasanne sekä elämyskeskus Jättiläisenmaa majoituspalveluineen. Matkaa Hukkalansalon lähimpiin voi-
maloihin on näköalatasanteelta noin 7 km ja Takiankankaan lähimpiin voimaloihin noin 5 km.  

Metsästys 

Tuulivoiman keittämisalue sijoittuu Paltamon riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Hankealueille sijoittuu usei-
den metsästysseurojen metsästysvuokra-alueita. Hukkalan Erä ry., Kivesvaaran Tapio ry., Saarisen Samoilijat 
ry., Kiveskylän Erämiehet ry., Petäjälahden Erä ry., Oikarilan Eräsepot ry. ja Osmangin Erä ry. metsästävät 
alueilla tai niiden lähialueilla. 

Metsästysseurojen vuokra-alueet ja niiden sijoittuminen suhteessa hankealueeseen esitetään kartalla YVA-
selostuksen yhteydessä, jolloin myös seurojen pienryhmätilaisuudet ja seurojen sekä riistanhoitoyhdistysten 
haastatteluista saadut tulokset esitetään.  
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8.9 Liikenne  

8.9.1 Tieliikenne  

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden etelä- ja länsipuolella lähimmillään noin 550 metrin etäisyydellä Takian-
kankaan alueesta ja vajaan kuuden kilometrin etäisyydellä Hukkalansalon alueesta kulkee valtatie 22 (Oulun-
tie/Kajaanintie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden itäpuolella lähimmillään noin 850 metrin etäisyydellä 
Hukkalansalon alueesta kulkee kantatie 78 (Puolangantie/Paltamontie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden 
pohjoispuolella lähimmillään reilun kolmen kilometrin etäisyydellä Hukkalansalon alueesta ja lähimmillään 
vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä Takiankankaan alueesta kulkee yhdystie 19093 (Kongasmäentie). Ta-
kiankankaan alueen pohjoisosan läpi kulkee yhdystie 19035 (Kongasmäentie). Takiankankaan alueen luoteis-
puolella lähimmillään reilun seitsemän kilometrin etäisyydellä kulkee yhdystie 8832 (Puokiontie/Jaalangan-
tie). Hukkalansalon alueen eteläpuolella lähimmillään reilun kahden kilometrin etäisyydellä kulkee yhdystie 
19069 (Vaarankyläntie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden välissä lähimmillään noin 850 metrin etäisyy-
dellä Hukkalansalon alueesta ja lähimmillään vajaan viiden kilometrin etäisyydellä Takiankankaan alueesta 
kulkee yhdystie 19065 (Raappananmäentie). Hankkeen tuulivoimapuistoalueilla ja niiden ympäristössä on 
yksityis-/metsäautotieverkostoa, jota hyödynnetään tuulivoimapuiston tieyhteyksissä. 

Kulku Takiankankaan alueelle on alustavasti lännestä yhdystieltä 19035 lähteviä yksityis-/metsäautoteitä pit-
kin sekä etelästä valtatieltä 22 lähtevää Limintietä pitkin, mikäli tasoristeyksen ylittäminen yhdystiellä 19035 
ja Limintiellä on kuljetuksille mahdollinen. Limintie kulkee Takiankankaan alueen läpi yhdistäen valtatien 22 
ja yhdystien 19035. Likasuontie kulkee Takiankankaan alueella yhdistäen yhdystien 19035 ja Limintien. 

Kulku Hukkalansalon alueelle on alustavasti etelästä valtatieltä 22 lähtevää yhdystietä 19069 ja edelleen Vaa-
ranpääntietä pitkin. Pohjoisesta alustavat kulkureitit ovat kantatieltä 78 Paha-Saarisen kohdalta lähtevän yk-
sityis-/metsäautotien ja kantatieltä 78 lähtevän Mäntymäentien ja edelleen nimeämättömän yksityis-/met-
säautotien kautta. Maantiet ja radat hankkeen tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä sekä alustavat sisään-
ajotiet on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 8.30 Maantiet ja radat hankkeen tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä sekä alustavat sisään-
ajotiet. 

Valtatien 22 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankkeen tuulivoimapuistoalueiden kohdalla on noin 
1 500 – 2 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 13–16 %. Kantatien 78 keski-
määräinen vuorokausiliikenne Hukkalansalon alueen itäpuolella on noin 740 – 1 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 14 %. Yhdystien 19035 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 
38 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 13 %. Yhdystien 19093 keskimääräinen 
vuorokausiliikenne on noin 74 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Yhdystien 
19069 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 83–240 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen 
osuus on noin 4–13 %. Yhdystien 19065 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 48–94 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 3–8 %. Liikennemäärät tuulivoimapuistoalueiden läheisellä 
maantieverkolla on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 8.11. Maanteiden liikennemäärät hankkeen tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä Väyläviraston 
tierekisterin vuoden 2021 tietojen mukaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

22 

Vaala st 800 – Liminpuro yt 19035 1 600 – 2 000 200–250 

Tuulivoimapuistoalueiden kohta (yt 19035 – 
Kokontie) 

1 500 – 2 200 210–280 

Paltamon keskusta (Kokontie – yt 19077) 2 600 – 3 700 280–390 

Yt 19077 – Kontiomäki vt 5 3 100 – 3 300 280–380 

78 

Paltamon keskusta (vt 22 – yt 19205) 3 300 140 

Yt 19205 – yt 19093 740 – 1 000 110–140 

Yt 19093 – Puolanka st 800 580 – 1 200 55–120 

Puolangan keskusta (st 800 – st 837) 1 400 – 2 400 110–130 

19035 Kongasmäentie (vt 22 – yt 19093) 38 5 

19093 Kongasmäentie (kt 78 – yt 19035) 74 5 

19069 
Vt 22 – Kiehimänvaara 83 11 

Kiehimänvaara – kt 78 240 10 

19065 Raappananmäentie 48–94 3–4 

8832 Vt 22 – Puokio st 800 55–180 6–12 

Valtatien 22 nopeusrajoitus hankkeen tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä on 100 km/h. Paltamon kes-
kustan läheisyydessä tien nopeusrajoitus on 60–80 km/h ja Vaalan keskustan läheisyydessä 80 km/h. Kanta-
tien 78 nopeusrajoitus tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä on 100 km/h, mutta Paltamon keskustan ym-
päristössä nopeusrajoitus on 40–80 km/h. Tarkastelluilla yhdysteillä tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä 
on pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ympäristössä valtatie 22 ja kantatie 78 sekä yhdystie 8832 ovat päällys-
tettyjä teitä. Yhdystie 19069 on päällystetty valtatien 22 ja Vaaranpääntien välisellä osuudella sekä Kiehimän-
vaaran ja kantatien 78 välisellä osuudella. Muut tarkastellut yhdystiet ovat sorateitä. Hukkalansalon alueen 
pohjoispuolella yhdystien 19093 itäosassa on Tulijoen silta, jolla on painorajoitus. 

Valtatien 22 ajoradan leveys hankkeen tuulivoimapuistoalueiden ympäristössä on 7,0–7,6 m. Kantatien 78 
ajoradan leveys Paltamon keskustassa on 7,6 m ja muuten 7,0 m Paltamon ja Puolangan välillä. Yhdystien 
19035 ajoradan leveys on 4,8–6,0 m ja aivan itäisimmällä osuudella 4,2 m. Yhdystien 19093 ajoradan leveys 
on 5,4–6,0 m. Yhdystien 19069 ajoradan leveys on 5,0–5,5 m. Yhdystien 19065 ajoradan leveys on 4,5–5,2 m 
ja aivan tien pohjoisosalla 3,5 m. Yhdystien 8832 ajoradan leveys on 5,0–5,5 m. 

Valtatiellä 22 on Paltamon keskustan läheisyydessä, kantatien 78 liittymän itäpuolella, Kiehimänjoen silta, 
jolla on siltarakenteista johtuva korkeusrajoitus 5,55 m. Lisäksi valtatiellä 22 on kantatien 78 liittymässä ko-
koportaali, jonka aiheuttama korkeusrajoitus on 5,3 m. Yhdysteillä 19035 ja 8832 sähköistetyn radan ajojoh-
dot muodostavat korkeusrajoituksen 4,5 m tasoristeyksissä. Ajojohdot muodostavat korkeusrajoituksen 
muissakin sähköistetyn radan tasoristeyksissä. Kantatiellä 78 Paltamon keskustassa hidasteen pollarit muo-
dostavat leveysrajoituksen 6,38 m. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden läheisyydessä valtatiellä 22 on valaistus Paltamon keskustan ympäris-
tössä. Lisäksi jotkin valtatien 22 liittymäalueet ovat valaistuja. Kantatie 78 on valaistu Paltamon ja Puolangan 
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keskustojen ympäristössä. Valtatiellä 22 on Paltamon keskustan ympäristössä osuudet, joilla on jalankulku- 
ja pyöräilyväylä. Kantatiellä 78 on jalankulku- ja pyöräilyväylä Paltamon keskustan kohdalla ja Puolangan kes-
kustan ympäristössä. Yhdystiellä 19069 on jalankulku- ja pyöräilyväylä Paltamon keskustan suunnalta Kiehi-
mänvaaraan, ja osuus on myös valaistu. 

Oulu–Kontiomäki -rata kulkee Takiankankaan alueen etelärajalla ja lähimmillään reilun 6 km etäisyydellä 
Hukkalansalon alueen etelärajasta. Rata on sähköistetty ja yksiraiteinen. Yhdystie 19035 risteää radan kanssa 
Kongasmäentien tasoristeyksessä ja yhdystie 8832 Poukiontien tasoristeyksessä, joissa on puomilliset varo-
laitteet. Limintie risteää radan kanssa Karppilan (Limi) tasoristeyksessä, jossa ei ole varolaitetta. Kontiomäki–
Ämmänsaari -rata kulkee hankkeen tuulivoimapuistoalueiden itäpuolella lähimmillään reilun 18 km etäisyy-
dellä Hukkalansalon alueen itärajasta. Rata on sähköistämätön ja yksiraiteinen. 

Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartan mukaan valtatie 22 on osoitettu tavoitteelli-
sena runkoverkkoon kuuluvana maantienä ja tielle on osoitettu tienumerointia koskeva muutostavoite val-
tatiestä 22 valtatieksi 6. Kantatie 78 on osoitettu kantatienä. Valtatien 22 eteläpuolelle on osoitettu tieliiken-
teen yhteystarve Kajaani – Toukansaari – Petäjälahti. Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden tarve 
on todettu, mutta joiden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Oulu–Kontiomäki -
rata on osoitettu merkittävästi parannettavana pääratana. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varau-
duttava tasoristeysten poistamiseen ja radan kantavuuden parantamiseen akselipainoltaan 25 tonnin painoi-
sille junille. Kontiomäki–Ämmänsaari -rata on osoitettu parannettavana yhdysratana/sivuratana. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa valtatie 22 on osoitettu merkittävästi parannet-
tavana valtatienä, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen 
väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Merkinnällä osoitetaan 
huomattavaa tien parantamista, joka on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin. Oulu–Kontio-
mäki -rata on osoitettu merkittävästi parannettavana pääratana, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on varauduttava tasoristeysten poistamiseen ja liikenteen kapasiteetin lisäämiseen. 

Oulu–Kontiomäki -rataosalle rakennetaan vuosina 2021–2022 uusia liikennepaikkoja, jotka mahdollistavat 
pitkien junien kohtaamiset. Uusia kohtaamispaikkoja ovat mm. Kuusikkoniemi Paltamossa ja Liminpuro Vaa-
lassa. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähimmät satamat ovat Oulun ja Raahen satamat. Oulun satamasta on 
tuulivoimapuistoalueille noin 130–170 km ja Raahen satamasta noin 200–240 km. Oulun satamasta on suur-
ten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin (SEKV) kuuluva kuljetusreitti yhdystien 8155 ja täydentävä 
reitti katuverkon kautta valtatielle 4. Valtatieltä 4 suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuu-
luva kuljetusreitti jatkuu valtatien 20 kautta yhdystielle 8300 ja edelleen yhdystielle 18693, jota pitkin kulje-
taan valtatielle 22. Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitti jatkuu valtatietä 22 pitkin Vaalaan 
saakka, josta loppureitti ei kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Valtatieltä 22 reitti 
Takiankankaan alueelle on alustavasti joko yhdystietä 19035 tai Limintietä pitkin, mikäli tasoristeyksen ylit-
täminen yhdystiellä 19035 ja Limintiellä on kuljetuksille mahdollinen. Reitti Hukkalansalon alueelle on alus-
tavasti valtatieltä 22 lähtevää yhdystietä 19069 ja edelleen Vaaranpääntietä pitkin tai valtatieltä 22 lähtevän 
kantatien 78 ja siltä edelleen Paha-Saarisen kohdalta lähtevän yksityis-/metsäautotien tai Mäntymäentien ja 
nimeämättömän yksityis-/metsäautotien kautta. Raahen satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetiever-
kon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on yhdysteiden 8102 ja 18582 kautta valtatielle 8, jota pitkin reitti jatkuu 
Liminkaan. Valtatieltä 8 suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitti jatkuu seututietä 847 ja edelleen 
seututien 815 ja valtatien 4 kautta yhdystielle 8155. Yhdystieltä 8155 suurten erikoiskuljetusten tavoite-
tieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti jatkuu Poikkimaantien kautta yhdystielle 8300, jolta reitti kohti tuu-
livoimapuistoalueita jatkuu kuten Oulun reitissäkin. Suurimmat liikennemäärät tarkastelluilla kuljetusreiteillä 
ovat Oulun, Limingan ja Raahen ympäristöissä. Kuljetusreitit tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustavat 
kuljetusreittivaihtoehdot erikoiskuljetusreittiosuuksineen on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 8.31 Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Oulun ja Raahen satamista hankkeen tuulivoimapuisto-
alueille. 

Hankkeen alustavan sähkönsiirtosuunnitelman mukaan tuulivoimapuistoalueiden sisäinen sähkönsiirto to-
teutetaan maakaapeleilla. Hankkeen tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mu-
kaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan (SVE1) tai Seitenoikean sähköaseman 
(SVE2) kautta. Takiankankaan ja Hukkalansalon alueiden välille rakennetaan 110 kV voimajohto, jolle on kaksi 
vaihtoehtoa VEA ja VEB. Hukkalansalon alueelta lukien voimajohtoreittivaihtoehto VEA risteää yhdystien 
19065 kanssa. Voimajohtoreittivaihtoehto VEB ei risteä maanteiden kanssa. Sähkönsiirtovaihtoehdossa SVE1 
Takiankankaan alueelta rakennetaan 110 kV tai 400 kV voimajohto Fingridin Nuojuan sähköasemalle. Takian-
kankaan alueelta lukien voimajohtoreitti risteää yhdystien 19035, yhdystien 8832, yhdystien 19021, seutu-
tien 800, valtatien 22 ja yhdystien 8792 kanssa. Sähkönsiirtovaihtoehdossa SVE2 Hukkalansalon alueelta ra-
kennetaan 110 kV tai 400 kV voimajohto Fingridin Seitenoikean sähköasemalle. Hukkalansalon alueelta lu-
kien voimajohtoreitti risteää kantatien 78, yhdystien 19205, yhdystien 19203, kaksi kertaa yhdystien 19205, 
seututien 888, yhdystien 8890 ja Kontiomäki–Ämmänsaari -radan kanssa. Näistä valtatie 22 ja yhdystie 8792 
(suurmuuntajareitti) kuuluvat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Lisäksi voimajohtoreit-
tivaihtoehdot risteävät yksityis- ja metsäautoteiden kanssa. Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat YVA-me-
nettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 
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8.9.2 Lentoliikenne 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijaitsee tuulivoimapuis-
toalueiden eteläpuolella noin 20 km etäisyydellä Hukkalansalon alueesta ja noin 24 km etäisyydellä Takian-
kankaan alueesta. Hankkeen tuulivoimapuistoalueet sijoittuvat Kajaanin lentoaseman korkeusrajoitusalu-
eelle (MAX MSL M = 664 m). Hankkeelle tullaan hakemaan lentoestelupaa. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueita lähin lentopaikka sijaitsee Vaalassa, noin 26 km etäisyydellä Takiankan-
kaan alueesta länteen. 

 

Kuva 8.32 Kajaanin lentoaseman esterajoituspintojen alue sekä korkeusrajoitusalueet suhteessa hank-
keen tuulivoimapuistoalueisiin.  

8.10 Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa tulee Puolustusvoimilta pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien 
tutkien toimintaan. Lausunto pyydetään viimeistään ennen rakennuslupien hakemista.  
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Digita Oy:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Vuokatin lähetinase-
malta (kuva 8.33). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuulivoimalat 
sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. Häiriötä saattaa aiheutua hankkeen tuulivoimapuistojen 
länsi-, luoteis- ja pohjoispuolelle. 

Lähin ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Utajärvelle noin 55 kilometrin etäisyydelle hankkeen lähimmistä 
voimaloista. 

 

Kuva 8.33. Antenni-tv –vastaanotto hankkeen tuulivoimapuistojen ympäristössä. Vuokatin lähetin-
asema merkitty vihreällä lähetinasema-merkillä.  Hankkeen  likimääräinen sijainti on merkitty 
sinisellä 

8.11 Meluolosuhteet 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa 
kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu ovat perusääniä, joihin 
totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB äänitason. Linnunlaulu voi voimak-
kaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuu-
lijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänita-
son. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on liikennemelu ja ajoittainen turvesuon työ-
koneista kantautuva melu.  

8.12 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.  
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8.13 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueelle ei SYKE:n maa-ainesten ottoluvat ja kiviainesvarannot-karttapalvelun 
mukaan sijoitu maa-ainestenottoaluetta. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden luonnonvarojen hyödyntämi-
nen on pääasiassa virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa (metsätalous).  

Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan hankkeen tuulivoimapuistojen alueella ei ole kaivoslain mukaisia val-
tauksia, varauksia tai kaivospiirejä, mutta Hukkalansalon lounaispuolella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä 
sijaitsevalle Leppikankaan alueelle on haettu malminetsintälupaa (Juuan Dolomiittikalkki Oy). 
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9 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

9.1 Arvioitavat vaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja 
luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyt-
tämässä laajuudessa (Kuva 9.1). 

 

Kuva 9.1.  Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain mukaisesti. 

 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen perus-
teella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. 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 vaiku-
tuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioita-
vat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. 

9.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset 
vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä 
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. Rakentamisen aikai-

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



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 118 (152) 
 

set vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja il-
majohtojen rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten lii-
kennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistu-
vat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa raken-
tamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhyt-
kestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.  

Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luontoar-
voihin, maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteutettavissa sähkönsiirto-
hankkeissa ja maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa. Maakaapeleilla toteutettavassa hank-
keessa vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin asennusvaiheessa. Ilmajohdon ympäristövaikutukset käytön ai-
kana kohdistuvat lähinnä maisemaan ja voimajohtoalueen rakentamisrajoitukset kautta maankäyttöön. Ar-
viointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä ohjel-
massa arvioidusta.  

Tässä hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan tuulivoiman osalta erityisesti maisema-
vaikutuksiin ja elinkeinovaikutuksiin. Kookkaina rakennelmina tuulivoimalat näkyvät laajasti avoimille alueille 
ja lähialueelle sijoittuu myös muita tuulivoimahankkeita. Luontovaikutukset kohdistuvat erityisesti linnus-
toon. Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. Kokonaisuudes-
saan laajana hankkeena vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja aluetalouteen ovat merkittävät varsinkin 
hankkeen rakennusvaiheessa työllisyyden kannalta sekä käytön aikana kuntatalouden kannalta. Arviointityön 
perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä suunnitelmassa ar-
vioidusta.  

9.3 Tarkasteltava vaikutusalue 

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voidaan perus-
tellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympä-
ristövaikutuksia 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. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 9.1) esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. Vai-
kutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. Etäisyysvyöhykkeet han-
kealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 9.2.  

Taulukko 9.1.  Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdyskuntara-
kenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalueet lähiympäristöi-
neen (n. 5 km) sekä voimajohdon lähiympäristö. Huomiota kiinnitetään 
hankkeen soveltuvuuteen sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alu-
eiden nykyiseen maankäyttöön verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään 
hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealueilla 
ja niiden lähiympäristössä. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–14 km:n etäisyy-
delle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset myös kau-
koalueella 14–30 km tuulivoimaloista. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua rakentamistoimenpi-
teitä (perustukset, tiestön vahvistaminen, kaapelointi) tai merkittävää mai-
semakuvan muutosta. Sähkönsiirron osalta maisemavaikutuksia arvioidaan 
teoreettisen näkyvyyden etäisyydellä (n. 2-3 km). 
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Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Muinaisjäännökset Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuistojen alueella sekä tarpeen mu-
kaan sähkönsiirtoreiteillä. 

Luonto Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron 
alueet. Hankkeen tuulivoimapuistoalueilta ja sähkönsiirtoreiteiltä tunniste-
tut arvokkaat luontokohteet ja niiden ekologisten olosuhteiden säilyminen. 
Valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat. 

Linnusto Tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirtoreittien alueet, lähialueen linnustolli-
sesti merkittävät kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla 
hyvinkin laaja. 

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

Liikenne/Lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lentoase-
mat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuistot sijoittuvat. 
Sähkönsiirtoreittien kanssa mahdollisesti risteävät yleiset tiet ja rautatie. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, 
elinkeinot 

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

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden tai 
muiden merkittävien hankkeiden kanssa on tarkasteltu vaikutustyypeittäin 
vaikutustyypin edellyttämässä laajuudessa. 
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Kuva 9.2.  Etäisyysvyöhykkeet 5–30 km hankkeen ympärillä  

9.4 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vai-
kutusten suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittä-
vyyden järjestelmälliseen tarkasteluun (Kuva 9.3) Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyttäen. Vai-
kutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suhteessa ympäristön ny-
kytilaan. Edellä mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät on kuvattu seuraavassa. 

 
 
 
 

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

den parantamisessa (IMPERIA)”. <imperia.jyu.fi.> 
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Kuva 9.3.  Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä.  

 

 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriö-
herkkyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmistetaan, että kunkin vaikutus-
kohteen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä otetaan huomioon kohteen poliittinen 
ja lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosio-ekonominen tausta seuraavassa kuvassa 9.4 esi-
tettyine 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 tehtyi-
hin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten sietokyky, 
sopeutuvuus, 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 9.4.  Periaate vaikutuksen herkkyyden arvioimiseksi.  

 

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimakkuuden pe-
rusteella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylit-
tävä. Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen, pitkäaikainen tai pysyvä (Kuva 9.5). 

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 tai 3) suuri ja suunnaltaan kielteinen tai 
myönteinen. 

 

Kuva 9.5. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  
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Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia menetelmiä: 

 

 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (taulukko 9.2) mukaisesti ristiintaulukoimalla vai-
kutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan tässä ar-
vioinnissa luokiteltu asteikolla 1) merkityksetön 2) vähäinen, 3) kohtalainen, 4) suuri, 5) erittäin suuri. Vaiku-
tus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

Taulukko 9.2.  Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkityksetön, 
ei vaikutusta 

Merkityksetön, 
ei vaikutusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muu-
toksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/herkkyydel-
tään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suu-
ruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaikutus-
kohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vaikutuskoh-
teisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistues-
saan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai 
suuria kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on 
kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ovat suuruusluokaltaan suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/re-
sursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalaisia ja kohdistuvat vai-
kutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaiku-
tukset ovat suuruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + + 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria ja kohdistuvat vaikutuskohtei-
siin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri tai erittäin suuri, tai suuria ja koh-
distuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri. / 
Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

 

 

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

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

• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten hyödyntämi-
nen 

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

• YVA-työryhmän aiempi kokemus 
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Merkittävyysarvioinnin tuloksesta ei voida suoraan päätellä hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Lopullinen 
ratkaisu hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta riippuu kunnallisesta päätöksenteosta, lupaviranomaisista, oi-
keusasteista ja hankevastaavan omasta päätöksenteosta. (Marttunen ym. 2015) 

9.5 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan eri arvolähtö-
kohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkittä-
vyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa tapauk-
sissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa 
ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan maisemahaittaan. Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoeh-
tojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoeh-
toa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta tekevät ko. hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot 
vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.  

9.6 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympäristö-
vaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitalli-
sia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai 
niissä käytettävään tekniikkaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lie-
ventämistoimet esitetään arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut selvitetään ympä-
ristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

9.7 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 tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutus arvioinnin lopputu-
lokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja erillisselvitysraporteissa. 

9.8 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Seuranta-
ohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seurannan avulla tuotetaan 
tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalli-
set seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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10 ARVIOINTIMENETELMÄT 

10.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuripe-
rintöön  

10.1.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuistoalueiden ja sähkönsiirtoreittien 
fyysisessä ympäristössä. Tuulivoimapuistojen rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalu-
eesta ja turvetuotantoalueesta rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaa-
pelikaivantojen myötä. 

Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuulivoimapuis-
ton alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan, joten alueella liikkuminen tu-
lee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueilla että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan aikai-
sesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa tiettyjen maankäyttö-
muotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuistojen maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä 
rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan hyvin har-
joittaa tuulivoimapuistojen sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoit-
tavat maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole 
mahdollista sijoittaa asuinrakentamista kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyt-
tyvät. Kunta voi halutessaan myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maakuntakaavat, 
yleis- ja asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja il-
makuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjel-
masta saatua palautetta. Lisäksi haastatellaan paikallisia maankäytön suunnittelijoita. YVA–selostusvai-
heessa kaavamerkintöjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron alu-
eilla. 

Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maan-
käytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan vaikutusalueen 
osalta. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien maankäyttö-
muotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.  

Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuksia maakun-
nallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maankäyttöön ja raken-
nettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.   



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 126 (152) 
 

10.1.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirtoraken-
teiden toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutok-
sia. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja ha-
vaittavuus 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 
luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita. Se, kuinka 
paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman luonteesta ja siitä, minkälaisia muita ele-
menttejä maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä, kuinka paljon voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. 

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 toteamukseen perustuen seu-
raavia etäisyysvyöhykkeitä: 0–5 km, 5–12 km, 12–25 km ja 25–30 km. Oppaan tekemisen jälkeen tuulivoima-
loiden koko on kuitenkin kasvanut huomattavasti ja seikka väistämättä vaikuttaa myös niiden hallitsevuuteen 
ja näkymiseen maisemassa. Voimala, jonka kokonaiskorkeus on 300 metrin luokkaa voi edelleen olla huo-
miota 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 kasva-
misesta aiheutuva vaikutus on tuntuvin lähialueella. Lisäksi mitä kauemmas mennään, sitä hankalampaa tuu-
livoimalan erottaminen on, ellei sää ole todella selkeä. 

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

• Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset. 

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–7 kilometriä 

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

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 
 

”välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 7–14 kilometriä 

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

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 
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”kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 14–25 kilometriä 

• Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta etäisyyden kas-
vaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 
 

”teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä 

• Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa. 

Vaikutusten arvioinnissa painotetaan lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilometriä). Lähialuee-
seen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhykettä (noin 10 x voimaloiden napakorkeus), jonka alueella voi-
malat näkyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) tarkastellaan hieman yleispiirtei-
semmällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta tehdään yleispiirteinen tar-
kastelu.  

 

Kuva 10.1. Esimerkkikaavio pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaikutuksesta sen taakse jää-
vän katvealueen laajuuteen.  

Esimerkkikaaviossa (Kuva 10.1) havainnollistetun voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä. Kaavioku-
vasta saadaan yhtälö, jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun kohteeseen: (voimalan 
kokonaiskorkeus / etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen laajuus). Kaavan mukaan saadaan las-
kettua esimerkiksi, että yhden kilometrin etäisyydeltä tarkasteltaessa n. 20 metriä korkea puusto jättää ta-
saisessa maastossa taakseen noin 100 metrin laajuisen katvealueen, eli havainnoija voi seistä noin kilometrin 
etäisyydellä voimaloista näkemättä niitä, jos välissä on enintään 100 metrin laajuinen avoin alue. 

Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voimakkaimmat lähi-
alueilla, jos voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10–12 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. Etäisyy-
den kasvaessa pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vähitellen kohde alistuu muihin maisemaele-
mentteihin, ennen kuin häviää näkyvistä. 

Voimajohdon vaikutustenarvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 

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

• pylvään välitön ympäristö 
 

”lähivaikutusalue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 100-300 metriä 
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• pylvään lähivaikutusalue 
 

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

• pylväs osana kaukomaisemaa 

• teoreettinen maksiminäkyvyysalue 

 

 

Kuva 10.2.  Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Kuva: Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruoko-
nen Oy 2001). 

 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilan kuvauksessa sekä tulevassa vaikutusten arviointityön pohjana käyte-
tään mm. seuraavia selvityksiä ja lähdemateriaaleja: 

• Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993)  

• Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, (Ympäristöministeriö 1992)  

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009  

• maakuntakaavat  

• Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit 2011-2013 (ELY-keskus 2013) 

• Paltamon Kulttuuriympäristöohjelma (Kainuun ympäristökeskus 2001). 

• Puolangan kulttuuriympäristöohjelma (Kainuun ympäristökeskus 2001). 

• Vaalan kulttuuriympäristöohjelma (Kainuun ympäristökeskus 2002). 

• Kartat, ilmakuvat (Maanmittauslaitos 2021).  
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• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2021)  

• Tuulivoimalat ja maisema. (Weckman 2006)  

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016)  

• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 

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

Arviointityön pohjaksi maisemaa analysoidaan muun muassa tarkastelemalla maisemakuvan kannalta mer-
kittävimpiä 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 tuulivoi-
malat. Mallinnusta varten otettavat valokuvat pyritään ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat ha-
vaittavissa. Valokuvat otetaan kameran objektilla, joka vastaa ihmissilmän näkymää. Havainnekuvia laaditaan 
eri suunnilta ja etäisyyksiltä. 

Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuistojen että sähkönsiirron rakenteiden vaikutuksia valtakunnal-
lisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöi-
hin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutok-
sen osalta. Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä ar-
vioinnin osa-alue. 

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 ei-
vät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
arvioidaan vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai 
kohteen luonteeseen.  

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

10.1.3 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 -
piirrokset. 

Tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvai-
heeseen ja sen aiheuttamiin 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 työs-
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kentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tu-
lee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen to-
teutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä. 

Lisäksi tuulivoimapuistojen käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita muinais-
jäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa. 

Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Suo-
rat vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. Epäsuoria vaikutuksia koh-
distuu muinaisjäännöskohteen tai –alueen kokemiseen äänimaailman tai maiseman muutoksen myötä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä hankealueella sekä sähkönsiirtorei-
tillä tehtävään arkeologiseen inventointiin. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olevien lähtötietojen 
sekä maastoinventoinnin perusteella. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on hankkeen tuulivoimapuis-
toalueidenennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitut-
kimuksesta, maastotutkimuksesta 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. 

Maastoinventoinnissa tarkastetaan tuulivoimaloiden paikat ja niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä 
hankkeen tuulivoimapuistoalueilla ja sähkönsiirtoreiteillä olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alu-
eet.  

Kohteiden paikantaminen ja alustava rajaus tehdään riittävällä tarkkuudella. Maastossa kohteiden paikanta-
misen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin 
muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mukaan joko GPS -laitteella tai kela-
mitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta. 

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

10.2 Vaikutukset luonnonoloihin 

10.2.1 Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa sekä mahdollisesti 
louhintaa uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtoverkoston ra-
kentamisen maaperävaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. Vaikutusten suuruus riippuu pohjaolosuhteiden 
mukaan valittavasta perustamistavasta. Rakentamisen jälkeen, eli tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei ai-
heudu suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään.  

Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneistojen öljyjä 
sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. 
Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla. Voimajohdon huollossa käytettävien koneiden 
aiheuttama maaperän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähäinen. 
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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 vesis-
töjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen.  

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat lisätä 
pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on arvioitu, ettei hankkeen toimin-
nan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljy-
vuotoja voi tapahtua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa pohjavesialueella vedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alu-
eella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesiesiintymiä, joten vaikutuksia ei näiden osalta tule syntymään. Sähkön-
siirtoreitti ei sijoitu pohjavesialueille. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasi-
assa rakentamistoimenpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamiselle voi olla vaikutuk-
sia niihin pintavesiin, joiden lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen tuulivoimapuistojen vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-ar-
viona. Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä, Geolo-
gian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperä- sekä happamat sulfaattimaat- aineistoista. 

Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja 
kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyy-
sistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponentteja, joten 
niiden osalta tarkastelua ei tehdä.  

Sulfaattimaiden ja mustaliuskejuonteiden aiheuttamien happamien valuntojen riskiä arvioidaan perustuen 
GTK:n aineistoihin. 

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

10.2.2 Vaikutukset ilman laatuun ja 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 elin-
kaaren aikaiset ilmastovaikutukset muodostuvat voimajohdon ja tarvittavien rakenteiden raaka-aineiden 
tuotannosta ja valmistuksesta, voimajohdon ja rakenteiden kuljetuksista hankealueelle, voimajohdon raken-
tamisen vaikutuksista hiilinieluihin, sähkönsiirtohäviöistä sekä voimajohdon ja sen rakenteiden käytöstä pois-
tosta.  

Myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisilla polttoai-
neilla tuotettua sähköä sekä muuta energiankulutusta, esimerkiksi liikenteessä. Tällä voi myös olla myöntei-
siä vaikutuksia ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, 
mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulipuiston toiminta-aikana. 
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Pohjoismaissa sähkön tuotantorakenne muuttuu tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jolloin tuuli-
voima korvaa nykyistä vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Liikenteessä sähkön käytöllä korvataan 
fossiilisia polttoaineita tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän, ja tuulivoimalla on keskeinen rooli 
uusiutuvan sähkön tuotannossa. Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja säh-
köjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpee-
seen riippuu mm. 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 
käyttöikä on vähintään 30 vuotta, ja käyttöikää voidaan nostaa 35 vuoteen. Voimajohdon käyttöikä on vähin-
tään 40 vuotta. Myös tuulivoimalan kierrätys sen elinkaaren päätyttyä vaikuttaa päästöihin.  

Vaikutusalue 

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

Käyttövaiheen ulkopuolisissa elinkaarivaiheissa (tuulivoimaloiden osien valmistuksen, kuljetuksen, rakenta-
misen sekä elinkaaren lopun toimenpiteiden) aiheutuvien muiden ilmapäästöjen kuin kasvihuonekaasupääs-
töjen vaikutukset kohdistuvat paikalliseen ilmanlaatuun hankealueella sekä muualla ketjun toimintojen si-
jaintipaikoilla, jotka voivat olla hyvinkin etäällä hankealueesta eikä niitä näin ollen huomioida arvioinnissa.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston ilmastopäästöjä aiheuttavista elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat itse puiston ja sen 
vaatiman infran materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulipuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron rakentami-
nen sekä tuulipuiston purkaminen, jotka huomioidaan arvioinnissa. Purkamisvaiheessa voimala puretaan ja 
materiaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Perustusten hyötykäyttömahdollisuudet ovat ta-
pauskohtaisia. Purettujen voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmien kehitystyö 
on parhaillaan maailmanlaajuisesti vilkasta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset hyötykäyttö- ja 
kierrätysmenetelmät voimalan materiaaleille, jolloin arvio on todennäköisesti konservatiivinen suhteessa nyt 
rakennettavien voimaloiden elinkaaren lopun ajankohtaan.  

Hiilinieluihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston rakentamisen takia ta-
pahtuvat muutokset puustossa ja kasvillisuudessa hankealueella sekä puiston edellyttämien sähkönsiirtolin-
jojen kohdalla. Arvioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden puuston ja kasvillisuuden nykytilanteesta 
ja tuulipuiston rakentamisen aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta.  Muutoksia puustossa ja 
kasvillisuudessa arvioidaan luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Tuotannon aikana tuulivoimapuisto ei aiheuta ilmasto- eikä muita ilmapäästöjä. Arvioinnissa tuulivoimalla 
tuotetun energian oletetaan korvaavan muuta sähköntuotantoa sähkömarkkinoilla. Päästövähenemä laske-
taan korvattavan tuotantomuodon ja tuulivoiman päästöjen erotuksena. Korvattavan sähköntuotannon 
päästökertoimessa huomioidaan sähkömarkkinoiden ennustettu tuotantorakenteen ja siten päästöjen kehit-
tyminen tuulipuiston elinkaaren aikana. Toisaalta tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata muita energialäh-
teitä esimerkiksi liikenteessä ja teollisuuden prosesseissa. Näitä vaikutuksia arvioidaan laadullisesti.  
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Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmana arvioinnissa pyritään tunnistamaan ilmastonmuutoksesta 
hankkeelle mahdollisesti aiheutuvat riskit, joita voivat olla mm. ilmaston ääriolosuhteiden, erityisesti tuuli-
suuden, vaikutukset tuulipuiston toimintaan. Arvioinnissa hyödynnetään mm. sään ääri-ilmiöiden esiintyvyy-
teen liittyviä ennusteita.  

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

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa tullaan soveltuvin osin hyödyntämään Suomen ympäristökeskuk-
sen (SYKE) keväällä 2021 valmistunutta raporttia ilmastovaikutusten arvioinnista YVA:ssa ja SOVA:ssa.  

10.2.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia yleiseen kasvillisuuteen sekä alueelta mah-
dollisesti paikannettuihin kansallisten lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppei-
hin. Putkilokasvilajiston osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktii-
vien mukaiset lajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset 
lajit. 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa rajattujen tuulivoimapuistojen 
alueen sekä niiden välittömän lähiympäristön keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin 
kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. 

Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin rakentamisesta saattaa sijainnista riippuen aiheu-
tua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä ja sähkönsiirtoreitillä ra-
kentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle. Luon-
tokohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksesta sekä alu-
een hydrologisista muutoksista. Luontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alueen olosuhtei-
siin.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimapuistojen alueilla toteutetaan luontotyyppi- ja kasvillisuusselvi-
tyksiä maastokaudella 2022 parhaan kasvukauden aikaan. Sekä hankealueiden, että niiden sähkönsiirtoreit-
tivaihtoehtojen inventointeihin käytetään yhteensä yhdeksän maastotyöpäivää. Näiden selvitysten tuloksia 
hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit kohdistetaan ar-
vokohdetarkasteluna hankealueille. Tausta-aineistoiksi on ladattu laji.fi -tietokannan aineisto ja tarkasteltu 
Metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon kuviotietoja mahdollisista metsätalouden ympäristötukikoh-
teista (Suomen Metsäkeskus 1/2022). Lisäksi Metsäkeskukselta ja alueelliselta ELY-keskukselta tiedustellaan 
mahdollisia uusia ympäristötukikohteita, Metso -rahoitusohjelman kohteita tai perustettavia uusia suojelu-
alueita YVA-prosessin edetessä.  

Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneilla pyritään paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävät kohteet: 

• Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LsL 29 §) 

• Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VesiL 2. luku 11 §) 

• Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LsL 47 § / LsA 21 §) 
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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. 
Alueen luontoarvojen nykytilaselvitystulosten pohjalta arvioidaan luontovaikutuksia hankkeen YVA-selostuk-
sessa.   

Vaikutusarvioinnissa tullaan tarkastelemaan, miten hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden yhteisvaiku-
tukset tulevat vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä hankealueelta mahdolli-
sesti paikannettuihin merkittäviin luontokohteisiin ja lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueelli-
sesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin, kuten myös lähimpiin suojelualueisiin ja 
niiden välisiin ekologisiin yhteyksiin sekä suojelullisesti arvokkaan lajiston esiintymiin ja elinympäristöihin. 
Arvioinnin 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 seuraa-
via näkökohtia: 

10.2.4 Vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella sekä sähkönsiirtoreitillä pesimälinnuston elinolosuh-
teita pirstomalla alueen elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavaan tai 
alueella muutoin liikkuvaan linnustoon. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma voi jossain 
määrin muuttua, jolloin joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja saattaa poistua, mutta rakentaminen saat-
taa luoda myös uusia elinympäristöjä toisille lajeille. Tuulivoimarakentamisen vaatima maa-ala ja elinympä-
ristöjä muuttavat vaikutukset jäävät kuitenkin usein vähäisiksi suhteessa muuhun alueella tapahtuvaan 
maankäyttöön, kuten metsätalouteen verrattuna. Lisäksi tuulivoimaloiden, huoltoteiden ym. rakentaminen 
sekä voimaloiden toiminta aiheuttavat häiriövaikutuksia, joiden laajuus vaihtelee ympäristöstä ja lajista riip-
puen. Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herk-
kään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävimpiä vaikutusmekanismeja ovat: 

• Muut arvokkaan lajiston esiintymät: uhanalaiset lajit (Hyvärinen ym. 2019) ja alueellisesti uhanalaiset ja muu-
toin merkittävät lajit (Ryttäri ym. 2012) 

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

• Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Kontula ym. 2018) mukaisesti arvokkaimmat luontokohteet 

• Linnuston ja riistalajien kannalta arvokkaat elinympäristöt 

• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa 

• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit) 

• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen sekä edustavuuteen 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 

• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin paikallista kantaa ve-
rottaviin muihin tekijöihin 
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• Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsä- ja suoalueilla ja/tai linnustollisesti arvok-
kailla alueilla) 

• Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten ja työkoneiden liikkumi-
nen alueella) 

• Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuolleisuus ja sen vai-
kutukset populaatiotasolla) 

• Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi ruokailu- ja levähdysalu-
eiden 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 sekä melu- ja häiriövaikutukset eivät ulotu 
kovin laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikohtaista ja aluekohtaista vaih-
telua. Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuu-
livoimaloista, ja usein vaikutukset jäävät tätäkin suppeammalle alueelle. Suurten petolintujen pesäpaikkoihin 
kohdistuvat vaikutukset saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä kauempana suorien vai-
kutusten 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 pesimäalueiden ja merkittä-
vien ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin. 

Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua lintujen koko muuttoreitin varrelle pesimäalu-
eelta aina talvehtimisalueelle saakka. Linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta tässä hankkeessa on 
mahdollista tarkastella luotettavasti vain hankealueen ympäristöön sijoittuvia rakennettuja ja rakenteilla ole-
via tuulivoimapuistoja sekä suunniteltuja tuulivoimahankkeita. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ja sen lähiympäristössä toteutetaan vuoden 2022 aikana kattavia 
linnustoselvityksiä sisältäen mm. pesimälinnustoselvityksiä sekä muutontarkkailua. Linnustoselvityksistä saa-
tavan aineiston lisäksi arviointityön tukena hyödynnetään kaikkea hankealueelta sekä sen ympäristöstä ole-
massa olevaa havainto- ja kirjallisuustietoa sekä muita mahdollisia tietolähteitä ja esimerkiksi avoimia paik-
katietoaineistoja. Hankkeen lähtötiedoiksi on hankittu (1/2022 ) mm. Lajitietokeskuksen aineistoja (Laji.fi), 
jotka nykyisin sisältävät myös Metsähallituksen vastuupetolintujen, Luonnontieteellisen keskusmuseon Ren-
gastustoimiston sekä sääksirekisterin aineistot. 

Laajemmalla alueella Oulujärven ympäristössä on toteutettu useampia eri tuulivoimahankkeisiin liittyviä lin-
nustoselvityksiä, joiden sisältämää aineistoa erityisesti muuttolinnuston osalta voidaan soveltuvin osin hyö-
dyntää myös tämän tuulivoimahankkeen linnustovaikutusten arvioinnissa. Muuttolinnuston vaikutusten ar-
vioinnin ensisijaisina tietolähteinä ovat Perämeren rannikon tuulivoimapuistojen alueella vuosina 2014–2020 
toteutetut linnustovaikutusten seurannat, joiden aikana on saatu hyvää tietoa lintujen käyttäytymisestä alu-
eelle rakennettujen tuulivoimaloiden kohdalla (mm. FCG Suunnittelu ja tekniikka 2014–2021, Suorsa 2018). 
Raportit edustavat tuoreinta alan tutkimustietoa Suomessa, ja ne ovat tästä syystä ensisijaista lähdeaineistoa 
linnustovaikutusten arvioinnissa. 

Hankealueella toteutettavien linnustoselvitysten yhteydessä kerättävä havaintoaineisto sekä muu olemassa 
oleva tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen ja 
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suunnitelmien sallimalla tarkkuudella. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat linnustovaikutukset arvioidaan tuo-
reimpaan julkaistuun kirjallisuustietoon, linnustovaikutusten seurantoihin sekä arvioijien omakohtaisiin ko-
kemuksiin perustuen. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suojelullisesti arvok-
kaille lajeille, tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille tai linnustollisesti arvokkaille alu-
eille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin sekä paikallisesti että alueellisesti. Linnustovaikutusten arvioin-
nin yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten seu-
rannasta.  

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

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

Pesimälinnusto 

Takiankankaan-Hukkalansalon suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella tullaan toteuttamaan kattavia 
linnustoselvityksiä vuoden 2021 aikana. Pesimälinnustoselvitysten osalta alueella toteutetaan tavanomaiset 
pesimälinnustoselvitykset sekä pöllöselvityksiä, metsäkanalintujen soidinpaikkainventointia ja alueella pesi-
vien petolintujen erillistarkkailua. 

Alueen tavanomaista pesimälinnustoa ja lajien runsaussuhteita selvitetään alueelle luotavan pistelaskenta-
verkoston avulla, jossa laskentapisteet sijoitetaan koko hankealueen laajuudelle sekä alueellisesti että 
elinympäristöjen osalta kattavasti, pääasiassa laskentahetkellä suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspai-
koille. Pistelaskennat suoritetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon linnustonseurannan laskentaohjeiden 
mukaisesti aikaisina aamun tunteina. Pisteet lasketaan yhden kerran kesäkuun alussa, jolloin lintujen laulu-
kausi on parhaimmillaan. Pistelaskennassa havainnot eritellään laskentaohjeiden mukaisesti alle 50 metrin 
ja yli 50 metrin säteelle laskentapisteestä. Laskentojen havainnot tallennetaan Excel -taulukkolaskentaohjel-
mistolla, ja ne tulkitaan linnuston pesimätiheyksiksi asiasta olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Pistelaskentojen lisäksi tietoa alueen pesimälinnustosta hankitaan pesimälinnuston kartoituslaskentamene-
telmää soveltamalla. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä kierrellään kattavasti hankealueen eri 
elinympäristöjä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja kartoittaen. Kartoituslaskentoja painotetaan linnuston 
kannalta arvokkaimpiin elinympäristöihin, kuten alueen iäkkäimpiin metsiin, yhtenäisemmille metsäkuvioille, 
vesistöille ja niiden ranta-alueille sekä soille ja niiden laiteille. Kartoituslaskennan tavoitteena on paikantaa 
hankealueen linnuston kannalta arvokkaat kohteet ja elinympäristöt, jotka on syytä huomioida hankkeen 
suunnittelussa ja alueen kaavoituksessa. Pistelaskentoihin ja sovellettuun kartoituslaskentaan käytettävä 
työmäärä on yhteensä 12 maastotyöpäivää. 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksessä kartoitetaan kaava-alueelle sijoittuvia metsäkanalintujen (eri-
tyisesti metso) merkittävimpiä soidinalueita. Kartoitukset kohdennetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä 
muun olemassa olevan tiedon perusteella sellaisille alueille, joille saattaa sijoittua paikallisesti tärkeitä soi-
dinalueita, kuten puustoisille kangasmaa- ja kallioalueille, laajimmille yhtenäisille metsäkuvioille, varttuneen 
puuston metsäkuvioille sekä soille ja niiden laiteille. Kartoitukset ajoitetaan maalis-toukokuulle, jolloin soi-
dinpaikkoja etsitään sekä lumijälkihavaintojen perusteella että lajien kiivaimpaan soidinaikaan suorien soi-
dinhavaintojen perusteella. Metsäkanalintujen soidinpaikkojen kartoittamiseen käytettävä työmäärä on yh-
teensä yhdeksän maastotyöpäivää. Soidinpaikkaselvitysten yhteydessä saadaan tietoja myös muista aikaisin 
pesintänsä aloittavista lintulajeista sekä mm. muun eläimistön lumijäljistä. 

Hankealueella esiintyviä pöllöjä selvitetään pöllöjen yökuuntelumenetelmää soveltamalla. Selvitykset ajoit-
tuvat pöllöjen kiivaimpaan soidinaikaan maalis-huhtikuulle. Kuuntelu tapahtuu pääasiassa hankealueella ja 
sen lähiympäristön metsäautoteillä, joilla pysähdytään kuuntelemaan pöllöjen soidinääntelyä noin 3–5 mi-
nuutin ajaksi noin 500 m – 1 km välein. Koska pöllöjen soidinaktiivisuus vaihtelee eri öiden välillä ja kevään 
aikana, selvitys toistetaan kahteen kertaan samoilla alueilla. Pöllökuunteluun käytettävä työmäärä on yh-
teensä kuusi yötä. 
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Hankealueella toteutetaan lisäksi alueella pesivien ja/tai saalistavien päiväpetolintujen erityistarkkailua ke-
sän aikana. Tarkkailu kohdistetaan erityisesti lähialueella todetun suuren petolintulajin lintujen liikkumisen 
selvittämiseen. Tarkkailua toteutetaan kiikaroimalla lintujen liikkumista joltain hyvältä näköalapaikalta siten, 
että niiden liikkuminen ja saalistusalueet sekä hankealueella että sen lähiympäristössä pystytään kohtuudella 
hallitsemaan. Kaikki havaitut lennot kirjataan tarkasti lisätietoineen ylös maastokartoille ja havaintovihkoon 
myöhempää analysointia varten. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään myös Metsähallituksen ja Oulun yli-
opiston kehittämää maakotkan elinympäristömallia. Tarkkailun aikana huomioidaan myös muita hankealu-
eella mahdollisesti pesiviä tai siellä saalistavia petolintuja sekä niiden ruokailulentoja. Päiväpetolintujen tark-
kailun työmäärä on yhteensä 10 maastotyöpäivää, ja tarkkailu ajoitetaan keskikesälle, jolloin petolinnut ruok-
kivat aktiivisesti poikasiaan. 

Hankealueella toteutettavien pesimälinnustoselvitysten lisäksi tietoa alueen linnustosta saadaan myös muu-
tontarkkailun aikana sekä kaikkien muidenkin alueelle kohdennettujen luontoselvitysten yhteydessä. 

Taulukko 10.1. Hankealueella toteutettavaksi suunnitellut pesimälinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Pistelaskenta ja kartoituslaskenta touko-kesäkuu 2021, 12 pv 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys maalis-toukokuu 2021, 9 pv 

Pöllöselvitys maalis-huhtikuu, 6 yötä 

Päiväpetolintujen tarkkailu  kesä-elokuu, 10 pv 

Muuttolinnusto 

Takiankangas-Hukkalansalon suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Kainuun sisämaa-alueella tunnettujen 
päämuuttoreittien ulkopuolelle, alueelle, jossa lintujen muutto on selvästi rannikon päämuuttoreittejä vä-
häisempää ja hajanaisempaa. Hankealueen kautta kulkevan lintumuuton todentamiseksi sekä alueen muu-
tonaikaisen merkityksen ja lintujen muuttoreittien ja lentokorkeuksien selvittämiseksi alueella suoritetaan 
lintujen muutontarkkailua kevään ja syksyn 2021 aikana. Keväällä (huhti-toukokuu) ja syksyllä (syys-lokakuu) 
muutontarkkailun työmäärä on 12 maastotyöpäivää (yhteensä 24 maastotyöpäivää). Tarkkailupaikkana hyö-
dynnetään jotain hankealueelle tai sen lähialueelle sijoittuvaa näköalapaikkaa, josta käsin hankealueen 
kautta suuntautuva lintujen muutto saadaan hallittua riittävästi. Muutontarkkailun yhteydessä on tarkoitus 
selvittää myös seudulla pesivän suuren petolintulajin liikkumis- ja saalistusalueita, joten reviirin ja mahdolli-
sen pesäpaikan sijainti huomioidaan myös muutontarkkailupaikkojen valinnassa. Tarpeen mukaan tarkkailu-
paikkaa vaihdetaan alueen eri puolille lintumuuton kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

Muuttoa tarkkaillaan ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella hyviksi arvioituina 
muuttopäivinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten ja/tai le-
veäsiipisten lintulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut, erityisesti kurki) muuttokaudelle. Havaituista 
linnuista kirjataan laji- ja lukumäärätietojen lisäksi myös tietoja niiden etäisyydestä, lentosuunnasta ja ohi-
tuspuolesta suhteessa tarkkailupaikkaan. Lisäksi kirjataan myös lintujen lentoreitit hankealueen kautta sekä 
lentokorkeus. Havainnot on mahdollista tuottaa myöhemmin kartoille Excel- ja paikkatieto-ohjelmistojen 
kautta. 

Hankkeessa toteutettavien muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa seudun kautta muuttavasta linnustosta 
hankitaan yleispiirteisesti myös muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä, joissa on to-
teutettu muuttolinnuston tarkkailua. 
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Taulukko 10.2. Hankealueella toteutettavaksi suunnitellut muuttolinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Kevätmuuton tarkkailu maalis-toukokuu 2021, 10 pv 

Syysmuuton tarkkailu syys-lokakuu 2021, 10 pv 

10.2.5 Vaikutukset muuhun 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 elinympä-
ristöjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi pirstoutumisen tai häiriövaikutusten kautta. Elinympäristöjen 
pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen 
sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä. Tuulivoimapuiston ja sen oheisrakenteiden rakentamisen 
aikana alueella liikkuu paljon työkoneita ja ihmisiä, joiden liikkumisen kautta alueelle aiheutuu häiriötä, joka 
voi karkottaa alueen herkimpiä eläimiä. Rakentaminen ajoittuu kuitenkin enintään yhden tai kahden vuoden 
ajalle, minkä lisäksi rakentamisen ajoittamista voidaan ohjata tarpeen mukaan esimerkiksi lisääntymisen kan-
nalta herkän ajan ulkopuolelle. Tuulivoimaloiden toiminnan aikana melu- ja häiriövaikutukset vähenevät 
merkittävästi ja eläinten on havaittu pääasiassa palaavan niiden entisille elinalueille. 

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

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta, lähialueella toteutetuista 
muista luontoselvityksistä sekä Lajitietokeskuksen tietojärjestelmistä (Laji.fi). Tarpeen mukaan mahdollisten 
aineistojen saatavuutta tiedustellaan myös Luonnonvarakeskuksesta (mm. susi, metsäpeura). Lisäksi tausta-
tietoa pyritään saamaan haastattelemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia ja 
muita mahdollisia sidosryhmiä. Laajemmin alueella esiintyvästä eläimistöstä on tietoa myös muiden lähialu-
eella toteutettujen tuulivoimahankkeiden luonto- ja linnustoselvityksistä. 

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

Lepakkoselvitykset 

Hankealueella toteutetaan lepakkoselvityksiä kesän 2022 aikana. Lepakoiden mahdollisesti tärkeitä ruokai-
lualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kartoitetaan lepakkodetektorin avulla suoritettavilla kierto-
laskennoilla. Selvitykset kohdistetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä muun mahdollisen lisätiedon pe-
rusteella lepakoiden potentiaalisimpiin elinympäristöihin eli vesistöjen rannoille sekä iäkkäämpien metsäku-
vioiden alueelle, mutta myös alueen linjamaisille kohteille (mm. metsäautotieverkosto), jotka voivat toimia 
lepakoiden siirtymisreitteinä. Selvitykset toistetaan lepakkoselvityksistä olevan ohjeistuksen mukaisesti kol-
mena eri ajankohtana kesän aikana. Selvitykset ajoittuvat auringonlaskun ja nousun väliseen aikaan ja ne 
toteutetaan tyyninä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakot oletettavasti saalistavat aktiivisesti. Lepakkoselvitysten 
maastoinventointeihin käytetään aikaa yhteensä kahdeksan yötä kesän 2022 aikana. 
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Liito-oravainventointi 

Hankealueilla ja sähkönsiirtoreiteillä mahdollisesti esiintyviä liito-oravia inventoidaan lajin inventointiohjei-
den mukaisesti papanakartoitusmenetelmällä kevään etenemisen mukaisesti touko-kesäkuussa 2022. Inven-
tointi kohdistetaan lajin potentiaalisille elinympäristöille eli iäkkäisiin kuusikoihin ja kuusisekametsiin, joissa 
sekapuuna esiintyy myös mm. haapaa ja leppää. Papanakartoitusmenetelmässä etsitään liito-oravan papa-
noita järeiden kuusten ja haapojen tai kolopuiden tyveltä ja havaintojen perusteella pyritään määrittämään 
lajin reviirin ydinalue maastossa. Valittavat inventointikohteet valitaan pääasiassa kartta- ja ilmakuvatarkas-
telun pohjalta, ja niitä painotetaan mm. hankealueen itäosaan tunnettujen liito-oravaesiintymien läheisyy-
teen sekä alueen virtavesien läheisyyteen. Liito-oravainventointiin käytettävä työmäärä on yhteensä neljä 
maastotyöpäivää. 

Viitasammakkoselvitykset 

Hankealueella mahdollisesti esiintyviä viitasammakoita ja niiden potentiaalisimpia elinympäristöjä selvite-
tään lajin inventoinnista olevien ohjeiden mukaisesti. Viitasammakkoselvityksessä potentiaalisia lisääntymis- 
ja levähdyspaikkoja eli erilaisten vesistöjen ranta-alueita sekä märimpiä suoalueita ja mahdollisia ihmisen 
kaivamia lampareita tms. kohteita kuunnellaan viitasammakoiden soidinääntelyä havainnoiden. Kuuntelu ta-
pahtuu etäämmällä kohteista, jotta mahdollista soidinta ei häirittäisi. Kuuntelun yhteydessä pyritään määrit-
tämään eläinten lukumäärä alueella sekä niiden ääntelypaikat tarkemmin. Potentiaalisimpia kohteita kuun-
nellaan mahdollisuuksien mukaan useista eri pisteistä. Kuuntelu ajoitetaan jäidenlähdön jälkeiseen aikaan, 
lämpimille kevätpäiville, jolloin sammakoiden soidinääntely on aktiivisimmillaan. Selvityksiin käytettävä työ-
määrä on yhteensä neljä maastotyöpäivää. 

Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun muun eläinlajiston osalta hankealueella toteutetuissa luonto- 
ja linnustoselvityksissä huomioidaan eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä (mm. saukko, suurpedot) sekä 
niiden esiintymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymisestä saadaan tie-
toja etenkin alkukeväällä toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä (mm. lumijäljet). Lisäksi alueen usei-
den virtavesien luontoarvojen ja olosuhteiden selvitys tuottaa tietoa saukon elinympäristöpotentiaalista han-
kealueella.  

Metsästysseurojen ja muiden sidosryhmien haastattelulla saadaan yleiskuvaa suurpetojen esiintymisestä ja 
niiden kannanvaihteluista hankealueella sekä sen ympäristössä. Sidosryhmien haastattelulla pyritään myös 
saamaan tietoa eri lajien esiintymisessä ja käyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista alu-
eella. 

Metsäpeuran Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osakantojen tilannetta ja laidunalueita hankealueella ja sen 
lähialueella selvitetään tiedustelemalla mahdollisia peura-aineistoja tai aineistojen tulkintaa Luonnonvara-
keskukselta.  

10.2.6 Vaikutukset Natura-alueille, luonnonsuojelualueille ja luonnonsuojeluohjelmien alueille 

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. 

  



Ilmatar Paltamo Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

19.5.2022 Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 140 (152) 
 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia Natura-tieto-
lomakkeita. Hankealuetta lähin Natura-alue, Joutensuo (FI1200306 SAC), sijoittuu aivan Takiankankaan osa-
alueen tuntumaan, joten kohteelle toteutetaan Natura-arviointi sen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaiku-
tusten osalta. Muut Natura-alueet sijoittuvat siinä määrin etäälle hankealueesta, että hankkeella ei lähtökoh-
taisesti ole katsottu olevan vaikutuksia alueen suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille tai lajeille. 

Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut lähialueelle 
sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet. Hankealuetta lähim-
mäksi sijoittuvien suojelualueiden sekä soidensuojelun täydennysohjelmaan ehdotettujen kohteiden osalta 
arvioidaan hankkeen rakentamistoimien mahdollisia hydrologiaa ja pienilmastoa muuttavia vaikutuksia.  

10.2.7 Riistalajisto ja metsästys  

Vaikutusten tunnistaminen 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu ja 
muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä virkistys-
käyttö (mm. marjastus, sienestys, huviajelu), huoltotiestön muodostama estevaikutus ja käytävävaikutus, 
elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.  

Tuulivoimaloiden välittömät rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avoimem-
miksi ja teollisemmiksi. Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia 
ampumasektoreita. Hankealuetta ei kuitenkaan aidata eikä liikkumista alueella estetä, koko tuulipuiston alue 
on edelleen mahdollista metsästysoikeuden vuokra-aluetta. Rakentamisen myötä (tuulivoimalat, huolto-
tiestö, sähkönsiirtoreitti) uusien avoimien alueiden vesakoituminen lisää mm. hirven ruokailualueita. Hirven-
metsästyksen kannalta myös ampumasektoreita avautuu mm. voimajohtokäytävälle.  

Vaikutusalue  

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lähi-
alueelle. Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta yleinen turvallisuus tulee huo-
mioida tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvallisuuden kannalta voimaloiden olemassa-
olo tulee huomioida jopa yli kilometrin etäisyydellä voimaloista ammuttaessa luotiaseella.  

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

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueiden riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään pääasiassa alueella toimivien metsästys-
seurojen ja etenkin metsästävien hirviseurueiden haastatteluilla. Alueilla ja lähiseudulla toimivat seurat ja 
niiden jäsenet ovat parhaita asiantuntijoita alueen riistakantojen tilasta. Lisäksi voidaan hyödyntää valtakun-
nallisia ja seudullisia tilastoja pienriistan ja hirven kannanvaihteluista. Riistakantoihin vaikuttavina mekanis-
meina tarkastellaan myös metsästyskiintiöitä sekä muita hankkeita ja maankäytönmuutoksia alueella ja sen 
lähialueella. Olemassa olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä pohjoismaisen 
tutkimusaineiston perusteella arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liik-
kumiseen jatkossa 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. 
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10.3 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

10.3.1 Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteis-
kuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinym-
päristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan 
muun muassa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.  

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

Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä asuinviihtyvyyteen ja vir-
kistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä alueen maan-
käytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen kokemisesta sekä tuulivoimaloiden la-
poihin kertyvän jään turvallisuusriskeistä. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentami-
sen, että sen käytön aikana. Erityisesti rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat 
usein merkittäviä. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm. asukkaiden 
huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä tuntemattomaksi koet-
tuun uhkaan, että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutos-
vastarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen 
tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön 
ovat riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden vaikutus-
tyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan 
sekä valo-olosuhteisiin.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteutetaan kysely. 
Kysely kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteensä noin 300 kotitalouteen, asuinrakennusten ja 
loma-asuntojen omistajille, hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. Postitse toteutettavassa kyselyssä selvite-
tään hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä 
hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, 
maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, 
joihin asukkaat voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus hank-
keesta. 

Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja 
kuvaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esimer-
kiksi vakituinen/loma-asukas, asuinrakennuksen/loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), mikäli 
vastausten määrä vastaajaryhmissä on riittävän suuri.  

Kyselyn tuloksia hyödynnetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistettaessa sellaisia alueita 
ja väestöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan myös tun-
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nistaa asukkaiden merkittävimmiksi kokemat vaikutukset, jolloin niihin voidaan vaikutusten arvioinnissa kiin-
nittää erityistä huomiota. Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten ar-
vioinnissa, mikäli vastauksissa tulee esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi maiseman tai 
eläimistön kannalta merkittävistä kohteista. 

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

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

Vaikutusten arvioinnissa tukena käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin kä-
sikirjaa. Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslis-
toja. 

10.3.2 Meluvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia äänimaisemaan, eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden ja tuulivoi-
maloiden rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään 
aerodynaamista melua. Tuulivoimaloiden ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynaami-
sesta melusta sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan 
väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen aiheuttamasta liiken-
teestä. 

Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tämä melu peittyy la-
pojen huminan alle (Di Napoli 2007). Hankeen tuulivoimapuistojen alueita ei aidata eikä liikkumista estetä. 
Voimajohtojen koronamelu voidaan kokea häiritsevänä liikuttaessa voimajohdon läheisyydessä. Ääni vai-
mentuu kuitenkin nopeasti etäännyttäessä voimajohdosta. 

Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta sekä tuulen 
nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta olennaista on taustamelun 
taso. Taustamelua aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina). 
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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 ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mal-
lintaminen (2/2014)”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO-ohjel-
malla suoritetun mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaiku-
tusten arviointiin. WindPRO-ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista 
maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan siten, 
että huomioidaan voimalaitosten ominaisuudet. Mallinnukseen valitaan mahdollisimman voimakasääninen 
moderni tuulivoimala, jonka melupäästötiedot ovat saatavilla mallinnushetkellä. Melumallinnukset laaditaan 
käyttäen tuulennopeutena 8 m/s. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiääni-
tasot (LAeq). Melukartoissa esitetään 40 dB:n ja 45 dB:n keskiäänitasojen meluvyöhykkeet. 

Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20-200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman läh-
tömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan kolmasosalle. Matalataajuinen ääni 
mallinnetaan rakennuksille, johon ISO 9613-2 mallinnus on osoittanut korkeimman melutason. 

Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden muiden nykyisten melulähteiden, sekä tuulivoimaloiden yhteismelua ar-
vioidaan asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten ja viimeisimpien tutkimusten ja saman-
kaltaisten projektien tuoman kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheut-
tamasta 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 teh-
dään harvoin ja ylläpidon pääasiallisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. 

Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan raken-
nuksen kohdalla.  

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien aiheuttaman 
melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin liittyviä 
aiempia selvityksiä. 

Melun ohjearvot 

Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita. Ympä-
ristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014. Tuulivoima-
loiden melun ohjearvona käytetään 1.9.2015 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen mukaisia tuulivoi-
maloiden ulkomelutason ohjearvoja. 
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Taulukko 10.3.  Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot. 

Ympäristöministeriön asetus (1107/2015) 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso  

LAeq 

klo 7-22 

LAeq 

klo 22-7 

Ulkona     

Pysyvä asutus  45 dB 40 dB 

Vapaa-ajan asutus 45 dB 40 dB 

Hoitolaitokset  45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB - 

Matalataajuinen melu 

Asumisterveysasetuksessa (tullut voimaan 15.5.2015) on annettu pienitaajuiselle melulle ohjeelliset enim-
mäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin kes-
kiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailta-
essa mittaus- tai laskentatuloksia näihin arvoihin, ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuus-
korjauksia. 

Taulukko 10.4.  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 

 

10.3.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

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 Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia 
vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät tuulivoimapuistoalueiden valopistei-
den määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisemakuvaa. 

Vaikutusalue 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. Vaikutus-
alueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja kokonaiskorkeudesta.  
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona, WindPRO -ohjelman Shadow-moduulilla suori-
tetun mallinnuksen pohjalta tai muulla vastaavalla ohjelmistolla. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilan-
teen mukaan, eli mallinnuksessa otetaan huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuoden-
aikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuuli-
voimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika.  

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 
korkeussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan alueet leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoeh-
tojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, 
joissa näkyvät myös voimalaitokset ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjon-
muodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat her-
kät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaih-
toehdoissa tuulivoimaloiden käytön 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 muissa Euroopan maissa käytössä oleviin ohjearvoihin. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen 
perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan 
muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 

10.3.4 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Merkittävä osa 
kuljetuksista syntyy muun muassa rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä 
perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuuli-
voimalakomponenttien, kuten lapojen ja konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voi-
maloiden rakenteita joudutaan mahdollisesti kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikalli-
sesti liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää ny-
kyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. 

Erikoiskuljetukset ylittäessään tasoristeyksen voivat mahdollisesti vaatia erikoistoimenpiteitä, kuten tasoris-
teyksen rakenteiden muuttamista. Tällöin kyseessä on ratatyö, jolle on nimettävä ratatyöstä vastaava. Edellä 
mainitut erikoistoimenpiteet tai jos tasoristeystä ei voida ylittää sujuvasti ja pysähtymättä ylityksen aikana 
vaativat rautatieliikenteen keskeyttämisen. 

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 laatinut Tuulivoimalaohjeen (Lii-
kenneviraston ohjeita 8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyk-
sistä maanteistä ja rautateistä sekä voimaloiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökent-
tään. 

Tuulivoimalat ja voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alueella 
rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja 
voimajohdon risteyskohdissa. 
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Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat 
lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tällaisessa tapauksessa jokaiselle tuu-
livoimalalle tarvitaan Traficomin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan rakentamista. 

Vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille sekä 
voimajohdon kanssa risteäville teille. Lisäksi Oulu–Kontiomäki -rata Takiankankan hankealueen läheisyydessä 
huomioidaan mahdollisena rautatiehen kohdistuvien vaikutusten alueena. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset arvioi-
daan tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskuljetusten määrä arvioidaan 
erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden 
pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila 
selvitetään Väyläviraston Tierekisterin tiedoista, josta saadaan muun muassa ajantasainen tieto maanteiden 
liikennemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmää-
riä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 
verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntymi-
nen tarkastellaan erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuk-
sia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään tarvitta-
essa toimivuustarkasteluja. Lisäksi tasoristeyksien ylityksiä tarkastellaan Erikoiskuljetukset rautatien tasoris-
teyksissä -ohjeen (Väyläviraston ohjeita 8/2021) perusteella. 

Tuulivoimapuistojen teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikenne-
viraston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. Lentoliikenteen turvallisuusvai-
kutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoi-
hin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusaluei-
den perusteella. 

Suunnitellun voimajohdon osalta tarkastellaan vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liiken-
neverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston ”Sähkö- ja telejohdot ja 
maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018). Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-
arviona. 

10.3.5 Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

Vaikutusten tunnistaminen 

Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maankäytön vaikutusten arviointia kiinnitetään huomiota elinkei-
noihin kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoimapuistojen sekä voimalinjan vaikutukset met-
sätalouden harjoittamiseen.  

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen hankkeen 
tuulivoimapuistojen alueilla sekä sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan. Tuulivoimalat eivät 
rajoita metsätalouden harjoittamista muualla kuin rakentamispaikoilla. Hankkeen tuulivoimapuistoalueiden 
maanomistajille maksetaan vuokratuloa, mikä lisää huomattavasti metsätalouden tuottoa. Hankkeen tuuli-
voimapuistoalueiden kokonaispinta-alassa rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja alueiden ties-
töt paranevat. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työl-
lisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille. Tuulivoimahanke työllis-
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tää etenkin rakentamisvaiheessa paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja pe-
rustamistöissä sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Toi-
mintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa 
sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston 
käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. 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 kohdistu-
vat hankkeen tuulivoimapuistoalueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset ulot-
tuvat laajalle alueelle lähiseudulle, 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 mielipi-
teitä sekä vakituisille ja loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 

Maa- ja metsätalouden osalta arvioidaan mm. maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoi-
mapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet, maakaapelilinjat 
sekä voimajohtoalue). 

Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankkeen tuulivoimapuistoaluei-
den nykyiset matkailumuodot sekä lähialueiden merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan 
hankkeen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia näiden kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin 
ja miten nämä muutokset mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella.  

10.4 Muut vaikutukset 

10.4.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin kohdistuvina vaiku-
tuksina, sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät luonnonvarat muodostavat pohjan alueiden virkistys-
käytölle (marjastus, sienestys, metsästys). Lisäksi arvioidaan miten hanke vaikuttaa hankkeen tuulivoima-
puistoalueiden lähivaikutusalueella sijaitseviin mahdollisesti vielä toiminnassa oleviin turvetuotantoalueisiin.  

10.4.2 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 vies-
tintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 

Hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan Puolustusvoimien pääesikunnan 
lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia Puolustusvoimien valvontajär-
jestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.  
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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 
(mm. Digita). 

Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteis-
järjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi 
sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 
20 kilometrin etäisyydellä säätutkista. Tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin. 

10.4.3 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääse aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Turvaetäisyydet on 
huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyksissä (mm. etäisyydet tiestöön, 
rautateihin, korkeusrajoitukset jne.). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida Fi-
nanssialan keskusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013”. 

YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella toteutuvatko tuulivoima-
puistossa yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvalli-
suusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennä-
köisyydet ja pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja estämiseksi. 

10.4.4 Vaikutukset toiminnan jälkeen  

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maan-
päälliset voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Voimajohdot ole-
tetaan purettavan tai käytettävän muuhun sähkönsiirtoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat 
samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu melu- ja liikennevai-
kutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin 
hankkeen jälkeen. 

10.5 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 yhteisvaikutuk-
sia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perus-
teella. Hankealueen lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutuk-
set arvioidaan niiden hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä. 

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin kohdis-
tuvien vaikutusten osalta. Melu- ja varjostusmallinnuksista tehdään tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusar-
vioinnit. 

Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutuksia noin 20 kilometrin säteellä ole-
vien tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan myös etäämpänä jo toimin-
nassa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 30 kilometrin säteellä. 
Etenkin pyritään arvioimaan miten useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, 
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avoimet merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Maisemavaikutusten yhteisvaiku-
tusten arviointi painottuu noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista, mutta yhteisvaikutuk-
sia arvioidaan sanallisesti myös etäämmällä sijaitsevien tuulivoimapuistojen osalta. 

Virkistyskäyttöön ja metsästykseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan mm. asukaskyselyn ja toimijoi-
den 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 suunniteltu-
jen tuulivoimapuistojen tai muiden isojen rakennushankkeiden kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen 
ajoittuu samaan aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja kuljetusreitit. 
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