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1

Johdanto

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on tullut vireille maakuntahallituksen päätöksellä 18.1.2016.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan siinä muun muassa täydennetään ja tarkistetaan 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitettujen, tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden varauksia.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa vuonna 2013 ja se tuli
voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksellä marraskuussa 2015. Kaavassa on osoitettu yhteensä 63
tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta, joista suurin osa sijaitsee maakunnan manneralueella.
Pohjois-Pohjanmaan liiton selvityksen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017) mukaan maakunnan manner- ja
merialueella oli helmikuussa 2017 eri suunnittelu- tai toteuttamisvaiheessa olevia tuulivoimahankkeita
kaikkiaan yli 100 kpl (1550 voimalaa). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetuista alueista
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja toteutukseen oli edennyt 43 aluetta. Maakuntakaavassa
osoitettujen alueiden ulkopuolelle sijoittui kokonaan tai osittain 24 seudullista (10 voimalaa tai enemmän)
tuulivoimahanketta. Lisäksi maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle sijoittuu runsaasti (24
kpl) eri toteuttamis- ja suunnitteluvaiheessa olevia alle 10 voimalan hankkeita.
Selvityksessä arvioidaan tuulivoima-alueiden toteutumisen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Huomioon on otettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, luonnonmaiseman
kannalta merkittävät alueet sekä tarpeen mukaan muu maisemakuva (esimerkiksi taajamat, kyläalueet).
Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tuulivoima-alueiden (maakuntakaavan varaukset ja muut
toteutuneet tai vireillä olevat tuulivoimahankkeet koosta riippumatta) sijoittumisesta suhteessa
maisemallisesti merkittäviin alueisiin ja arvioida aiheutuuko ko. alueille merkittäviä maisemallisia
vaikutuksia suunnitellun tuulivoimarakentamisen seurauksena. Tarkastelussa erityistä huomiota
kiinnitetään olemassa olevien ja suunniteltujen tuulivoima-alueiden sekä maakuntakaavassa aiemmin
osoitettujen tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten arviointiin.
Selvityksen tavoitteena on tuottaa riittävät tiedot Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
valmisteluun. Selvityksessä tunnistetaan merkittävimmät maisemalliset vaikutus- ja yhteisvaikutusalueet
sekä esitetään suositukset maisemavaikutusten hallintaan maakuntakaavoituksessa.
Selvityksen ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liitossa ympäristöpäällikkö MMM Tuomas Kallio,
projektipäällikkö TkT arkkitehti Kaisa Mäkiniemi ja suunnittelija FM Krista Oikarinen.
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2
2.1

Selvityksen lähtökohtia
Tavoitteet ja sisältö

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan 23.11.2015. Ministeriön
vahvistuspäätökseen liittyi jatkosuunnitteluohje: ”Tulevassa maakuntakaavoituksessa tulee myös
tarkastella kokonaisuutena tuulivoimaloiden alueita erityisesti luonnonarvojen, maisema-arvojen ja
rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymisen näkökulmasta.”
Jatkosuunnittelua koskeva kehotus on otettu huomioon tämän selvityksen ohjelmoinnissa. Tavoitteena on
laatia koko maakunnan kattava, ajan tasalla oleva selvitys jo toteutuneen ja suunnitellun
tuulivoimarakentamisen vaikutuksista maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin.
Selvityksessä arvioidaan kaikkien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden toteuttamisen
maisemallisten vaikutusten merkittävyys sekä eri tuulivoima-alueiden toteuttamisen yhteisvaikutusten
merkittävyys. Aluekohtaisessa tarkastelussa otetaan huomioon sekä 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut
alueet että niiden ulkopuolelle sijoittuvat eri suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa olevat seudulliset, 10
voimalaa tai enemmän käsittävät tuulivoima-alueet. Alla 10 voimalan alueet otetaan huomioon
yhteisvaikutusten arvioinnissa.
Yhteisvaikutusten arvioinnin osalta lähtökohtana on ns. maksimivaihtoehdon tarkastelu, toisin sanoen
arviointi tehdään oletuksella että kaikki suunnitellut ja maakuntakaavassa osoitetut tuulivoima-alueet
toteutuvat.
Selvityksessä esitetään
1) tuulivoima-aluekohtainen vaikutusten arviointi (kaikki seudullisesti merkittävät alueet)
2) tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten arviointi
3) suosituksia 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluun maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen turvaamisen
näkökulmasta
Selvityksen sisältö on kuvattu taulukossa 1.

2.2

Liitekartat

Selvitykseen liittyy kaksi liitekarttaa, jotka ovat ladattavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta
osoitteesta http://www.pohjoispohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/3_vaihemaakuntakaava_vireilla.
Liitekartat ovat:
- Maiseman perusselvitys (lokakuu 2017)
- Tuulivoimaloiden näkemäalueanalyysi (helmikuu 2017)
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Taulukko 1. Selvityksen sisältö
Osatehtävä
Maiseman perusselvitys (luku 5,
liitekartta)

Tehtävän kuvaus
- Maiseman ominaispiirteiden selvittäminen koko maakunnan
tasolla
- Selvitetään maiseman nykytila, erityisesti maiseman arvoalueet
- Arvioidaan maiseman herkkyys tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille

Visuaalisten vaikutusten arviointi
(luku 6.2, 7, liitekartta)

-

-

Vaikutusten merkittävyyden
arviointi (luku 6.3, 8)

-

-

Tuulivoima-alueiden vaikutukset
maiseman arvoalueisiin ja
kohteisiin (luku 8, 11)

-

Suositukset (luku 14)

-

-

-

Laaditaan karttapohjainen tarkastelu siitä, mille alueille
tuulivoimalat toteutuessaan näkyisivät (ns. näkemäalueanalyysi)
Tuulivoima-alueiden suuren määrän vuoksi vaikutusten
mallintamisessa lähtökohtana on eri alueiden toteuttamisen
yhteisvaikutusten selvittäminen
Osiossa tunnistetaan koko maakunnan tasolla merkittävimmät
näkemäalueet (visuaalisten vaikutusten alueet)
Arvioidaan kaikkien seudullisesti merkittävien (> 10 voimalaa)
tuulivoima-alueiden (tai useista vierekkäin sijaitsevista tuulivoimaalueista muodostuvien kokonaisuuksien) toteuttamisen
maisemallisten vaikutusten merkittävyys
Hyödynnetään ns. ARVI-lähestymistapaa (ks. luku 6.3)
Merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon yhteisvaikutukset
lähialueen muiden tuulivoima-alueiden kanssa
Esitetään yhteenveto tuulivoima-alueiden suhteesta ja
vaikutuksista maiseman arvoalueisiin
Valtakunnalliset ja maakunnalliset maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvot
Maisema-arvojen huomioon ottaminen maakuntakaavassa,
valtakunnallisten maisema-arvojen turvaaminen
Suositukset maisemallisten (yhteis)vaikutusten hallintaan
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3
3.1

Tarkasteltavat tuulivoima-alueet
Selvityksessä arvioitavat tuulivoima-alueet

Tavoitteena on muodostaa kuva Pohjois-Pohjanmaalle suunnitellun tuulivoimarakentamisen yhteis- ja
kokonaisvaikutuksista maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Selvitystä hyödynnetään PohjoisPohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmistelussa.
Tarkastelussa ovat mukana 1. vaihemaakuntakaavan alueiden lisäksi kaikki maakuntakaavavarausten
ulkopuolelle sijoittuvat, eri suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa olevat tuulivoimahankkeet (kuva 1, liite 1).
Lisäksi huomioon otetaan maakunnan rajojen ulkopuolelle olevat tuulivoimahankkeet ja maakuntakaavojen
tuulivoima-alueet. Lähtökohtana on siten ns. maksimivaihtoehdon tarkastelu, toisin sanoen arviointi
tehdään oletuksella, että kaikki suunnitellut ja maakuntakaavoissa osoitetut tuulivoima-alueet toteutuvat.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan alueet: Kaikki 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyt alueet
käydään tässä selvityksessä läpi, jotta saadaan kuva niiden suhteesta uusimpien inventointien
(valtakunnallisten ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013–2015,
maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi 2014–2016) mukaisiin
maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueisiin ja -kohteisiin.
Seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolella:
Selvityksessä käydään läpi kaikki 1. vaihemaakuntakaavan alueiden ulkopuolelle sijoittuvat, eri suunnitteluja toteuttamisvaiheissa olevat seudulliset tuulivoima-alueet. Tavoitteena on selvittää ko. alueiden
toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyys ja yhteisvaikutukset 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitettujen tuulivoima-alueiden sekä maakuntakaavan ulkopuolisten ei-seudullisten tuulivoima-alueiden
kanssa.
Ei-seudulliset tuulivoima-alueet 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolella: Alle 10
voimalan tuulivoimahankkeiden osalta ei esitetä aluekohtaista vaikutusten arviointia, mutta ne otetaan
huomioon tuulivoimarakentamisen aiheuttamien maisemallisten yhteisvaikutusten arvioinnissa.
Naapurimaakuntien tuulivoima-alueet
Otetaan huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa.
Voimajohdot: Tuulivoimarakentamisen edellyttämien voimajohtojen osalta arvioidaan aluekohtaisesti
missä määrin tuulivoima-alueen liittäminen sähköverkkoon lisää maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Selvitys täydentyy tältä osin kevään 2017 aikana.
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Kuva 1. Selvityksessä tarkasteltavat tuulivoima-alueet.
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3.2

Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuussa 2017 toiminnassa 225 tuulivoimalaa ja rakentamisvaiheessa 30
voimalaa. Toiminnassa olevista voimaloista 21 kpl on rakennettu 1995–2010. Nykyisen
syöttötariffijärjestelmän puitteissa (2011-) toteutumassa on yhteensä noin 240 voimalaa (730 MW).
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatiman tuulivoimarakentamisen nykytilaselvityksen mukaan (Pohjois-Pohjanmaan
liitto 2017) maakunnan manneralueille on toteutettu tai suunnitteilla 1246 tuulivoimalaa; toiminnassa olevia
teollisen kokoluokan voimaloita on 225 kpl. Merialueelle on suunnitteilla 304 voimalaa. Vuoden 2010 jälkeen
tuulivoimahankkeita on tullut vireille 120-130 kpl – näistä edelleen aktiivisia on 116 kpl.
Taulukko 2. Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaan manneralueella talvella 2016-17.
Toteutusvaihe

Voimaloita

MW

Toiminnassa

225

657

Rakennusvaihe

30

101

Luvitusvaihe

281

866

Kaavoitusvaihe

561

1828

Esisuunnittelu

149

472

Yhteensä

1252

3925

Tuulivoimaa on tähän saakka rakennettu pääosin rannikon läheisyyteen, missä tuuliolosuhteet ovat
tasaisimmat ja vuotuiset keskituulet korkeat. Uusia teknologia ja voimaloiden kasvaneet tornikorkeudet
mahdollistavat tuulivoimatuotannon kuitenkin myös sisämaassa. Kehitys näkyy myös Pohjois-Pohjanmaalla;
suunnittelun painopiste on ollut rannikolla, mutta myös sisämaan alueisiin on ollut kasvavaa kiinnostusta
viime vuosina.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettiin yhteensä 63 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa
aluetta, joista 57 oli mantereen tuulivoima-alueita, 3 rannikon satamien yhteyteen sijoittuvia alueita ja 3
merituulivoima-alueita. Maakuntakaavassa osoitetuista alueista on toteutumassa 43 aluetta (tuulivoimahanke
toteutunut tai vireillä), 18 aluetta on ”vapaana”. Maakuntakaavassa osoitettujen tv-1 alueiden ulkopuolella on
kokonaan tai osittain 22 yli 10 voimalan hanketta ja 24 alle 10 voimalan hanketta. Tuulivoimahankkeiden
suhde maakuntakaavan tuulivoima-alueisiin käy ilmi kuvasta 1 sekä erillisestä liitekartasta
(Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla).
Tuulivoimahankkeet jakautuvat melko tasaisesti eri kokoluokkiin. Pieniä 1-4 voimalan hankkeita on vähiten
(21 kpl). Tätä hieman suurempia 5-9 voimalan hankkeita on 37 kpl ja seudullisia yli 10 voimalan hankkeita 47
kpl. Yksittäisten hankkeiden määrä ja kokoluokka eivät kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa tuulivoimaalueiden sijoittumisesta ja koosta. Saman tai eri toimijoidenkin hankkeet sijoittuvat usein vierekkäin ja
muodostuvat näin ollen laajemman yhtenäisen tuulivoimakokonaisuuden.
Suurimpia toteutuneita tuulivoima-alueita ovat Olhava-Myllykangas Iissä (41 voimalaa), Tohkoja-Jokela
Kalajoella (34 kpl) sekä Mustilankangas (28 kpl) niin ikään Kalajoella. Suunnitelluista hankkeista kooltaan
suurimpia ovat Isonnevan-Revonlahden tuulivoimakokonaisuus (87 kpl) Siikajoella, Maaninka (60 kpl)
Kuusamossa, Oltava-Polusjärvi-Maukarinkangas Pyhäjoella (58 kpl) ja Lavakorpi Oulussa (57 kpl) sekä
merituulipuistot Iissä, Oulussa, Raahessa ja Pyhäjoella.
Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnallisesti merkittävä rooli tuulivoiman tuottajana. Suomen
Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimatilastojen (2016) mukaan tuulivoimaa on rakennettu eniten PohjoisPohjanmaalle (44 %), Lappiin (17 %) ja Satakuntaan (13 %).
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4
4.1

Maakuntakaavan rooli tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten hallinnassa
Maakuntakaavan tehtävä

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.
Maakuntakaavoituksen tehtävänä on ohjata tuulivoimarakentamisen kokonaisuutta. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoissa on osoitettava tuulivoimarakentamiseen parhaiten
soveltuvat alueet.
Maakuntakaava osoittaa merkintöineen ja määräyksineen tuulivoimarakentamista koskevan
alueidenkäytöllisen periaateratkaisun, joka ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Tuulivoimarakentamisen keskittäminen maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoima-alueille edistää
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, vähentää tuulivoimarakentamisen
ympäristövaikutuksia ja helpottaa tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamista
(Ympäristöministeriö 2016a).
Maakuntakaavassa ratkaistaan kokoluokaltaan vähintään seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden
sijoittamiseen soveltuvat alueet. Seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen koko voi vaihdella maakunnan
ominaispiirteistä riippuen. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa seudullisesti merkittävän
tuulivoima-alueen kooksi määriteltiin 10 voimalaa tai enemmän.
Seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävät alueidenkäyttökysymykset tulee lähtökohtaisesti tutkia ja
ratkaista maakuntakaavassa. Jos lainvoimaisessa maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-alueet, ei
vaikutuksiltaan seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta voida osoittaa
kuntakaavassa muille alueille (ympäristöministeriö 2016a).
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa.
Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevan oppaan (5/2016, ympäristöministeriö
2016a) mukaan maakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen rajaus täsmentyy kuntakaavassa
tarkempien selvitysten perusteella. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja
sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset
ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta.
Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista
eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista (ympäristöministeriö
2016a).

4.2

Maisemavaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Maakuntakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen mukaan
maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maiseman, luonnonarvojen ja
kulttuuriperinnön vaalimiseen. Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.
Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia maisemaan on käsitelty ympäristöministeriön julkaisuissa
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016a) ja Maisemavaikutusten arviointi
tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016b).
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Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan maakuntakaavassa otetaan huomioon valtakunnallisten maisemaarvojen ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen, maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittävien maisema-alueiden vaaliminen sekä alueidenkäytön yhteensovittamisen tarpeet.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet katsotaan
pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomiksi (Ympäristöministeriö 2016a).
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan (ympäristöministeriö 2016a) mukaan
maakuntakaavoituksessa:
- Selvitetään tuulivoimarakentamiseen maisemallisista syistä soveltuvat sekä soveltumattomat alueet.
- Otetaan huomioon olemassa olevaa aineistoa ja osallistumista hyödyntäen maiseman ja
kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet ja kohteet. Selvitysten avulla pyritään olemassa olevaa
aineistoa hyödyntäen tunnistamaan maisemallisesti herkimmät alueet, jotka eivät sovellu
tuulivoimarakentamiseen. Vastaavasti tavoitteena on löytää ne alueet, jotka soveltuvat maiseman
kannalta parhaiten tuulivoimaloiden sijoittamiseen.
- Tehdään tuulivoima-alueilta ja niiden ympäristöstä yleispiirteinen maisematarkastelu ja arviointi
kaavaratkaisun vaikutuksista alueen maisema-arvoihin. Vaikutusten arvioimiseksi tuulivoima-alueista on
tarpeen laatia havainnollistavaa materiaalia.
Tarvittavien selvitysten tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa kaavataso sekä toisaalta aiheutuvien
vaikutusten merkittävyys. Alla olevassa tietolaatikossa on esitetty tuulivoimarakentamisen
maisemavaikutuksiin liittyvät suunnittelukysymykset, selvitystarpeet ja raportointi
maakuntakaavoituksessa.
Tuulivoimarakentamisen maisemallisten vaikutusten selvittämisessä on maakuntakaavoituksen yhteydessä
olennaista ottaa huomioon erityisesti lähellä toisiaan sijaitsevien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.
Yhteisvaikutusten huomioon ottaminen korostuu Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoima-alueiden erittäin suuren
määrän vuoksi.
Ympäristöministeriön (2016a) mukaan maakuntakaavoitus on menettely, jossa voidaan arvioida
kokonaisuutena riittävän laajan alueen osalta eri tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien voimajohtojen
yhteisvaikutuksia ja suunnittelun kautta löytää ympäristövaikutuksiltaan paras mahdollinen lopputulos
tuulivoima-alueiden sijoittumisessa. Tärkeimpiä yhteisvaikutusten kannalta arvioitavia asioita ovat
maisemavaikutukset sekä linnustoon kohdistuvat vaikutukset.
Useiden tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä, vaikka yksittäisten tuulivoimaalueiden vaikutukset eivät olisikaan. Useiden tuulivoima-alueiden sijoittuessa lähekkäin aiheutuu
ympäristölle tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien voimajohtojen vaikutusten yhdistelmänä
yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua, vaikka tuulivoima-alueet eivät olisi erityisen lähellä
toisiaan, tuulivoimaloita rakennettaisiin vähitellen pitkän ajan kuluessa tai vierekkäiset tuulivoima-alueet
toteutettaisiin eri aikaan. Tuulivoima-alueen ja siihen liittyvien voimajohtojen vaikutuksia tulee aina
tarkastella yhdessä (Ympäristöministeriö 2016a).
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Taulukko 3. Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksiin liittyvät suunnittelukysymykset, selvitystarpeet
ja raportointi maakuntakaavoituksessa (Ympäristöministeriö 2016b):
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5
5.1

Maiseman perusselvitys
Pohjois-Pohjanmaan maisemamaakunnat ja maisemaseudut

Pohjois-Pohjanmaan alueelle tyypillisiin maisemiin kuuluu toisistaan ominaispiirteiltään huomattavasti
poikkeavia maisemia: niitä ovat mm. Perämeren laakeat rannikkoalueet, selvärajaiset jokilaaksot,
nevalakeuden suoalueet ja Koillismaan jylhät vaaramaisemat. Maakunnan länsiosissa maisemalle ovat
luonteenomaisia Perämereen laskevat joet, asutut ja viljellyt jokilaaksot ja niiden väleihin rajautuvat karut
ja harvaanasutut selännealueet. Alueellisina erityispiirteinä erottuvat Limingan lakeuden alueen ja
Kalajokilaakson laajat alavat viljelysalueet. Maakunnan keskiosat ovat suovaltaista vedenjakaja-aluetta,
harva asutus ja pienialaiset viljelysalueet keskittyvät vesistöjen rannoille. Koillisosat ovat vaaramaisemaa,
asutus on harvaa vaara-asutusta. Pohjois-Pohjanmaan alueelle tyypillisiä arvokkaita luontotyyppejä ovat
Perämeren maankohoamisrannikon luonto, aapasuoluonto sekä vanhat havumetsävyöhykkeen
luonnonmetsät.

Kuva 2. Maisemamaakunnat ja maisemaseudut Pohjois-Pohjanmaalla: Suomenselkä (6.0), Oulujärven seutu
(7.0), Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko (8.3), Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko (8.4),
Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu (8.5), Kainuun vaaraseutu (9.1) ja Kuusamon vaaraseutu (9.2).
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Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Pohjois-Pohjanmaa sijaitsee neljän maisemamaakunnan –
Suomenselän, Oulujärven seudun, Pohjanmaan sekä Kainuun ja Kuusamon vaaramaan – alueella. Niistä
Pohjanmaan maisemamaakunta jakautuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella kolmeen
maisemaseutuun: Keski-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon, Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja
rannikkoon sekä Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutuun. Kainuun ja Kuusamon vaaramaa jakautuu
kahteen maisemaseutuun: Kainuun vaaraseutuun ja Kuusamon vaaraseutuun. Jako maisemamaakuntiin ja
maisemaseutuihin kuvaa hyvin maakunnan maisemaseuduille tyypillisiä ominaispiirteitä sekä seutujen
keskinäisiä eroavaisuuksia.
Taulukko 4. Pohjois-Pohjanmaan maisemaseutujen kuvaukset.
Maisemaseutu

Kuvaus

Suomenselkä

Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu, jolla maasto on joko suhteellisen
tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa, korkeuserot ovat kuitenkin
pieniä. Soita on huomattavan paljon, keskimäärin puolet alueen maa-alasta. Tyypiltään
useimmat niistä ovat Pohjanmaan aapasoita. Alueella on pienehköjä järviä ja
suolampareita sekä muutamia isompia järvialtaita. Suomaiden halki luikertelee
ruskeavetisiä puroja ja latvajokia.
Alueen asutus on harvaa. Viljelyskäytössä olevaa peltoalaa on niukalti, ja suuri osa siitä
on keskittynyt jokien latvoille. Kylät ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen
tuntumassa tai selänteiden rinteillä.
Suomenselän alueelle tyypillisiä maisemia ovat järvenrantakylät, mäki- ja vaara-asutus,
jokilaaksojen latvoilla sijaitsevat pienet kylät sekä asutustoiminnan seurauksena
syntyneet kylät.

Keski-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko

Maisemalle tyypillisiä piirteitä ovat suurehkot joet ja selvärajaiset jokilaaksot, ja niiden
väliin rajautuvat karut ja soiset selännealueet. Kalajoen kohdalla erityispiirteenä ovat
mereen saakka työntyville harjujaksoille muodostuneet laajat soraiset ja hiekkaiset
rantakerrostumat. Rannikolla näitä hiekkaranta-alueita dyynikenttineen on otettu
matkailuelinkeinon käyttöön.
Asutus ja viljelysalueet keskittyvät jokien varsille, selännealueilla asutus on harvaa.
Asutus on perinteisesti sijoittunut nauhamaisesti jokien ja niitä myötäilevien teiden
varsille. Jokien yläjuoksuilla asutus sijoittuu yleensä jokilaaksojen reunoilla oleville
kumpareille, pellot sijaitsevat asutuksen ja jokien väliin rajautuvilla alavilla alueilla.
Alueelle tyypillisiä maisemia ovat jokien suistoalueiden ja jokilaaksojen asutus ja
viljelysmaisemat sekä rannikon hiekkaiset rantakerrostumat ja dyynikentät.

Pohjois-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko

Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueelle tyypillisiä piirteitä ovat mereen
laskevat joet ja jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Viljelysmaan
osuus vähenee kohti pohjoista. Jokilaaksoissa kylät sijaitsevat usein pienillä kumpareilla.
Asutusta on myös jokien rantamilla. Limingan seudulla viljelysalueet muodostavat
poikkeuksellisen laajan viljelylakeuden. Laaja Hailuodon saari on omaleimainen
maisemallinen kokonaisuus.
Alueen maasto on suhteellisen tasaista. Järviä alueella on hyvin vähän, aapasoita on sitä
vastoin runsaasti. Rannikkoalueella näkyvät maankohoamisen myötä muodostuneet
kasvillisuusvyöhykkeet ja erilaiset rantamuodostumat.
Alueelle tyypillisiä maisemia ovat jokien suistoalueiden ja jokilaaksojen
asutus ja viljelysmaisemat, lakeuden alueen laajat viljelysmaisemat ja rantaniityt sekä
rannikkoalueen maankohoamisalueet, rantakerrostumat ja dyynikentät.
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Pohjois-Pohjanmaan
nevalakeuden seutu

Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seudulla maasto on suhteellisen tasaista.
Korkeusvaihtelut ovat vähäisiä alueen itärajalle saakka, missä topografia alkaa nopeasti
jyrketä kohti Kainuun vaaramaita. Nevalakeuden seudulla on erämaa-alueita ja laajoja
vetisiä aapasoita. Reilusti yli puolet alueen maa-alasta on suota, ja loppu on lähes
kokonaan metsää. Alueella on jokia ja jonkin verran järviä.
Asutus on harvaa ja viljelysalueiden osuus maa-alasta on vähäinen. Viljelysalueet
keskittyvät jokien varsille ja järvien rannoille. Vesistöjen varsilla on pääasiassa
yksittäisasutusta sekä pieniä kyliä ja taajamia.
Nevalakeuden seudulle tyypillisiä maisemia ovat jokivarsikylät ja järvenrantakylät
viljelysalueineen, asutustoiminnan seurauksena syntyneet asutustilakylät sekä laajat
avoimet aapasuoalueet.

Kainuun vaaraseutu

Kainuun vaaraseudulla maisemassa ovat näkyvissä mannerjäätikön aiheuttamat jäljet.
Alueen länsipuoliskon kautta pohjoiseen kulkee jylhä vaarajakso, jonka korkeimmat
huiput ovat Iso-Syöte ja Iivaara. Alueen länsirajalla maasto laskee jyrkästi PohjoisPohjanmaan nevalakeudelle ja Oulujärven seudulle. Seudulla on paljon suuria
reittimäisiä järvivesistöjä ja pienempiä järviä sekä puroja ja jokia. Soita on paikoin yli
puolet maa-alasta, valtaosa niistä on tyypiltään Pohjanmaan aapasoita.
Asutus alueella on harvaa ja pellot ovat pieniä. Asutus ja viljelykset sijaitsevat vaarojen
rinteillä ja vesistöjen varsilla. Suuri osa peltoalasta on raivattu varsin myöhään, pikaasutustoiminnan yhteydessä.
Seudulle tyypillisiä maisemia ovat vaaramaisemat, järvien rannoilla ja vaarojen rinteillä
sijaitsevat kylät viljelysalueineen sekä asutustilakylät.

Kuusamon vaaraseutu

Kuusamon vaaraseudulla maisemat ovat kauttaaltaan jylhiä, maanpinnan muodot ovat
jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Samoin kuin Kainuun vaaraseudulla maisemassa ovat
selvästi näkyvissä mannerjäätikön vaikutuksesta syntyneet jäljet. Seudulla on useita
suuria järviä sekä pieniä järviä, jokia ja puroja. Soita on paljon, ne ovat tyypiltään
Peräpohjolan aapasoita ja alueellisesti tyypillisiä Kuusamon rinnesoita.
Harva asutus sijoittuu vaarojen rinteille sekä järvien nimille ja kannaksille. Seudun
eteläosassa on myös vaara-asutusta.
Alueelle tyypillisiä maisemia ovat vaaramaisemat sekä vaarojen rinteillä ja järvien
niemillä ja kannaksilla sijaitsevat kylät viljelysalueineen.

Oulujärven seutu

Oulujärven seudulla yhdistyvät sitä ympäröivien alueiden maiseman erityispiirteet.
Seutu on Vaara-Karjalan seudun, Kainuun vaaraseudun ja Pohjois-Pohjanmaan
nevalakeuden seudun vaihettumisaluetta. Maasto on pääpiirteissään hyvin tasaista,
mutta pinnanmuodot alkavat jyrketä kohti järven itäpuolisia vaara-alueita. Alueen
länsiosissa soita on paljon.
Maisema-alueen hallitsevin omaleimainen piirre on laajojen selkävesien ja saaristojen
Oulujärvi. Järven rannat ovat alavat ja rehevät. Maisemaa hallitsevat järvelle avautuvat
näkymät. Kainuussa pysyvä asutus sijoittui alun perin Oulujärven seudulle. Metsään ja
viljelyyn liittyvien elinkeinojen lisäksi alueella on harjoitettu kalastusta.
Asutus on melko harvaa. Alueelle ovat tyypillisiä tasamaalle jokien tai järvien töyräille
rakennetut laajat rakennusryhmät kookkaine talousrakennuksineen.
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5.2

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Maisemaa voidaan arvottaa. Osia siitä, kuten pitkään jatkuneen maatalouden vaikutuksesta syntyneitä
viljelysmaisemia, tunnettuja maisemanähtävyyksiä ja rakennettuina aluekokonaisuuksina merkittäviä
maisemia, on määritelty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat monimuotoisia, elinvoimaisia ja
kerroksellisia aluekokonaisuuksia, jotka kertovat maisemaa muokanneiden elinkeinojen historiasta ja
nykyisyydestä. Arvokkaat maisema-alueet eivät ole suojelualueita. Ne ovat eläviä ja muuttuvia
jokapäiväisen elämän paikkoja. Alueen nimeäminen arvokkaaksi maisema-alueeksi ei tarkoita sitä, että
siihen ei saisi enää koskea, vaan sitä, että alueen arvot on tunnistettu ja tunnustettu, ja ne otetaan
huomioon alueen kehittämisessä. Tavoitteena on, että arvokkaat maisema-alueet uudistuisivat ja
sopeutuisivat ajan tuomiin muutoksiin säilyttäen samalla keskeiset arvonsa, ominaispiirteensä ja ajallisen
kerroksellisuutensa. Maiseman uusien elementtien tulisi tukea olemassa olevia arvoja ja rikastuttaa
maisemaa.
Valtakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt maisema-alueet edustavat maisemamaakunnalleen tyypillisiä tai
muuten edustavia maisemia, joilla on huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Ne ilmentävät korkeita
luonnon, kulttuurin ja maiseman arvoja. Luettelo valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
vahvistetaan valtioneuvoston periaatepäätöksellä.
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat asiantuntijaviranomaisten määrittelemiä maakunnallista
ominaisluonnetta ja maakunnallisia erityispiirteitä ilmentäviä maisemia. Ne kuvastavat oman maakuntansa
identiteettiä ja sisäistä monimuotoisuutta. Niistä päättäminen kuuluu maakuntien liitoille.
5.2.1

Maisema-alueiden inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaalla on toteutettu vuosina 2013–2015 valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Sen perusteella Pohjois-Pohjanmaalla on 15
valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettua ja 81 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Inventointi ja
sen tulokset on esitetty julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan
liitto, B:86, 2016). Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2016 alussa liittyneessä Vaalassa on yksi
valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu ja kolme maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kainuun
maakunnan alueella vuosina 2011-2013 toteutetun inventoinnin periaatteet ja tulokset on esitetty
julkaisussa Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2013).
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on toteutettu ympäristöministeriön
ohjauksessa. Se on osa ympäristöministeriön käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitys- ja täydennysinventointia, joka on tehty koko Suomen alueella vuosina 2010–2014.
Päätavoitteena on ollut tarkistaa aluevalikoima sekä alueiden arvoluokka ja rajaukset vastaamaan
uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Koko maan inventointien tulosten
perusteella on ympäristöministeriön asettaman MAPIO-työryhmän toimesta laadittu kokonaisarviointi ja
koottu päivitetty ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista valmistellaan uusi valtioneuvoston päätös, joka korvaa aikaisemman päätöksen vuodelta
1995. Valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Inventoinnista on järjestetty hallintolain mukainen
kuuleminen tammi-helmikuussa 2016. Kuulemisen tulosten pohjalta tehdään mahdollisesti tarvittavat
muutokset valtioneuvostolle esiteltävään ehdotukseen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista.
Maisema-alueiden päivitysinventoinnissa on huomioitu lähtökohtaisesti kaikki maakunnan alueella
sijaitsevat, aikaisemmin joko valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi määritellyt
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kohteet. Lisäksi lähtötietoina on otettu huomioon soveltuvin osin kohteita, jotka aikaisemmissa
inventoinneissa on määritelty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi
kulttuuriympäristöiksi. Inventoinnissa on tarkastettu alueiden nykytila, arvoluokat ja rajaukset.
Maisema-alueiden arviointi on tehty inventointitietojen ja maastoanalyysien pohjalta. Arvioinnissa on
kiinnitetty huomiota seuraaviin asioihin:
-

luonto, luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuus
maiseman ja maankäytön historiallinen kehitys ja sen jatkuvuus
kulttuuripiirteiden edustavuus, harvinaisuus, säilyneisyys ja alkuperäisyys
symboli- ja identiteettiarvot (tapahtumapaikat, historialliset tapahtumat, alueen väestölle merkittävät
piirteet)
alueen elinvoimaisuus ja nykyinen toimivuus
maisemakuvan yhtenäisyys, eheys ja vaikuttavuus
maisemamaakunnan erityispiirteet (maisema-alue alueellisten erityispiirteiden kuvaajana)
maisemahäiriöt ja luonnonarvoja alentavat vauriot ja uhkatekijät
päällekkäisyydet valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen (RKY 2009) kanssa

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa on keskitytty etenkin maaseudun
kulttuurimaisemiin. Lisäksi on huomioitu kulttuurihistoriallisesti huomattavat maisemanähtävyydet.
Inventointiin eivät kuulu alkuperäistä luontoa koskevat kohteet, metsätalouskohteet ja perinnemaisemat.
Pohjois-Pohjanmaalla toteutetussa maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa on
tarkasteltu maaseudun kulttuurimaisemien ja maisemanähtävyyksien lisäksi rakennettua maisemaa
edustavia kohteita.
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5.2.2

Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995 vahvistettu luettelo valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista on edelleen voimassa. Kunkin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
ominaispiirteet ja arvot on esitetty julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän
mietintö II (1993).
Vuosina 2013–2015 toteutetun päivitysinventoinnin perusteella Pohjois-Pohjanmaalle on esitetty 16
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Ympäristöministeriö, MAPIO-työryhmä, 11.1.2016).

Taulukko 5. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetut alueet.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(VNp 1995, voimassa)

Valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotetut alueet
(Ympäristöministeriö, MAPIO-työryhmä, 11.1.2016)

-

-

Aittojärvi – Kyngäs
Hailuoto
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema
Kalajokilaakso
Kuusamon kosket
Limingan lakeus
Manamansalo
Määttälänvaara – Vuotunki
Oulujoen laakso
Reisjärven Keskikylä – Kangaskylä
Säräisniemi
Tyräjärven kulttuurimaisemat
Virkkula

-

Aittojärven ja Livojokivarren
kulttuurimaisemat
Hailuoto
Iijoen jokivarsimaisemat
Kalajokilaakson viljelymaisemat
Limingan lakeuden kulttuurimaisema
Manamansalon kulttuurimaisemat
Miilurannan asutusmaisema
Määttälänvaaran kulttuurimaisemat
Olvassuo
Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisemat
Oulujokilaakson kulttuurimaisemat
Rahjan saaristomaisemat ja Kalajoen
Hiekkasärkät
Reisjärven kulttuurimaisemat
Rokuanvaaran maisemat
Rukan vaarajono
Tyräjärven kulttuurimaisemat
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Kuva 3. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (1995), valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetut
maisema-alueet (2016) sekä tässä selvityksessä tarkasteltavat tuulivoima-alueet.
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Pohjois-Pohjanmaalla on päivitysinventoinnin perusteella yhteensä 81 maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta (kuva 4). Kunkin maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteet ja arvot on
esitetty julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (2015). Vuoden 2016 alussa PohjoisPohjanmaan maakuntaan liittyneen Vaalan kunnan alueella on kolme maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta. Niistä Säräisniemi on mukana valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995 vahvistetussa
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelossa, mutta se on päivitysinventoinnissa määritelty
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Alueen valtakunnallinen status on voimassa uuden
valtioneuvoston periaatepäätöksen voimaantuloon saakka. Vaalan kunnan alueella sijaitsevien
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ominaispiirteet ja arvot on esitetty julkaisussa Kainuun
kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2013).

Kuva 4. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja selvityksessä tarkasteltavat tuulivoima-alueet.
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5.3

Maisemallisesti merkittävät luontokokonaisuudet

Tässä selvityksessä lähtökohdaksi on otettu, että matkailun ja luonnon virkistyskäytön kannalta
merkittävimmille luonnonalueille on annettava erityistä painoarvoa arvioitaessa tuulivoimarakentamisen
vaikutuksia maisemaan. Ko. alueet ovat tyypillisesti esimerkiksi kansallispuistoja tai muita merkittäviä
suojelualueita, valtion retkeilyalueita ja muita luontokokonaisuuksia (esim. järviä, saaristoja, jokisuistoja).
Näiden alueiden maisemalliset arvot ovat usein merkittäviä ja herkkyys tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille voi olla suuri. Maiseman eheyteen ja luonnontilaisuuteen voidaan katsoa myös
kohdistuvan erityisiä odotusarvoja.
Matkailun ja virkistyksen kannalta keskeiset luontokokonaisuudet on määritelty Pohjois-Pohjanmaan
virkistysverkkoselvityksessä, jossa arvioitiin kaikkiaan noin 80 alueen merkitystä osana maakunnan
virkistysverkkoa. Kaikki valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviksi arvioidut
aluekokonaisuudet on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa matkailun vetovoimaalueina, luonnon monikäyttöalueina tai virkistysalueina (kuva 5). Joet on osoitettu
viheryhteystarvemerkinällä.
Pohjois-Pohjanmaan alueellisesti hallitsevimpia luonnonelementtejä ovat metsät sekä maakunnan
suolakeus, joka ulottuu merenrannikolta Kainuun ja Koillismaan vaara-alueeseen saakka. Vesistöistä
erityisesti jokiluonto on Pohjois-Pohjanmaalla hallitseva tekijä: Perämereen laskee useita suuria jokia,
joiden varsiin myös asutus on vahvasti keskittynyt.
Perämeren rannikolla on useita vetovoimaisia luonto- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksia (Kalajoki, Raahe,
Hailuoto, Oulu), joiden merkitys virkistyksen ja matkailun kannalta on suuri. Hailuodon saari on asuttu ja
kulttuurisesti arvokasta, omaleimaista ympäristöä. Merialueen muut saaret ovat pieniä ja asumattomia.
Pääosa saarista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja niiden luonnon tila on hyvä. Merialueen virkistyskäytön
kannalta rajoittavana tekijänä ovat muun muassa harva saaristo/saariston puuttuminen sekä pitkät
välimatkat. Merenranta ja saaret edustavat ainutlaatuista luonnonpiirrettä, maankohoamisrannikkoa.
Pudasjärven itäosasta Kuusamoon ulottuva Koillismaan vaara-alue poikkeaa muusta maakunnasta
luonnonolosuhteiltaan. Erona on muun muassa vaihteleva topografia, pohjoinen metsäluonto ja järvien
suurempi määrä.
Edustavat luonnontilaiset alueet eivät ole jakautuneet tasaisesti; suojelualueet painottuvat maakunnan
pohjoisosaan. Myös järvet ja vapaana virtaavat joet sijoittuvat pääosin Oulujoen pohjoispuolelle. Vesistöjen
vähäisyys korostaa alueen jokien ja muutamien suurempien järvien merkitystä. Pohjois-Pohjanmaalla
suojelualueverkoston rooli on luonnon virkistyskäytön kannalta keskeinen; Pohjois-Pohjanmaan 2.
vaihemaakuntakaavan tavoitteellisen virkistysverkon kohteista suurin osa on Natura 2000 -verkostoon
kuuluvia alueita.
Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuu kolme kansallispuistoa (Oulanka, Syöte ja Rokua), jotka palvelevat
luonnonsuojelun ohella keskeisinä matkailu- ja virkistyskohteina. Kaikki kansallispuistot sijoittuvat
maakuntarajoille siten, että ne ovat yhteisiä joko Lapin tai Kainuun maakunnan kanssa. Lapin maakunnan
puolelle sijoittuva Riisitunturin kansallispuisto linkittyy toiminnallisesti osaksi Rukan ja Oulangan matkailuja virkistyskokonaisuutta.
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian mukaan maakunnan vahvuutena on monipuolinen luonto sekä
erityisesti kansallispuistot. Luontoalueiden kansainvälinen verkottuminen (esim. Geopark-verkosto) on
merkittävä mahdollisuus kehittää kohteiden näkyvyyttä ja lisätä sekä kotimaisten että ulkomaisten
matkailijoiden osuutta.
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Selvityksessä tarkasteltavien tuulivoima-alueiden suhde matkailun ja virkistyksen kannalta merkittävimpiin
luontokokonaisuuksiin on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Matkailun ja virkistyksen kannalta merkittävimmät luontokokonaisuudet.
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5.4

Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö tarkoittaa rakennettuja alueita, rakennuksia sekä
erilaisia rakenteita, kuten teitä, siltoja ja sähkölinjoja (Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020). Arvokkaaksi
määriteltyyn rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluu mm. valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaita kohteita ja aluekokonaisuuksia: yksittäisiä rakennuksia ja rakennelmia,
rakennusryhmiä ja rakennettuja aluekokonaisuuksia.
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi (RKY) on Museoviraston
laatima inventointi, joka on otettu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 maankäyttö- ja rakennuslakiin
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun
kulttuuriympäristön osalta. Valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat alueet
ja kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme
rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
Maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluu aluekokonaisuuksia ja kohteita.
Maakunnallisesti arvokkaita alueita ovat esimerkiksi maaseutukylät viljelysalueineen, kylänraitit, kirkonmäet, kaupunkien ja kauppaloiden kauppakadut, rautatieasema-alueet yms. miljöökokonaisuudet, joissa
alueen arvot pohjautuvat ennen muuta rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin. Kohteet ovat
yksittäisiä rakennuksia, pihapiirejä tai muita rakennusryhmiä, rakennelmia, teitä, siltoja tms. yksittäisiä tai
pienialaisia kokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt eivät ole
suojelualueita tai -kohteita.
5.4.1

Rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaalla on toteutettu maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (MRKY)
edustavien alueiden ja kohteiden päivitysinventointi vuosina 2013–2015. Vuoden 2016 alussa PohjoisPohjanmaan maakuntaan liittyneessä Vaalan kunnassa päivitysinventointi valmistuu vuonna 2017.
Inventoinnissa on käyty läpi, päivitetty ja täydennetty Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti
merkittävien kohteiden valikoima ja kohteita koskevat tiedot. Päätavoitteena on ollut tarkastaa ja saattaa
ajan tasalle edellisen maakunnallisen inventoinnin pohjalta vuonna 1993 julkaistu maakunnan
kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden valikoima. Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden
luetteloa on myös täydennetty, luetteloon on lisätty uusia kohteita, joista pääosa edustaa
jälleenrakennuskauden ja sen jälkeisen ajan modernia rakennusperintöä. Työssä on huomioitu vuonna 1990
tai sitä ennen valmistuneet rakennukset ja kokonaisuudet.
Päivitysinventoinnissa alueiden ja kohteiden arvottaminen on tarkoittanut niiden kulttuurihistoriallisen
ominaisluonteen tunnistamista ja suhteuttamista laajempaan, koko maakunnan kulttuuriympäristöjen
kokonaisuuteen, rakennustyypin historiaan tai historialliseen ilmiöön. Arvottaminen on kohteiden
kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyä riippumatta kohteiden käyttö- tai välinearvoista jonkin muun hyvän
saavuttamisessa. Arvottamisessa käytetään tukena vakiintuneita kriteereitä, joita ovat esimerkiksi
tyypillisyys, harvinaisuus, monipuolisuus, kerroksellisuus, säilyneisyys, alkuperäisyys, edustavuus,
yhtenäisyys, symbolimerkitys ja opetus- ja tutkimusarvo.
Aluekokonaisuuksien arvottamisessa on kiinnitetty huomiota paitsi alueella sijaitsevien yksittäisten
kohteiden arvoihin, myös niiden yhdessä muodostaman kokonaisuuden ominaispiirteisiin ja arvoihin.
Kokonaisuuden arvo voi olla myös suurempi kuin osiensa summa, eli itsessään paikallisesti arvokkaat
kohteet voivat muodostaa yhdessä maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

24
Koska kyseessä on maakunnallinen inventointi, alueita ja kohteita on tarkasteltu ja arvotettu koko
maakunnan laajuisessa kontekstissa. Niiden merkittävyyttä on arvioitu suhteessa muihin samankaltaisiin
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta löytyviin kohteisiin.
Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 – päivitysinventoinnin kuntakohtaiset raportit
ovat saatavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Ne ovat osa 2. vaihemaakuntakaavan
selvitysaineistoja, ks. http://www.pohjoispohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/2_vaihemaakuntakaava_2017
5.4.2

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on kaikkiaan 106 valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Lukumäärään on laskettu mukaan Vaalan kunnan alueella sijaitsevat aluekokonaisuudet. PohjoisPohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luettelo, aluekuvaukset, arvojen
määrittely ja aluerajaukset löytyvät osoitteesta http://www.rky.fi. Valtakunnallisesti arvokkailla alueilla on
myös maakunnallisesti merkittäviä kohteita ja arvoja.
Pohjois-Pohjanmaalla on vuosina 2013–2015 laaditun päivitysinventoinnin mukaan kaikkiaan 364
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavaa aluetta ja 2583 kohdetta. LVaalan
kunnan alueella sijaitsevat alueet ja kohteet eivät ole luvuissa mukana.
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Kuva 6. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat alueet (RKY 2009).
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5.5

Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö muodostaa kulttuuriympäristön vanhimman ajoitettavan kerrostuman ja
kulttuuriympäristön historiallisen pohjan. Muinaisjäännökset ovat maisemassa, maaperässä tai veden alla
säilyneitä rakenteita, muodostelmia tai esineitä, jotka ihminen on tehnyt (Kulttuuriympäristöstrategia
2014–2020).
Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat kaikki muinaisilta ajoilta olevat ihmisen toiminnasta kertovat
jäljet, jotka maaperässä ovat säilyneet. Näitä ovat etenkin maisemassa säilyneet kiinteät
muinaisjäännökset. Näistä osa on selvästi havaittavissa, osa piiloutuu maaperään tai veden alle. Lisäksi
arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat myös esinelöydöt.
Perustiedot Manner-Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä on esitetty Museoviraston ylläpitämässä
muinaisjäännösrekisterissä osoitteessa http://kulttuuriymparisto.nba.fi. Rekisterin mukaan (20.12.2016)
Pohjois-Pohjanmaan alueella on Vaala mukaan luettuna yhteensä 4203 muinaisjäännöskohdetta. Kiinteän
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen
kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa. Laki suojelee kiinteät
muinaisjäännökset automaattisesti ilman erillistä päätöstä.
5.5.1

Pohjois-Pohjanmaan arkeologisen perinnön erityispiirteitä

Pohjois-Pohjanmaalla arkeologista kulttuuriperintöä edustavat mm. asuinpaikat, haudat, elinkeinojen
paikat, jätinkirkot ja muut kivistä kootut rakenteet, vesireitit ja maantiet, kaupunkiarkeologiset alueet,
sotahistorialliset kohteet ja vedenalaiset muinaisjäännökset. Maakunnan yleisimpiä kiinteitä
muinaisjäännöksiä ovat joko erilaisiksi asuinpaikoiksi tai työ- ja valmistuspaikoiksi määriteltävät kohteet.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna Pohjois-Pohjanmaan arkeologisen perinnön erityispiirteitä ovat rannikon
kivikautisen asutuksen jäännökset asumuspainanteineen ja jätinkirkkoineen, rautakauden lopun jokisuiden
asutuksen jäljet, sisämaan eri ajanjaksojen asutuksesta ja elinkeinoista kertovat kohteet, saarten
kalastuselinkeinoista kertovat jäännökset ja metsien hyödyntämiseen liittyvät laajat tervahauta-alueet.
Pohjois-Pohjanmaalle tyypilliset yksittäisten muinaisjäännösten muodostamat rykelmät muodostavat
aluekokonaisuuksia, muinaisalueita. Alueet ovat luonteeltaan monikäyttöalueita, joissa on yksittäisiä lain
rauhoittamia kohteita. Muinaisaluerajauksilla ei ole oikeusvaikutuksia. Muinaisalueilla olevat kiinteät
muinaisjäännöskohteet ovat muinaismuistolain suojelemia. Muinaisalueilla voi olla merkitystä matkailun ja
ympäristötietoisuuden edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan museo ja Museovirasto ovat tunnistaneet
maakunnan alueella 19 muinaisaluetta.
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Kuva 7. Muinaismuistokohteet ja muinaisalueet.

28

5.6

Selvityksessä huomioon otettavat maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot

Selvityksessä ovat tarkastelussa lähtökohtaisesti kaikki ympäristöhallinnon ohjeessa (Ympäristöministeriö
5/2016) mainitut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt alueet ja kohteet.
Kulttuuriympäristön ohella on ollut tarpeen tunnistaa sellaiset luonnonalueet, joihin kohdistuu merkittäviä
maisemallisia odotuksia. Tällaisia alueita ovat muun muassa kansallispuistot sekä muut matkailun tai
luonnon virkistyskäytön kannalta maakunnallisesti tärkeät alueet. Virkistyksen ja luontomatkailun kannalta
merkittävät luonnonalueet on tunnistettu ja luokiteltu Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallisesti (PohjoisPohjanmaan virkistysverkkoselvitys, Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:80/2015).
Selvityksessä on siten huomioitu seuraavat maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävät alueet:
 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Huomioon otetaan sekä voimassa oleva valtioneuvoston
päätös (1995) maisema-alueista sekä uudet valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetut
alueet (ympäristöministeriö/MAPIO-työryhmän ehdotus 1/2016).
 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaiset
alueet.
 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Valtioneuvoston päätöksen
2009 (RKY 2009 inventointi) mukaiset alueet ja kohteet.
 Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Pohjois-Pohjanmaan 2.
vaihemaakuntakaavan mukaiset alueet ja kohteet.
 Kansallispuistot.
 Muut matkailun tai virkistyksen kannalta vähintään seudullisesti merkittävät luonnonalueet
 (Muinaisjäännökset. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaiset kohteet.)
Muinaisjäännökset on esitetty liitekartalla (Maiseman perusselvitys). Muinaisjäännökset voidaan ottaa
huomioon ja niiden säilyminen turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, minkä vuoksi
kohdekohtainen vaikutusten arviointi ei ole yleensä tarpeen maakuntakaavatasolla.

5.7

Tuulivoimarakentaminen ja arvokkaat maisema-alueet

Ympäristöministeriön uusimman tuulivoimarakentamista käsittelevän julkaisun Tuulivoimarakentamisen
suunnittelu (päivitys 2016) mukaan mm. valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ovat pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle
soveltumattomia alueita. Tapauskohtaisesti voidaan harkita riittävien selvitysten ja vaikutusarviointien
perusteella mm. maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja maakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen. Arvioinnissa merkitystä on
erityisesti alueen arvoilla tai suojeluperusteilla ja tuulivoimarakentamisesta niihin mahdollisesti aiheutuvilla
vaikutuksilla.
Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisussa Arki arvokkaalla maisema-alueella – maakuntakaavan tulkintaopas
(2016) on esitetty lyhyesti yleisiä suosituksia tuulivoima-alueiden sijoittumisesta maisemaan. Sen mukaan
voimaloiden sijoittaminen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai niiden
läheisyyteen tulisi tehdä harkiten ja maiseman arvot huomioiden. Joissakin tapauksissa voimaloiden
rakentaminen saattaa muuttaa maiseman ominaisluonnetta ja arvoja niin paljon, että voimaloiden
rakentaminen arvokkaalle maisema-alueelle ei ole suositeltavaa.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa tuulivoima-alueita ei ole esitetty sijoitettaviksi valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai rakennettuina kulttuuriympäristöinä valtakunnallisesti
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merkittäville alueille. Myös maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on pääsääntöisesti
katsottu tuulivoimarakentamiseen soveltumattomiksi.
Maiseman ominaispiirteet kuitenkin vaikuttavat tuulivoiman maisemavaikutuksiin enemmän kuin
maiseman arvoluokka. Siksi tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan, sen ominaispiirteisiin ja
arvoihin, tulee aina arvioida tapauskohtaisesti, yleispiirteisiä tarkkoja ohjeita on vaikeaa antaa. Esimerkiksi
Limingan lakeuden kulttuurimaisema-alueella maiseman suuripiirteisyys parantaa sen sietokykyä
muutoksille, mutta toisaalta taas maiseman tärkein erityispiirre, avoimuus, lisää sen alttiutta
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille (voimalat näkyvät laajalle alueelle). Kumpuilevilla ja
metsäisillä alueilla taas puusto peittää näkymiä voimala-alueille. Harvaan asutun nevalakeuden seudun
pienipiirteiset kylämaisemat ovat itsessään herkkiä muutoksille, mutta vesistöjen rannoilla sijaitsevista
vanhoista asuinpaikoista sivussa ja etäällä sijaitsevat tuulivoima-alueet eivät aiheuta arvoalueille
kohdistuvia muutoksia.
Tuulivoimaloita voidaan rakentaa arvokkaan maisema-alueen lähettyville, mutta voimalat eivät saisi
muodostua maisemaa kokonaisvaltaisesti hallitseviksi elementeiksi. Tuulivoimaloiden hallitsevuus
maisemassa on tutkittava tapauskohtaisesti. Suunnittelussa on tärkeää huomioida maisema-alueelle
mahdollisesti näkyvien useiden voimala-alueiden ja niiden sähkön siirtoon liittyvien verkostojen
yhteisvaikutus. Lisäksi on hyvä huomioida myös voimaloiden tarvitseman tieverkoston vaikutukset
maisemaan. Maisemavaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden
lentoestevalojen yöaikaista maisemaa muuttavat vaikutukset. Tuulivoimalat näkyvät maisemassa
useimmiten varsin laajalla alueella, joten maisema-alueen tärkeät näkymät tulisi jättää tuulivoimavapaiksi
myös maisema-alueen ulkopuolella.
Maisematiloja rajaavat selännealueet, maaston korkeimmat osat, ovat maiseman näkyvimpiä perustekijöitä
ja ne luovat kaukomaiseman ja maisematilan rajat. Maiseman kannalta selänteet, ja varsinkin niiden
lakialueet, ovat erityisen herkkiä muutoksille. Selännealueilla tapahtuvat muutokset havaitaan laajalta
alueelta. Maisemassa erityisen näkyviä muutoksia ovat esimerkiksi selänteiden lakialueille sijoitetut
tuulivoimalat. Tuulivoimaloita ei suositella sijoitettaviksi arvokkaita maisema-alueita rajaaville
selännealueille. Selännealueiden merkitys maisemaa rajaavina reunavyöhykkeinä on huomioitu maisemaalueiden päivitysinventoinnissa: maisema-alueiden rajaukset on määritelty siten, että aluekokonaisuuksiin
on otettu mukaan maisema-alueita rajaavat reunavyöhykkeet, kuten esimerkiksi viljelysmaisemaa rajaavien
selännealueiden reuna- ja lakialueet.
Pohjois-Pohjanmaalla arvokkaiden maisema-alueiden inventoinneissa on huomioitu maaseudun
kulttuurimaisemat, maisemanähtävyydet ja rakennetut maisemat.
Maaseudun kulttuurimaisemat, jotka ovat maatalouden vaikutuksesta syntyneitä perinteisiä, edelleen
elinvoimaisia viljelysmaisemia, sijaitsevat tyypillisesti jokien varsilla ja järvien rannoilla, maaperältään ja
olosuhteiltaan viljelykseen parhaiten soveltuvilla alueilla. Maisemakokonaisuudet ovat erilaisia eri puolilla
maakuntaa. Maakunnan länsiosissa viljelysalueet ja asutus sijaitsevat jokilaaksoissa yhtenäisinä nauhoina,
paikoin kapeina vesistöihin tukeutuvina vyöhykkeinä, paikoin laajoina viljelytasankoina. Maakunnan
pohjois- ja itäosissa viljelysalueiden ja asutuksen muodostamat maisemakokonaisuudet ovat usein
pienialaisia, asumattomien metsä- ja suoalueiden toisistaan erottamia.
Limingan lakeuden alueella ja Kalajokilaaksossa viljelysmaisema on avointa, alavaa ja tasaista. Maisemille
ovat ominaisia viljelysalueiden ylitse avautuvat pitkät ja laajat, monin paikoin silmänkantamattomat
näkymät. Maiseman avoimuus tekee siitä alttiin tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille.
Avoimessa ja alavassa maisemassa tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta mainituilla maisemaalueilla maiseman suuripiirteisyys ja kulttuurivaikutteisuus vähentävät maiseman herkkyyttä muutoksille.
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Maisemakokonaisuudet ovat hyvin laajoja, joten yksittäisen tuulivoima-alueen vaikutukset maisemaan
voivat kuitenkin jäädä paikallisiksi.
Samaan tapaan muut avoimet maisematyypit, kuten järvimaisemat ja suomaisemat, ovat herkkiä
muutoksille. Suurten järvien, kuten Pyhäjärven, Tyräjärven, Kitkan ja Oulujärven, ympärille sijoittuvat
tuulivoima-alueet näkyvät järville ja niiden yli avautuvien näkymien taustamaisemina laajalle ja kauas.
Järvimaisemissa maisemallisesti herkkiä paikkoja ovat ranta-alueet ja erityisesti järveen työntyvät
niemenkärjet. Samoin pienten järvien ympärillä sijaitsevissa viljelysmaisemissa tuulivoimalat näkyvät
järvimaisemassa laajalle. Pienten järvien rannoilla sijaitsevilla kyläalueilla tuulivoimarakentamisen
aiheuttama kontrasti maisemassa on useimmiten suurempi kuin suurten järvien ympäristössä. Myös
avoimien aapasuoalueiden, kuten Olvassuon ja Hirvisuon, yli avautuvissa näkymissä tuulivoimalat voivat
muodostua maisemaa hallitseviksi. Suomaisemissa maiseman herkkyyttä lisää maiseman luonnontilaisuus,
ihmisen toiminnan seurauksena syntyneitä jälkiä on maisemassa vähän.
Viljelysmaiseman pienipiirteisyys lisää sen herkkyyttä muutoksille. Pienipiirteisiä maisemakokonaisuuksia
ovat esimerkiksi ominaispiirteiltään hyvin säilyneet maaseudun kylämaisemat Vanhakirkon – Jyringin
kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa ja Kuivajoen suun kulttuurimaisema. Tuulivoimarakentamisen
aiheuttama kontrasti on iso perinteisessä maaseutumaisemassa, jossa maisemalle vanhastaan tyypilliset
piirteet ovat säilyneet hyvin ja vanhaa arvokasta rakennuskantaa on paljon. Iijokivarressa, missä asutus on
harvaa ja erämaiden katkomaa, kyläkokonaisuuksille ja viljelysmaisemille ominainen pienipiirteisyys tekee
maisemasta herkkää muutoksille. Herkkyyttä lisäävät olennaisena osana maisemakokonaisuuteen kuuluvat
metsäalueet ja suomaisemat joen varsilla.
Arvokkaat maisemanähtävyydet ovat hyvin tunnettuja, maisemiltaan ainutkertaisia ja
kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita. Maisemanähtävyydet ovat usein myös vetovoimaisia
matkailukohteita. Pohjois-Pohjanmaan alueelle tyypillisiä maisemanähtävyyksiä ovat rannikkoalueiden ja
saariston maisemanähtävyydet, suomaisemat ja vaaramaisemat.
Matkailukohteissa, kuten Rukalla ja Kalajoen Hiekkasärkillä, maisema ja sen erityispiirteet ovat merkittäviä
matkailun vetovoimatekijöitä, mikä lisää maiseman herkkyyttä tuulivoimarakentamisen aiheuttamille
muutoksille. Maisemiin kohdistuvat odotusarvot ovat suuret. Varsinkin luonteeltaan erämainen maisema,
jossa ihmisen toiminnan aiheuttamia jälkiä on vähän, on erityisen herkkää muutoksille ja kestää huonosti
tuulivoimarakentamista. Esimerkki erämaaluonteisesta, matkailukohteena merkittävästä
maisemanähtävyydestä on Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisemat, joka sijaitsee Oulangan
kansallispuiston alueella.
Maisemainventoinnissa on huomioitu maisemanähtävyyksinä myös maisema-alueita, joihin liittyy
arkeologisia kohteita sekä arkeologisia kohteita, joilla on huomattavaa merkitystä osana maisemaa. Näissä
kohteissa maisemakuvassa ja maastossa on edelleen näkyvissä alueen tai paikan historiasta kertovia
merkkejä menneisyydestä. Näillä alueilla tuulivoimarakentaminen saattaa muodostaa hyvin voimakkaan
kontrastin arvokohteen kanssa. Toisaalta arkeologiset kohteet ovat osa vuosisatojen ja vuosituhansien
kuluessa muuttunutta ja edelleen muuttuvaa maisemaa. Esimerkiksi kangasmaiden ja suoalueiden
ympäröimällä Linnakankaalla sijaitseva Kastellin jätinkirkko on aikanaan sijainnut merestä kohoavalla
saarella. Matkailukohteina merkittävillä alueilla, kuten Kierikissä, maisemaan liittyy suuria odotusarvoja,
mikä lisää sen herkkyyttä tuulivoimarakentamiselle. Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu
muinaismuistolailla.
Rakennettuihin maisemiin kuuluu rakennettua ympäristöä edustavia laajoja maisemakokonaisuuksia.
Inventoinnissa on huomioitu taajamamaisemat, matkailumaisemat ja tiemaisemat. Taajamamaisemissa
ihmisen toiminnan aiheuttamat jäljet ovat hallitsevia. Tuulivoimarakentamisen aiheuttama kontrasti
maisemassa hahmottuu siten huomattavasti pienempänä kuin rakentamattomassa maisemassa.
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Rakennukset ja rakennelmat myös peittävät näkymiä tuulivoima-alueille. Tiemaisemissa olennaisia ovat
tieltä sitä ympäröiville alueille avautuvat vaihtelevat näkymät. Yksittäinen tuulivoima-alue hahmottuu
harvoin tiemaisemaa hallitsevaksi. Tiemaisema myös kestää hyvin tuulivoimarakentamisen aiheuttamia
muutoksia, tieympäristössä on useimmiten myös muita rakenteita, kuten sähkölinjoja. Joskus tuulivoimalat
voivat hahmottua tiemaisemassa myös maisemaa jäsentävinä maamerkinomaisina kokonaisuuksina.
Toisaalta erämaisen maiseman ympäröimät maisematiet, kuten Syötteen maisematie, ovat herkkiä
muutoksille, samaan tapaan kuin erämaamaisemat.
Merimaisema on osa Pohjois-Pohjanmaan maisemaa. Meren ympäröimiä arvokkaita maisema-alueita ovat
mm. valtakunnallisesti arvokas Hailuoto ja maakunnallisesti arvokas Krunnit. Pohjanlahden rannikolla ja
jokien suistoalueilla sijaitseville maisema-alueille ovat tyypillisiä merelle avautuvat pitkät avoimet näkymät.
Merimaisemassa laajuus ja avoimuus ovat leimaa-antavia piirteitä. Laaja-alainen avoimuus tekee
merimaisemasta alttiin tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille: esteettömänä avautuvassa
merimaisemassa, jolle ovat tyypillisiä hyvin pitkät ja laajat silmänkantamattomat, usein horisonttiin saakka
ulottuvat näkymät, tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta merimaiseman suuripiirteisyys ja
laajuus lisäävät maiseman sietokykyä: kauaksi rannikkoalueilta sijoittuvat tuulivoimalat näkyvät
kaukomaisemassa taustalla, joten niiden vaikutus ei välttämättä muodostu maisemaa hallitsevaksi.
Vaikutusten kannalta tärkeää on tuulivoima-alueen laajuus. Horisontissa yhtenäisenä, leveänä nauhana
näkyvä tuulivoima-alue tai usean tuulivoima-alueen muodostama kokonaisuus saattaa vaikuttaa maiseman
arvoihin haitallisesti, vaikka se sijaitsisi kaukana.

5.8

Tuulivoimarakentaminen ja asutus

Maisemallisesti arvokkaiden alueiden ohella selvityksessä on otettu huomioon tuulivoima-alueiden
näkemäalueille sijoittuva asutus ja arvioitu kohdekohtaisesti tuulivoima-alueiden visuaalisia vaikutuksia
(näkymistä) asutuille alueille (taajamat, kyläalueet, vapaa-ajan asumisen keskittymät) ja arvioitu
vaikutuksen voimakkuutta.
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6

Maisemavaikutusten arviointi

6.1

Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksista

Tuulivoimarakentaminen muuttaa maisemaa. Laaja-alaisimmat tuulivoimaloiden aiheuttamat
ympäristövaikutukset ovat visuaalisia. Teollisen kokoluokan tuulivoimalat eivät suuren kokonsa vuoksi
välttämättä vertaudu juuri mihinkään muihin ympäristön elementteihin. Kookkaat voimalat erottuvat
maisemassa kauas näkyvinä maamerkkeinä. Tuulivoimalat eivät silti välttämättä aiheuta merkittäviä
haitallisia maisemavaikutuksia, vaikka niiden aiheuttama visuaalinen muutos maisemassa olisi huomattava.
Vaikka tuulivoimalat erottuisivat selvästi maisemakuvassa, eivät ne välttämättä merkittävästi vaikuta
maiseman rakenteeseen, luonteeseen tai laatuun, jos alueella on jo entuudestaan esimerkiksi
suurimittakaavaista teollista toimintaa. Maiseman muuttumista ei voida suoraan luokitella haitalliseksi
vaikutukseksi. Maisema on luontaisesti muuttuvaa ja uusien toimintojen myötä maisemassa tapahtuu
muutoksia.
Tuulivoima-alueen vaikutukset maisemakokonaisuuteen määräytyvät maisemakokonaisuuden
ominaisuuksien sekä tuulivoima-alueen sijainnin ja mittasuhteiden perusteella. Ympäristöministeriön
julkaisun Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (päivitys 2016) mukaan tuulivoimarakentamista sietävät
usein parhaiten mittakaavaltaan laajat maisemakokonaisuudet sekä alueet, joilla jo ennestään on runsaasti
ihmisen tekemiä rakennelmia. Tällaisia alueita ovat muun muassa teollisuuslaitosten ja -alueiden
ympäristöt, mastojen ja voimajohtojen ympäristöt sekä satama- ja varastoalueet. Yleispiirteisesti
määriteltynä, mitä koskemattomampi ja pienipiirteisempi ympäristö on, sitä suurempi ristiriita
tuulivoimaloiden ja totutun maisemakuvan välillä voi olla (ympäristöministeriö 2016a).
Eri maisematyyppien sietokykyyn vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan ole ristiriidattomia, joten ei ole
mahdollista yksiselitteisesti määrittää, minkälaiseen ympäristöön tuulivoimaloita voi maisemallisten
tekijöiden puolesta rakentaa tai mitkä tulisi jättää rakentamiselta vapaaksi. Merkittävä visuaalinen muutos
maisemassa ei automaattisesti tarkoita merkittävää tai merkittävästi haitallista maisemavaikutusta.
Toisaalta tietyntyyppisessä ympäristössä pienikin muutos voi maiseman luonteen tai laadun kannalta olla
merkittävästi haitallinen (ympäristöministeriö 2016a). Tuulivoimarakentaminen voi muuttaa
maisemakokonaisuuden luonnetta tai tuulivoima-alue voi nivoutua osaksi maisemaa muodostaen kuitenkin
uuden, maisemakuvassa laajalle alueelle erottuvan elementin.
Ympäristöministeriön oppaan Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (2016) mukaan
voidaan yleistäen todeta, että:
–

–
–
–
–

Pienipiirteinen maisema sietää lähtökohtaisesti huonommin suurten rakenteiden sijoittamista kuin
suuripiirteinen maisema. Suuripiirteisessä maisemassa maiseman elementtien suuri koko antaa
tukea myös suurikokoisille rakenteille.
Maiseman katsotaan sietävän paremmin tuulivoimaloita, mikäli alueella on jo ennestään ihmisen
tekemiä rakennelmia tai teollisluontoista maankäyttöä.
Maisemahaittojen minimoimiseksi on suositeltavinta rakentaa tuulivoimalat olemassa olevien
maisemahäiriöiden yhteyteen ja paikoille, missä on uudenaikaisia rakennelmia.
Mitä selkeämpi aikayhteys tuulivoimalalla ja sen ympäristöllä on, sitä pienempi on ristiriita niiden
välillä.
Maisemassa, joka on jatkuvassa muutosprosessissa erityisesti ihmisen toimien johdosta, ovat
tuulivoimaloiden maisemavaikutukset vähemmän haitallisia.
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Huonosti sijoitetun yksittäisen tuulivoimalan aiheuttama maisemavaikutus voi sijainnista riippuen olla
merkittävämpi kuin huolellisesti suunnitellun suuremman tuulivoima-alueen. Tuulivoimaloiden
keskittäminen usean voimalan yksiköihin on tärkeää etenkin maisemavaikutusten hallinnan kannalta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keskitettyihin
ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista
(ympäristöministeriö 2016a).
Maiseman sietokyky ja muutosten merkittävyys
Maisemalle luontaista on jatkuva muutos. Se voi olla suurta ja nopeatempoista tai lähes huomaamattoman
pientä ja hidasta. Maiseman muutoksia aiheuttavat mm. elinkeinojen ja ihmisten tarpeitten ja elintapojen
muuttuminen, lainsäädäntö ja poliittiset päätökset, taloudelliset tekijät ja tekniikan kehitys. Tuulivoimalat
ovat esimerkki verrattain uuden teknologian voimakkaasta ja laaja-alaisesta vaikutuksesta maisemassa.
Maisemaan yleisesti ja erityisesti arvokkaaksi määriteltyyn maisemaan kohdistuvien muutosten
merkittävyyttä ja maiseman sietokykyä muutoksille tarkastellaan mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton
julkaisussa Arki arvokkaalla maisema-alueella – maakuntakaavan tulkintaopas (2016). Sen mukaan:
Maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilaiset
maiseman perustekijät voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään tai aiheuttamatta
maisemahäiriötä tai vauriota. Toisaalta maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan maiseman herkkyyttä
muutokselle, johon vaikuttavat niin maiseman kauneuteen kuin maiseman kokemiseen vaikuttavat tekijät.
Maisemaltaan herkkiä alueita ovat muun muassa avoimet pellot, pienet puuttomat saaret sekä niemissä tai
korkealla kalliolla sijaitsevat kauas näkyvät alueet.
Maisemahäiriöllä tarkoitetaan maiseman laatua heikentäviä osia maisemassa. Maisemahäiriö voidaan usein
korjata maisemoinnilla tai se voi korjaantua itsestään pidemmän ajan kuluessa. Maisemavaurio on
maisemahäiriötä vakavampi muutos maisemassa. Maisemavaurion aiheuttamat muutokset ovat usein
pysyviä ja johtavat kyseisen maiseman arvojen vähenemiseen.
Maiseman sietokykyyn vaikuttaa maiseman suuripiirteisyys – pienipiirteisyys. Suuripiirteinen maisema on
maisematilaltaan avointa ja mittakaavaltaan suurta. Suuripiirteisessä maisemassa on yleensä pitkiä ja
laajoja näkymiä. Pienipiirteinen maisema on usein maisematilaltaan sulkeutunutta, monimuotoista ja
mittakaavaltaan pienimuotoista. Pienipiirteinen maisema on yleensä hyvin vaihtelevaa ja näkymät ovat
pienialaisia. Suuripiirteinen maisema kestää suurempia muutoksia kuin pienipiirteinen. Pienipiirteisessä
maisemassa muutosten vaikutukset ovat yleensä suppea-alaisia, kun taas suuripiirteisessä maisemassa
vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Pienipiirteinen maisema on erityisen herkkä muutoksille. Jo yksikin
sopimaton elementti voi esimerkiksi sulkea tärkeitä näkymiä.
Maisemaan kohdistuvat vaikutukset voivat olla
–
–
–
–

merkittäviä – vähäisiä
lopullisia – pitkäkestoisia – lyhytaikaisia
suppeita – laaja-alaisia
välillisiä – välittömiä

Maiseman muutokset voivat olla luonteeltaan merkittäviä tai vähäisiä – tai jotain tältä väliltä. Muutoksen
merkittävyyden arviointi ei ole kaksijakoista: merkittävyys ja vähäisyys ovat arvioinnissa laajan asteikon
ääripäitä. Vähäisillä muutoksilla ei yleensä ole suurta vaikutusta maiseman arvoihin. Merkittävät
vaikutukset sen sijaan tarkoittavat usein maiseman ominaispiirteiden muuttumista. Muutosten
merkittävyyden arvioinnissa tulee huomioida myös muutosten yhteisvaikutukset: yksittäinen muutos ei
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välttämättä aiheuta maiseman ominaispiirteiden muuttumista, mutta useiden muutosten yhteisvaikutus
voi johtaa merkittävään muutokseen. Muutosten merkittävyyden arviointi perustuu mm. muutosten
ajallisen keston, laajuuden ja vaikuttavuuden arviointiin.
Muutokset maisemassa voivat olla kestoltaan lyhytaikaisia, pitkäkestoisia tai lopullisia. Lyhytaikaiset
muutokset palautuvat tai sopeutuvat nopeasti ympäristöönsä. Iso osa muutoksista on pitkäkestoisia.
Pitkäkestoiset muutokset maisemassa voivat kuitenkin palautua ajan myötä ennalleen. Lopulliset
muutokset ovat maiseman arvojen säilymisen kannalta haasteellisimpia, etenkin jos ne ovat luonteeltaan
merkittäviä ja laaja-alaisia. Tällöin on hyväksyttävä, että maisema ei enää palaudu ennalleen.
Maiseman muutoksia voidaan tarkastella myös niiden laajuuden perusteella. Muutokset, joiden vaikutukset
ulottuvat suppealle alalle, sulautuvat todennäköisesti helpommin maisemaan kuin vaikutuksiltaan laajaalaiset muutokset.
Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ulottuvat laajalle alueelle ja ne ovat pitkäaikaisia. Tuulivoimaloista
voi aiheutua välillisiä vaikutuksia laajoillekin alueille muun muassa voimansiirtolinjojen rakentamisen
seurauksena.
6.1.1

Vaikutusten merkittävyyden arviointi

Julkaisussa Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016b)
tarkastellaan vaikutusten merkittävyyden arviointia seuraavasti:
Tuulivoimaloiden aiheuttama muutos maisemassa voi eri ympäristötekijöistä riippuen olla vähäinen,
kohtalainen tai merkittävä. Voimalat voivat jäädä maisemassa taustalle tai ikään kuin sulautua maisemaan.
Tilanteissa, joissa tuulivoimalat alkavat alistaa tai hallita maisemaa tai sen merkittäviä yksittäisiä
elementtejä, maisemavaikutukset voivat olla merkittäviä. Pienipiirteisen kulttuurimaiseman arvokkaat
ominaispiirteet ja kohokohdat voivat mitätöityä ja maiseman perinteinen luonne voi häiriintyä
tuulivoimarakentamisen myötä. Ihmisen muokkaama moderni, rakennettu ympäristö saattaa puolestaan
kestää tuulivoimaloiden aiheuttaman muutoksen hyvin, varsinkin jos ympäristössä on jo valmiiksi
kookkaita, luonteeltaan teollisia elementtejä.
Merkittävä muutos maisemassa ei automaattisesti tarkoita merkittävää tai merkittävästi haitallista
maisemavaikutusta. Maisema voi muuttua ilman, että vaikutuksia juurikaan kohdistuu sen luonteeseen tai
laatuun. Toisaalta tietyntyyppisessä ympäristössä pienikin muutos voi maiseman luonteen tai laadun
kannalta olla merkittävästi haitallinen. Tuulivoimarakenteiden suuresta koosta johtuen jo yksikin voimala
saattaa muuttaa alueen luonnetta laajalla alueella.
Vaikutusten merkittävyys riippuu ympäristön piirteistä, arvoista ja tuulivoimarakentamisen hallitsevuudesta
alueella. Yksiselitteisiä ja varsinkaan kaikissa tilanteissa käyttökelpoisia mittareita vaikutusten
merkittävyyden arviointiin ei ole. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa korostuu maisemaselvitys- ja
muuhun tausta-aineistoon perustuva asiantuntijan näkemys. Kunkin alueen tai osa-alueen ominaispiirteistä
riippuu, mikä on tuulivoimarakentamisen ja ympäristön suhde. Yleistäen voidaan todeta, että yleensä
vaikutukset ovat sitä merkittävämpiä, mitä suurempi on kontrasti tuulivoimarakentamisen ja ympäristön
ominaispiirteiden ja/tai sen osatekijöiden välillä. Erämaisessa, ihmisen toimintojen ulkopuolisessa
luonnonympäristössä kontrasti on suurimmillaan. Suurimittakaavaiset maa- ja metsätalousalueet sen sijaan
ovat luonteeltaan tuotantomaisemaa ja tuulivoiman tuotanto ei tässä mielessä välttämättä ole ristiriidassa
alueiden luonteen kanssa. Toisaalta avoimeen maaseudun peltomaisemaan saattaa liittyä maisema-arvoja
tai alueella saattaa sijaita perinteisiä, pienimittakaavaisia, ajallisesti ”pysähtyneitä” ympäristöjä. Tällaisessa
tilanteessa kookas, moderni energiantuotantorakenne voi olla ristiriidassa ympäristön kanssa.
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Kuva 8. Suuntaan antava periaatekuva eri maisematyyppien suhteesta tuulivoimarakentamiseen (Ramboll
Finland Oy, julkaisusta ympäristöministeriö 2016b)
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin apuna voi käyttää selvitysaineistoa tuulivoiman
maisemavaikutusten merkittävyydestä eri etäisyysvyöhykkeillä ja erityyppisissä ympäristöissä.
Tuulivoimarakentamisen suhdetta maiseman sietokykyyn voi arvioida esimerkiksi seuraavan tyyppistä
listausta apuna käyttäen, mutta sopeuttaen tarkastelut maiseman ominaispiirteiden mukaan:
–
–
–
–
–
–
–
–

6.2

vaikutukset arvokohteisiin ja niiden asemaan maisemakokonaisuudessa
vaikutukset maiseman luonteeseen
suhde maiseman mittakaavaan
vaikutukset maamerkkeihin, erityisiin maisemakohteisiin
suhde alueen ominaispiirteiden kannalta tärkeisiin näkymäsektoreihin
vaikutukset ihmisen toiminnan ulkopuolisiin alueisiin
tuulivoimatuotannon suhde alueen historialliseen jatkumoon
kuinka suureen osaan aluetta vaikutukset kohdistuvat

Vaikutusten merkittävyyden arviointi – ARVI-lähestymistavan soveltaminen

Maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tässä selvityksessä sovellettu ns. ARVIlähestymistapaa. Menetelmässä määritellään vaikutuksia vastaanottavan alueen (kohdealue) herkkyys sekä
toisaalta vaikutuksen (muutoksen) suuruus. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan näiden osatekijöiden
perusteella (kuva 9).
ARVI-lähestymistapa on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen, Jyväskylän yliopiston ja muiden
yhteistyötahojen toteuttamassa IMPERIA-hankkeessa (Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut
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ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa) vuosien 2012–2015 aikana
(Marttunen ym. 2015).
Menetelmän soveltamisen tavoitteena on lisätä arvioinnin järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja
havainnollisuutta. Arviointi laaditaan erittelevästi vaikutuksen osatekijöiden kautta, jolloin arviointiin
vaikuttavat asiat tulevat otetuksi järjestelmällisesti huomioon. Merkittävyysarvion pohjautuminen yleisesti
hyväksyttäviin tekijöihin, asteikkoihin ja periaatteisiin auttaa eri osapuolia ymmärtämään miten
lopputulokseen on päädytty (Marttunen ym. 2015). Läpinäkyvästi esitetyt luokitteluasteikot/
arviointikriteerit mahdollistavat keskustelun arvioinnin lähtökohdista ja periaatteista.

Kuva 9. Vaikutuksen merkittävyyden arviointi ARVI-lähestymistavan mukaan (muokattu Marttunen ym.
2015 pohjalta).
Arviointikriteerien muodostaminen ei kuitenkaan kokonaan poista subjektiivista elementtiä arvioinnista.
Tämä koskee erityisesti maisemavaikutusten arviointia, sillä maisemassa tapahtuvan muutoksen kokeminen
ja muutoksen haitallisuuden arviointi ei ole yksiselitteistä. Osa tässä selvityksessä käytetyistä
arviointikriteeteistä on objektiivisia, osa edellyttää tulkintaa (ks. taulukot 6-8). Maakuntakaavatasolla ARVIlähestymistavan olennainen etu on, että arviointikehikon kautta tehty arviointi auttaa suhteuttamaan ja
vertailemaan eri tuulivoima-alueiden aiheuttamia vaikutuksia koko maakunnan mittakaavassa.
Tässä selvityksessä määriteltiin ARVI-kehikon mukaisesti kriteerit vaikutusalueen herkkyyden ja vaikutuksen
suuruuden arvioinnille (ks. taulukot 6-8). Arviointikriteeristöä laadittaessa huomioon otetut näkökulmat on
esitetty alla olevassa tietolaatikossa. Kriteeristö muokattiin muun muassa IMPERIA-hankkeessa tuotetun
tukimateriaalin ja tuulivoimahankkeiden yva-selvityksissä käytettyjen kriteerien pohjalta. Tavoitteena oli
muodostaa maakuntakaavatasoiseen suunnitteluun soveltuva kriteeristö. Arviointikehikkoa täydennettiin
keskeisimmin muodostamalla yhteisvaikutuksen suuruuden määrittelyyn omat kriteerit.
Eri osatekijät arvioidaan asteikolla vähäinen-kohtalainen-suuri. Tarvittaessa käytetään luokkaa erittäin
suuri, mikäli vaikutusalueen herkkyys tai tuulivoimarakentamisen muutos on poikkeuksellisen suuri.
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Näkökulmia vaikutusalueen herkkyyden ja vaikutuksen suuruuden arviointiin
Vaikutusalueen herkkyyden määrittely





Onko vaikutusalueella lainsäädäntöön, kaavoitukseen tai viranomaisen inventointiin perustuvaa
maisema-arvoa? Onko arvo valtakunnallinen, maakunnallinen vai paikallinen?
Mikä on kohdealueen alttius muutoksille? Onko kyseessä alkuperäinen/eheä kulttuuri- tai
luonnonmaisema? Onko alue altistunut muutoksille jo aiemmin?
Mikä on vaikutusalueen yhteiskunnallinen merkitys? Minkälaisia odotusarvoja alueen maisemaan
liittyy?
Onko vaikutusalueella taajamia, kyläalueita tai muuta asutusta?

Vaikutuksen suuruuden määrittely





Kuinka paljon, missä määrin (osittain/kokonaan) ja miltä etäisyydeltä voimaloita näkyy?
Hallitsevatko voimalat maisemaa?
Kohdistuvatko muutokset erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin?
Vaarantaako muutos arvokkaiksi luokiteltujen alueiden arvojen säilymisen?

Vaikutuksen suuruuden määrittely - yhteisvaikutukset





Kuinka paljon tuulivoimaloita näkyy?
Monessako eri suunnassa voimaloita näkyy?
Kuinka lähelle toisiaan tuulivoima-alueet sijoittuvat?
Voivatko voimalat olla maisemassa hallitsevia useammassa kuin yhdessä suunnassa?
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6.2.1

Maiseman herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille

Vaikutusalueen herkkyys maisemallisille vaikutuksille määräytyy alueen määriteltyjen arvojen,
ominaispiirteiden sekä yhteiskunnallisen merkityksen mukaan. Määritellyt arvot voivat olla valtakunnallisia,
maakunnallisia tai paikallisia.
Herkkyyden määrittelyssä lähtökohtana on, että valtakunnalliset maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvot indikoivat ympäristössä tapahtuville muutoksille keskimääräistä herkempää
aluetta (lähtökohtaisesti suuri herkkyys, taulukko 6). Toisaalta maiseman luonne ja ominaispiirteet
vaihtelevat suuresti; erityisesti maaseudun elinvoimaisten kulttuurimaisemien osalta maiseman kyky ottaa
vastaan uusia elementtejä voi olla hyväkin, mikä on tarpeen ottaa huomioon kriteerien soveltamisessa.
Eheiden luonnonalueiden (kuten esimerkiksi kansallispuistot tai erämaiset alueet) sietokyky on puolestaan
yleensä heikompi.
Taulukko 6. Arviointikriteerit vaikutusalueen herkkyystason määrittämiseksi
Suuri
-- erittäin suuri

-

-

-

Kohtalainen

-

-

Vähäinen

-

-

Vaikutusalueella on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,
rakennetun kulttuuriympäristön alueita/kohteita tai kansallispuistoja
(0-5 km säteellä).
Vaikutusalueen alttius muutoksille on suuri - maiseman sietokyky on
huono: maisemaltaan lähes alkuperäisinä säilyneet maisema- tai
kulttuurihistorialliset kohteet/alueet sekä erämaiset luonnonalueet.
Maisemasta avautuu suoria laajoja näkymiä tuulivoima-alueelle.
Suuret maisemaan kohdistuvat odotusarvot, matkailu- ja
virkistyskäyttöarvot, ristiriitojen mahdollisuus
Vaikutusalueella on maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai
rakennetun kulttuuriympäristön alueita/kohteita 0-5 km säteellä
ja/tai valtakunnallisesti merkittäviä maisema-arvoja 5-10(-15) km
säteellä.
Lähivaikutusalueella 0-5 km on vähintään maakunnallisesti
merkittävä, virkistyskäytön tai luontomatkailun kannalta tärkeä alue.
Lähivaikutusalueella 0-5 km on taajama, kylä tai vapaa-ajan asumisen
keskittymä
Alttius muutoksille on kohtalainen - maiseman sietokyky on
kohtalainen: aiemmin muutoksille altistuneet maisema- tai
kulttuurihistorialliset kohteet/alueet sekä pirstoutuneet
luonnonalueet.
Maisemasta avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueelle
Maisemaan kohdistuvat odotusarvot paikallisia-alueellisia
Vaikutusalueella on paikallisesti merkittäviä maiseman ja
kulttuuriympäristön arvoja 0-5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta.
Vaikutusalueen alttius muutoksille on pieni – maiseman sietokyky on
melko hyvä – hyvä: maisematila on suurpiirteinen ja yhtenäinen,
maisematiloiltaan sulkeutuva tai hyvin avoin. Kohteet, joissa on
ennestään merkittäviä maisemavaurioita.
Ei laajoja avoimia alueita
Vaikutusalueen yhteiskunnallinen merkitys paikallinen, vähäinen
kokijoiden määrä – asutusta on vähän
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6.2.2

Vaikutuksen suuruuden arviointi

Vaikutuksen suuruutta arvioidaan näkyvien voimaloiden lukumäärän ja etäisyyden perusteella. Muutosta
voidaan pitää sitä suurempana mitä enemmän ja lähempää voimaloita näkyy. Muutoksen suuruuden
arvioinnissa otetaan kantaa siihen ovatko vaikutukset hallitsevia/ei-hallitsevia, kohdistuvatko vaikutukset
erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin ja aiheuttavatko muutokset vaikutusalueen mahdollisten
maisemallisten tai muiden arvojen heikentymistä.
Taulukko 7. Arviointikriteerit vaikutuksen suuruuden määrittämiseksi
Suuri
-- erittäin suuri

-

Kohtalainen

-

Vähäinen

-

Muutokset maisemanäkymissä ovat hallitsevia tai kohdistuvat
erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin.
Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat mitätöityä tai
selvästi heikentyä.
Näkyvien voimaloiden määrä on erittäin suuri
Tuulivoimaloiden/voimajohdon aiheuttamat muutokset voivat olla
nähtävissä laajalti arvokkaiksi luokitelluilta tai asutuilta alueilta
Voimalat eivät hallitse maisemaa
Muutokset eivät kohdistu erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin
Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat heikentyä
vähäisessä tai korkeintaan kohtalaisessa määrin.
Näkyvien voimaloiden määrä on keskimääräinen-suuri
Muutokset maisemanäkymissä ovat kokonaisuutena arvioiden
voimakkuudeltaan vähäisiä
Maisemakuvan muutokset tapahtuvat paikoissa, joissa ei ole
erityisiä maiseman kauneusarvoja.
Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat heikentyä
korkeintaan hyvin vähäisessä määrin.
Näkyvien voimaloiden määrä on vähäinen-keskimääräinen

Voimaloiden hallitsevuutta maisemassa on arvioitu tässä selvityksessä toisaalta etäisyyden ja toisaalta
tuulivoima-alueen koon (tuulivoima-alueen laajuus ja voimaloiden määrä suhteessa vaikutuskohteeseen)
perusteella.
Tässä selvityksessä tuulivoimarakentamisen maisemallisena lähivaikutusalueena on tarkasteltu
etäisyysvyöhykettä 0-5 km (vrt. alla oleva taulukko 8). Kaukomaisemalla tai kaukomaisemassa näkymisellä
on tarkoitettu yli 10 km etäisyydelle sijoittuvia kohteita. Maisemallisella lähivaikutusalueella voimalat
voivat kokonsa puolesta olla maisemaa hallitsevia elementtejä. Hallitsevuutta ei kuitenkaan voi suoraan
arvioida etäisyyden perusteella, vaan siihen vaikuttavat myös ympäristön ominaisuudet – erityisesti
puuston ja mahdollisesti myös maaston muotojen ja rakennetun ympäristön peittävä vaikutus. Vaikutukset
ovat voimakkaimpia silloin kun näkymät voimaloiden suuntaan avautuvat avointen alueiden (peltoalueet,
vesistöt, avosuot) yli ja/tai kun voimalat sijaitsevat muuta ympäristöä korkeammalla.
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Taulukko 8. Ohjeellisia esimerkkejä etäisyysvyöhykkeistä, joita voi hyödyntää maisemaselvityksissä ja
vaikutusten arvioinnissa (ympäristöministeriö 2016b).

6.2.3

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutusten huomioon ottaminen on osa muutoksen (vaikutuksen) suuruuden määrittelyä.
Yhteisvaikutusten huomioon ottaminen on tärkeää erityisesti sellaisilla alueilla, joille on suunniteltu tai jo
toteutettu useita tuulivoima-alueita lähelle toisiaan. Yksittäisen tuulivoima-alueen vaikutukset voivat
sinällään olla merkittävyydeltään vähäisiä tai kohtalaisia, mutta lähellä olevat muut alueet huomioon
ottaen vaikutukset voivat nousta merkittäviksikin.
Taulukko 9. Arviointikriteerit yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi
Suuria … erittäin suuria
yhteisvaikutuksia

-

Kohtalaisia

-

Vähäisiä

-

Tuulivoimaloita kahdessa tai useammassa eri
suunnassa
Tuulivoimaloita näkyy paljon-erittäin paljon
Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys 0-5 km,
voimalat voivat hallita maisemaa useammassa
kuin yhdessä suunnassa
Tuulivoimaloita kahdessa tai useammassa eri
suunnassa
Tuulivoimaloita näkyy keskimääräisesti
Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys 5-10 km
Tuulivoimaloita kahdessa tai useammassa eri
suunnassa
Tuulivoimaloita näkyy vähän-keskimääräisesti(paljon)
Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys yli (10)-15+
km
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6.2.4

Vaikutusten merkittävyys

Vaikutuksen merkittävyyden arviointi tehdään kokonaisarviona, jossa otetaan edellä esitetyllä tavalla
huomioon 1) vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille visuaalisille muutoksille, 2)
suunnitellun tuulivoimarakentamisen aiheuttama muutoksen suuruus sekä eri 3) tuulivoima-alueiden ja
niihin liittyvien voimajohtojen yhteisvaikutukset (muutoksen suuruutta mahdollisesti lisäävänä tekijänä).
Kuvassa 10 on esitetty periaatekuva vaikutuksen merkittävyyden arvioinnista.
Kehikko toimii arvioinnin tukena ja loogisena viitekehyksenä. Johtopäätös vaikutuksen merkittävyydestä on
kuitenkin viime kädessä asiantuntijan eri osatekijöiden perusteella muodostama arvio.

Kuva 10. Periaatekuva vaikutuksen merkittävyyden arvioinnista vaikutusalueen herkkyyden ja vaikutuksen
(muutoksen) suuruuden perusteella.

6.3

Visuaalisten vaikutusten selvittäminen - näkemäalueanalyysi

Visualisointiselvityksillä on oleellinen merkitys määritettäessä tuulivoimaloiden vaikutusten voimakkuutta
ja luonnetta suhteessa maiseman elementteihin. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia maisemaan voidaan
havainnollistaa eri menetelmin. Keskeisiä menetelmiä ovat havainnekuvien laatiminen, karttamuodossa
esitettävä voimaloiden näkyminen niitä ympäröiville alueille (ns. näkemäalueanalyysi) sekä virtuaalimallit.
Ympäristöministeriön julkaiseman Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -oppaan
mukaan maakuntakaavoituksessa lähtökohtana on näkemäalueanalyysin tuottaminen sekä havainnekuvien
laadinta keskeisiltä vaikutuskohteilta.
Näkemäalueanalyysi
Näkemäalueanalyysissä selvitetään paikkatiedon avulla alueet, joille tuulivoimalat voivat näkyä.
Näkemäalueanalyysin perusteella voidaan tunnistaa tehokkaasti alueet, joille syntyy visuaalisia vaikutuksia
sekä arvioida vaikutusten voimakkuutta/muutoksen suuruutta (näkyvien voimaloiden määrä,
näkemäalueiden laajuus ja voimaloiden etäisyys katselupisteestä). Mallinnuksessa otetaan huomioon
maastonmuotojen, rakennetun ympäristön (osin) ja puuston peittävä vaikutus.
Tässä selvityksessä laaditaan ensi vaiheessa koko maakunnan kattava näkemäalueanalyysi ns.
maksimivaihtoehdolla (kaikki suunnitellut tuulivoima-alueet toteutuvat). Näkemäalueanalyysiin
sisällytettiin kaikki toteutuneet ja suunnitellut tuulivoima-alueet sekä vielä toteutumattomat
maakuntakaavavaraukset. Sisällyttämällä kaikki tuulivoima-alueet samaan analyysiin, voitiin mallintaa
alueiden yhteisvaikutuksena syntyvät näkemäalueet. Analyysin lopputuloksena oleva kartta kertoo kuinka
monta tuulivoimalaa tietylle alueelle näkyy (esimerkiksi 10 km säteellä).
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Mallinnus on laadittu voimaloiden kokonaiskorkeuden mukaan vakiintuneen käytännön mukaisesti.
Kokonaiskorkeuden mukaan mallinnettaessa voimala tulkitaan näkyväksi, jos siitä näkyy pienikin osa
tuulivoimalan lavan kärjestä (esimerkiksi puuston takaa).
Näkemäalueanalyysit on mallinnettu toteutuneiden tai suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeuksilla.
Mikäli kyseessä on vielä toteutumaton tuulivoima-alue (esimerkiksi toteutumaton maakuntakaavan
tuulivoima-alue), on mallinnus tehty kokonaiskorkeudella 230 m ja napakorkeudella 150 m. Mallinnus
tulkitsee voimalan näkyväksi vaikka siitä näkyisi vain pieni osa (esim. lavan kärki puuston takaa).
Alla olevassa tietolaatikossa on esitetty näkemäalueanalyysin periaate, karttojen tulkintaohje sekä
mallinnuksessa käytetyt lähtötiedot.
Näkemäalueanalyysikartan tulkinta
Näkemäalueanalyysin tulokset esitetään kartalla. Oheisessa kartassa (kuva 11) on esitetty sinisellä ja
punaisella värillä alueet, joille näkyy voimaloita tarkasteltavien tuulivoima-alueiden toteutuessa. Mitä
tummempi väri, sitä enemmän voimaloita näkyy ko. pisteeseen. Huomioon on otettu 10 km säteellä
katselupisteestä kokonaan tai osittain näkyvät voimalat.
Esimerkkialueella (kuva 11) visuaalisia vaikutuksia syntyisi erityisesti avoimille peltoalueille sekä
merialueelle; voimaloita on nähtävissä enimmillään yli 100 kpl. Kalajoen taajamaan ja kyläalueille
voimaloita tai osia niistä näkyisi niin ikään runsaasti erityisesti alueilla, joilla rakennukset ja puusto ei peitä
näkymiä. Mallinnus liioittelee taajamiin ja väljästi rakennetuille alueille kohdistuvia vaikutuksia, koska se ei
ota huomioon rakennusten näkymiä estävää vaikutusta. Esimerkkialueella korostuvat eri tuulivoimaalueiden toteuttamisen yhteisvaikutukset.
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Kuva 11. Esimerkki näkemäalueanalyysikartasta (Kalajoki). Sinisellä ja punaisella värillä on osoitettu alueet,
joille voimaloita näkyisi (kaikkien) tarkasteltavien tuulivoima-alueiden toteutuessa. Mitä tummempi väri,
sitä enemmän voimaloita näkyy.
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Näkemäalueanalyysi
Tuulivoimaloiden visuaalinen vaikutus, näkyminen
Visuaaliset vaikutukset kohdentuvat alueille, joilta avautuu avoimia näkymäakseleita kohti tuulivoimaaluetta. Tällaisia alueita ovat vesi-, pelto- kenttä- tai muut alueet, joilla maastonmuodot, puusto,
rakennukset tai rakenteet eivät katkaise näkymiä (ympäristöministeriö 2016b).
Maa-alueelle sijoittuvia laajoja tuulivoima-alueita ei ole yleensä mahdollista nähdä kokonaisuutena
yhdestä, maan tasossa sijaitsevasta katselupisteestä. Tämä johtuu näkymiä rajaavista tai katkaisevista
elementeistä ja voimaloiden välisistä etäisyyksistä. Toisaalta laajoilla avoimilla peltoalueilla, puuttomien
tunturien lakialueilla ja avoimilla vesialueilla ei ole näkymiä rajaavia elementtejä, joten laajatkin
tuulivoima-alueet voivat hahmottua kokonaisuutena.
Kuvassa 12 on esitetty periaatekuva tuulivoimalan visuaalisen vaikutuksen syntymisestä. Voimala näkyy
kokonaan, mikäli kasvillisuus (puusto), maastonmuodot tai rakennukset eivät peitä näkymiä. Puusto
peittää tehokkaasti näkymän voimaloiden suuntaan, mutta voimalat näkyvät suuren kokonsa vuoksi
usein kookkaina rakenteina puuston takaa avoimille alueille. Taajamiin ja muihin rakennettuihin
ympäristöihin voimalat näkyvät usein osittain (peitteisesti) rakennusten ja puuston takaa; avoimilta
alueilta, teiden ja katujen suuntaisesti voi avautua suoriakin näkymiä.

Kuva 12. Katseluetäisyyden ja näköesteiden vaikutus tuulivoimalan näkymiseen (Sito Oy, kuva julkaisusta
ympäristöministeriö 2016b).
Teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi niiden visuaalinen vaikutus voi ulottua
hyvinkin laajalle alueelle. Suomessa on viime vuosien aikana YVA-menettelyissä edellytetty vaikutusten
arviointia yleensä noin 20–35 kilometrin etäisyydelle hankealueesta (Ympäristöministeriö 2016). Tässä
selvityksessä tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät vaikutus- ja yhteisvaikutusalueet, minkä vuoksi
näkemäanalyysissä on tarkasteltu ensisijaisesti maiseman lähivaikutusaluetta (0-5 km) ja ulompaa
vaikutusaluetta (5-10 km). Vaikutuksia kaukomaisemaan (> 10 km) selvitetään tarpeen mukaan.
Näkemäalueanalyysissa oletetaan, että peitteiset metsäalueet ja rakennettu ympäristö peittävät
näkymät voimaloiden suuntaan. Mallinnus on kuitenkin suuntaa antava puuston ja rakennettujen
alueiden peitevaikutuksen osalta mallinnuksessa käytettävän aineiston yleispiirteisyydestä johtuen.
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Näkemäalueanalyysi - lähtötiedot
Näkemäalueanalyysissä on otettu huomioon kaikki tiedossa olevat tuulivoima-alueiden suunnitelmat
sekä olemassa olevat tuulivoimalat.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetuille alueille on muodostettu mahdollisia
voimalasijainteja kuvaava pisteverkko, jonka tiheys on 800 m (merialue 700 x 1200 m). Mikäli tuulivoimaalue on edennyt yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, on tämä teoreettinen pisteverkko korvattu
kokonaan tai osittain suunnitellulla tai jo toteutuneella todellisella voimalasijoittelulla seuraavasti
- Rakennettu voimala: todellinen sijainti ja kokonaiskorkeus
- Luvitus- ja kaavoitusvaiheessa olevat voimalat: suunniteltu sijainti ja voimaloiden korkeus
osayleiskaavan maksimin mukaan
- YVA- tai esisuunnitteluvaiheessa olevat alueet: suunniteltu alustava sijainti jos tiedossa sekä alustava
tieto voimaloiden kokonaiskorkeudesta
Mikäli tuulivoima-alue ei ole edennyt yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tai voimaloiden
alustavaakaan sijoittelua ei ole saatavissa, on voimaloita kuvaavat pisteet sijoiteltu alueelle tasavälein ja
voimalan kokonaiskorkeutena on käytetty 230 m (merialue 200 m).
Mallinnuksessa on käytetty hyväksi Suomen ympäristökeskuksen Corine 2012 -maanpeiteaineistoa,
Maanmittauslaitoksen 10 m korkeusmallia sekä Luonnonvarakeskuksen VMI-aineistoa (puuston
keskipituus). Maanmittauslaitoksen korkeusmallissa kullekin 10 m x 10 m ruudulle on annettu korkeus
merenpinnasta. Maankäyttöä ja maaston peitteisyyttä on analyysissä tarkasteltu Corine-aineistoa (20 x
20 m, SYKE 2014) hyödyntäen. Puuston korkeuden määrittely perustuu Luonnonvarakeskuksen MVMIaineistoon (LUKE 2013).
Maanmittauslaitoksen korkeusmalliin on lisätty puuston ja rakennetun ympäristön muodostamat
näkemäesteet Corine- ja MVMI-aineistojen avulla, minkä jälkeen on laskettu voimaloiden näkyminen
ympäröiville alueille. Näkemäalueanalyysikartalla on esitetty ne avoimet alueet, jonne voimaloita
mallinnuksen perusteella näkyy. Näkemäanalyysit on laskettu ArcMap 10.2 paikkatieto-ohjelmistolla sekä
sen Spatial Analyst -lisäosalla.
Paikkatietoanalyysissä on käytetty seuraavia arvoja:
- tuulivoimalan korkeus, ks. edellä
- katselukorkeus = 1,80 metriä
- metsäiset alueet = Corine 2012 luokka 3.1 peitteiset metsät
- puuston pituus = Luke MVMI-aineisto 2011, puuston keskipituus
- tiiviisti rakennetut asuinalueet, korkeus = 15 m (Corine 2012 luokka 111)
Corine-luokituksen väljästi rakennettuja alueita ei ole otettu huomioon, mikä osin vääristää (liioittelee)
mallinnuksen tuloksia taajamien ja kyläalueiden osalta.
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7
7.1

Visuaaliset vaikutukset
Näkemäalueanalyysin tulokset

Kaikki tarkasteluun sisältyvät tuulivoima-alueet kattavan näkemäalueanalyysin tulokset on esitetty kuvassa
11. Koko maakunnan kattava kartta on saatava erillisenä liitteenä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta
(http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireillä_olevat_maakuntakaavat/
3_vaihemaakuntakaava). Kartan tulkintaohje on esitetty edellä luvussa 6.

Kuva 13. Näkemäalueanalyysin tulokset. Yksityiskohtaisempi kartta on saatavissa sähköisessä muodossa
Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta, ks. yllä.
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7.2

Merkittävimmät visuaaliset vaikutusalueet

Tässä luvussa on esitetty laaditun näkemäalueanalyysin perusteella merkittävimpiä tuulivoimaloiden
näkemäalueita. Tulokset kuvaavat tilannetta, jossa kaikki suunnitellut ja maakuntakaavassa osoitetut
tuulivoima-alueet toteutuvat. Mittarina on 10 km säteellä maisemassa näkyvien voimaloiden määrä.
Luettelo vaikutusalueista ei ole kattava.
Taulukko 10. Merkittävimpiä näkemäalueita maisemallisella lähi- ja välialueella (0-10 km). Taulukko kertoo
kuinka monta voimalaa ko. alueille näkyy 10 km säteellä katselupisteestä.
Kunta

Alue

Raahe

Merialue

50-190

190

Pyhäjoki

Merialue

50-160

160

Ii

Kuivaniemen rannikko ja merialue

100-110

110

Kalajoki

Pitkäsenkylän-Tyngän viljelysalueet

60-110

110

Kalajoki

Kaakkurinneva

90-110

110

Pyhäjoki

Yppäri-Överstinperä

30-70-110

110

Siikajoki

Merialue

50-100

100

Haapajärvi

Kuonanjärvi

90

90

Kalajoki

Taajaman ympäristö

60-90

90

Sievi

Kunnan eteläosan suoalueet

60-90

90

Kalajoki

Överstinperä-Mehtäkylä

30-80

80

Kalajoki

Kärkinen

50-80

80

Pyhäjoki

Viirretjärvi

50-80

80

Raahe

50-80

80

Siikajoki

Pitkäsneva ja muut ympäristön
avosuot
Revonlahden alue

50-80

80

Siikajoki

Ylipään alue

50-80

80

Ii

Krunnien ympäristö

30-70

70

Ii

50-70

70

Kalajoki

Kuivaniemen Asemankylän ja
Oijärven väliset suoalueet
Ala-Kääntä

50-70

70

Kalajoki

Alapää-Verronen-Rautio

30-70

70

Oulu

Hirvisuo

40-70

70

Oulu

Yli-Vuotto-Ala-Vuotto

30-70

70

Pyhäjoki

Pirttikosken alue

50-70

70

Pyhäjoki

Keskikylä-Liminkakylä-Polusjärvi

30-70

70

Pyhäjärvi

Parkkimanjärvi

50-70

70

Kalajoki

Leton alue (sisämaahan päin
katsottaessa)
Vasankarin alue

50-60

60

50-60

60

30-60

60

Oulainen

Kalajokilaakso taajaman ja
Raudaskylän välillä
Matkanivan alue

30-60

60

Siikajoki

Revonneva

30-60

60

Haapavesi

Mieluskylä

30-50

50

Nivala

Sarjankylä

30-50

50

Oulainen

Taajaman ympäristö

30-50

50

Oulainen

Likalanjärvi

30-50

50

Oulu

Pahkaskoski-Kierikki

30-50

50

Pyhäjoki

Pyhäjoen rannikko

30-50

50

Pyhäjärvi

Emolahti-Suonenlahti

30-50

50

Raahe

Olkijoen alue

30-50

50

Sievi

Vääräjokilaakso

40-50

50

Sievi

Aartaminjärven ympäristö

30-50

50

Kalajoki
Nivala

Alueelle näkyvien
voimaloiden määrä, kpl

Näkyvien voimaloiden määrä,
maksimi
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7.3

Voimaloiden näkyminen kaukomaisemassa

Selvityksessä ei ole mallinnettu voimaloiden näkymistä kaukomaisemassa (10-20, 20-30 km). Merkittäviä
vaikutuksia kaukomaisemassa voi syntyä lähinnä alueilla, joissa katselupisteen ja etäällä sijaitsevien
voimaloiden väliin jää laajoja avoimia alueita tai katselupiste sijaitsee korkealla (esim. avotunturissa).
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoseutu sekä nevalakeuden seutu (ks. kuva 2) ovat pääosin
melko tasaista ja viljelysalueita lukuunottamatta peitteistä aluetta, mikä estää voimaloiden näkymistä
kaukomaisemassa. Merkittävimmin vaikutuksia kaukomaisemassa syntyy meren rannikolla ja saaristossa.
Tässä selvityksessä tunnistettuja laaja-alaisia visuaalisia vaikutuksia syntyy Iin, Oulun, Hailuodon, Siikajoen,
Raahen ja Pyhäjoen rannikolla merelle päin katsottaessa. Maisemassa näkyy jopa useita satoja voimaloita
esimerkiksi Krunneilta lännen suuntaan katsottaessa.
Laaja-alaisia vaikutuksia syntyy luonnollisesti myös mereltä mantereelle päin katsottaessa. Erityisesti
Kalajoki-Siikajoki -välillä tuulivoima-alueet muodostaisivat lähes yhtenäisenä hahmottuvan ketjun mereltä
mantereelle päin avautuvassa maisemassa.
Laaja-alaiset vaikutukset ovat mahdollisia myös suurten järvien ympäristössä. Selvityksen mukaan
Oulujärven ympäristössä näkyisi kaikkien alueiden toteutuessa noin 100-150 voimalaa eri puolilla järveä.
Pyhäjärven kaakkoisosasta luoteeseen päin katsottaessa kaukomaisemassa voisi näkyä noin 80-100
voimalaa.
Kainuun ja Kuusamon vaaraseudulla korkeuserot ovat muuta maakuntaa suurempia, jolloin
katselupisteestä riippuen voimaloita voi erottua maisemassa hyvinkin kaukaa. Suunniteltuja tuulivoimaalueita arvioitaessa vaikutuksia syntyisi merkittävimmin Riisitunturin alueelle, jonne näkyisi noin 60
voimalaa 10-20 etäisyydeltä ja 80 voimalaa 10-30 km etäisyydeltä. Voimaloita näkyisi myös Rukalle
enintään 120 kpl noin 20-35 km etäisyydeltä.
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8

Aluekohtainen vaikutustarkastelu ARVI-lähestymistapaa soveltaen

8.1
8.1.1

Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi
Suunnittelutilanne

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Koillismaalle on osoitettu kuusi
tuulivoimaloiden aluetta. Näistä Soidinharjun-Haukivaaran (tv-1 301) keskiosaan on toteutunut seitsemän
tuulivoimalan hanke (Saukkovaara, valmistunut v. 2016) – voimaloista neljä sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitetulle alueelle ja kolme Posion kunnan puolelle. Pudasjärven Tolpanvaaran
alueelle on suunnitteilla tuulivoimahanke. Kuusamon Maaningan alueelle on suunnitteilla noin 45–60
voimalan tuulivoimahanke, johon liittyen on vireillä yva-menettely ja yleiskaavoitus (syksy 2016).
8.1.2

Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Soidinharju-Haukivaara (tv-1 301)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, joille tuulivoimalat
näkyisivät lähimmillään 4-5 km etäisyydeltä. Valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdotettu
Rukan vaarajonon alue sijoittuu yli 20 km:n etäisyydelle. Alle 5 km etäisyydellä on asutusta hyvin vähän.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilta ja/tai
asutuilta alueilta. Arvokkaiksi luokiteltujen alueiden arvot voivat heikentyä vähäisissä määrin
taustamaisemassa tapahtuvan muutoksen myötä. Muutokset eivät kohdistu erityisen arvokkaisiin
maisemanäkymiin. Vaara-alueelle sijoittuvalta tuulivoima-alueelta voimalat näkyisivät selvästi Yli-Kitkan
taustamaisemassa lähimmillään noin 5-10 km etäisyydeltä. Voimalat näkyisivät osin Posion Lohirannan ja
Vasaranperän kyläasutukselle noin 6-8 km päästä. Alueen eteläpuolelle sijoittuvan Kurkijärven eteläranta
on osin tuulivoimaloiden näkemäalueella noin 5 km päässä – voimalat voivat näkyä yksittäisille asunnoille.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamiselle voi olla yhteisvaikutuksia Kalliovaaran-Korkeaharjun tuulivoima-alueen (tv-1 302)
kanssa Kurkijärven alueelle. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on noin 16 km. Yhteisvaikutukset
arvioidaan vähäisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdotetulta Rukan vaarajonon alueelta avautuu
ympäristöön pitkiä ja laajoja, horisonttiin saakka ulottuvia näkymiä. Matkailukohteena tunnetulta alueelta
avautuvat laajat näkymät erämaisena hahmottuvaan maisemaan ovat maisema-alueelle tyypillinen,
omaleimaisuutta luova piirre. Maiseman erämainen luonne ja siihen matkailun seurauksena kohdistuvat
odotusarvot tekevät siitä herkän muutoksille. Rukatunturilta lounaaseen avautuvassa näkymässä
Soidinharjun-Haukivaaran alueelle jo rakennetut tuulivoimalat erottuvat kaukomaisemassa, vaikka alueelle
on matkaa yli 20 km. Kaukana, näkymässä varsin kapealla alueella sijaitsevat voimalat eivät kuitenkaan
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hallitse maisemaa. Niiden maiseman arvoja heikentävä vaikutus jää vähäiseksi. Tuulivoima-alueen
laajentaminen ehdotetun laajuiseksi ei kasvata voimala-alueen leveyttä horisontissa, joten sillä ei ole
vähäistä merkittävämpää vaikutusta maiseman arvoihin.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kitkan järvimaisemat sijaitsee lähimmillään vajaan 4 km
etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Kitkan maisema-alueella rannoilta Kitkajärvelle avautuvat komeat
näkymät hahmottuvat vahvana omaleimaisena piirteenä ja merkittävänä imago- ja identiteettitekijänä.
Järven eteläpuolella sijaitsevalla tuulivoima-alueella ei ole merkitystä järven etelärannoilta länteen,
luoteeseen, pohjoiseen ja koilliseen kohti järveä avautuvissa näkymissä. Järven pohjoisrannoilta etelään
kohti järveä avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään noin 15 km päässä. Tuulivoimaalueen rakentaminen ei olennaisesti heikennä maisemalle ominaisia arvoja.
Rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas Vasaraperän kylä sijaitsee Naatikkalahden
rannalla etelään kohti järveä viettävässä rinteessä. Kylä on edustava esimerkki Kuusamon vaaraseudun
rinneasutuksesta. Maaston ominaispiirteistä johtuen tuulivoima-alue todennäköisesti näkyy Vasaraperän
kylästä etelään avautuvien näkymien taustamaisemassa. Vasaraperältä katsottuna esitetyn laajuinen
tuulivoima-alue hahmottuu melko leveänä ja siksi horisonttia osin hallitsevana. Koska lähimmät
tuulivoimalat sijaitsevat noin 7-8 km etäisyydellä Vasaraperästä, voidaan arvioida tuulivoima-alueen
rakentamisen heikentävän maisemalle ominaisia arvoja korkeintaan kohtalaisesti.
Lähimmille valtakunnallisesti arvokkaille rakennetun kulttuuriympäristön kohteille on etäisyyttä yli 10 km ja
voimalat voivat näkyä ko. kohteille vain hyvin vähäisessä määrin.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kurkijärven kulttuurimaisemat sijaitsee noin 4 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Maisema-alueella yhdistyvät pienialaiset viljelysmaisemat ja erämaamaisemat. Järveä
ympäröivä asutus on harvaa. Alueella on myös loma-asutusta. Kurkijärven eteläpuolelta järvelle ja sen yli
avautuvissa näkymissä lähimmät voimalat näkyvät noin 5 km etäisyydellä. Puusto peittää näkymiä
tuulivoima-alueen suuntaan. Tuulivoima-alueen vaikutus maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi
voidaan arvioida kohtalaiseksi.
Lapin maakunnassa Posion kunnan alueella, noin 4-4,5 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsee
maakunnallisesti arvokas Lohirannan kylä. Lohiranta on maisemallisesti arvokas, yhtenäinen ja avoin
viljelysmaisemakokonaisuus. Se on edustava esimerkki Kitkan järvialueen maaseutukylistä.
Järvenrantakylille poikkeuksellisesti viljelykset avautuvat mantereelle päin, kohti etelää. Kylän taustalla
kaukomaisemassa polveilevat vaarat ja tunturit. Vaaramaisema on herkkää tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille. Näkemäalueanalyysin mukaan vaaroille sijoittuvat tuulivoimalat näkyvät monin
paikoin kylän viljelysalueille lähimmillään noin 5 km päässä. Etäisyys huomioiden niiden vaikutus maiseman
arvoihin lienee vähäinen-kohtalainen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan vähäisiksi.
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Kuva 13. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Kuusamo pohjoinen.
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Kalliovaara-Korkeaharju (tv-1 302)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen länsipuolella alle 5 km etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kurkijärven kulttuurimaisemat ja itäpuolella maakunnallisesti arvokas maisema-alue Itä-Kuusamon
järvimaisemat. Lähimmälle valtakunnallisesti arvokkaalle rakennetun kulttuuriympäristön kohteelle on
etäisyyttä 4 km; Kuusamon taajama sijoittuu lähimmillään 3-5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä maakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilta ja/tai asutuilta alueilta. Vaaraalueelle sijoittuvalta tuulivoima-alueelta voimalat näkyisivät todennäköisesti selvästi Kuusamo- ja
Torankijärvien taustamaisemassa noin 4-6 km etäisyydeltä. Voimakkaimmat vaikutukset eivät kuitenkaan
kohdistu erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Kuusamon-Muojärven laaja maisemakokonaisuus
huomioon ottaen muutos maisemakuvassa ei ole suuri. Kurkijärven alueelle vaikutukset olisivat
vähäisemmät, koska suoria näkymiä tuulivoima-alueelle avautuu vähemmän. Myös Kurkijärven osalta
maisemakuvassa tapahtuvan muutos on kokonaisuutena arvioiden korkeintaan kohtalainen. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta kohtalaiseksi.
Voimalat voivat näkyä paikoin Kuusamon taajaman alueelle. Taajamasta voi paikallisesti (esimerkiksi
katujen suuntaisesti) avautua näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Kokonaisuutena vaikutukset Kuusamon
taajaman alueelle arvioidaan kohtalaisiksi ja niitä on mahdollista lieventää yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa mm. sijoittamalla voimalat tuulivoima-alueen eteläosaan. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
Kuusamon taajaman osalta kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamiselle voi olla Kurkijärven alueelle yhteisvaikutuksia Soidinharjun-Haukivaaran tuulivoimaalueen (tv-1 301) kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on noin 16 km. Yhteisvaikutukset arvioidaan
vähäisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kurkijärven rannoilla on harvaa vakinaista asutusta sekä loma-asutusta. Järvelle avautuvat tärkeät näkymät
suuntautuvat pääasiassa pohjoiseen ja etelään. Tuulivoima-alueen suuntaan itään ei avaudu maisemaalueelta laajoja näkymiä. Kurkijärven itäpäässä, noin 4 km päässä tuulivoima-alueelta, sijaitsee
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuteen pyramidikattoiset
kesänavetat kuuluva kohde Salmela. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella voimaloita voi näkyä
Salmelan alueelle vähäisessä määrin. Voimaloita näkyisi toisaalta myös järveltä Salmelaan avautuvien
näkymien taustana. Kohteesta avautuvat edustavimmat näkymät suuntautuvat länteen Kurkijärvelle,
poispäin tuulivoima-alueelta.
Itä-Kuusamon järvialueella maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden muodostavat erämaiset, metsäiset
vaaramaisemat, laajat järvialueet, järvien välisiltä kannaksilta avautuvat pitkät ja laajat näkymät ja rannoilla
sijaitsevat pienet kylät viljelysalueineen. Avoimessa järvimaisemassa alle 5 km päässä sijaitsevat
tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Maisemakokonaisuus on kuitenkin hyvin laaja, ja tuulivoima-alueen
rakentaminen vaikuttaa maiseman arvoja heikentävästi vain pienellä alueella maisemassa. Tärkeät näkymät
järville lähinnä tuulivoima-aluetta sijaitsevilta rannoilta avautuvat itään, poispäin tuulivoima-alueesta.
Muutokset maisemanäkymissä voivat olla hallitsevia Kuusamojärven Säynäjäperän alueella, jonne
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tuulivoimalat näkyisivät lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydeltä. Muutoin tuulivoima-alue näkyy
järven pohjois- ja itärannoilta avautuvien näkymien taustalla lähimmillään 4-8 km etäisyydellä.
Maisemakokonaisuuden arvot voivat heikentyä vähäisissä määrin taustamaisemassa tapahtuvan
muutoksen myötä.
Salpalinjan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluva
Vanttajan ratapiha sijaitsee vajaan 10 km päässä tuulivoima-alueelta. Lahtelan-Vanttajanpolun varrella on
mm. tuhottuja teräsbetonikorsuja, taistelu- ja yhteyshautaa ja panssarikiviesteitä. Vajaan 3 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta kulkee jatkosodan aikana rakennetun kenttäradan linjaus. Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaasta kenttäradasta on jäljellä jäänteitä. Tuulivoima-alueen rakentamisen heikentävä vaikutus
alueiden arvoihin on vähäinen.
Kuusamon taajamassa sijaitsee maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön
aluekokonaisuuksia ja kohteita. Tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutukset niille ominaisiin arvoihin
jäävät vähäisiksi. Maakunnallisesti arvokkaalta Kuusamon kirkon seudulta voi avautua näkymiä
Torankijärven yli tuulivoima-alueelle, joka sijaitsee noin 4 km päässä. Heikentävä vaikutus alueen arvoihin
jää kuitenkin vähäiseksi. Rakennukset ja puusto peittävät näkymiä. Taajamasta kohti tuulivoima-aluetta
avautuvia näkymiä peittää jossain määrin Säynäjävaara.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan vähäisiksi.
Kuusivaara (tv-1 303)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen eteläpuolelle sijoittuu Kylmäluoman retkeilyalue (valtion retkeilyalue, maakuntakaavassa V-alue,
joka sijoittuu matkailun vetovoima-alueelle Kylmäluoma-Jokijärvi-Hossa). Alue on luonteeltaan erämainen
luontokokonaisuus, mikä nostaa sen herkkyyttä (kohtalainen-suuri herkkyys) tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille. Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Elehvä sijoittuu
noin 1,5 km päähän alueesta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kenttäradan linjaus kulkee tuulivoimaalueen länsiosan poikki. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä maakunnallisesti-valtakunnallisesti merkittävältä virkistysalueelta
(Kylmäluoman retkeilyalue). Alueen pieniltä järviltä ja avosoilta voi paikoin avautua näkymiä voimaloiden
suuntaan (Kalajärvi-Petäjävaaransuo-Kivisuo-Iso Ahveninen-Kattaisensuo) lähimmillään noin 5-8 km
etäisyydeltä. Voimalat sijoittuvat pääosin yli 5 km etäisyydelle, muodostavat muusta maisemasta
poikkeavan elementin, mutta eivätkä todennäköisesti kokonsa puolesta hallitse maisemaa. Näkemäalueet
ovat mallinuksen perusteella suppeita koko retkeilyalueen pinta-alaan suhteutettuna. Muutokset eivät
kohdistu erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Retkeilyalueen maisema-arvot arvot voivat kuitenkin
heikentyä paikallisesti taustamaisemassa tapahtuvan muutoksen myötä. Muilta osin vaikutukset
kohdistuvat ympäristön pienille järville (yksittäisiä vapaa-ajan asuntoja) ja avosoille. Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kohtalaiseksi.
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Kuva 14. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Kuusamo etelä.
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Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella voi olla korkeintaan vähäisiä yhteisvaikutuksia muiden Pohjois-Pohjanmaan
1.vaihemaakuntakaavassa Taivalkoskelle osoitettujen tuulivoima-alueiden kanssa (tv-1 304, tv-1 305).
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Elehvä sijoittuu noin 1,5 km päähän
alueesta – kohteella on vain vähän avointa maisematilaa, mutta tuulivoimaloita voi näkyä pihapiireihin
ainakin osin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kenttäradasta on paikoin jäljellä vain jäänteitä.
Kenttärataa tulee kuitenkin tarkastella maakunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena. Se tulee huomioida
tuulivoimaloiden sijoittelussa. Toteutuksessa tulee varmistaa kohteen arvojen säilyminen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan vähäisiksi.
Maaninka
Täydennys (lokakuu 2017):
- Selvityksen luonnosversioon nähden tekstiä on muutettu siten, että viittaukset valtakunnallisesti
merkittäviin maisema-arvoihin on poistettu, koska Riisitunturin aluetta ei ole luokiteltu maisema-arvojen
puolesta valtakunnallisesti merkittäväksi.
- Vaikutuksen suuruuden arviointia on tarkistettu. Vaikutuksen suuruudeksi arvioidaan kohtalainen.
- Arviota vaikutusten merkittävyydestä on tarkistettu. Vaikutusten merkittävyys maisemaan arvioidaan
kohtalaiseksi-suureksi.
--Sito Oy on laatinut Maaningan tuulivoimahanketta täydentävän maisema-arvioinnin (Kuusamon
Maaningan tuulivoima-alue / Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat
4.9.2017), jonka johtopäätösten mukaan
”YVA-selostuksesta saatujen lausuntojen perusteella voimaloiden määrää on vähennetty ja niiden
sijoittelua on muutettu. Uusimman suunnitelman mukaan voimaloita rakennettaisiin 54 kappaletta.
Muutosten jälkeen voimalat näkyvät kapeammalla sektorilla ja ne sijaitsevat kauempana Riisitunturilta.
Voimalamassan leveys itä-länsi suunnassa on nyt noin 2,8 km kun se oli YVA-vaiheessa (45–61 voimalaa)
3,0–3,9 km ja kaavaluonnosvaiheessa (60 voimalaa) noin 3,2 km. Voimalamassan leveys pohjoiseteläsuunnassa on nyt noin 8,8 km, joka on noin 100–200 metriä vähemmän kuin aiemmissa vaiheissa.
Hankealueella (0–1,5 km tuulivoimaloista) tuulivoimalat muuttavat alueen maisemakuvaa
huomattavasti, kun alueesta muodostuu uusiutuvan energian tuotantoalue. Hankkeen lähialueella 1,5–5
km maisema on mosaiikkimaista ja pääosin peitteistä. Osa voimaloista tai voimalan osia näkyy avoimille
vesi-, suo- ja tiealueille. Voimaloiden näkyessä ne nousevat hallitsevaan asemaan maisemassa. Maiseman
muutokset ovat kohtalaisia, koska voimaloiden näkyvyys on hyvin rajallista peitteisyydestä johtuen.
Välialueella 5–15 km maisema on avoimempaa ja alueelle sijoittuu kyläalueita ja matkailullisesti
merkittäviä alueita. Maisema on kuitenkin pääosin peitteistä ja vaihtelevat maastonmuodot luovat
näkemäesteitä voimaloiden suuntaan. Voimalat näkyvät pääosin taustamaisemassa. Esteettömien
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näkymien avautuessa tuulipuiston suuntaan, voimalat muodostavat yhtenäisen tuulivoimaloiden
kokonaisuuden. Tarkoin valituista, avoimista yksittäisistä tarkastelupaikoista katseltuna voimalat
hallitsevat näkymää. Maiseman muutokset ovat kokonaisuutena kohtalaisia. Voimalat näkyvät
suhteellisen kapeassa sektorissa yhdessä ilmansuunnassa. Voimalat eivät muuta olennaisesti matkailullisesti merkittävien alueiden pääkatselusuuntiin sijoittuvia maisemia.
Kaukoalueelle 15–30 km voimalat ovat havaittavissa kaukomaisemassa sopivista tarkastelupaikoista
katsottuna. Lentoestevalot voivat olla havaittavissa paremmin kuin itse voimalat. Voimalat jäävät
taustamaisemaan ja erottuvat vain kapealla sektorilla. Maiseman muutokset ovat vähäisiä.
Kokonaisuutena tehtyjen muutosten jälkeen hanke ei aiheuta sellaisia merkittäviä maisemavaikutuksia,
jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen.”

Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen eteläpuolelle sijoittuu Riisitunturin kansallispuisto, jonka herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille maisemakuvassa arvioidaan suureksi. Vaikutusalueen alttius muutoksille on suuri,
koska kyse on melko eheästä luonnonalueesta/maisemasta, jossa on entuudestaan vain vähän
maisemavaurioita. Rukan talviurheilukeskus tosin näkyy Riisitunturille vajaan 30 km päässä. Maisemaan
kohdistuvat odotusarvot ovat suuria (luonnonmaisema) ja alueella on erityistä merkitystä virkistyksen ja
luontomatkailun kannalta. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (Metsähallitus 2009) korostaa alueen
erämaista luonnetta. Suunnitelman mukaan Riisitunturin kansallispuisto on (tavoitetilassa) merkittävä
kansallinen ja kansainvälinen vetovoimatekijä ja voimavara Koillis-Suomen matkailualueella, mikä perustuu
erämaisuuteen, kulttuuriperintöön ja ainutlaatuiseen luontoon sekä laadukkaisiin ja ympäristöön
sovitettuihin palveluihin.
Kitkan maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 4-5 km etäisyydelle. Etäisyyttä
Rukalle on noin 27 km ja Oulangan kansallispuistoon noin 20-30 km. Maaningan tuulivoima-alue sijaitsee
vaaramaisemassa, ja maiseman ominaispiirteistä johtuen maaston korkeimmille kohdille sijoitetut
tuulivoimalat saattavat muodostua maisemaa voimakkaasti hallitseviksi. Alueen lähialueella (< 5 km) ei ole
asutusta. Lähin kylä sijoittuu noin 5,5 km etäisyydelle. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi (tarkistettu lokakuussa 2017 Sito Oy:n täydentävän maisematarkastelun
pohjalta)
Vaikutuksen
suuruus
Suuri
-- erittäin suuri

Selvityksessä käytetyt kriteerit (ks. s. 38)

Maaningan alue

-

Muutokset maisemanäkymissä ovat hallitsevia tai
kohdistuvat erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin.

- Siton selvityksen mukaan muutokset
voivat paikoin muodostua hallitseviksi.
Toisaalta mm. Riisitunturin laelta
katsottuna voimalat ovat yli 10 km
päässä, mikä lieventää vaikutuksia

-

Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat
mitätöityä tai selvästi heikentyä.

- kansallispuistoa ei ole luokiteltu
maisemallisesti arvokkaaksi,
kansallispuistoihin kuitenkin liittyy
merkittäviä maisemallisia
odotusarvoja.
- kansallispuiston maisema-arvot
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voivat heikentyä, mutta muutos ei ole
kokonaisuutena arvioiden niin suuri
että arvojen voisi katsoa mitätöityvän.

Kohtalainen

-

Näkyvien voimaloiden määrä on erittäin suuri

- näkyvien voimaloiden määrä on suuri,
mutta maakunnallisessa vertailussa ei
poikkeuksellinen
- Voimaloita on 20 km säteellä vain
yhdessä sektorissa

-

Tuulivoimaloiden/voimajohdon aiheuttamat
muutokset voivat olla nähtävissä laajalti arvokkaiksi
luokitelluilta tai asutuilta alueilta
Voimalat eivät hallitse maisemaa

- ovat nähtävissä paikoitellen
näköalapaikoilta

-

Vähäinen

- voivat hallita maisemakuvaa
paikoitellen. Pääosin eivät hallitse
maisemaa
- muutoksen kohdistuvat osin myös
merkittäviin maisemanäkymiin
(Riisitunturin lakialueet), Sito:n
täydentävän maisemaselvityksen
mukaan ei kuitenkaan
”pääkatselusuuntiin”

-

Muutokset eivät kohdistu erityisen arvokkaisiin
maisemanäkymiin

-

Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat
heikentyä vähäisessä tai korkeintaan kohtalaisessa
määrin.

-

Näkyvien voimaloiden määrä on keskimääräinen-suuri - Näkyvien voimaloiden määrä on suuri

-

Muutokset maisemanäkymissä ovat kokonaisuutena
arvioiden voimakkuudeltaan vähäisiä
Maisemakuvan muutokset tapahtuvat paikoissa,
joissa ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja.
Arvokkaaksi luokitellun alueen/kohteen arvot voivat
heikentyä korkeintaan hyvin vähäisessä määrin.
Näkyvien voimaloiden määrä on vähäinenkeskimääräinen

-

- Riisitunturiin liitetyt maisemalliset
arvot voivat heikentyä maisemakuvassa
tapahtuvan muutoksen seurauksena.
Huomioon otettava myös
lentoestevalojen vaikutus pimeänä
vuodenaikana

Tuulivoimalat olisivat nähtävissä erityisiä maisemallisia ja ympäristön kauneusarvoja sisältäviltä alueilta
(Riisitunturin lakialueet). Näkyvien voimaloiden määrä on suuri. Riisitunturin laelta katsottuna voimalat
ovat pääosin yli 10 km päässä. Voimalat näkyvät näköalapaikoilta pääosin taustamaisemassa ja yhdessä
sektorissa. Kansallispuistoon liittyvien maisemallisten arvojen voidaan arvioida heikentyvän
maisemakuvassa tapahtuvan muutoksen seurauksena. Huomioon on otettava myös lentoestevalojen
vaikutus pimeänä vuodenaikana. Vaikutuksen suuruus arvioidaan (ks. edellä olevan taulukon kriteerit)
kokonaisuutena kohtalaiseksi.
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Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti Kitkajärvien alueelta (maakunnallisesti arvokas maisema-alue).
Tuulivoimaloiden aiheuttama muutoksen suuruus Kitkajärvien kannalta arvioidaan kohtalaiseksi järvikokonaisuuteen liittyvät maisema-arvot voisivat heikentyä vähäisessä määrin.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueella on korkeintaan vähäisiä yhteisvaikutuksia muiden tuulivoima-alueiden kanssa.
Kuusamon ja Posion rajalle sijoittuva Soidinharjun-Haukivaaran (tv-1 301) tuulivoima-alue näkyy/näkyisi
Riisitunturilta Yli-Kitkan takaa noin 25 km päässä. Myös Rukan näkökulmasta ko. tuulivoima-alueiden
yhteisvaikutukset olisivat vähäisiä. Sallan Portin tuulivoima-alue sijoittuu noin 30 km päähän Maaningan
alueesta.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta
merkittäviin alueisiin
Alueen itä-, kaakko- ja eteläpuolilla avautuu laaja maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kitkan
järvimaisemat. Suurelle Kitkajärvelle avautuvat laajat näkymät ovat Kuusamossa merkittävä imago- ja
identiteettitekijä. Maiseman erämainen luonne tekee siitä herkän muutoksille. Maisema-alue sijaitsee
lähimmillään 4-5 km päässä tuulivoima-alueesta. Järven pohjoispuolelta tärkeimmät näkymät suuntautuvat
koilliseen, etelään ja kaakkoon, poispäin tuulivoima-alueesta.
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti Kitkajärvien alueelta. Järven itä- ja etelärannoilta avautuvissa
näkymissä tuulivoima-alue näkyy maisemassa 10–20 km päässä. Järvikokonaisuuteen liittyvät maisemaarvot voisivat heikentyä jossain määrin. Tuulivoimaloiden aiheuttama muutoksen suuruus Kitkajärvien
kannalta arvioidaan kohtalaiseksi.
Rukan vaarajonon valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue sijaitsee yli 20 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Rukan vaarajonon alueelta avautuu pitkiä ja laajoja näkymiä erämaisena
hahmottuvaan maisemaan. Maisemaan kohdistuvat odotusarvot ovat matkailukohteena tunnetulla alueella
suuret, mikä tekee maisemasta herkän muutoksille. Maaningan tuulivoimalat tulevat todennäköisesti
näkymään Rukalle kaukomaisemaan avautuvassa näkymässä, samaan tapaan kuin SoidinharjunHaukivaaran alueella sijaitsevat tuulivoimalat jo näkyvät. Kaukana, näkymässä varsin kapealla alueella
sijaitsevat voimalat eivät kuitenkaan todennäköisesti hallitse maisemaa, joten niiden vaikutus maisemaalueen arvoihin on vähäinen.
Lapin maakunnassa Posion kunnan alueella, noin 9 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsee
maisema-alueena maakunnallisesti arvokas Tolvan kylä. Se on tyypillinen järvikylä, jossa viljelykset viettävät
järvelle. Mäeltä avautuu näkymiä järvelle ja sitä ympäröivään vaaramaisemaan. Tärkeät näkymät
suuntautuvat poispäin tuulivoima-alueesta. Soidinharjun-Haukivaaran tuulivoima-alueet voivat näkyä
kylästä avautuvassa kaukomaisemassa noin 20 km päässä. Etäisyydet huomioiden tuulivoimarakentamisella
ei ole Tolvan kylässä maiseman arvoja heikentäviä vaikutuksia.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä (tarkistettu lokakuu 2017, poistettu viittaus valtakunnallisiin arvoihin ja
tarkistettu kokonaisarviota)
Tuulivoima-alueen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan merkitykseltään
kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa ovat vähäisiä.
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Kuva 15. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Taivalkoski.
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Laurinmaa-Juurikka (tv-1 304)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita 3-6 km etäisyydelle.
Taivalkosken taajama sijoittuu lähimmillään noin 4 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kenttäradan linjaus kulkee tuulivoima-alueen itäosan poikki.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella Tuulivoimalat olisivat nähtävissä melko vähäisessä määrin
asutus- ja kyläalueilta ja maakunnallisia maisema-arvoja sisältäviltä alueilta. Laaditun näkemäalueanalyysin
perusteella voimaloita voi näkyä paikoin Taivalkosken taajaman alueelle 4-8 km etäisyydeltä. Voimalat eivät
hallitse maisemaa, eivätkä muutokset kohdistu erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Rakennettu
ympäristö, puusto ja maastonmuodot peittävät näkymiä. Maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellun maisemaalueen arvot voivat heikentyä vähäisessä määrin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan korkeintaan
kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on kohtalaisia-suuria maisemallisia yhteisvaikutuksia Jokijärven tuulivoima-alueen
(tv-1 305) kanssa Jokijärven alueelle.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta:
Jokijärven kulttuurimaisema ja Taivalkosken kirkonkylä.
Jokijärven järvimaisemat ovat Kalle Päätalon kirjallisen tuotannon myötä saamassa kansallisomaisuuden
luonteen ja niillä on myös matkailullista merkitystä, mikä lisää maiseman herkkyyttä muutoksille. Jokijärven
rannoilla sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus Kalle Päätalon Kallioniemi sekä maakunnallisesti
arvokas alue Hiltuniemi. Tuulivoima-alue näkyy arvoalueilta järvelle avautuvien näkymien taustalla noin 7
km päässä. Tuulivoima-alueen vaikutus maisema-alueiden ja rakennettua kulttuuriympäristöä edustavien
alueiden arvoihin on kohtalainen.
Taivalkosken kirkonkylä sijaitsee noin 4 km päässä tuulivoima-alueesta. Taajama sijaitsee maisemallisesti
kauniilla ja omaleimaisella paikalla Taivalvaaran, jokiuomien ja lampien rajaamalla alueella. Maisemalle
ovat tyypillisiä pitkät näkymät vesistöjen yli ja taajaman laidalta toiselle. Lähimmät tuulivoimalat näkyvät
peitteisesti taajamasta kaakkoon avautuvien näkymien taustalla vajaan 5 km päässä. Taajaman ja
tuulivoima-alueen väliin jäävä Pesiövaara peittää osin näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Samoin
rakennettu ympäristö ja puusto katkaisevat näkymiä tehokkaasti. Taajamamaisemassa tuulivoimaloiden
aiheuttama heikentävä vaikutus alueen arvoihin voidaan arvioida vähäiseksi.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas kenttärata kulkee tuulivoima-alueen halki. Kenttäradasta on paikoin jäljellä
vain jäänteitä. Kenttärataa tulee kuitenkin tarkastella maakunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena. Se
tulee huomioida tuulivoimaloiden sijoittelussa. Toteutuksessa tulee varmistaa kohteen arvojen säilyminen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa Jokijärven alueelle
arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
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Jokijärvi (tv-1 305)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen itäpuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Tyräjärvi). Tuulivoima-alue sijoittuu lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydelle Jokijärven
maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. Jokijärven alueelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas
rakennetun kulttuuriympäristön kohde (Kalle Päätalon Kallioniemi). Jokijärven rannalla sijaitseva Hiltuniemi
on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä melko laajalti valtakunnallisia maisema-arvoja sisältävältä alueelta.
Voimalat voivat erottua maisemassa hallitsevina Tyräjärven länsiosassa. Vaikutukset eivät toisaalta
kohdistu merkittävimpiin maisemanäkymiin – voimalat eivät esimerkiksi näy Tyrämäen kylälle
(maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) tai kyliltä järvelle avautuvien maisemien taustalla.
Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvot voivat heikentyä, mikäli tuulivoima-alue toteutuu koko
laajuudessaan. Vaikutuksen suuruus arvioidaan Tyräjärven osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Näkemäalueanalyysin perusteella Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Jokijärven asutus- ja kyläalueilta ja/tai
maakunnallisia maisema-, kulttuuri- tai rakennushistoriallisia arvoja sisältäviltä alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä voivat muodostua paikallisesti hallitseviksi muun muassa Hilturannan alueella. Voimalat
eivät näkemäalueanalyysin perusteella merkittävässä määrin näkyisi Kallioniemen alueelle. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan Jokijärven osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on kohtalaisia-suuria maisemallisia yhteisvaikutuksia Laurinmaan-Juurikan alueen
(tv-1 304) kanssa Jokijärven alueelle. Yhteisvaikutukset Tyräjärven alueelle ovat vähäisiä.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Tyräjärven kulttuurimaisemat sijaitsee noin 3 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Tyräjärvi on maisemallisesti komea järvi. Järven pohjois- ja itärannoilla sijaitsevat
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Tyrämäki, Tyrävaara
ja Hutunniemi. Kylistä avautuu pitkiä ja laajoja näkymiä etelään Tyräjärvelle. Jokijärven tuulivoima-alue
sijaitsee sivussa tärkeimmistä näkymäalueista, joten se ei muodostu maisemaa hallitsevaksi. Voimalat
voivat kuitenkin erottua maisemaa hallitsevina Tyräjärven länsiosissa. Tuulivoima-alueen rakentamisen
heikentävät vaikutukset maiseman arvoihin Tyräjärvellä voidaan arvioida kohtalaisiksi-suuriksi.
Tuulivoima-alue hallitsee maakunnallisesti arvokkaalta Jokijärven kulttuurimaisema-alueelta etelään
avautuvia näkymiä. Järven pohjoispuolelta järvelle ja sen yli etelään avautuvissa näkymissä laaja
tuulivoima-alue näkyy leveänä rintamana 2-5 km etäisyydellä. Tuulivoima-alue hallitsee maakunnallisesti
arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritellyltä Hiltuniemeltä järvelle avautuvia näkymiä.
Tuulivoima-alueen heikentävä vaikutus maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin on kohtalainen-suuri.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Laurinmaan-Juurikan (tv-1 304) alueen toteutuminen lisäisi Jokijärven
alueelle kohdistuvia vaikutuksia; yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi
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Kuva 16. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Pudasjärvi.
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Tolpanvaara-Jylhävaara (tv-1 306)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen ympäristöön sijoittuu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (3 km etäisyydelle) sekä
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita erityisesti alueen etelä- ja länsipuolelle. Alueen
kyläkokonaisuuksille ja viljelysmaisemille on ominaista pienipiirteisyys, mikä lisää maiseman herkkyyttä.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue huomioon ottaen, vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Laaditun mallinnuksen perusteella näkemäalueet valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella
(Iijokivarsi) ovat laajuudeltaan suppeita. Merkittäviä vaikutuksia voi syntyä erityisesti Kuren kylän alueella,
joka sijaitsee noin 4 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Laaja-alaisimmat näkymät tuulivoima-alueelle
avautuvat maakunnallisesti arvokkaalta Puhosjärven alueelta lähimmillään noin 6,5 km etäisyydellä.
Etäisyydestä johtuen muutoksia maisemanäkymissä tai kyläkuvassa ei kuitenkaan voida pitää hallitsevina.
Vaikutukset Jongun ja Jaurakan joki- ja järvimaisemiin ovat niin ikään korkeintaan kohtalaisia muun muassa
maaston peitteisyyden ja etäisyyden vuoksi. Tolpanvaaran-Jylhävaaran alueen vaikutuksia on selvitetty
yksityiskohtaisemmin alueelle suunnitellun tuulivoimahankkeen yva-menettelyn ja yleiskaavoituksen
yhteydessä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, Kuren kylän osalta
kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella ei ole yhteisvaikutuksia muiden tuulivoima-alueiden kanssa.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maiseman korkeimmille paikoille suoalueiden ympäröiville vaaroille, Iso Teerivaaralle ja Tolpanvaaralle,
sijoittuvat tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Iijoen
jokivarsimaisemat sijaitsee vajaan 3 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Maisemakokonaisuus muodostuu
Iijokea harvana ja kapeana nauhana reunustavista ja metsäisten alueiden toisistaan erottamista pienistä
kylistä viljelysalueineen. Paikoin peltoalueet sijaitsevat joen molemmin puolin vastapäätä toisiaan, ja
kapean joen yli avautuvat näkymät elävöittävät maisemakuvaa. Pienipiirteisten kyläalueiden ja erämaisten
metsäalueiden leimaama maisema on herkkää tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille. Iijoen
pohjoisrannalla noin 4 km päässä tuulivoima-alueesta on Kuren kylä. Tärkeimmät näkymät avautuvat
kylästä kaakkoon ja etelään joelle ja sen yli, kohti vaaroille rakennettua tuulivoima-aluetta.
Näkemäalueanalyysin mukaan lähimmät tuulivoima-alueen pohjoisosassa sijaitsevat voimalat näkyvät
kylään paikoin 4-5 km päässä. Kuren kylässä tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutus maiseman arvoihin
niitä heikentävästi on paikoin kohtalainen-suuri. Kauempana Iijokivarressa tuulivoima-alueen vaikutusta
maiseman arvoihin voidaan pitää laaditun näkemäalueanalyysin perusteella vähäisenä. Joen
pohjoisrannalla sijaitseva Yli-Kuren kylä on noin 6 km päässä tuulivoima-alueesta ja Ervastin kylä vajaan 10
km päässä tuulivoima-alueesta.
Tuulivoima-alueen eteläpuolella, siitä 2-3 km etäisyydellä, on maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Jongun, Jaurakan ja Puhoksen joki- ja järvimaisemat. Maisema-alueella yhdistyvät erämaatyyppinen
vaaramaisema järvineen ja jokineen sekä pienipiirteinen maaseudun kulttuurimaisema. Vesistöjen rannoilla
on myös paljon loma-asutusta. Maiseman pienipiirteisyys ja erämaisuus lisää sen herkkyyttä. Tuulivoimalat
näkyvät monin pakoin jokivarsien kyliin 3-6 km etäisyydeltä. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella
voimalat näkyisivät maisema-alueelle vain paikoin laajojen avointen maisematilojen puuttumisen ja
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puuston peittävän vaikutuksen vuoksi. Paikallisesti voi kuitenkin avautua merkittäviä näkymiä
tuulivoimaloiden suuntaan. Merkittävimmin näkymiä avautuisi Kosamon- ja Puhosjärvien suunnasta.
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutus maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi on kohtalainen.
Noin 6 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee maakunnallisesti arvokasta rakennettua
kulttuuriympäristöä edustava Puhos. Tuulivoima-alueen heikentävä vaikutus alueiden arvoihin on
vähäinen-kohtalainen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Alueen toteuttamisella ei ole yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimaalueiden kanssa.
8.1.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueelle sijoittuvien
seudullisten tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä.
Aluekohtaiset perustelut arvioinnille on esitetty luvussa 8.1.2.
Koillismaalle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön
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8.2
8.2.1

Ii
Suunnittelutilanne

Iin alueelle on voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu yhteensä
kahdeksan tuulivoimaloiden aluetta. Kuivajoen/Viinamäen (tv-1 307) alueelle on luvitettu viiden
tuulivoimalan hankekokonaisuus (Viinamäki) ja Pahkakoski-Peurasuon (tv-1 314) Iin kunnan (enklaavi)
alueelle on suunnitteilla enintään 32 voimalaa käsittävä tuulivoimapuisto (Pahkakoski). Merialueella 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitetun Suurhiekan alueen (tv-2 202) osayleiskaavoitus on valmis, mutta hanke
ei ole edennyt rakentamisvaiheeseen.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle on
toteutunut ja suunnitteilla useita tuulivoimalahankkeita. Olhavan-Myllykankaan alueelle rakentunut
kokonaisuus käsittää 38 toiminnassa olevaan tuulivoimalaa. Suunnitteilla olevat Isokankaan (5 voimalaa) ja
Palokankaan (12 voimalaa) hankealueet laajentaisivat alueen yli 50 voimalan kokonaisuudeksi.
Merialueelle sijoittuvaa Maakrunnin matalikkoa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan 3.
vaihemaakuntakaavassa mahdollisesti uutena merituulivoima-alueena.
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Kuva 17. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Ii.
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8.2.2

Aluekohtainen vaikutustarkastelu

Kuivajoki/Viinamäki (tv-1 307)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen lounaispuolelle noin 5-10 km etäisyydelle sijoittuu Kuivajoen suun maakunnallisesti arvokas
maisema-alue. Simojokisuun valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 9 km
etäisyydelle. Lähialueella on vain vähän asutusta; Kuivajoen asemakylä on noin 4,5 km päässä.
Vaikutusalueen herkkyys on kokonaisuutena arvioiden kohtalainen.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä arvokkaiksi luokitelluilta maisema-alueilta ja asutuilta alueilta. Voimalat
sijoittuvat kuitenkin pääosin melko etäälle ko. alueilta. Voimalat eivät hallitse maisemaa, eivätkä muutokset
kohdistu erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Muutokset maisemanäkymissä ovat kokonaisuutena
arvioiden verrattain vähäisiä muun muassa maaston peitteisyyden vuoksi. Simojokisuun ja Kuivajokisuun
maisema-arvot voivat heikentyä korkeintaan hyvin vähäisessä määrin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia useiden Iin ja Simon alueelle suunniteltujen ja jo toteutettujen
tuulivoima-alueiden kanssa. Etäisyydet lähimpiin muihin tuulivoima-alueisiin ovat 6 km (Ii Isokangas) ja 3,5
km (Simo Halmemäki). Kuivajoen Asemakylän ympäristöön sijoittuu useita tuulivoima-alueita alle 5 km
etäisyydelle. Avoimien maisematilojen puuttumisen vuoksi yhteisvaikutukset jäävät näkemäalueanalyysin
perusteella kuitenkin kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kuivajokisuistossa, noin 5 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsee maakunnallisesti arvokas
maisema-alue Kuivajoen suun kulttuurimaisema. Maisema-alueelle tyypilliset näkymät avautuvat
jokisuistoon itään, kaakkoon, etelään ja lounaaseen, ja maisema-alueen koillispuolella sijaitseva tuulivoimaalue jää sivuun tärkeimmistä näkymistä. Tuulivoima-alueen toteuttaminen heikentää maisema-alueen
arvoja korkeintaan vähäisessä määrin.
Rannikkoa myötäillen jokisuiston poikki kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokas tielinjaus PohjoisPohjanmaan rantatie. Osa tieosuuksista kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen
Pohjanmaan rantatie. Tie kulkee yli 5 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Näkemäalueanalyysin
mukaan maaston peitteisyys peittää näkymiä tuulivoima-alueelle. Tuulivoima-alueen rakentamisella ei ole
vaikutusta tiemaiseman arvoihin.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Hyry (tv-1 308)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kuivajokivarressa tuulivoima-alueen pohjoispuolella on
kyläasutusta. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi merkittävässä määrin nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta,
eikä alueen toteuttamisella ei ole vaikutuksia ko. alueiden arvoihin. Kaukomaisemassa voimalat voivat tosin
paikoin näkyä peitteisesti Simojokisuun valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, joka sijaitsee noin
20 km etäisyydellä. Tuulivoimalat olisivat nähtävissä erityisesti tuulivoima-aluetta ympäröiviltä suoalueilta.
Voimalat näkyisivät paikoin Kuivajokivarren kyläasutukselle lähimmillään noin 2-3 km etäisyydeltä. Ko.
alueella ei ole laajoja avoimia maisematiloja, mikä lieventää vaikutuksia. Vaikutukset Olhavajokivarteen
jäävät vähäisiksi maaston peitteisyyden vuoksi. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoimaloiden
alueiden sekä maakuntakaavavarausten Hirvisuo ja Kaihuanvaara kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat
pääasiassa ympäristön avoimille suoalueille. Yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoimalat eivät juuri ole nähtävissä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteilta.
Voimaloita voi lähinnä näkyä Simon edustalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle noin 20 km
päähän.
Kuivajoen varressa, vajaan 4 km etäisyydellä voimala-alueesta, sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaseen
rakennettuun kulttuuriympäristöön pyramidikattoiset kesänavetat kuuluva Halttu. Näkemäalueanalyysin
perusteella maaston peitteisyyden vuoksi voimalat eivät todennäköisesti näy kohteeseen. Tuulivoimaalueen toteuttamisella ei siten ole vaikutusta kohteen arvoihin.
Maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Kuivajokisuun kulttuurimaisema on matkaa noin 14 km.
Voimala-alue voi näkyä hyvin vähäisissä määrin Kuivajoen pohjoisrannalta itään ja kaakkoon jokisuistoon
avautuvien näkymien taustamaisemassa, 14–19 km etäisyydellä. Kuivajokivarressa noin 11 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Harjulan kulttuurimaisema
Kuivajokivarressa. Voimalat eivät näy ko. alueelle.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Hirvisuo (tv-1 309)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen lähiympäristössä ei ole maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Olhavajokivarressa on vain vähän asutusta ja avointa maisematilaa. Ympäristön soidensuojelualueilla ei ole
erityistä maakunnallista tai seudullista merkitystä virkistyskäytön kannalta. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristön avoimilta suoalueilta. Muutokset eivät kohdistu
erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Arvokkaiksi luokiteltujen alueiden tai kohteiden arvot eivät
heikenny. Kaukomaisemassa voimalat ovat näkyvissä Oijärven alueelta yli 10 km etäisyydeltä. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoimaloiden
alueiden sekä maakuntakaavavarausten Hyry (tv-1 308) ja Kaihuanvaara (tv-1 311) kanssa.
Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääasiassa ympäristön avoimille suoalueille. Yhteisvaikutusten suuruus
arvioidaan kohtalaiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Noin 10 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee
maakunnallisesti arvokas maisema-alue Harjulan kulttuurimaisema Kuivajokivarressa. Voimalat eivät näkyisi
ko. alueelle.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi-kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Kaihuanvaara (tv-1 311)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristössä ei ole maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita
alueita. Ympäristössä on vähän asutusta. Oijärvi sijoittuu noin 7 km etäisyydelle alueen koillispuolelle.
Oijärveltä avautuu näkymiä voimaloiden suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille
muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen suuresta koosta huolimatta sen toteuttamisen aiheuttamat muutokset
maisemanäkymissä ovat kokonaisuutena arvioiden korkeintaan kohtalaisia. Tuulivoimalat näkyisivät 0-5 km
säteellä lähinnä alueen itä- ja pohjoispuolen suovaltaisille alueille. Asutuilta alueilta ei avaudu laajoja
näkymiä tuulivoima-alueiden suuntaan. Tosin kaukomaisemassa voimalat ovat näkyvissä Oijärven alueelta
lähimmillään noin 10 km etäisyydeltä – siellä vaikutus kohdistuisi järvimaisemaan ja yksittäisille asunnoille.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoimaloiden
alueiden sekä maakuntakaavavarausten Hyry ja Hirvisuo kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääasiassa
ympäristön avoimille suoalueille. Kaukomaisemassa yhteisvaikutuksia syntyy lähinnä Hirvisuon (tv-1 309)
alueen kanssa Oijärven alueelle, jonne näkyisi 10–15 km etäisyydeltä yhteensä noin 40 voimalaa.
Yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Vuornoskangas-Aaltokangas (tv-1 312)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristössä ei ole maiseman kannalta arvokkaita alueita. Alueen sisään sijoittuu
yksittäinen maakunnallisesti arvokas rakennus pihapiireineen. Ympäristössä on vähän asutusta.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat kokonaisuutena arvioiden voimakkuudeltaan vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia.
Maisemakuvan muutokset tapahtuvat paikoissa, joissa ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja. Asutuilta
alueilta ei avaudu laajoja näkymiä tuulivoima-alueiden suuntaan. Lähimmät maisemallisesti arvokkaat
alueet ovat Iijokivarressa yli 10 km etäisyydellä – laaditun näkemäalueanalyysin perusteella voimalat voivat
näkyä ko. alueille korkeintaan vähäisessä määrin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on jossain määrin yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoima-alueiden,
Kaihuanvaaran alueen ja Pohjois-Iin alueen kanssa. Tuulivoima-alueet sijoittuvat 5-10 km etäisyydelle
toisistaan. Yhteisvaikutuksia rajoittaa se, että tuulivoima-alueiden väliin jäävät alueet ovat pääosin
peitteisiä. Merkittäviä yhteisvaikutuksia maisemallisesti arvokkaille alueille tai asutukselle ei arvioida
syntyvän. Yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät maisemallisesti arvokkaat alueet, Karjalankylän –
Hökänrannan kulttuurimaisemat Iijokivarressa, Jakkukylän kulttuurimaisema Iijokivarressa ja Iijoen suun
kulttuurimaisemat, sijoittuvat yli 10 km etäisyydelle. Alueiden arvoja heikentävä vaikutus jää siten etäisyys
huomioiden vähäiseksi. Voimaloita tai niiden osia voi näkyä ko. alueille vähäisessä määrin.
Alueen sisällä sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Vuornoskankaan
savottakämppä. Kämppä on hyvin säilynyt ja edustava esimerkki savotoihin liittyvästä
rakentamisperinteestä. Kämppä on rakennettu majoitusrakennukseksi savotoissa työskenteleville
metsätyömiehille. Pihapiiriin kuuluvat kookas kämppärakennus, saunarakennus ja huussit. Kämppää
ympäröivät metsäalueet, joilla on paikoin suoritettu laajoja hakkuita. Maisemassa tapahtuvat muutokset
ovat savottatyömaille ominainen piirre, ja jo alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kohde on ollut osa
metsätöiden seurauksena muuttuvaa maisemaa. Kohteen arvot eivät estä tuulivoima-alueen rakentamista.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.
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Pohjois-Ii (tv-1 313)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu muun muassa valtakunnallisesti
arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Iin
taajama on lähimmillään 2 km etäisyydellä. Vaikutusalueelta avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen
suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä useilta arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Laaja-alaisimmin vaikutuksia
syntyy Iijoen suiston alueelle (osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta), jonne näkyisi noin 20
voimalaa 4-10 km etäisyydeltä. Voimalat eivät tällä alueella kuitenkaan pääosin hallitsisi maisemaa, eivätkä
muutokset kohdistuisi erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Voimaloita olisi nähtävissä monin paikoin
Iijokivarresta ja Iin taajaman alueelta Iijoen yli avautuvan maiseman taustalla. Lähimpien voimaloiden
vaikutus voi olla vielä melko hallitseva muun muassa Akolan tilan ja Iin Haminan alueilla (molemmat RKY
2009), ks. tarkempi kuvaus suhteessa arvoalueisiin/kohteisiin alla. Vaikutuksia Iijokivarteen toisaalta
rajoittaa laajojen avointen maisematilojen puuttuminen. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena
kohtalaiseksi. RKY-kohteiden (Iin Hamina, Akolan tila) osalta vaikutus voi olla kohtalainen-suuri tuulivoimaalueen eteläosaan sijoittuvien voimaloiden osalta.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella voi olla vähäisessä määrin yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoimaalueiden sekä Aaltokankaan-Vuornoskankaan alueen (tv-1 312) kanssa. Tuulivoima-alueet sijoittuvat 5-10
km etäisyydelle toisistaan. Yhteisvaikutuksia rajoittaa se, että tuulivoima-alueiden väliin jäävät alueet ovat
pääosin peitteisiä. Merkittäviä yhteisvaikutuksia maisemallisesti arvokkaille alueille tai asutukselle ei
arvioida syntyvän. Yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Iijoen suun kulttuurimaisemat sijaitsee lähimmillään noin 2 km
päässä tuulivoima-alueelta. Iijokisuisto on sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokas
kokonaisuus. Iijoelle avautuvat näkymät ovat olennainen osa maisemakuvaa. Tuulivoima-alue näkyy paikoin
maisemarakenteen kannalta keskeisimmiltä paikoilta Iijoen etelärannoilta joelle ja sen yli pohjoiseen
avautuvien näkymien taustamaisemana noin 3-5 km etäisyydellä. Tuulivoima-alueen rakentamisen
heikentävät vaikutukset maiseman arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi. Vaikutukset ovat suurimmat
keskeisimmillä paikoilla ja maisemallisissa solmukohdissa Iin taajaman, Haminan, pappilan ja joen yli
johtavien siltojen tienoilla sekä taajaman ja Asemankylän välisellä alueella joen eteläpuolella. Näillä alueilla
on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tärkeimmät näkymät avautuvat pohjoiseen kohti
tuulivoima-aluetta.
Iijokisuistossa on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi
kulttuuriympäristöiksi määriteltyjä kokonaisuuksia. Valtakunnallisesti arvokkaita ovat Iin Haminan vanha
satama- ja kauppapaikka, Akolan tila ja kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie kuuluvat tieosuudet.
Asemankylän raitti ja Iin rautatieasema, Kauppila ja Raasakan voimalaitosalue ovat maakunnallisesti
arvokkaita kokonaisuuksia. Alueista kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Hamina, Akola ja Kauppila ovat
herkimpiä muutoksille. Hamina, keskiajalta periytyvä satama- ja kauppapaikka, on saanut nykyisen
muotonsa 1800-luvulla. Se on harvinainen ja hyvin säilynyt, omaleimainen ja identiteetiltään vahva

73
kokonaisuus, johon liittyy merkittäviä historiallisia, arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja. Akolan tilan
Iijoen töyräälle 1700-luvun lopulla rakennettu kookas, kaksikerroksinen ja mansardikattoinen päärakennus
hallitsee jokimaisemaa Iin Haminan pohjoispuolella. Se kuuluu Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiin
myöhäiskustavilaisen ajan rakennuksiin. Kauppilan alueella rinnakkain Iijoen etelärannalla sijaitsevat
Minnalan, KulttuuriKauppilan ja Pahkalan pihapiirit muodostavat edustavan, kerroksellisen esimerkin
Iijokivarren rakennusperinteestä. Lähimmät tuulivoimalat näkyvät näille alueille 2-4 km etäisyydellä, jolloin
vaikutus alueiden arvoihin voi muodostua suureksikin. Tuulivoima-alueen rajaaminen eteläosastaan
esitettyä pienemmäksi voisi vähentää vaikutuksia arvoalueisiin.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa tiemaisemissa tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset
alueen arvoihin jäävät kohtalaisiksi. Voimalat näkyvät tielle paikoin, mutta näkemäalueanalyysin mukaan
teitä ympäröivät metsäalueet peittävät valtaosan näkymistä. Lähimpänä tuulivoima-aluetta sijaitseva
Raasakan voimalaitosalue edustaa teollista maisemaa, joten tuulivoima-alueen rakentamisella ei ole
vähäistä suurempaa vaikutusta sen arvoihin.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.

74
Pahkakoski-Peurasuo (tv-1 314)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Iijoen eteläpuolelle noin 2-3 etäisyydelle joesta. Jokivarressa on kohtalaisesti
asutusta ja muun muassa rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita (ml. yksi RKY 2009 -kohde). Kierikki
(arkeologia- ja matkailukohde, maakunnallisesti merkittävä) sijaitsee noin 4-5 km etäisyydellä. Tuulivoimaalueen eteläpuolelle sijoittuu laaja Hirvisuon soidensuojelualue, joka on luokiteltu myös maakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti Hirvisuon alueelta (osa maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta Hirvisuo ja Kuusisuo-Hattusuo). Lähimmät voimalat sijoittuisivat Hirvisuon pohjoispuolelle noin 2-3
km etäisyydelle ja voisivat siten hallita alueen pohjoisosan maisemaa. Tuulivoima-alueen pohjoispuolelle
Iijokivarteen vaikutukset olisivat vähäisemmät laajojen avoimien maisematilojen puuttumisen vuoksi.
Maisemallisia vaikutuksia aiheutuisi kuitenkin mm. Kierikin alueelle (matkailu- ja arkeologiakohde), jonne
lähimmät voimalat näkyisivät noin 4-5 km etäisyydeltä. Yksittäisistä pihapiireistä voi avautua merkittäviä
näkymiä Iijoen yli tuulivoimaloiden suuntaan Pahkakosken-Hirvelän välisellä alueella. Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, Hirvisuon osalta suureksi.
Yhteisvaikutukset
Pahkakosken-Peurasuon alueella voi olla korkeintaan vähäisiä yhteisvaikutuksia VuornoskankaanAaltokankaan tuulivoima-alueen (tv-1 312 kanssa); alueiden välinen etäisyys on yli 20 km. Yhteisvaikutusten
suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Näkemäalueanalyysin perusteella laaja tuulivoima-alue näkyy paikoin Iijokivarteen maisemaa hallitsevana
kokonaisuutena. Iijokivarressa, vajaan 3 km etäisyydellä voimala-alueesta, sijaitsee valtakunnallisesti
arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön pyramidikattoiset kesänavetat kuuluva Hirvelä.
Näkemäalueanalyysin perusteella voimalat saattavat näkyä kohteeseen paikoin, mutta enimmäkseen
maaston peitteisyys estää laajoja näkymiä tuulivoima-alueelle. Kohteen arvoja heikentävä vaikutus on
vähäinen.
Tuulivoima-alueen eteläpuolella, noin 1-2 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista, sijaitsee maisemaalueena maakunnallisesti arvokas Hirvisuo. Alue on maisemallisesti ja linnustollisesti erittäin merkittävä, ja
se tunnetaan myös retkeilykohteena. Laajalle, tasaiselle ja puuttomalle suomaisemalle ovat ominaisia
pitkät ja laajat näkymät. Lähellä sijaitseva laaja tuulivoima-alue hallitsee maisemakuvaa ja suolle ominaisia
näkymiä. Maisemallisesti tärkeimmät näkymät suolle avautuvat valtatieltä 20, tiemaisemassa Hirvisuo
hahmottuu arvokkaana ja mieleen jäävänä maisemanähtävyytenä. Tuulivoima-alue erottuu tieltä käsin
suon takana leveänä taustamaisemana noin 7-11 km etäisyydellä tiestä. Hirvisuon takaosassa rauhallisella
alueella voimalat näkyvät 2-3 km päässä maisemaa hallitsevina. Tuulivoimaloita näkyisi Hirvisuon eri osiin
10 km säteellä 20–60 kpl. Arvokkaaksi luokitellun eheän suomaiseman arvot voivat selvästi heikentyä,
mikäli tuulivoima-alue toteutuu koko laajuudessaan. Vaikutus maiseman arvoihin on Hirvisuolla suuri.
Kaukomaisemassa voimaloita näkyisi myös Kuusisuo-Hattusuon alueelle, mutta vaikutus olisi Hirvisuota
vähäisempi.
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Kuva 18. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Yli-Ii-Oulu.
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Hirvisuon länsipuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Somerovaaran asutustilakylä, esimerkki
jälleenrakennuskauden uudisasutuksesta. Kylä on useita kilometrejä pitkä ja nauhamainen, yleisilmeeltään
metsäinen. Puusto peittää näkymiä vajaan 3 km päässä sijaitsevalle tuulivoima-alueelle; voimaloita voi
näkyä alueelle vähäisessä määrin. Kylämaisema kestää hyvin tuulivoimarakentamista, sen herkkyys on
vähäinen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.
Suurhiekka-Pitkämatala (tv-2 202)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Suurhiekan-Pitkämatalan alue sijaitsee merellä, lähimmät voimalat sijaitsevat yli 20 km etäisyydellä
rannikosta. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Krunnit sijaitsee noin 9-20 km etäisyydellä tuulivoimaalueesta. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Suurhiekan-Pitkämatalan alueen toteuttamisen maisemavaikutukset kohdistuisivat pääosin ympäröivälle
merialueelle. Kaukomaisemassa voimalat näkyisivät myös rannikolle, joka sijaitsee lähimmillään noin 25 km
päässä. Maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltujen alueiden osalta merkittävimmät muutokset kohdistuisivat
Krunnien maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta avautuviin näkymiin. Suurhiekan alue sijoittuu
Krunnien lounaispuolelle pääosin yli 10 km etäisyydelle alueen saarista. Muutokset maisemanäkymissä
Krunneilta avomerellä päin olisivat laaja-alaisia (ks. myös yhteisvaikutukset). Yksittäisten voimaloiden
vaikutus ei ole hallitseva, mutta näkyvien voimaloiden määrä on keskimääräinen – erittäin suuri (10 km
säteellä 25 voimalaa, 20 km säteellä 160 voimalaa). Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Kaikkien tarkasteltavien merituulivoima-alueiden toteutuessa olisi Suurhiekan-Pitkämatalan alueella
maisemallisia yhteisvaikutuksia Lapin maakunnan puolelle sijoittuvan laajan merituulivoima-alueen kanssa,
joka sijoittuu välittömästi nyt arvioitavan Pohjois-Pohjanmaan puoleisen alueen yhteyteen. Yhdessä alueet
muodostaisivat valtakunnallisestikin erittäin suuren (jopa 400 voimalan) tuulivoima-alueen.
Yhteisvaikutuksia syntyisi myös Maakrunnin matalikon tuulivoima-alueen ja Hoikka-HiueLuodeleton/Haukiputaan merituulivoima-alueen kanssa. Kaukomaisemassa rannikolta ja muun muassa
Hailuodosta katsottuna alueet muodostaisivat maisemallisesti jopa melko katkeamattoman
tuulivoimaloiden ketjun Hailuodon, Oulun, Iin ja Simon rannikolta avautuvaan maisemaan.
Yhteisvaikutukset muiden tarkasteltavien tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan suuriksi erityisesti
Krunnien osalta.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Krunnien saariryhmään kuuluviin saariin liittyy historiallisia, arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja sekä
luontoarvoja. Ulkokrunni on yksi Suomen edustavimmista merenkulun rakennusperinnön kohteista.
Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta on rakennettuna kulttuuriympäristökokonaisuutena
valtakunnallisesti arvokas. Hyvin säilynyt ja monipuolinen kokonaisuus on hyvä esimerkki eristyneissä
oloissa toimineesta merenkulun virkamiesyhdyskunnasta. Vuonna 1874 rakennettu Ulkokrunnin

77
tunnusmajakka erottuu maisemassa saarta hallitsevana maamerkkinä. Ulkokrunnin eteläosassa sijaitsee
rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokkaaksi määritelty, 1900-luvun puolivälin
paikkeilla rakentunut Pihlajakarin kalastajakylä. Ulkokrunnin saari sijaitsee noin 7-10 km etäisyydellä
lähimmistä tuulivoimaloista. Laaja, Krunnien suunnalta katsottuna lähes 30 km levyisenä kokonaisuutena
näkyvä tuulivoima-alue hallitsee Krunnien saarilta merelle avautuvia näkymiä. Heikentävä vaikutus alueen
arvoihin muodostuu kohtalaiseksi-suureksi. Suurhiekan alue ja Krunnien pohjoispuolelle suunniteltu
Maakrunnin matalikon alue saartavat Krunnien saariryhmän lounaassa, lännessä ja pohjoisessa. Suurhiekan
alueen laajentaminen luoteeseen ja pohjoiseen, osittain Lapin maakunnan puolelle, lisää vaikutuksia
merkittävästi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Iijoen suun kulttuurimaisemat sijaitsee yli 20 km etäisyydellä
lähimmistä tuulivoimaloista. Iijokisuulla, yli 20 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista, on valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustava kokonaisuus Iin Röytän luotsiasema, hyvin säilynyt
1800- ja 1900-lukujen taitteen luotsiasema, joka on osa varsin hyvin säilynyttä satamamiljöötä. Tuulivoimaalueen arvoalueiden arvoja heikentävä vaikutus on vähäinen. Tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset on
kuitenkin hyvä huomioida: Haukiputaan, Suurhiekan ja Maakrunnin matalikon tuulivoima-alueet näkyvät
Iijokisuistosta ja Röytästä merelle avautuvassa maisemassa lähes yhtenäisenä, koko horisontin levyisenä
nauhana.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Suurhiekan-Pitkämatalan alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
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Kuva 19. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Merialue pohjoinen.
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Olhava-Myllykangas-Palokangas
Tarkasteltava aluekokonaisuus käsittää seuraavat toiminnassa olevat tuulivoima-alueet: Olhava, Olhavan
laajennus, Olhava Nyby ja Myllykangas sekä seuraavat suunnitellut tuulivoima-alueet: Palokangas,
Isokangas.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue
sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Kuivajoen
Asemankylä sijaitsee noin 3 km ja Olhavan kylä noin 1 km etäisyydellä alueesta. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen toteuttamisen maisemavaikutukset kohdistuisivat laajimmin alueen itäpuolella
sijaitsevilla suoalueille sekä toisaalta merialueelle. Suuren tuulivoima-alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) on muutoin verrattain vähän avointa maisematilaa, minkä vuoksi
näkemäalueet jäävät melko paikallisiksi. Merkittävimmin voimaloita on/olisi nähtävissä Olhavan kylän
alueella sekä Kuivajokisuun alueella. Lähimmät voimalat sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä Olhavan
asutuksesta. Lähimpien voimaloiden vaikutus on hallitseva. Kuivajokisuun kulttuurimaisema-alueelle
voimaloita näkyisi lähimmillään noin 4 km etäisyydeltä. Olhava alueelle sijoittuu yksi valtakunnallisesti
arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue (Nyby), jonka lähialueella on toiminnassa useita voimaloita.
Alueen laajentaminen itään (Palokangas) ei merkittävästi lisää maisemaan ja kulttuuriympäristöön
kohdistuvia vaikutuksia. Alueen laajentaminen pohjoiseen lisää vaikutuksia Kuivajokisuun alueelle.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, paikallisesti olemassa olevien voimaloiden
vaikutukset ovat osin suuria Olhavan-Nybyn alueelle lähimpien voimaloiden hallitessa maisemakuvaa.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden Iin ja Simon tuulivoima-alueiden kanssa.
Tuulivoima-alueet sijoittuvat 5-10 km etäisyydelle toisistaan. Yhteisvaikutuksia rajoittaa se, että tuulivoimaalueiden väliin jäävät alueet ovat pääosin peitteisiä. Merkittäviä yhteisvaikutuksia maisemallisesti
arvokkaille alueille tai asutukselle ei arvioida syntyvän. Merialueelle ja paikoin rannikolle (esim. Vatungin
alue) yhteisvaikutuksia syntyisi, mikäli Maakrunnin matalikon merituulivoima-alue toteutuisi.
Yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kuivajoen suun kulttuurimaisema sijaitsee noin 3 km etäisyydellä
tuulivoima-alueen pohjoisosista (Isokankaan alueesta). Jo toteutetulla alueella sijaitsevat lähimmät
voimalat näkyvät Pohjoisrannalle noin 5-6 km etäisyydellä. Jokisuiston länsirannalla sijaitseva
Pohjoisrannan kylä on eheä maisemallinen kokonaisuus, jossa talonpoikaista rakentamisperinnettä
edustavat rakennukset, viljelysalueet ja jokiuomaa myötäilevä vanha tie muodostavat monimuotoisen ja
pienipiirteisen kokonaisuuden. Alueelle ominainen vanhan ja perinteisen maaseudun kulttuurimaiseman
leima lisää maiseman herkkyyttä muutoksille. Pohjoisrannan kylästä tärkeimmät näkymät avautuvat itään
ja kaakkoon joelle ja suistoalueelle, kohti tuulivoima-aluetta. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat
näkyvät paikoin Pohjoisrannan kylään, lähimmät niistä 3-6 km etäisyydeltä. Alle 5 km etäisyydellä maisemaalueesta sijaitsee kuitenkin vain kaksi voimalaa. Voimala-alueen rakentamisen maisema-alueen arvoja
heikentävä vaikutus on kohtalainen. Isokankaan alueen toteuttamatta jättäminen pienentäisi
tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvokkaan maisema-alueen arvoihin.
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Rannikkoa myötäillen valtatien rinnalla kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokas tielinjaus PohjoisPohjanmaan rantatie. Osa tieosuuksista kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen
Pohjanmaan rantatie. Tie kulkee alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Voimalat näkyvät paikoin tielle,
mutta enimmäkseen maaston peitteisyys peittää näkymät tuulivoima-alueelle. Tuulivoima-alueen vaikutus
tiemaiseman arvoihin voidaan arvioida vähäiseksi.
Rannikolla sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristökokonaisuuteen
Pohjanmaan teollisuuden kartanot kuuluva Nyby. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat 1-2 km etäisyydellä
arvoalueesta. Näkemäalueanalyysin perusteella arvoalueelle voi paikoin näkyä kymmeniä tuulivoimaloita.
Puusto peittää paikoin näkymiä, joten tuulivoima-alue ei erotu kohteeseen laajana taustamaisemana. Jo
toteutetut lähellä arvoaluetta sijaitsevat korkeat tuulivoimalat voivat paikoin hahmottua maisemaa
hallitsevina. Niiden aiheuttama kohteen arvoja heikentävä vaikutus on karttatarkastelun perusteella
huomioiden kohtalainen-suuri. Tarkempi arviointi edellyttää tilanteen tarkistamista maastossa.
Tuulivoima-alueen laajennus (Palokangas) sijoittuu Nybystä käsin katsottuna olemassa olevan tuulivoimaalueen taakse. Laajennuksen toteuttamisen vaikutus kohteen arvoihin on nykyiseen tilanteeseen verrattuna
vähäinen-kohtalainen.
Olhavanjokivarressa jokisuiston lähellä sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavaa kokonaisuutta: Hevoskallion huvilat ja Sassintien raitti. Tuulivoima-alueen
vaikutus arvoalueiden arvoihin on kohtalainen. Hevoskallion huvila-alue sijaitsee 2 km päässä lähimmistä
tuulivoimaloista. Näkemäalueanalyysin perusteella laaja tuulivoima-alue näkyy mereltä kohti huvila-aluetta
avautuvia näkymiä selvästi hallitsevana taustamaisemana, mutta maaston peitteisyyden vuoksi voimalat
eivät näy huvila-alueelle. Huviloilta tärkeimmät näkymät avautuvat merelle, poispäin tuulivoima-alueesta.
Tuulivoima-alueen laajennus (Palokangas) sijoittuu Hevoskalliolta käsin katsottuna jo olemassa olevan
tuulivoima-alueen taakse, joten sen toteuttaminen ei lisää vaikutuksia alueen arvoihin. Sassintien raitilta
tärkeimmät näkymät avautuvat pohjoiseen, kohti jokea ja tuulivoima-aluetta. Lähimmät jo olemassa olevat
voimalat sijaitsevat alle 2 km päässä. Laajalla alueella sijaitsevat kookkaat tuulivoimalat hallitsevat
maisemaa. Tuulivoima-alueen laajentaminen ei enää entisestään suurenna vaikutusta, koska laajennusalue
(Palokangas) jää jo toteutetun alueen taakse. Laajennusvaiheessa toteutettavat voimalat sijoittuvat noin 4
km etäisyydelle Sassintien raitista.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.
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Maakrunnin matalikko
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Simojokisuun valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu noin 4 km tuulivoima-alueesta pohjoiseen.
Maakunnallisesti arvokas Krunnien alue sijoittuu välittömästi tuulivoima-alueen eteläpuolelle. Iin
rannikolle sijoittuu melko runsaasti loma-asutusta, jolle tuulivoima-alue näkyisi lähimmillään noin 9 km
etäisyydeltä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti valtakunnallisia ja maakunnallisia maisema-arvoja sisältäviltä
alueilta. Simojokisuun alueelle vaikutukset voivat olla hallitsevia lähinnä lähimpänä tuulivoima-aluetta
olevilta saarilta/merialueelta tarkasteltuna (etäisyys 4 km). Krunnien alueella muutokset
maisemanäkymissä ovat hallitsevia lähinnä tuulivoima-aluetta olevalta, arvokkaaseen
maisemakokonaisuuteen kuuluvalta merialueelta ja Maakrunnin saarelta. Ulkokrunni (osin RKY 2009)
sijoittuu noin 6,5 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Kokonaisuutena arvioiden maakunnallisesti
arvokkaan, nykytilassa eheän saaristomaiseman arvot voivat selvästi heikentyä laaja-alaisen ja alueen
välittömään läheisyyteen sijoittuvan tuulivoima-alueen toteuttamisen seurauksena. Iin rannikon osalta
tuulivoimalat aiheuttaisivat laaja-alaisia muutoksia merelle avautuvissa maisemanäkymissä. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan Simojokisuun osalta kohtalaiseksi, Krunnien osalta suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella olisi yhteisvaikutuksia sen Lapin maakunnan puolelle jatkuvan osaalueen kanssa. Merialueella yhteisvaikutuksia olisi myös Suurhiekan-Pitkämatalan laajan
tuulivoimakokonaisuuden (Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava tv-2 202 ja Lapin merituulivoimaalueiden varaukset) ja kaukomaisessa Hoikka-Hiue-Luodeleton/Haukiputaan merituulivoima-alueen kanssa
erityisesti Krunnien maisemakokonaisuuden kannalta. Krunnien alueelta olisi nähtävissä jopa useita satoja
tuulivoimaloita. Muun muassa Simojokisuuhun ja muualle merialueelle yhteisvaikutuksia syntyy myös
mantereelle Simon ja Iin alueelle sijoittuvien useiden tuulivoima-alueiden kanssa. Simojoen suun
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle näkyisi laaditun näkemäalueanalyysin mukaan 70–80
voimalaa 10 km säteellä, suurimmat vaikutukset kohdistuvat maisemakokonaisuuteen kuuluvalle
merialueelle. Alueen ympäristössä on yhteensä viisi tuulivoima-aluetta 5 km säteellä. Yhteisvaikutukset
arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakrunnin matalikon alue sijaitsee merellä, lähimmät voimalat sijaitsevat 4-9 km etäisyydellä rannikosta.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Simojoen suun kulttuurimaisemat sijaitsee Lapin maakunnassa
lähimmillään noin 3 km päässä tuulivoima-alueesta. Maisema-alue edustaa Perämeren rannikon
perinteistä, vaurasta kulttuuriympäristöä. Maisema on historiallisesti kerroksellista, mistä kertovat
muinaisjäännökset, arvokas rakennuskanta, tiestö ja lukuisat perinnebiotoopit. Rannikon maankohoaminen
on muokannut vahvasti kulttuurimaisemaa. Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus ja Pohjanmaan
rantatie. Maisema-alueen herkkyys muutoksille on suuri. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat
näkyvät paikoin rannoille ja saaristoon lähimmillään 4-5 km päässä. Puusto peittää monin paikoin näkymiä,
joten tuulivoima-alue ei hahmotu maisemaa kokonaisvaltaisesti hallitsevana. Rannoilta merelle etelään ja
lounaaseen avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue näkyy paikoin leveänä nauhana. Tuulivoima-alueen
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maiseman arvoja heikentävä vaikutus on saariston alueella kohtalainen. Mantereella vaikutus jäänee
etäisyys huomioiden vähäiseksi, lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat yli 6 km päässä.
Maakunnallisesti arvokas Kuivajoen suun kulttuurimaisema sijaitsee lähimmillään noin 7 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Rannikolla sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun
kulttuuriympäristökokonaisuuteen Pohjanmaan teollisuuden kartanot kuuluva Nyby sekä maakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristökokonaisuus Hevoskallion huvilat, alueet sijaitsevat noin 10–12 km
etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Rannikkoa myötäillen kulkee kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie. Osia tietä kuuluu valtakunnallisesti
arvokkaaseen kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie. Tuulivoima-alue näkyy laajana rintamana Kuivajoen
suistosta ja rannikolta merelle avautuvien näkymien taustamaisemana. Vaikutus maisema-alueen arvoihin
on vähäinen-kohtalainen, herkkyyttä lisää merimaiseman avoimuus.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Krunnit sijaitsee tuulivoima-alueen välittömässä läheisyydessä.
Suurimmat saaret, Maakrunni ja Ulkokrunni, sijaitsevat noin 3 km ja noin 7 km päässä lähimmistä
tuulivoimaloista. Krunnien saariryhmään kuuluviin saariin liittyy historiallisia, arkkitehtonisia ja
maisemallisia arvoja sekä luontoarvoja. Ulkokrunni on yksi Suomen edustavimmista merenkulun
rakennusperinnön kohteista. Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta on rakennettuna
kulttuuriympäristökokonaisuutena valtakunnallisesti arvokas. Hyvin säilynyt ja monipuolinen kokonaisuus
on hyvä esimerkki eristyneissä oloissa toimineesta merenkulun virkamiesyhdyskunnasta. Vuonna 1874
rakennettu Ulkokrunnin tunnusmajakka erottuu maisemassa saarta hallitsevana maamerkkinä. Ulkokrunnin
eteläosassa sijaitsee rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokkaaksi määritelty, 1900luvun puolivälin paikkeilla rakentunut Pihlajakarin kalastajakylä. Tuulivoima-alueen aiheuttama alueiden
arvoja heikentävä vaikutus on kohtalainen-suuri, herkkyyttä lisää merimaiseman avoimuus. Krunnien
saariryhmää lounaassa, lännessä ja pohjoisessa saartavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutus muodostuu
suureksi.
Maisema-alueena maakunnallisesti arvokkaalta Iijoen suun kulttuurimaisema-alueelta Maakrunnin
tuulivoima-alue näkyy merimaisemassa noin 14 km etäisyydellä. Vaikutus alueen arvoihin on vähäinen. On
kuitenkin hyvä huomioida tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset: Haukiputaan, Suurhiekan ja Maakrunnin
matalikon tuulivoima-alueet näkyvät Iijokisuistosta merelle avautuvassa maisemassa lähes yhtenäisenä,
koko horisontin levyisenä nauhana.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan merkitykseltään
suuriksi.
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8.2.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Iin alueelle sijoittuvien seudullisten tuulivoima-alueiden
toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut arvioinnille on
esitetty luvuissa 8.2.2.
Iin alueelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön.
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8.3
8.3.1

Oulu-Muhos-Utajärvi
Suunnittelutilanne

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa aluekokonaisuudelle on osoitettu kaksi tuulivoima-aluetta:
Takukangas (tv-1 315) ja Hoikka-Hiue-Luodeletto (tv-2 203)/Haukiputaan merituulivoima-alue. Osin Oulun
alueelle sijoittuvaa Pahkakoski-Peurasuo -aluetta (tv-1 314) on käsitelty edellä Iin tuulivoima-alueiden
yhteydessä. Merituulivoima-alueella on ollut vireillä osayleiskaavoitus, joka ei kuitenkaan viime vuosina ole
edennyt. Takukankaan alueella ei ole vireillä olevia tuulivoimahankkeita.
Maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle sijoittuu viisi suunnitteluvaiheessa olevaa seudullista
tuulivoima-aluetta: Lavakorpi Oulussa, Maaselkä, Hepoharju ja Pahkavaara Utajärvellä sekä Pyhänselän
alue Muhoksella. Neljä ensiksi mainittua ovat kaavoitusvaiheessa. Muhoksen alue on
esisuunnitteluvaiheessa.
8.3.2

Aluekohtainen vaikutustarkastelu

Takukangas (tv-1 315)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Oulun Haukiputaalle VT4:n itäpuolelle. Etäisyyttä Kelloon on 4,5 km,
Kalimeenkylälle 2 km ja Kuivasjärvelle 5 km. Maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu joitakin
maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen aiheuttamat muutokset maisemanäkymissä ovat kokonaisuutena arvioiden melko
vähäisiä. Muutokset eivät ole nähtävissä laajalti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Asutuilta alueilta
voimaloita olisi nähtävissä Haukiputaan Kellosta noin 4-5 km etäisyydeltä lähinnä avoimien peltoalueiden
takaa. Merkittävimmät muutokset maisemakuvassa aiheutuisivat Hämeenjärven itärannalle, jonne voimalat
voisivat näkyä melko hallitsevina lähimmillään noin 2,7 km etäisyydeltä. Tällä alueella muutos
maisemakuvassa on paikallisesti suuri tuulivoima-alueen toteutuessa koko laajuudessaan.
Kiiminkijokivarresta avautuu joitakin näkymiä voimaloiden suuntaan noin 4-5 km etäisyydeltä. Voimaloita
tai niiden osia voi olla paikallisesti nähtävissä Oulusta Ritaharjun-Kuivasjärven alueelta noin 4-7 km
etäisyydeltä. Virpiniemen alueelle voimaloita olisi nähtävissä vähäisissä määrin (avoimilta alueilta) noin 8-9
km etäisyydeltä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Lähimmät muut tuulivoima-alueet sijoittuvat melko etäälle Takukankaan alueesta (yli 10 km).
Yhteisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kiiminkijokivarressa noin 6 km päässä tuulivoima-alueelta sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö Haukiputaan kirkko ympäristöineen. Alueen keskuksena on jokitörmälle 1700-luvulla
rakennettu kirkko. Tärkeimmät alueelle ominaiset näkymät avautuvat koilliseen kohti jokea, poispäin
tuulivoima-alueesta. Kirkko ja tapuli näkyvät maamerkkeinä alueen sivuitse kulkevalta tieltä ja sillalta kohti
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länttä, eli poispäin tuulivoima-alueesta, avautuvissa näkymissä. Näkemäalueanalyysin perusteella
tuulivoima-alue ei näy arvoalueelle. Toisaalta tuulivoima-alue voi näkyä joen pohjoisrannoilta kohti
arvoaluetta avautuvien näkymien taustamaisemassa noin 6-10 km etäisyydellä – tuulivoima-alue sijaitsee
kuitenkin sivussa laajimmista näkymäalueista.
Valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus Pateniemen sahayhdyskunta sijaitsee noin 5-6 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Maamme vanhimpiin ja merkittävimpiin kuuluneen Pateniemen entisen höyrysahan
yhdyskunta muodostuu raitin varrelle ryhmittyneistä eri-ikäisistä konttori-, kokoontumis- ja
asuinrakennuksista. Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoima-alue ei näy arvoalueelle.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie kulkee tuulivoimaalueen ohitse noin 3-6 km etäisyydeltä. Näkemäalueanalyysin perusteella tieltä avautuu paikoin näkymiä
tuulivoima-alueelle. Voimalat näkyvät esimerkiksi Kellon taajamaan. Tiemaisemassa voimaloiden vaikutus
alueen arvoihin voidaan arvioida vähäiseksi.
Kiiminkijoen varressa Asemakylässä sijaitsee maakunnallisesti arvokas kokonaisuus Haukiputaan
Asemakylän raitti, noin 5-6 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Asemakylän raitti on kerroksellinen
ja edustava esimerkki rautatien vaikutuksesta syntyneestä kyläkokonaisuudesta, rautatieasema ja sen
lähistölle rakentuneen raitin varrella sijaitsevat asuinrakennukset ja liikerakennukset kertovat kylän
historiasta. Tuulivoima-alue näkyy paikoin alueelta avautuvien näkymien taustamaisemassa. Vaikutukset
alueen arvoihin voidaan kuitenkin arvioida vähäisiksi.
Tuulivoima-alueesta 5-10 km päässä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristökokonaisuudet Sankoniemen huvilat, Halkokari ja Kiviniemen kalasatama. Alueiden
herkkyys tuulivoima-alueen rakentamisen aiheuttamille muutoksille on vähäinen.
Tuulivoima-alueen eteläpuolella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristökokonaisuus Oulun yliopisto ja siihen liittyvä maakunnallisesti arvokas kokonaisuus 1980luvun Teknologiakylä. Ne sijaitsevat noin 6-8 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Alueiden
herkkyys muutoksille voidaan arvioida vähäiseksi. Alueiden herkkyys muutoksille on verrattavissa
rakennettuun taajama/kaupunkiympäristöön.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.
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Kuva 20. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Oulu-Muhos.

87
Hoikka-Hiue-Luodeletto (tv-2 203)/Haukiputaan merituulivoima-alue
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu merelle noin 6-20 km etäisyydelle rannikosta. Hailuoto on alueen lounaispuolella
noin 9 km päässä. Hailuoto on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennetun
kulttuuriympäristön alue. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 8-10 km
etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Sen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille
maisemakuvassa on lähtökohtaisesti suuri. Rannikolta ja Hailuodon pohjoisosasta avautuu laajoja näkymiä
tuulivoima-alueen suuntaan. Rannikolla Virpiniemessä ja saaristossa on melko vähän – kohtalaisesti lomaasutusta (noin 50 vapaa-ajan asuntoa 15 km matkalla). Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille on, Hailuodon maisema-arvot ja etäisyys tuulivoima-alueeseen huomioon ottaen,
kohtalainen-suuri.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti rannikolta, Oulun edustan saarilta sekä Hailuodosta. Erityisiä
maisemallisia arvoja omaavista alueista vaikutuksia kohdistuisi keskeisimmin Hailuotoon, jonka
pohjoisrannalta katsottuna tuulivoima-alue näkyisi leveänä kokonaisuutena pääosin kuitenkin yli 10 km
päässä. Hailuodossa asutus sijoittuu pääosin saaren etelänpuoleisiin osiin. Hailuodosta avautuvien
keskeisimpien näkymäsektorien voidaan karkeasti ottaen arvioida suuntautuvan etelään, länteen,
lounaaseen ja luoteeseen, jolloin saaren pohjois-koillispuolelle sijoittuva tuulivoima-alue jää hieman sivuun
tärkeimmistä katselusektoreista. Rannikolle Virpiniemeen näkyisi 10 km säteellä noin 10 voimalaa ja
kaukomaisemassa koko tuulivoima-alue (50–60 voimalaa). Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella olisi yhteisvaikutuksia muiden Hailuodon ympäristöön sekä sen pohjoispuolelle sijoittuvien tuulivoima-alueiden kanssa. Kaukomaisemassa rannikolta ja muun muassa Hailuodosta
katsottuna alueet muodostaisivat maisemallisesti jopa melko katkeamattoman tuulivoimaloiden ketjun
Hailuodon, Oulun, Iin ja Simon rannikolta avautuvaan maisemaan. Lisäksi Hailuodon ympäristöön sijoittuu
Seljänsuun tuulivoima-alue. Yhteisvaikutukset muiden tarkasteltavien tuulivoima-alueiden kanssa
arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Iin Röytän
luotsiasema, Halosenniemen sahayhdyskunta ja Martinniemen saha sijaitsevat yli 10 km päässä tuulivoimaalueesta, joten tuulivoima-alueen toteuttaminen ei itsessään aiheuta merkittäviä vaikutuksia näiden
alueiden arvoihin.
Tuulivoima-alueen lounaispuolella 9 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee sekä maisema-alueena
että rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas Hailuoto. Hailuoto on luonnon- ja
kulttuuripiirteiltään ainutlaatuinen saari, jossa yhdistyvät maankohoamisrannikon luontotyypit sekä
omaleimainen kalastuksen, karjatalouden ja maanviljelyn leimaama kulttuurihistoria. Alueella on paljon
vanhaa talonpoikaista rakennusperintöä, vanhan kalastajakulttuurin jälkiä ja merenkulun perintöä. Hailuoto
on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Tuulivoima-alue näkyy Hailuodosta koillisen suuntaan avautuvassa
merimaisemassa noin 14 km levyisenä kokonaisuutena. Hailuodon moninainen arvostatus lisää alueen
herkkyyttä muutoksille. Avoimessa merimaisemassa sijaitsevat tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas.
Toisaalta tuulivoima-alue sijaitsee melko kaukana. Haukiputaan merituulivoima-alueen itsessään
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aiheuttamat arvoalueen arvoja heikentävät vaikutukset ovat etäisyys, alueen arvostatus ja herkkyys
huomioiden kohtalaiset.
Hailuotoa ympäröivät Haukiputaan merituulivoima-alueen lisäksi Seljänsuun matalan ja Suurhiekan
tuulivoima-alueet. Saaren pohjoispuolella sijaitsevat Suurhiekan ja Haukiputaan tuulivoima-alueet näkyvät
Hailuotoon yhtenäisenä, yli 30 km levyisenä nauhana. Yhteisvaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi-suuriksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
Lavakorpi
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Oulun kaupungin itäosaan entisen Yli-Kiimingin kunnan alueelle. Ympäristö on
harvaanasuttua; lähimmät kylät ovat Ala-Vuotto (2 km) ja Yli-Vuotto (3,5 km). Yli-Vuotto on
maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille
muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttamat muutokset maisemakuvassa ilmenevät pääasiassa
ympäristön avoimilla suo-alueilla. Muutokset ovat sinänsä laaja-alaisia tuulivoima-alueen suuren koon
vuoksi. Maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluista alueista vaikutuksia syntyy Yli-Vuoton maakunnallisesti
arvokkaalle maisema-alueelle, jonne näkyisi paikoin useita kymmeniä voimaloita noin 4-10 km säteellä.
Asutuista alueista Ala-Vuoton kylä sijaitsee noin 2 km tuulivoima-alueen länsipuolella – lähimpien
voimaloiden vaikutus Ala-Vuoton alueelle voi olla maisemakuvaa hallitseva. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
kokonaisuutena kohtalaiseksi, Ala-Vuoton ja Yli-Vuoton osalta paikallisesti jopa suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Utajärvelle suunniteltujen
tuulivoima-alueiden kanssa, lähinnä Utajärven Maaselän tuulivoima-alueen kanssa. Maaselän alueen
kanssa yhteisvaikutuksia syntyy lähinnä Yli-Vuoton alueelle. Yhteisvaikutukset arvioidaan korkeintaan
kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Yli-Vuotton kulttuurimaisema sijaitsee tuulivoima-alueen
lounaispuolella, noin 3-4 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Yli-Vuotto on esimerkki järvenrantaasutuksesta nevalakeuden seudulla. Alueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille on
kohtalainen. Näkemäalueanalyysin perusteella laaja tuulivoima-alue näkyy paikoin rannoilta järvelle ja sen
yli avautuvia näkymiä hallitsevana taustamaisemana. Alueen arvoja heikentävä vaikutus on etäisyys ja
tuulivoima-alueen laajuus huomioiden kohtalainen.
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Jokikokon kulttuurimaisema ja Juopulin kulttuurimaisema
sijaitsevat yli 10 km päässä tuulivoima-alueesta, joten tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutukset
maisema-alueiden arvoihin jäävät vähäisiksi.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Pyhänselkä
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Muhokselle Pyhänselän alueelle noin 7 km kuntakeskuksesta pohjoiseen. Lähin
asutus on Päivärinteellä noin 3,5 km etäisyydellä. Maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu
valtakunnallisia ja maakunnallisia maisema-arvoja sekä valtakunnallisia ja maakunnallisia rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja. Alue sijoittuu osin maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.
Arvokohteiden runsauden voidaan katsoa lisäävän maiseman herkkyyttä tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti Oulujokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta
sekä osin myös siihen sisältyviltä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteilta. Tuulivoima-alue sijoittuu
arvokasta maisema-aluetta rajaavalle selännealueelle noin 8 km matkalla jokilaakson suuntaisesti.
Etäisyyttä maisema-alueeseen on lähimmillään 2-3 km. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella
maisemavaikutuksia syntyy erityisesti joen lounaispuolelle, jonne voimalat näkyvät avointen peltoalueiden
ja Oulujoen yli noin 4,5-6 km etäisyydeltä. Jokivarren maisematilat ovat melko rajautuneita, minkä vuoksi
yksittäiset näkemäalueet eivät ole kovin laajoja. Vaikutuksia joka tapauksessa syntyy lähes koko maisemaalueelle noin 20 km matkalla johtuen tuulivoima-alueen sijoittumisesta jokilaakson suuntaisesti.
Vaikutukset ovat siten laaja-alaisia ja voivat olla paikoin melko hallitsevia muun muassa maaston muodoista
johtuen (tuulivoimalat sijoittuvat korkeammalle selännealueelle).
Valtakunnallisesti arvokkaille rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY 2009) jäävät pääosin
näkemäalueiden katveeseen. Tuulivoimalat näkyisivät osin voimalaitosympäristöille Pyhäkoskella ja
Montassa. Laaditun mallinnuksen perusteella voimalat eivät näy Päivärinteen parantolan alueelle.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan Oulujokilaakson maisemakokonaisuuden osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Välittömästi tarkasteltavan tuulivoima-alueen itäpuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Iso Matinsuo). Laajempi Ison Matinsuon-Kivisuon-Lääväsuon alue on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa luonnon monikäyttöalueena (luonnon virkistyskäytön kannalta kehitettävä alue).
Voimalat näkyisivät laajalti lähes koko suoalueelle metsäsaarekkeita lukuun ottamatta noin 0-10 km
etäisyydeltä. Arvokkaaksi luokitellun alueen arvot voivat selvästi heikentyä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tarkasteltavan alueen läheisyydessä ei sijaitse muita tuulivoima-alueita. Kaukomaisemassa
yhteisvaikutuksia voi syntyä vähäisessä määrin muun muassa Tyrnävän Kivimaan ja Utajärven Maaselän
tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuruudeltaan vähäisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
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Tuulivoima-alueen lähialueilla, alle 5 km etäisyydellä, sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Oulujokilaakson kulttuurimaisemat sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Sanginjokivarren
kulttuuri- ja luonnonmaisemat sekä Iso Matinsuo. Oulujokilaaksossa on useita valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaita rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia aluekokonaisuuksia ja kohteita.
Arvokohteiden runsaus lisää maiseman herkkyyttä tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille.
Oulujokilaakson maisema-alue sijaitsee noin 2-3 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Oulujoen varrella
viljelysalueet ja asutus keskittyvät selännealueiden reunustamaan jokilaaksoon. Muhoksen taajaman
luoteispuolella maisema on varsin pienipiirteistä viljelysmaisemaa, mikä lisää maiseman herkkyyttä.
Jokilaakso on kapea ja metsäisten selännealueiden selkeästi rajaama. Maisemalle tyypillisiä erityispiirteitä
ovat kumpuilevat viljelysalueet sekä joelle ja sen yli toisella puolella näkyvään viljelysmaisemaan avautuvat
pitkät näkymät. Maisemassa maamerkkeinä hahmottuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset
sekä viljelysmaiseman ympäröimiin pihapiireihin johtavat puukujat. Jokilaakson suuntainen tuulivoima-alue
muodostuu maisemaa leveänä kokonaisuutena hallitsevaksi taustamaisemaksi. Tuulivoima-alueen
rakentaminen aiheuttaa maisemassa laajalle alueelle näkyviä, maisemalle tyypillisistä ominaispiirteistä
poikkeavia muutoksia. Vaikutus maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan arvioida suureksi.
Aluekokonaisuus Sanginjokivarren kulttuuri- ja luonnonmaisemat sijaitsee lähimmillään vajaan 3 km
etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Maisema-alueella yhdistyvät toisiinsa pienipiirteinen maaseudun
viljelysmaisema ja luonnonmaisema: kapea ja mutkainen Sanginjoki, jokivarressa maastonmuotoja
myötäillen kulkeva vanha tie sekä tietä ja jokea ympäröivät kumpuilevat metsämaisemat, viljelysalueet ja
asutus ovat monimuotoinen, maisemakuvaltaan vaihteleva kokonaisuus. Maiseman pienipiirteisyys lisää
sen herkkyyttä muutoksille. Tuulivoima-alue näkyy laajana, maisemaa hallitsevana kokonaisuutena vajaan 4
km etäisyydellä lähimmistä voimaloista sijaitsevaan Sanginjoen kylään. Sankilammen pohjoisrannalla
sijaitsevaan Lamminkylään on matkaa tuulivoima-alueelta 5-6 km. Tuulivoima-alue vaikuttaa heikentävästi
maisema-alueen arvoihin, vaikutus on kohtalainen-suuri.
Tuulivoima-alue sijaitsee osittain Ison Matinsuon alueella. Keskeiset perusteet alueen maisemalliselle
arvolle ovat suomaiseman laajuus, normaalia suurempi vaihtelevuus, suuri luonnontilaisuusaste, alueen
monikäyttöarvot ja kulttuurihistorialliset arvot. Alueen merkitystä retkikohteena lisäävät hyvä
saavutettavuus Oulusta ja hyvä luonnonrauha-aste. Mainitut arvot lisäävät maiseman herkkyyttä
muutoksille. Tuulivoima-alueen rakentaminen vaikuttaa alueen arvoihin niitä heikentävästi, vaikutus
voidaan arvioida suureksi.
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Päivärinteen parantola ja Oulujoen ja Sotkamon reitin
voimalaitokset -kokonaisuuteen kuuluva Pyhäkoski sekä maakunnallisesti arvokkaat rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Lapinkangas, Pikkaraisenkylä, Kosulankylä (Miljoonalaakso),
Laukka, Vanha Rantatie ja Keisarintie. 5-10 km etäisyydellä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat Oulujoen
ja Sotkamon reitin voimalaitokset -kokonaisuuteen kuuluvat Montta ja Pikkarala, Ponkilan silta sekä
Muhoksen kirkko ja maakunnallisesti arvokkaat Vasankangas ja Oulu-Kajaani-maantie, Pikkaralan seisake,
Korivaara, Öhrnbergin ranta ja Muhoksen raittimiljöö. Kohteet ovat osa kerroksellista rakennettua
kulttuuriympäristöä. Niille määritellyt arvot kuitenkin lisäävät niiden herkkyyttä muutoksille. Laaja
tuulivoima-alue hallitsee alueiden taustalla avautuvaa maisemaa. Tuulivoima-alueen aiheuttamat
heikentävät vaikutukset alueiden arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan merkitykseltään
vähäisiksi.
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Kuva 21. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Oulu-Utajärvi.
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Maaselkä
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Utajärvelle Sanginjärven länsipuolelle. Matkaa kuntakeskukseen on noin 12 km.
Sanginjärven kyläasutus sijoittuu noin 2 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Sanginjärven maisema-alue on
arvokas pienipiirteisenä, idyllisenä esimerkkinä harvaanasutun nevalakeuden seudun perinteisestä
järvenranta-asutuksesta, alueen herkkyys muutoksille on kohtalainen-suuri. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuisivat Sanginkylän alueelle, jonne
voimalat näkyisivät järvenselän takaa lähimmillään reilun kahden kilometrin etäisyydeltä. Tuulivoimalat
voivat hallita järven selän yli avautuvia maisemanäkymiä. Muilta osin muutokset kohdistuvat pääosin
ympäristön avoimille suoalueille, joista merkittävin on Matinsuo-Kivisuon-Lääväsuon erämainen
suokokonaisuus tuulivoima-alueen länsi-lounaispuolella. Ko. aluekokonaisuus on osoitettu PohjoisPohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa luonnon monikäyttöalueena (luonnon virkistyskäytön kannalta
kehitettävä aluekokonaisuus). Voimalat näkyisivät suoalueen taustamaisemassa noin 10–15 km
etäisyydellä; laaditun näkemäalueanalyysin perusteella näkyvien voimaloiden määrä vähenee voimakkaasti
etäisyyden kasvaessa. Muilta osin maisemakuvan muutokset tapahtuvat paikoissa, joissa ei ole erityisiä
maiseman kauneusarvoja. Voimalat eivät näkyisi Kemilän maakunnallisesti arvokkaalta kultuurimaisemaalueelta maaston peitteisyyden vuoksi. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi,
Sanginkylän osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Ympäristöön sijoittuvat lähimmät muut tuulivoima-alueet ovat Hepoharju (1-2 km) ja Lavakorpi (10 km).
Hepoharjun alueen kanssa yhteisvaikutuksia syntyy lähinnä Sanginjärven alueelle. Lavakorven alueen
kanssa yhteisvaikutuksia syntyy Yli-Vuoton alueelle. Yhteisvaikutukset Hepoharjun alueen kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi ja Lavakorven alueen kanssa vähäisiksi-kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Sanginjärven rannoilla sijaitsevat maakunnallisesti arvokas maisema-alue Sanginkylän kulttuurimaisema ja
maakunnallisesti arvokas rakennettua kulttuuriympäristöä edustava kokonaisuus Lahti. Laaja tuulivoimaalue hallitsee Sanginjärven maisemia, järvelle näkyy noin 20 voimalaa. Maakunnallisesti arvokas maisemaalue rajautuu Sanginjärveen. Näkemäalueanalyysin perusteella voimalat sijoittuisivat 0,8-1,4 km
etäisyydelle järvestä. Sanginjärven maisema-alue on arvokas pienipiirteisenä, idyllisenä esimerkkinä
harvaanasutun nevalakeuden seudun perinteisestä järvenranta-asutuksesta. Lähimmät voimalat sijaitsevat
vain vajaan 2 km etäisyydellä alueesta. Pienessä Lahden kylässä ovat säilyneet hyvin alueen asutukselle
vanhastaan tyypilliset ominaispiirteet, mikä lisää alueen herkkyyttä muutoksille. Näkemäalueanalyysin
mukaan voimalat näkyvät kylän koillisosissa paikoin reilun 2 km etäisyydellä. Enimmäkseen maaston
peitteisyys kuitenkin peittää näkymiä tuulivoima-alueelle. Tuulivoima-alueen rakentaminen vaikuttaa
molempien alueiden arvoihin heikentävästi, maisema-alueella vaikutus on kohtalainen-suuri, Lahden
kylässä kohtalainen.
Reilun 4 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kemilän
kulttuurimaisema. Alueen arvo pohjautuu ennen muuta jokimaisemaan ja sen ominaispiirteisiin.
Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy maisema-alueelle. Siten tuulivoimarakentamisen
aiheuttama heikentävä vaikutus alueen arvoihin jää vähäiseksi.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Hepoharju
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Utajärvelle Sanginjärven eteläpuolelle. Matkaa kuntakeskukseen on noin 9 km.
Lähin kyläasutus sijoittuu noin 2 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Lähialueella on maakunnallisia
maisema-arvoja. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön laajoilta avosoilta sekä Sanginjärven pohjoisrannoilta noin 6-8
km etäisyydeltä. Voimaloita tai niiden osia voi olla vähäisessä määrin nähtävissä Oulujokivarresta Utajärven
taajaman tuntumasta. Voimalat eivät juuri näkyisi Kemilän maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle
tai muulle lähimmälle kyläasutukselle. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Ympäristöön sijoittuvat lähimmät muut tuulivoima-alueet ovat Maaselkä (1-2 km) ja Lavakorpi (17 km).
Maaselän alueen kanssa yhteisvaikutuksia syntyy lähinnä Sanginjärven alueelle. Yhteisvaikutukset Maaselän
alueen kanssa arvioidaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen länsipuolella Utosjoen varrella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kemilän
kulttuurimaisema. Alue sijaitsee lähimmillään noin 3 km päässä tuulivoimaloista. Kemilän
kulttuurimaiseman merkitys arvoalueena perustuu jokimaisemaan ja sen ominaispiirteisiin: Utosjoki
pienine koskineen on hieno monimuotoinen kokonaisuus. Jokivarsilta kohti itää avautuvissa näkymissä
tuulivoima-alue saattaisi erottua taustamaisemassa 4-5 km päässä noin 5 km levyisenä. Puusto kuitenkin
peittää näkymiä jokivarsilta ympäristöön. Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoima-alue ei näy
maisema-alueelle. Sen heikentävä vaikutus maisema-alueen arvoihin jää vähäiseksi.
Sanginjärven seudulla yhteisvaikutukset Maaselän tuulivoima-alueen kanssa. Hepoharjun vaikutukset
jäävät itsessään vähäisiksi, mutta yhdessä Maaselän tuulivoima-alueen kanssa saattavat näkyä laajana
kokonaisuutena Sanginjärvelle. Sanginkylän kulttuurimaisema-alueelle tyypilliset näkymät suuntautuvat
järvelle, poispäin Hepoharjun tuulivoima-alueesta.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Pahkavaara
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu harvaanasutulle seudulle Utajärven ja Puolangan kuntien rajalle. Puolangan
keskustaan on matkaa noin 13 km. Lähin kylä on Särkijärvi noin 3 km etäisyydellä. Särkijärven alue on
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti ympäristön avoimilta suoalueilta ja vesistöiltä. Maisemallisesti
arvokkaiksi luokiteltujen alueiden osalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät Särkijärven alueella
(maakunnallisesti arvokas maisema-alue), jonne voimalat näkyisivät lähimmillään noin 2,5 km etäisyydeltä.
Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella Särkijärven alueen luoteisosaan tulee näkymään noin 30–40
tuulivoimalaa 4-10 km etäisyydeltä. Voimalat sijoittuvat maisema-alueen taustamaisemaan, mutta ainakin
lähimpien voimaloiden vaikutus voi järven selän yli olla melko hallitseva. Myös kokonaisuutena muutos
alueen nykyiseen maisemakuvaan on paikoin suuri. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena
kohtalaiseksi, Särkijärven alueen osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella ei ole maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden tuulivoima-alueiden
kanssa.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Reilun 2 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Särkijärven
kulttuurimaisema. Alue on arvokas ja edustava esimerkki järvenranta-asutuksesta. Järveä ympäröivät
viljelysalueet, vanhat rakennukset sekä järvelle ja sen yli avautuvat vaihtelevat näkymät muodostavat
omaleimaisen kokonaisuuden. Maiseman herkkyyttä muutoksille lisäävät sille ominaiset ja arvojen
perusteena tärkeät laajat järvinäkymät. Lähellä sijaitseva laaja tuulivoima-alue muodostuu maisemaa
hallitsevaksi. Sen vaikutus maiseman arvoihin niitä heikentävästi on kohtalainen-suuri. Voimalat näkyvät
laajana alueena järven yli avautuvien näkymien taustamaisemassa.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaiseksi-suureksi. Tuulivoima-alueella ei arvioida olevan yhteisvaikutuksia muiden
tuulivoima-alueiden kanssa.
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8.3.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Oulun-Muhoksen-Utajärven alueelle sijoittuvien
seudullisten tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä.
Aluekohtaiset perustelut arvioinnille on esitetty luvuissa 8.3.2.
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8.4
8.4.1

Siikajoki-Liminka-Lumijoki
Suunnittelutilanne

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Siikajoki-Liminka-Lumijoki alueella on
osoitettu kuusi tuulivoimaloiden aluetta.
Maakuntakaavassa osoitetuista alueista luvitusvaiheessa (osayleiskaava lainvoimainen) ovat Isoneva ja
Navettakangas. Muut alueet ovat kaavoitusvaiheessa lukuun ottamatta Ruukin (tv-1 320) ja LeviämaaRuutinevan (tv-1 316) alueita, joita ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole mahdollista toteuttaa seudullisina
tuulivoima-alueita puolustusvoimien tutkatoimintaan liittyvien vaikutusten vuoksi.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan ulkopuolelle sijoittuvia potentiaalisia seudullisia tuulivoimaalueita ovat: Vartinoja sekä Seljänsuun matala. Isoneva-Revonlahden laajalle tuulivoimakokonaisuudelle
suunnitelluista voimaloista osa sijoittuu 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle.
Vartinojan alueelle on toteutunut yhdeksän tuulivoimalaa; tuulivoima-alueen laajennusosan (Vartinoja II)
osayleiskaavan hyväksymispäätös on kumottu KHO:n päätöksellä 26.8.2016.
8.4.2

Aluekohtainen vaikutustarkastelu

Leviämaa-Ruutineva (tv-1 316)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu kaksi maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta. Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeuden alue sijoittuu lähimmillään noin 4-5 km
etäisyydelle. Lumijoen ja Limingan keskustat ovat 7-8 km päässä, Siikajokivarren asutus hieman tätä
kauempana. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä laajalti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Vaikutuksia syntyy Limingan
lakeuden valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, jonne voimalat näkyvät lähimmillään noin 6 km
etäisyydeltä, pääasiassa kuitenkin etäämpää yli 10 km etäisyydeltä. Lumijoen Kankaanpääntien
kylämaisema (RKY 2009) sijoittuu noin 6,5 km päähän lähimmistä tuulivoimaloista. Laaditun
näkemäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyy ko. alueen avoimelle peltoalueelle. Limingan taajaman RKYalueille voi näkyä voimaloita osittain (etäisyys 7-10 km). Ala-Temmeksen alueelle (Ala-Temmeksen
jokivarsitalot, RKY 2009) vaikutus on etäisyyden (13 km) vuoksi vähäinen. Kaukomaisemassa voimalat
näkyisivät Limingan lakeuden ja Liminganlahden taustamaisemassa noin 10–20 km etäisyydellä. Muutokset
valtakunnallisia maiseman ja kulttuuriympäristön arvoja omaavien alueiden maisemanäkymissä eivät ole
hallitsevia. Alueiden arvot voivat kuitenkin heikentyä jonkin verran taustamaisemassa tapahtuvan
muutoksen seurauksena. Voimalat eivät näy Limingan Rantakylän virkistysalueelle. Liminganlahden
luontokeskuksen alueelta voi avautua näkymiä voimaloiden suuntaan. Vaikutuksen suuruus valtakunnallisia
arvoja omaavien alueiden näkökulmasta arvioidaan kohtalaiseksi.
Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta vaikutuksia syntyy Revonnevan sekä Ylipään
kulttuurimaiseman alueille. Revonnevalle voimalat näkyisivät suon taustamaisemassa lähimmillään noin 1-2
km etäisyydeltä. Voimalat näkyisivät monin paikoin myös Ylipään alueelle. Molemmilla alueilla lähimmät
voimalat voivat hallita maisemakuvaa, Revonnevan avoimella suoalueella vaikutus on suuri koilliseen päin
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katsottaessa. Vaikutuksen suuruus maakunnallisia arvoja omaavien alueiden näkökulmasta arvioidaan
kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Siikajoen Vartinojan, Limingan
Kantoselän ja Tyrnävän Kivimaan tuulivoima-alueiden kanssa sekä muiden Siikajoen tuulivoima-alueiden
kanssa. Yhteisvaikutuksia syntyy Limingan ja Tyrnävän suunniteltujen ei-seudullisten tuulivoima-alueiden
kanssa muun muassa Limingan lakeuden alueelle. Tuulivoima-alueiden välisen etäisyyden ja voimaloiden
vähäisen määrän vuoksi yhteisvaikutuksen Limingan lakeuden alueelle arvioidaan suuruudeltaan vähäisiksi.
Muutoin yhteisvaikutuksia syntyy muun muassa Revonnevan alueelle ja Siikajokilaaksoon. Yhteisvaikutukset
ovat suuruudeltaan kohtalaisia.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeuden kulttuurimaisema-alue sijaitsee lähimmillään noin 6 km
etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Avoimelle ja alavalle maisema-alueelle tyypillinen, omaleimaisuutta luova
erityispiirre ovat pitkät ja laajat, paikoin silmänkantamattomat näkymät. Kulttuurimaisemalle ovat
ominaisia laajat peltoalueet, kapeissa uomissaan virtaavat joet, jokivarsia myötäilevä asutus ja vanha tiestö
sekä elinvoimaiset taajama-alueet. Alueella on paljon vanhaa rakennuskantaa ja useita rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia kohteita ja aluekokonaisuuksia. Maiseman valtakunnallinen arvo ja maisemaalueella sijaitsevien rakennettua kulttuuriympäristöä edustavien aluekokonaisuuksien ja kohteiden suuri
määrä lisäävät maiseman herkkyyttä muutoksille. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoima-alue näkyy
melko laajalle alueelle Lumijoen ja Limingan seuduille. Paikoin maisema-alueelle näkyy 20–40 voimalaa 510 km etäisyydellä. Maisema-alueen laajuus huomioiden tuulivoima-alueen vaikutukset maisema-alueen
arvoihin muodostunevat kohtalaisiksi.
Lumijoen ja Limingan seudulla 5-10 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsevat valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Kankaanpääntien kylämaisema,
kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie kuuluva Äijänseläntie, Limingan ranta, Limingan kirkko
ympäristöineen ja Lapinkylän tuulimyllyt sekä maakunnallisesti arvokkaat kokonaisuudet Mäkikylä,
Hirvasniemi ja Rantakylän ja Virkkulan vanha asutus. Voimalat näkyvät paikoin arvoalueille alueilta etelään
avautuvan maiseman taustana. Tuulivoima-alueen aiheuttama alueiden arvoja heikentävä vaikutus on
kohtalainen.
Tuulivoima-alueesta noin 2 km päässä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Ylipään
kulttuurimaisema ja Revonneva. Näkemäalueanalyysin mukaan maisema-alueille näkyy paikoin jopa 40
tuulivoimalaa. Ylipää on pienipiirteistä kapeisiin ja mutkaisiin jokiuomiin tukeutuvan viljelysmaiseman ja
peltoalueiden ympäröimien pihapiirien muodostamaa maaseudun kulttuurimaisemaa, mikä lisää maiseman
herkkyyttä muutoksille. Tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttamat heikennykset maisema-alueen
arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi. Vaikutukset ovat suurimmat maisema-alueen eteläosissa, alle 5 km
etäisyydellä tuulivoimaloista. Maisema-alueella tärkeimmät näkymät avautuvat joelle ja sen yli itälänsisuunnassa, ja alueen kaakkoispuolella sijaitseva tuulivoima-alue jää näkymissä jossain määrin sivuun.
Revonnevan maiseman herkkyyttä muutoksille lisää suomaiseman avoimuus ja suon hyvä
luonnontilaisuusaste. Voimala-alue näkyy suon taustamaisemana 2-6 km etäisyydellä. Tärkeimmät näkymät
suomaisemaan avautuvat kuitenkin suon läpi kulkevalta valtatieltä 8 kaakkoon, etelään ja lounaaseen,
poispäin suon koillispuolella sijaitsevalta tuulivoima-alueelta. Vaikutus maiseman arvoihin on kohtalainen.
Maisema-alueella tulevat esille myös sitä ympäröivien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Revonlahti-Isoneva (tv-1 317, tv-1 319, osayleiskaavojen alueet)
Tarkasteltava aluekokonaisuus käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut
tuulivoimaloiden alueet tv-1 317 Isoneva ja tv-1 319 Revonlahti sekä alueella hyväksytyt ja vireillä olevat
tuulivoimaosayleiskaavat Isoneva, Isoneva II, Kangastuuli, Karhukangas ja Navettakangas. Isoneva II:n,
Kangastuulen ja Karhukankaan osalta arviointi perustuu kesän 2016 suunnittelutilanteeseen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita lähimmillään 1,5-2
km etäisyydelle. Maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu myös rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja, ml. yksi valtakunnallisesti arvokas alue. Siikajokivarressa 2-4 km päässä on
vakituista ja vapaa-ajan asutusta kohtalaisesti. Ympäristöstä avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen
suuntaan, mutta maasto on tasaista ja laajaa avointa maisematilaa on melko vähän. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä melko laajalti erityisesti Siikajokilaaksosta avoimien peltoalueiden takaa.
Vähemmässä määrin vaikutuksia syntyy mm. Raahen Pattijoelle. Erittäin suuren tuulivoima-alueen (102
voimalaa) maisemallista vaikutusta rajoittaa se, ettei Siikajokilaaksossa ole yhtä laajoja yhtenäisiä
peltoalueita kuin esimerkiksi Kalajokilaaksossa. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella voimaloita näkyy
Siikajokivarresta paikoitellen kuitenkin paljon yhteensä noin 15 km matkalla Siikajoen kylän ja Revonlahden
välisellä alueella. Arvokkaiksi luokitelluista alueista vaikutuksia kohdistuu Revonlahden kulttuurimaisemaan
(maakunnallisesti arvokas), Siikajokisuun kulttuurimaisemaan (maakunnallisesti arvokas) sekä hieman
etäämmällä Revonnevan maakunnallisesti arvokkaaseen suomaisemaan ja mahdollisesti myös Pattijoen
kulttuurimaisemaan. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteista voimaloita näkyisi erityisesti Nikolan
alueelle (RKY 2009), lähimmät noin 3 km etäisyydeltä. Etäisyyttä tuulivoima-alueilta jokilaaksoon on noin 24 km, joten lähimpien voimaloiden vaikutus voi paikoin muodostua hallitsevaksi. Muutosten ei arvioida
kohdistuvan erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksisuureksi. Perustelut: aluekokonaisuuden toteutuessaan koko laajuudessaan on näkyvien voimaloiden määrä
paikoin erittäin suuri.
Yhteisvaikutukset
Revonlahti-Isoneva tuulivoimakokonaisuuden toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Vartinojan
tuulivoima-alueen, Hummastinvaaran alueen, Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen
tuulivoima-alueiden Leviämaa-Ruutineva tv-1 316 ja Ruukki tv-1 320 sekä vähäisemmässä määrin myös
Raahen Someronkankaan ja Yhteisenkankaan tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset muiden
tuulivoima-alueiden kanssa Siikajokilaaksoon arvioidaan suuriksi, muilta osin (Raahen suuntaan)
kohtalaisiksi.
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Kuva 22. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Siikajoki-Raahe.
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Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Lähimmillään alle 2 km etäisyydellä laajasta tuulivoima-alueesta sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet Siikajoen suun kulttuurimaisema ja Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokivarressa.
Siikajoen suun maisema-alueella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön
kokonaisuudet Nikolan umpipiha (vajaat 3 km lähimmistä tuulivoimaloista), Siikajoen kirkko ympäristöineen
(yli 6 km lähimmistä tuulivoimaloista) sekä kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie kuuluvat tiet (5-10 km
lähimmistä tuulivoimaloista). Maisema-alueen sivuitse kulkevat kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokkaat tielinjaukset, Revonlahti-Siikajoki-tie, joka kulkee noin 1,3-3 km etäisyydellä lähimmistä
tuulivoimaloista, ja Pohjois-Pohjanmaan rantatie, joka kulkee vajaan 4 km etäisyydellä lähimmistä
tuulivoimaloista. Maakunnallisesti arvokkaat rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat alueet
Meijerinsaari ja Komppalinnan koulukeskus sijaitsevat Siikajokivarressa 4-5 km päässä, Revonlahden kirkko,
kirkkopuisto ja hautausmaa noin 5 km päässä ja Martikkala noin 7 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista.
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pattijoen kulttuurimaisema ja Revonnevan suoalue sijaitsevat
noin 6-7 km ja noin 7-9 km päässä tuulivoima-alueesta.
Siikajoen suun sekä Revonlahden kulttuurimaisema-alueilla tyypillisiä, arvokkaita piirteitä ovat jokivarsilla
sijaitsevat pitkään viljelyskäytössä olleet peltoalueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.
Maisemassa on runsaasti merkkejä alueen historiasta. Maisema on pienipiirteistä ja jokivarsilla on paljon
arvokkaita aluekohteita ja rakennuksia, mikä lisää maiseman herkkyyttä muutoksille. Suuri ja lähellä
sijaitseva tuulivoima-alue saattaa muodostua Siikajokilaakson maisemia laajalla alueella hallitsevaksi
(näkyvien voimaloiden määrä). Voimala-alueen rakentamisen aiheuttama maisema-alueiden arvoja
heikentävä vaikutus voidaan arvioida kohtalaiseksi-suureksi. Rakennettua kulttuuriympäristöä edustavien
alueiden arvoja heikentävä vaikutus on suurin lähimpänä sijaitsevalla Nikolan umpipihan alueella.
Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat saattavat näkyä paikoin alueelle, mm. jokivarteen Nikolan
pihapiirin tienoille. Toisaalta puusto peittää näkymiä. Tärkeimmät näkymät avautuvat arvoalueelta itään
kohti jokea, poispäin tuulivoima-alueesta. Maaston peitteisyys huomioiden alueen arvoja heikentävä
vaikutus on kohtalainen. Muilla rakennettua kulttuuriympäristöä edustavilla arvoalueilla vaikutuksen
voidaan arvioida olevan vähäinen-kohtalainen.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkailla tiealueilla tuulivoima-alueen tiemaiseman arvoja
heikentävä vaikutus voidaan arvioida vähäiseksi-kohtalaiseksi. Voimalat näkyvät paikoin tielle, paikoin taas
maaston peitteisyys peittää näkymät tuulivoima-alueelle.
Siikajokivarressa tuulivoimarakentamisen vaikutuksia lisäävät useiden voimala-alueiden yhteisvaikutukset:
näkemäalueanalyysin mukaan jokivarsille näkyy monin paikoin kymmeniä tuulivoimaloita. Vaikutukset ovat
suurimmat Revonlahden alueella sekä Siikajoen suun kulttuurimaisema-alueen kaakkoisosissa Ylipäässä,
missä jokilaakso on molemmin puolin tuulivoima-alueiden rajaama. Ylipäässä Isonevan ja Vartinojan
tuulivoima-alueet sijaitsevat kapean jokilaakson molemmin puolin vain reilun 3 km etäisyydellä toisistaan.
Revonlahden alueella Revonlahti-Isonevan ja Ruukin tuulivoima-alueet näkyvät joen pohjoisrannoilta
jokilaaksoon ja sen yli avautuvia näkymiä hallitsevana leveänä vyöhykkeenä koko maisema-alueen
laajuisesti. Myös Revonnevan suoalueella korostuvat tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset: suolle näkyy
laajoille alueille noin 20–40 voimalaa. Suoalueella maiseman herkkyyttä muutoksille lisää suomaiseman
avoimuus. Pattijoen kulttuurimaisema-alueelle näkyvät Revonlahti-Isonevan lisäksi lähempänä sijaitsevien
alueiden, Hummastinvaaran ja Someronkankaan, voimalat. Maisema-alueen arvoja heikentävät
yhteisvaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
Ruukki (tv-1 320)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee noin 3-5 km Revonlahden alueen lounaispuolella. Tuulivoima-alueen ympäristöön
sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue lähimmillään alle 2 km etäisyydelle. Maisemalliselle
lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu myös rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Siikajokivarressa 3-5
km päässä on vakituista ja vapaa-ajan asutusta kohtalaisesti. Ympäristöstä avautuu paikoin suoria näkymiä
tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Revonlahden maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, jonne
voimalat näkyisivät lähimmillään noin 1,5-3 km etäisyydeltä. Lähimpien avointen peltoalueiden takaa
voimalat erottuvat kookkaina ja niitä kohtia avautuvia näkemäsuuntia mahdollisesti hallitsevina. Lähimmät
valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet sijoittuvat 7-8 km etäisyydelle.
Muutoksen suuruus on tuulivoima-alueelle mahtuvien voimaloiden määrä (noin 10 kpl) ja koko Revonlahden
kulttuurimaisema huomioon ottaen kohtalainen, paikallisesti mahdollisesti suuri alueen koillispuolella 1,5-3
km etäisyydellä.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia erityisesti sen pohjoispuolelle
sijoittuvan Isonevan-Revonlahden tuulivoimakokonaisuuden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat
Revonlahden alueelle (maakunnallisesti arvokas maisema). Yhteisvaikutukset ko. alueelle arvioidaan
suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään alle 2 km etäisyydellä maakunnallisesti arvokkaasta maisemaalueesta Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokivarressa. Maisema-alueelle tyypillisiä, arvojen perustana
merkittäviä piirteitä ovat jokivarsien viljavat peltoalueet ja perinteiset, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
rakennukset. Kulttuurimaisemassa on merkkejä vanhoista elinkeinoista, mm. kulttuurihistoriallisesti
merkittäviksi kohteiksi määritellyt saha- ja myllylaitokset. Maisema-alueella, noin 4 km ja noin 5 km päässä
lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat rakennettua kulttuuriympäristöä
edustavat kokonaisuudet Martikkala ja Revonlahden kirkko, kirkkopuisto ja hautausmaa. Ruukin
tuulivoima-alueen vaikutukset maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan arvioida itsessään
kohtalaisiksi. Olennaisemmiksi muodostuvat Ruukin ja Revonlahti-Isonevan alueiden yhteisvaikutukset.
Tuulivoima-alueet näkyvät Revonlahden kulttuurimaisema-alueelle jokilaaksosta lounaaseen ja länteen
avautuvia näkymiä hallitsevana laajana rintamana.
Noin 5-10 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat kokonaisuudet Ruukin
maatalousoppilaitos ja Sahanseudun Katinhännän asuinalue sekä maakunnallisesti arvokas kokonaisuus
Ruukinkoski ja Yrityspuisto. Näkemäalueanalyysin perusteella maaston peitteisyys peittää näkymiä
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arvoalueilta tuulivoima-alueille. Tuulivoimarakentamisen heikentävät vaikutukset alueiden arvoihin voidaan
arvioida vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
Mastokangas (tv-1 326)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Raahessa Kopsan kylän itäpuolella. Lähialueella ei ole maisemallisesti arvokkaiksi
luokiteltuja alueita. Kyläasutusta on alle 3 km säteellä jonkin verran. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä kohdistuvat ympäristön kyläasutukselle muun muassa Kopsassa ja Ojanperällä sekä
lähialueen avoimille soille ja pienille järville. Maiseman muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei
ole erityisiä maiseman kauneusarvoja. Paikallisesti voimalat voivat hallita näkymiä muun muassa
Valkeisnevan ja -järven alueella. Kopsan kylä sijoittuu lähimmillään noin 1,2–1,9 km etäisyydelle PohjoisPohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetusta alueesta. Alueen yleiskaavoituksessa voimalat on
sijoitettu kauemmas asutuksesta. Lähimmät voimalat voivat kuitenkin näkyä kookkaina avointen
peltoalueiden takaa alle 3 km etäisyydeltä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Yhteisenkankaan (tv-1 323) ja Kopsan
(tv-1 327, tv-1 328 ”Tuppukangas”) kanssa sekä vähäisemmässä määrin muiden Raahen ja Siikajoen
tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutuksen kohdistuvat keskeisimmin Kopsan kylän alueelle, jonka
ympäristössä on kolme tuulivoima-aluetta alle kolmen kilometrin etäisyydellä. Maisemalliset
yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi, paikallisesti kyläasutuksen osalta vaikutus voi olla suurikin.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
kokonaisuuksia.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Vartinoja
Vartinojan alueen tarkastelussa huomioon on otettu sekä jo rakennetut voimalat että suunniteltu
tuulivoima-alueen laajennus (KHO kumonnut laajennusalueen osayleiskaavan hyväksymispäätöksen
26.8.2016).
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita lähimmillään 1,5-2
km etäisyydelle. Maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu myös rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja, ml. yksi valtakunnallisesti arvokas alue. Siikajokivarressa 2-4 km päässä on
vakituista ja vapaa-ajan asutusta kohtalaisesti. Ympäristöstä avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen
suuntaan, mutta maasto on tasaista ja laajaa avointa maisematilaa on melko vähän. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä melko laajalti Siikajokilaaksosta avoimien peltoalueiden takaa sekä
vähäisemmässä määrin muilta ympäristön avoimilta alueilta muun muassa Lumijoen Karinkannan alueelta.
Vaikutuksia syntyy myös ympäristön avoimille suoalueille, jotka sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa esitettyyn luonnon monikäyttöalueeseen (luonnon virkistyskäytön kannalta
kehitettävä alue). Nikolan umpipihan alue (RKY 2009) sijoittuu noin 2,5-5 km etäisyydellä voimaloista.
Siikajokilaakson on Vartinojan kohdalla kapea ja peitteinen, maisemalliset vaikutukset kohdistuvat
pääasiassa alueen luoteis- ja lounaispuolelle, jonne (Vartinoja II hankealueen) voimalat näkyisivät
lähimmillään noin 2 km etäisyydeltä. Tuulivoimaloiden vaikutus voi näillä alueilla olla maisemaa hallitseva.
Maakunnallisesti arvokkaan Siikajokisuun kulttuurimaiseman arvot voivat heikentyä jonkin verran
(tuulivoimaloiden mahdollisesti hallitseva maisemavaikutus Ylipään alueella). Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Isonevan-Revonlahden tuulivoimaalueiden kokonaisuuden sekä vähäisemmässä määrin muiden lähialueen tuulivoima-alueiden kanssa.
Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa Siikajokilaaksoon arvioidaan suuriksi, muilta osin
vähäisiksi-kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Vartinosan alue sijaitsee alle 1 km etäisyydellä maakunnallisesti arvokkaasta Siikajoen suun
kulttuurimaisema-alueesta ja noin 3 km etäisyydellä Revonlahden kulttuurimaisema-alueesta. Maisemaalueilla tyypillisiä, arvokkaita piirteitä ovat jokivarsilla sijaitsevat pitkään viljelyskäytössä olleet peltoalueet
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Maisemassa on runsaasti merkkejä alueen historiasta.
Maisema on pienipiirteistä ja jokivarsilla on paljon arvokkaita aluekohteita ja rakennuksia, mikä lisää
maiseman herkkyyttä muutoksille. Vartinojan alueen heikentävät vaikutukset Siikajokivarren maisemiin ja
niiden arvoihin ovat suurimmat Siikajoen suun kulttuurimaisema-alueen kaakkoisosassa Ylipäässä, missä ne
voidaan arvioida kohtalaisiksi-suuriksi. Muualla Siikajokivarressa Vartinojan alueen vaikutukset ovat
itsessään korkeintaan kohtalaiset. Maiseman kannalta selvästi olennaisemmat ovat Vartinojan alueen ja
Isonevan-Revonlahden alueen yhteisvaikutukset.
Siikajoen suun kulttuurimaisema-alueella Siikajokivarressa sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön kokonaisuus Nikolan umpipiha. Nikolan talossa on Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksojen
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suurille talonpoikaistaloille tyypillinen hyvin säilynyt umpipiha, jota ympäröivät laajat peltoaukeat.
Tärkeimmät näkymät avautuvat itään kohti jokea ja tuulivoima-aluetta. Näkemäalueanalyysin mukaan noin
3-4 km päässä sijaitseva tuulivoima-alue saattaa näkyä jokitörmällä sijaitsevaan pihapiiriin, asiaa olisi hyvä
tutkia tarkemmin kuvasovitteiden avulla. Toisaalta puusto peittää näkymiä monin paikoin. Maaston
peitteisyys huomioiden alueen arvoja heikentävän vaikutuksen voidaan arvioida olevan kohtalainen.
Tuulivoima-alue näkyy taustamaisemana myös 5-6 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista sijaitseviin
maakunnallisesti arvokkaisiin aluekohteisiin Meijerinsaari ja Komppalinnan koulukeskus. Etäisyys
huomioiden alueiden arvoja heikentävä vaikutus jää vähäiseksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
Seljänsuun matala
Tarkasteltava alue perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2005) osoitettuun merituulivoimaalueeseen. Aluetta on tässä selvityksessä siirretty noin 2 km kauemmas Hailuodosta, jolloin se sijoittuu
pääosin yli 10 km etäisyydellä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu merelle noin 10 km etäisyydelle mantereesta sekä Hailuodon saaresta. Hailuoto
on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennetun kulttuuriympäristön alue. Valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue sijoittuu lähimmillään noin 8-10 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Sen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille maisemakuvassa on lähtökohtaisesti suuri. Mantereella
on maakunnallisia maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja noin 10 km etäisyydellä. Lomaasutusta on vähän (Siikajoki Tauvo-Varessäikkä) – kohtalaisesti (Hailuoto Marjaniemi – Pöllä). Maisemasta
avautuu suoria laajoja näkymiä tuulivoima-alueelle. Maisematila on suurpiirteinen ja yhtenäinen.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille on, etäisyys tuulivoima-alueeseen
huomioon ottaen, kohtalainen-suuri.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat ovat nähtävissä laajalti valtakunnallisia maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja
omaavilta alueilta lähimmillään noin 8 km etäisyydeltä (Hailuoto). Yksittäiset voimalat eivät hallitse kokonsa
puolesta maisemaa. Hailuotoon ei näkyisi 10 km säteellä voimaloita. Kaukomaisemassa 10–20 km
etäisyydellä voimaloita on nähtävissä erittäin paljon (noin 100 kpl). Hailuodon maisema-alueen arvoja
heikentävät vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena
kohtalaiseksi. Perustelu: Hailuotoon ja rannikolle näkyvien voimaloiden määrä olisi suuri, mutta voimalat
sijoittuisivat melko tiiviiseen ja selvärajaiseen ryhmään yli 10 km etäisyydelle.
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Kuva 23. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Merialue etelä.
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Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Pertunmatalan tuulivoima-alueiden sekä myös
muiden rannikon ja merialueen tuulivoima-alueiden kanssa. Vaikutukset kohdistuvat rannikolta ja
Hailuodosta merelle päin avautuviin näkymiin. Rannikolle näkyisi noin 20 voimalaa 10 km säteellä,
kaukomaisemassa 100–300 voimalaa. Näkyvien voimaloiden määrä on kohtalainen - erittäin suuri, mutta
merkittävä osa voimaloista on melko etäällä kaukomaisemassa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat osin myös
maisemallisesti arvokkaille alueille. Yhteisvaikutukset laajempaam merialueen maisemakuvaan arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen koillispuolella sijaitsee sekä maisema-alueena että rakennettuna kulttuuriympäristönä
valtakunnallisesti arvokas Hailuoto. Hailuoto on luonnon- ja kulttuuripiirteiltään ainutlaatuinen saari, jossa
yhdistyvät maankohoamisrannikon luontotyypit sekä omaleimainen kalastuksen, karjatalouden ja
maanviljelyn leimaama kulttuurihistoria. Alueella on paljon vanhaa talonpoikaista rakennusperintöä,
vanhan kalastajakulttuurin jälkiä ja merenkulun perintöä. Hailuoto on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.
Tuulivoima-alue näkyy Hailuodosta kaakon suuntaan avautuvassa merimaisemassa noin 10 km levyisenä
kokonaisuutena. Lähimmät voimalat sijaitsevat yli 10 km etäisyydellä rannikolta. Marjaniemestä kohti
länttä avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue näkyy näkymäsektorin reunalla noin 13–14 km etäisyydellä.
Hailuodon moninainen arvostatus lisää alueen herkkyyttä muutoksille. Avoimessa merimaisemassa
sijaitsevat tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta tuulivoima-alue hahmottuu selkeärajaisena
tiiviinä kokonaisuutena, joka näkyy saarelle vain kohti lounasta avautuvissa merinäkymissä melko kaukana.
Seljänsuun matalan tuulivoima-alueen itsessään aiheuttamat arvoalueen arvoja heikentävät vaikutukset
ovat kohtalaiset.
Hailuotoa ympäröivät Seljänsuun matalan ohella Suurhiekan tuulivoima-alue ja Haukiputaan
merituulivoima-alue. Myös Pertunmatalan tuulivoima-alue on osa näkymää. Saaren pohjoispuolella
sijaitsevat Suurhiekan ja Haukiputaan tuulivoima-alueet näkyvät Hailuotoon yhtenäisenä, yli 30 km
levyisenä nauhana. Yhteisvaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi-suuriksi.
Rannikolla 8-9 km päässä tuulivoima-alueesta on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Siikajoen suun
kulttuurimaisema. Jokivarsilla ja suistoalueella on paljon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia alueita ja kohteita. Maisema-alue jatkuu jokea myötäillen
pitkälle sisämaahan. Tyypillisimmät näkymät avautuvat jokea reunustaville viljelysalueille ja joelle
avautuvat näkymät. Jokisuistosta avautuu paikoin näkymiä merelle, kohti tuulivoima-aluetta.
Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat eivät näy jokisuistoon vaikutusten kannalta olennaisella
etäisyydellä. Tuulivoima-alueen maiseman arvoja heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi
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8.4.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Siikajoen alueelle sijoittuvien seudullisten tuulivoimaalueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut arvioinnille
on esitetty luvuissa 8.4.2.
Siikajoen alueelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön.
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8.5
8.5.1

Raahe
Suunnittelutilanne

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Raahen alueelle on osoitettu yhdeksän
tuulivoimaloiden aluetta. Osa tuulivoima-alueista ulottuu kuntarajan yli Pyhäjoen kunnan alueelle. Osin
Raahen alueelle sijoittuvaa Mastokankaan aluetta on käsitelty edellä Siikajoen tuulivoima-alueiden
yhteydessä.
Maakuntakaavassa osoitetuista alueista kolmella on toteutuneita voimaloita (Annankangas 10 kpl, Kopsa 17
kpl, Nikkarinkaarto 10 kpl), Sarvankankaan alueelle on rakentumassa 13 voimalan tuulivoimapuisto. Muista
alueista luvitusvaiheessa (osayleiskaava lainvoimainen) ovat Ketunperä ja Maanahkiainen. Muut alueet
ovat kaavoitusvaiheessa.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan ulkopuolelle sijoittuvia potentiaalisia seudullisia tuulivoimaalueita ovat: Pertunmatala ja Ulkonahkiainen.
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8.5.2

Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Hummastinvaara (tv-1 321)
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Hummastinvaaran
alueen. Arvioinnissa maakuntakaavan mukaiselle alueelle on sijoitettu tasavälein voimaloita (800 m välein,
yhteensä 8 kpl).
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Raahessa Siikajoen kunnan rajaa vasten, valtatie 8:n pohjoispuolella.
Maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lähin asutus on
Olkijoella noin 1-2 km päässä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä kahdelta maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulta maisema-alueelta
(Pattijoen kulttuurimaisema sekä Raahen saaristo ja rantamaisemat). Pattijoen kulttuurimaiseman alueelle
voimaloita näkyisi lähimmillään noin 3,5-4 km etäisyydeltä, Raahen saaristoon noin 9 km etäisyydeltä.
Voimaloiden vaikutus ei olisi kummankaan alueen osalta hallitseva; Pattijoen alueelle lähimmät voimalat
tosin voivat erottua maisemassa kookkaina rakenteina. Muilta osin vaikutukset kohdistuvat Pattijoen
asutukselle, jonne voimaloita näkyisi lähinnä avointen peltoalueiden takaa. Lähimmäksi tuulivoima-aluetta
sijoittuu Olkijoen kylä, jonne lähimmät voimalat näkyisivät noin 1,5-2 km etäisyydeltä. Voimaloiden
vaikutus voi ko. alueelle olla paikoin hallitseva, mikäli puusto tai rakennukset eivät peitä näkymää
tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi, Olkijoen alueella vaikutus voi
paikallisesti olla suurikin.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Siikajoen Isonevan-Revonlahden
tuulivoimakokonaisuuden ja Someronkankaan tuulivoima-alueen (tv-1 322) kanssa sekä vähäisemmässä
määrin muiden Raahen maa- ja merituulivoima-alueiden kanssa. Paikallisesti yhteisvaikutukset ovat suuria
esimerkiksi Hummastinjärvien alueelle. Pattijoen kulttuurimaiseman alueella näkyisi enimmillään noin 20
voimalaa 10 km säteellä. Kokonaisuutena yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoimala-alue sijaitsee 3-6 km etäisyydellä maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta Pattijoen
kulttuurimaisema. Maisemakokonaisuus erottuu maamerkinomaisena kokonaisuutena ja porttiaiheena
Pattijoen taajamaan saavuttaessa sen halki kulkevalle valtatielle 8. Tietä avautuu näkymiä avoimeen,
loivasti kumpuilevaan viljelysmaisemaan. Tärkeimmät näkymät maisema-alueelle avautuvat kohti etelää
valtatieltä 8, poispäin tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät alueelle
monin paikoin. Alueen etelä- ja länsiosista kohti koillista avautuvissa näkymissä Hummastinvaaran
tuulivoima-alue näkyy taustamaisemassa 4-9 km päässä. Sen maiseman arvoja heikentävä vaikutus voidaan
arvioida vähäiseksi. Maisema-alueen arvojen kannalta olennaisemmiksi muodostuvat Hummastinvaaran,
Revonlahden-Isonevan ja Someronkankaan alueiden yhteisvaikutukset. Tuulivoima-alueet näkyvät laajana
yhtenäisenä rintamana maisema-alueelta koilliseen, itään ja kaakkoon avautuvien näkymien
taustamaisemassa 3-7 km etäisyydellä. Maisema-alueen arvoja heikentävät yhteisvaikutukset voidaan
arvioida kohtalaisiksi.
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Maisema-alueen sivuitse, lähimmillään alle 2 km etäisyydellä, kulkee kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti tärkeä tie Pohjois-Pohjanmaan rantatie. Näkemäalueanalyysin perusteella voimalat näkyvät
tielle lähimmä Olkijoen alueella, muualla maaston peitteisyys peittää näkymiä. Tuulivoima-alueen
tiemaiseman arvoja heikentävä vaikutus voidaan arvioida vähäiseksi-kohtalaiseksi, vaikutus on suurin
Olkijoella.
Pattijoella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas Pattijoen silta ja maakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus
Pattijoen kirkonmäki reilun 5 km päässä lähimmistä voimaloista. Näkemäalueanalyysin mukaan arvoalueille
näkyy paikoin tuulivoimaloita, alueille näkyvät Hummastinvaaran voimaloiden lisäksi myös
Someronkankaan voimalat. Voimalat näkyvät mm. kirkonmäelle. Tuulivoima-alueiden rakentamisen
vaikutuksia alueiden arvoihin lisää se, että voimaloita näkyy alueille useissa suunnissa. Etäisyys huomioiden
tuulivoimaloiden aiheuttamat heikennykset alueiden arvoihin voidaan arvioida vähäisiksi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Raahen saaristo ja merimaisema sijaitsee reilun 8 km etäisyydellä
tuulivoima-alueista. Alueelle tyypillisesti tärkeät näkymät avautuvat ranta-alueilta merelle länteen ja
luoteeseen, joten maisema-alueen koillispuolella sijaitsevalla tuulivoima-alueella ei ole niiden kannalta
merkitystä. Toisaalta maisema-alueelle avautuu näkymiä mereltä: alueen arvojen yhtenä perustana ovat
kaupungin ranta-alueet, jotka avautuvat laajana ja kauas näkyvänä aluejulkisivuna saaristoon ja merelle.
Tuulivoima-alue saattaa näkyä mereltä kohti kaupunkia avautuvien näkymien taustalla kaupungin
pohjoispuolella. Hummastinvaaran alue sijaitsee kuitenkin sivussa kaupunkialueesta, eikä sen vaikutus
itsessään muodostu maiseman arvojen kannalta merkittäväksi. Olennaisempia ovat kaupungin ympärillä
sijaitsevien useiden tuulivoima-alueiden, Hummastinvaaran, Revonlahden-Isonevan, Someronkankaan ja
Ketunperän alueiden sekä niiden takana sijaitsevien alueiden, yhteisvaikutukset. Tuulivoima-alueet
sijaitsevat pääosin yli 10 km päässä rannikosta, joten vaikutus alueen arvoihin jäänee etäisyyden vuoksi
vähäiseksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Someronkangas (tv-1 322)
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Someronkankaan
alueen. Arvioinnissa alueelle on sijoitettu tasavälein voimaloita (800 m välein, yhteensä 7 kpl).
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Lähialueella on kohtalaisesti kyläasutusta. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille
muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Pattijoen kulttuurimaisemien alueelta noin 3-4 km etäisyydeltä. Kastellin
jätinkirkon alue sijoittuu noin 3 km etäisyydelle, laaditun näkemäalueanalyysin perusteella
Someronkankaan voimalat eivät näkyisi ko. alueelle sen peitteisyyden vuoksi. Muilta osin maisemalliset
vaikutukset kohdistuvat ympäristön kyläasutukselle, jonne voimalat näkyvät avointen peltoalueiden takaa
lähimmillään noin 2 km etäisyydeltä. Voimaloiden vaikutus ko. alueille voi olla hallitseva, mikäli puusto tai
rakennukset eivät peitä näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
kohtalaiseksi, tuulivoima-aluetta ympäröivän kyläasutuksen osalta vaikutus voi paikallisesti olla suurikin.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Siikajoen Isonevan-Revonlahden
tuulivoimakokonaisuuden, Hummastinvaaran ja Yhteisenkankaan tuulivoima-alueiden (tv-1 322) kanssa
sekä vähäisemmässä määrin muiden Raahen maa- ja merituulivoima-alueiden kanssa. Etäisyys lähimpiin
muihin tuulivoima-alueisiin (Yhteinenkangas, Hummastinvaara, Kangastuuli) on noin 5 km. Merkittävimmät
yhteisvaikutukset syntyvät Someronkankaan ja Yhteisenkankaan alueiden väliin sijoittuvalle kyläasutukselle.
Ko. alueelle tuulivoimaloita voi näkyä keskimääräisesti (enintään 20 kpl) kahdesta eri suunnasta alle 5 km
etäisyydeltä. Laajojen avoimien maisematilojen puuttuessa näkemäalueet eivät ole laaja-alaisia. Pattijoen
kulttuurimaiseman alueella näkyisi enimmillään noin 20 voimalaa 10 km säteellä. Yhteisvaikutukset
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi, paikallisesti kyläasutuksen osalta vaikutus voi olla suurikin.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pattijoen kulttuurimaisema sijaitsee lähimmillään noin 2-3 km
etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Maisemakokonaisuus erottuu maamerkinomaisena kokonaisuutena ja
porttiaiheena Pattijoen taajamaan saavuttaessa sen halki kulkevalle valtatielle 8. Tietä avautuu näkymiä
avoimeen, loivasti kumpuilevaan viljelysmaisemaan. Tärkeimmät näkymät maisema-alueelle avautuvat
valtatieltä 8 kohti etelää ja kohti tuulivoima-aluetta. Voimala-alue näkyy tielle maisema-alueen
taustamaisemana 3-4 km etäisyydellä. Sen maiseman arvoja heikentävät vaikutukset voidaan arvioida
kohtalaisiksi. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät maisema-alueelle monin paikoin.
Yksittäisen voimala-alueen aiheuttamia vaikutuksia merkittävämmäksi muodostuvat maisema-aluetta
koillisessa, idässä ja kaakossa ympäröivien Hummastinvaaran, Revonlahden-Isonevan ja Someronkankaan
voimala-alueiden yhteisvaikutukset. Tuulivoima-alueet näkyvät laajana yhtenäisenä rintamana maisemaalueelta avautuvien näkymien taustamaisemassa 3-7 km etäisyydellä. Maisema-alueen arvoja heikentävät
yhteisvaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi.
Pattijoella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas Pattijoen silta ja maakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus
Pattijoen kirkonmäki 5-6 km päässä lähimmistä voimaloista. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
tärkeä tie Pohjois-Pohjanmaan rantatie kulkee maisema-alueen sivuitse lähimmillään 5-6 km etäisyydellä.
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Näkemäalueanalyysin mukaan arvoalueille näkyy paikoin tuulivoimaloita, alueille näkyvät Someronkankaan
voimaloiden lisäksi myös Hummastinvaaran voimalat. Voimalat näkyvät mm. kirkonmäelle. Tuulivoimaalueiden rakentamisen vaikutuksia alueiden arvoihin lisää se, että voimaloita näkyy alueille useissa
suunnissa. Etäisyys huomioiden tuulivoimaloiden aiheuttamat heikennykset alueiden arvoihin voidaan
arvioida vähäisiksi.
Raahen kaupungin alueella on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia kokonaisuuksia. Ne sijaitsevat yli 6 km päässä tuulivoima-alueesta. On
oletettavaa, että kaupunkialueella kaupunkirakenne peittää näkymiä tuulivoima-alueille, joten niiden
merkitys alueiden arvoihin jää vähäiseksi. Heikentävät vaikutukset alueiden arvoihin ovat suurimmat
maaseutumaisessa ympäristössä, jossa tuulivoimalat saattavat erottua miljööstä poikkeavina. Tällaisia
alueita ovat mm. Saloisten raitti ja Saloisten kirkonmäki, jotka sijaitsevat noin 8 km päässä lähimmistä
tuulivoimaloista. Etäisyys huomioiden tuulivoima-alueen vaikutus alueiden arvoihin jää vähäiseksi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Raahen saaristo ja merimaisema sijaitsee reilun 8 km etäisyydellä
tuulivoima-alueista. Alueelle tyypillisesti tärkeät näkymät avautuvat ranta-alueilta merelle länteen ja
luoteeseen, poispäin tuulivoima-alueesta. Toisaalta maisema-alueelle avautuu näkymiä mereltä: alueen
arvojen yhtenä perustana ovat kaupungin ranta-alueet, jotka avautuvat laajana ja kauas näkyvänä
aluejulkisivuna saaristoon ja merelle. Tuulivoima-alue näkyy mereltä kohti kaupunkia avautuvien näkymien
taustalla. Olennaisempia ovat kaupungin ympärillä sijaitsevien useiden tuulivoima-alueiden,
Hummastinvaaran, Revonlahden-Isonevan, Someronkankaan ja Ketunperän alueiden sekä niiden takana
sijaitsevien alueiden, yhteisvaikutukset. Todennäköisesti tuulivoima-alueet näkyvät mereltä Raahen
kaupungin taustamaisemassa yhtenäisenä nauhana. Tuulivoima-alueet sijaitsevat pääosin yli 10 km päässä
rannikosta, joten vaikutus alueen arvoihin jäänee etäisyyden vuoksi vähäiseksi.
Tuulivoima-alueen kaakkoispuolella, siitä vajaan 3 km päässä, on maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kastellin jätinkirkko. Se sijaitsee loivapiirteisessä maastossa kokoavalla kumpareella, Linnakankaalla.
Kastellin jätinkirkko on valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännöskohde. Jätinkirkko ympäristöineen on
maisemanähtävyytenä määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi. Sillä on arvoa ennen kaikkea
muinaisjäännösalueena. Maisema-aluetta saartaa kaksi tuulivoima-aluetta: luoteessa ja pohjoisessa
Someronkangas ja idässä, kaakossa ja etelässä Yhteinenkangas, joka sijaitsee lähimmillään noin kilometrin
päässä maisema-alueesta. Näkemäalueanalyysin perusteella Someronkankaan voimalat eivät näy maisemaalueelle maaston peitteisyyden vuoksi. Tärkeää olisi arvioida myös tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset
maisema-alueen äänimaisemaan.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Yhteinenkangas (tv-1 323)
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Yhteisenkankaan
alueen. Arvioinnissa alueelle on sijoitettu tasavälein voimaloita (800 m välein, yhteensä 9 kpl).
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Lähialueella on kohtalaisesti kyläasutusta. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille
muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä paikallisesti Kastellin Jätinkirkon alueelta (maakunnallisesti arvokas
maisema-alue). Mallinnuksen perusteella vaikutukset ko. alueelle eivät olisi laaja-alaisia, mutta
kohdistuisivat toisaalta keskeiselle Jätinkirkon alueelle (näkyisi peitteisesti noin 10 voimalaa, mikäli
Yhteisenkankaan alue toteutuisi koko laajuudessaan). Ainakin lähimpien voimaloiden (alle 2 km etäisyydelle
sijoittuvat) osalta vaikutus voisi olla Jätinkirkon alueen maisemakuvaa hallitseva. Muilta osin
maisemavaikutuksia syntyisi ympäröivälle kyläasutukselle, jonne voimaloita näkyisi noin 2-4 km
etäisyydeltä. Lähimmät asunnot Kastellinperällä, Ojalanperällä ja Relletissä ovat noin 0,5-1 km etäisyydellä
tuulivoima-alueesta. Lähimpiin pihapiireihin voimalat voisivat näkyä maisemakuvaa hallitsevina.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi. Perusteluna voimaloiden mahdollinen
maisemakuvaa hallitseva vaikutus Kastellin Jätinkirkon alueelle.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Someronkankaan (tv-1 322),
Mastokankaan (tv-1 326), Kopsan (tv-1 327), Isonneva-Revonlahden sekä Ruukin (tv-1 320) kanssa sekä
vähäisemmässä määrin muiden Raahen ja Siikajoen tuulivoima-alueiden kanssa. Tuulivoima-alueen
ympäristöön sijoittuu viisi muuta tuulivoima-aluetta noin 5 km säteellä. Maisemalliset yhteisvaikutukset
kohdistuvat tuulivoima-alueiden väliin jäävällä kyläasutukselle. Laajojen avointen maisematilojen
puuttuminen lieventää vaikutuksia. Yhteisvaikutukset eivät kohdistu maisemallisesti arvokkaiksi
luokitelluille alueille. Merkittävimpiä yhteisvaikutusalueita ovat Kopsan kylän ympäristö sekä KorkeaperänYlipään-Tuohinonperän alueet. Ko. alueille voi näkyä 20–30 voimalaa 10 km säteellä. Maisemalliset
yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi, paikallisesti kyläasutuksen osalta vaikutus voi olla suurikin.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen luoteispuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kastellin jätinkirkko. Se
sijaitsee loivapiirteisessä maastossa kokoavalla kumpareella, Linnakankaalla. Kastellin jätinkirkko on
valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännöskohde. Jätinkirkko ympäristöineen on maisemanähtävyytenä
määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi. Sillä on arvoa ennen kaikkea muinaisjäännösalueena. Maisemaaluetta saartaa kaksi tuulivoima-aluetta: idässä, kaakossa ja etelässä Yhteinenkangas ja luoteessa ja
pohjoisessa Someronkangas. Lisäksi maisema-alueen etelä- ja lounaispuolella sijaitsevat Ketunperän ja
Kopsan tuulivoima-alueet noin 7-8 km etäisyydellä. Kartta-analyysin perusteella lähellä maisema-aluetta
sijaitsevien voimala-alueiden aiheuttamat yhteisvaikutukset maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi
voitaisiin arvioida suuriksi. Vaikutuksia lisää se, että maisema-alue on joka suunnalta tuulivoima-alueiden
saartama. Näkemäalueanalyysin perusteella kaikki voimalat eivät kuitenkaan näy maisema-alueelle
maaston peitteisyyden vuoksi. Maisema-alueelle näkyisi osa Yhteisenkankaan voimaloista noin 1-3 km
päästä. Niiden aiheuttama maiseman arvoja heikentävä vaikutus on kohtalainen-suuri, voimaloiden
näkymisestä riippuen. Tarkempi arviointi edellyttää maastokäyntiä ja kuvasovitteiden laatimista. Muiden
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lähialueella sijaitsevien tuulivoima-alueiden voimalat eivät näy arvoalueelle mikäli sitä ympäröivät metsät
säilyvät peitteisinä. Näkymien lisäksi tärkeää olisi arvioida myös tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset
maisema-alueen äänimaisemaan.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Ketunperä (tv-1 325)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Raahessa Ketunperän ja Mattilanperän välisellä alueella. Lähialueella ei ole
maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Kyläasutusta on alle 3 km säteellä jonkin verran.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä kohdistuvat kyläasutukselle Ketunperällä, Mattilanperälle sekä Piehingin Ylipäässä.
Kyläalueet sijoittuvat lähimmillään noin 1,5 km etäisyydelle Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitetuista tuulivoima-alueesta. Voimalat näkyvät ko. alueille todennäköisesti vain osittain, koska alueella
ei ole laajempia maisematilaltaan avoimia alueita. Lähimpien voimaloiden suuntaan voi kuitenkin
paikallisesti avautua merkittäviä näkymiä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Parhalahti-Sarvankankaan, Kopsan sekä OltavanPolusjärven-Maukarinkaan tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääosin
asumattomille alueille ja jossain määrin lähiympäristön asutukselle muun muassa Piehingin Ylipäässä.
Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä alle 5 km etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kokonaisuuksia. Rannikolla kulkee
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie. Tie kulkee yli 6 km
päässä tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan tielle ei juuri näy tuulivoimaloita.
Maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet Salosten kirkonmäki ja Saloisten raitti sijaitsevat 6-7 km
etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Etäisyys huomioiden tuulivoimaloiden aiheuttamat heikennykset alueiden
arvoihin voidaan arvioida vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Kopsa (tv-1 327, tv-1 328, Kopsa I-III osayleiskaavojen mukaiset alueet)
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut alueet tv-1 327
(Kopsa), tv-1 328 (Tuppukangas) sekä niistä osin poikkeavat Kopsa I-III osayleiskaavojen mukaiset alueet.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Raahessa Kopsan kylän eteläpuolella. Lähialueella ei ole maisemallisesti
arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Kyläasutusta on alle 3 km säteellä jonkin verran. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä kohdistuvat ympäristön kyläasutukselle Kopsassa ja Hanhelanperän-Lukkaroistenperän
alueella. Vaikutuksia syntyy myös lähialueen avoimille soille ja pienille järville. Maiseman muutokset
tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja. Paikallisesti voimaloiden
suuntaan voi avautua merkittäviä näkymiä edellä mainituilta alueilta. Kopsan kylä sijoittuu lähimmillään
noin 3 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta. Alueen yleiskaavoituksessa voimalat on sijoitettu kauemmas
asutuksesta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Yhteisenkankaan (tv-1 323),
Mastokankaan, Annankankaan, Oltavan-Polusjärven-Maukarinkaan ja Ketunperän tuulivoima-alueiden
kanssa sekä vähäisemmässä määrin muiden Raahen ja Pyhäjoen tuulivoima-alueiden kanssa.
Yhteisvaikutuksen kohdistuvat keskeisimmin Kopsan kylän alueelle, jonka ympäristössä on kolme
tuulivoima-aluetta alle kolmen kilometrin etäisyydellä. Maisemalliset yhteisvaikutukset arvioidaan
kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
kokonaisuuksia.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Annankangas (tv-1 329)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) ei ole arvokkaiksi luokiteltuja maisemaalueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kokonaisuuksia. Alue on harvaanasuttua. Alueen
eteläpuolelle sijoittuu Pitkäsnevan soidensuojelualue. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä kohdistuvat ympäristön avoimille soille ja mahdollisesti yksittäisen pihapiireihin. Osa
voimaloita on nähtävissä peitteisesti Vihannin taajamasta Kirkkojärven takaa noin 7,5 km etäisyydeltä.
Maiseman muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä inventoinneissa todettuja
maiseman kauneusarvoja. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Kopsan (tv-1 327, tv-1 328),
Mastokankaan (tv-1 326), Oltavan-Polusjärven-Maukarinkaan, Parhalahti Itäisen ja Nikkarinkaarron (tv1 330) tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääasiassa ympäröiville metsä- ja
suoalueille. Asutuista alueista yhteisvaikutuksia syntyy Hanhelanperän-Lukkaroistenperän, Perukan ja
Myllyperän sekä Möykkyperän alueille. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
kokonaisuuksia.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Nikkarinkaarto (tv-1 330)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu harvaan asutulle alueelle Raahen kaupungin eteläosaan. Lähialueelle ei ole
maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta. Muutokset
maisemanäkymissä kohdistuvat ympäristön metsä- ja suoalueille sekä asutukselle muun muassa Vihannin
Perukan ja Rakeenperän alueilla. Maiseman muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä
maiseman kauneusarvoja. Paikallisesti voimaloiden suuntaan voi avautua merkittäviäkin näkymiä edellä
mainituilta alueilta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Annankankaan (tv-1 329), OltavanPolusjärven-Maukarinkaan, Silovuoren ja Oulaisten Karahkan tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset
kohdistuvat pääasiassa ympäröiville metsä- ja suoalueille. Osa tuulivoima-alueista sijoittuu alle 5 km
etäisyydelle toisistaan. Maisemallisella yhteisvaikutusalueella ei kuitenkaan ole maiseman kannalta
arvokkaita alueita tai esimerkiksi kyläasutusta. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen luoteispuolella noin 6 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee maakunnallisesti
arvokas kokonaisuus Ilveskorven raitti. Pienipiirteinen ja viehättävä Ilveskorven kylä on edustava esimerkki
raittiin tukeutuvasta kyläasutuksesta. Tärkeimmät alueelle ominaiset näkymät suuntautuvat raitilta itää
kohti kapean Vihanninjoen varsilla avautuvia viljelysalueita, poispäin tuulivoima-alueesta. Alueen etäisyys
tuulivoima-alueista ja tärkeimpien näkymien suunnat huomioiden tuulivoima-alueen rakentamisen
heikentävät vaikutukset alueen arvoihin jäävät vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Sarvankangas-Parhalahti (tv-1 331, Parhalahti itäisen osayleiskaavan alue)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu molemmin puolin Raahen ja Pyhäjoen kunnanrajaa valtatie 8:n itäpuolelle. Alueen
ympäristöön sijoittuu maakunnallisia maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja (Pyhäjoen
Parhalahti) sekä kyläasutusta noin 2-3 km etäisyydellä. Maisemasta avautuu paikoin suoria näkymiä
tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat havaittavissa selvästi Parhalahden maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
alueelta. Lähimmät voimalat sijoittuisivat alle 3 km etäisyydelle ko. alueesta ja näkyisivät melko hallitsevina
avoimen peltoalueen takaa. Sarvankankaan ja Parhalahti itäisen voimalat sijoittuvat pääosin yli 5 km
etäisyydelle Parhalahden alueesta; laaditun näkemäalueanalyysin perusteella Parhalahden alueelle näkyy
noin 25 voimalaa 10 km etäisyydeltä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset ovat siten nähtävissä melko
laajalti ko. maisemallisesti arvokkaalta alueelta. Voimalat eivät kuitenkaan kokonsa puolesta hallitse
maisemaa lähimpiä voimaloita lukuun ottamatta; Parhalahti läntisen osa-alueen lähimpien voimaloiden
vaikutus kyläalueella on todennäköisesti melko voimakas. Vaikutusta lieventää osaltaan voimaloiden määrä
– alle 3 km etäisyydelle sijoittuu kaksi voimalaa. Muista asutuista alueista tuulivoima-alueen toteuttamisella
on maisemallisia vaikutuksia muun muassa Raahen Kultalanperän ja Piehingin Ylipään asutukselle. Ko.
alueilla on vain vähän laajempia avoimia alueita, joten vaikutuksia eivät ole kovin laaja-alaisia. Muilta osin
tuulivoima-alueen maisemalliset vaikutukset kohdistuvat ympäristön avoimille suoalueille sekä
merialueelle. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, Parhalahden osalta paikoin
suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Ketunperän, Kopsan sekä Oltavan-PolusjärvenMaukarinkaan tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääosin asumattomille alueille ja
jossain määrin lähiympäristön asutukselle muun muassa Piehingin Ylipäässä. Yhteisvaikutukset arvioidaan
kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Laaja tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään 2 km päässä maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta
Parhalahden kulttuurimaisema. Parhalahti on myös rakennettuna kulttuuriympäristönä määritelty
maakunnallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Alueen arvot pohjautuvat sen merkitykseen esimerkkinä
perinteisestä maaseutukylästä viljelysalueineen ja talonpoikaista perinnettä edustavine rakennuksineen.
Kylässä on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä. Kylän halki rannikkoa
myötäillen kulkee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie.
Parhalahden kylässä tieosuus on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi, se kuuluu kokonaisuuteen
Pohjanmaan rantatie. Parhalahden kylälle ominainen perinteisen kylämaiseman luonne lisää maiseman
herkkyyttä muutoksille. Kylällä on merkitystä myös valtatien 8 varrella sijaitsevana maamerkinomaisena
kokonaisuutena. Valtatieltä kylään avautuvat näkymät suuntautuvat osittain kohti tuulivoima-alueen
eteläosia. Kylää etelästä käsin lähestyttäessä iso tuulivoima-alue näkyy laajana kokonaisuutena kylän
taustamaisemassa. Näkemäalueanalyysin mukaan kylään näkyy 25 voimalaa. Tuulivoima-alueen maiseman
ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja heikentävät vaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi-suuriksi.
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Kylän luoteispuolella Liminkaojan varressa, reilun 3 km päässä tuulivoima-alueesta, sijaitsee
valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen Pyhäjoen kalarannat kuuluva Parhalahden vanha
kalaranta. Alueella on noin 30 vajaa, aittaa ja mökkiä, joista osa on ilmeisesti 1900-luvun vaihteen tienoilta.
Rakennukset ovat sijoittuneet ojan etelärannan suuntaisesti, välissä on pieniä aukioita ja kalastukseen
liittyviä rakennelmia. Tuulivoima-alue näkyy arvoalueelta taustamaisemassa 5-6 km etäisyydellä. Vaikka
kalarannan kulttuuriympäristölle ominainen pienipiirteisyys lisää alueen herkkyyttä muutoksille,
tuulivoimarakentamisen aiheuttama heikennys alueen arvoihin jäänee vähäiseksi. Tuulivoima-alue sijaitsee
hieman sivussa arvoalueelle tyypillisimmistä tärkeimmistä näkymistä. Näkemäalueanalyysin perusteella
maaston peitteisyys estää näkymiä arvoalueelta tuulivoima-alueelle.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Maanahkiainen
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu merelle noin 7-8 km etäisyydelle rannikosta. Lähimmät maisemallisesti arvokkaat
alueet (Raahen saaristo ja Pyhäjoensuun kulttuurimaisema) sijoittuvat 6-9 km etäisyydelle. Raahen
keskustaan on matkaa 13 km. Maisemasta avautuu suoria laajoja näkymiä tuulivoima-alueelle. Maisematila
on suurpiirteinen ja yhtenäinen. Rannikolla on kohtalaisesti loma-asutusta (noin 100 vapaa-ajan asuntoa)
30 km matkalla. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksikohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat ovat nähtävissä rannikolta merelle avautuvassa maisemassa Pyhäjoen ja Raahen välisellä
alueella. Etäisyyden vuoksi yksittäiset voimalat eivät hallitse maisemaa, mutta näkyvien voimaloiden määrä
on melko suuri (0-10 km säteellä 30–40 voimalaa) – erittäin suuri (0-15 km säteellä yhteensä noin 100
voimalaa). Voimalat näkyisivät rannikolla yhtenäisenä noin 13 km leveänä rintamana. Maisemakuvan
muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä luokiteltuja maisema-arvoja. Maisemallisesti
arvokkaiden alueiden arvot voivat heikentyä vähäisissä tai korkeintaan kohtalaisissa määrin (Pyhäjokisuun
alue, Raahen saaristo). Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi. Perustelu: rannikolla
näkyvien voimaloiden erittäin suuri määrä.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Ulkonahkiaisen tuulivoima-alueen sekä
vähäisemmässä määrin muiden rannikon ja merialueen tuulivoima-alueiden kanssa. Vaikutukset
kohdistuvat rannikolta merellä päin avautuviin näkymiin. Näkyvien voimaloiden määrä on erittäin suuri
(kaukomaisemassa 25 km säteellä 150 voimala), mutta Ulkonahkiaisen voimalat ovat varsin etäällä 20–25
km päässä rannikolta. Yhteisvaikutukset Ulkonahkiaisen alueen kanssa arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi;
samoin yhteisvaikutukset kaikkien Hailuodon eteläpuolisten merituulivoima-alueiden kanssa.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Rannikolla tuulivoima-alueen edustalla, noin 6 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsee
maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhäjoen suun kulttuurimaisema. Maisema-alueella yhdistyvät
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monimuotoiset jokimaisemat, taajamamaisema, perinteiset maaseudun viljelysmaisemat sekä
rannikkoalueiden luonnonmaisemat ja loma-asutus. Pyhäjoen taajama on hieno esimerkki perinteisestä
maaseutukirkonkylästä. Maisema-alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Maisemalle ovat tyypillisiä jokiuomien yli kulkevilta silloilta jokimaisemiin avautuvat vaihtelevat näkymät.
Tärkeimmät näkymät ovat maisema-alueen sisäisiä, melko kapeita ja lyhyitä näkymiä. Merelle osittain
maisema-alueen edustalle sijoittuva tuulivoima-alue saattaa näkyä paikoin taustamaisemana, mutta se ei
laajuudestaan huolimatta muodostu näkymiä hallitsevaksi. Pyhäjoen suistoa ympäröiviltä rannikkoalueilta
merelle luoteeseen ja pohjoiseen avautuvissa näkymissä laaja, kokonaisuutena noin 10 km leveä
tuulivoima-alue näkyy noin 7 km päässä. Se jää kuitenkin sivuun suistoalueelta ja rannikolta lounaaseen ja
länteen avautuvissa näkymissä. Rannikkoalueille näkyvien voimaloiden määrä on erittäin suuri. Pääosa
voimaloista sijaitsee kuitenkin melko kaukana. Tuulivoima-alue ei siten muodostu arvokkaalta maisemaalueelta merelle avautuvia näkymiä kokonaisvaltaisesti hallitsevaksi. Sen maisema-alueen arvoja heikentävä
vaikutus voidaan arvioida vähäiseksi-kohtalaiseksi – vaikutukset ovat kohtalaiset paikoissa, joista
tärkeimmät näkymät avautuvat tuulivoima-alueen suuntaan.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Raahen saaristo ja merimaisema sijaitsee noin 8-9 km päässä
tuulivoima-alueesta. Raahen kaupungin ranta-alueet ja kaupungin edustalla sijaitseva saaristo muodostavat
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Alueella sijaitsevia
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat mm. kaupungin ranta-alueilla säilyneet vanhat rakennukset
sekä rannoilla ja saaristossa sijaitsevat huvilat, kalastajien tukikohtien rakennukset sekä merenkulkuun
liittyvät rakennukset ja merimerkit. Maisema-alueella ja sen lähituntumassa sijaitsevat valtakunnallisesti
arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat, Raahen
seminaari, Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit sekä maakunnallisesti arvokkaat
Preiskarin huvilat, Ulko-Fantti ja Mikonkari. Tuulivoima-alue näkyy ulkosaaristosta lounaaseen avautuvissa
näkymissä noin 9-10 km päässä. Kaupungin ranta-alueelta tärkeimmät näkymät merelle avautuvat sivuun
tuulivoima-alueesta. Arvokkaalle maisema-alueelle tuulivoima-alue ei muodostu kauttaaltaan näkymiä
hallitsevaksi. Sen maiseman arvoja heikentävä vaikutus on itsessään vähäinen. Raahen saariston ja
merimaiseman alueelta avautuvissa merinäkymissä näkyvät Maanahkiaisen lisäksi Pertunmatalan,
Ulkonahkiaisen ja Seljänsuun matalan tuulivoima-alueet. Ne rajaavat merinäkymiä lounaassa ja luoteessa.
Yhteisvaikutukset voidaan arvioida voimaloiden suuren määrän perusteella kohtalaisiksi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja myös rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti
arvokas Parhalahden kulttuurimaisema (Parhalahti) sijaitsee yli 10 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista.
Voimalat näkyvät taustamaisemana Parhalahden kylään, jonne näkemäalueanalyysin mukaan näkyy
kymmeniä tuulivoimaloita. Maanahkiaisen tuulivoima-alueen toteuttamisesta aiheutuvat heikentävät
vaikutukset alueen arvoihin voidaan kuitenkin arvioida vähäisiksi. Parhalahdella olennaisemmiksi
muodostuvat kylän lähelle suunnitellun Parhalahti-Piehingin-Sarvankankaan tuulivoima-alueen vaikutukset.
Pyhäjokisuistossa ja rannikkoalueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat aluekokonaisuudet ja kohteet sijaitsevat noin 10 km päässä
lähimmistä tuulivoimaloista. Näkemäalueanalyysin mukaan maaston peitteisyys peittää paikoin näkymiä
tuulivoima-alueelle. Vaikka voimaloita näkyy paikoin paljon, ne sijaitsevat niin kaukana, että niiden alueiden
arvoja heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
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Ulkonahkiainen
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu avomerelle. Rannikolla on etäisyyttä 17-25 km. Lähimmät maisemallisesti
arvokkaat alueet (Raahen saaristo ja Pyhäjoensuun kulttuurimaisema) sijoittuvat 16-20 etäisyydelle.
Raahen keskustaan on matkaa 25 km. Maisemasta avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueelle.
Maisematila on suurpiirteinen ja yhtenäinen. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille
muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat ovat nähtävissä rannikolta merelle avautuvassa kaukomaisemassa Pyhäjoen ja Raahen
välisellä alueella. Etäisyyden vuoksi muutokset maisemanäkymissä ovat vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia.
Näkyvien voimaloiden määrä on melko suuri. Maisemakuvan muutokset tapahtuvat paikoissa, joissa ei ole
erityisiä maiseman kauneusarvoja. Maisemallisesti arvokkaiden alueiden arvot eivät heikenny. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Maanahkiaisen tuulivoima-alueen sekä
vähäisemmässä määrin muiden rannikon ja merialueen tuulivoima-alueiden kanssa. Vaikutukset
kohdistuvat rannikolta merellä päin avautuviin näkymiin. Näkyvien voimaloiden määrä on erittäin suuri,
mutta merkittävä osa voimaloista on melko etäällä kaukomaisemassa. Yhteisvaikutukset kaikkien Hailuodon
eteläpuolisten merituulivoima-alueiden kanssa arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön alueita tai kohteita.
Arvoalueet sijaitsevat rannikolla yli 15 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi-kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
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Pertunmatala
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu merelle noin 8 km etäisyydelle rannikosta. Lähin maakunnallisesti arvokas
maisema-alue (Raahen saaristo) sijoittuu noin 5,5 km etäisyydelle. Siikajoen Tauvoon on etäisyyttä noin 6
km. Rannikolla on loma-asutusta kohtalaisesti (50 vapaa-ajan asuntoa 15 km matkalla). Raahen saaristosta
ja Tauvosta avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueelle. Maisematila on suurpiirteinen ja yhtenäinen.
Raahen keskustaan on etäisyyttä 9 km. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat ovat nähtävissä rannikolta ja saaristosta merelle päin avautuvassa maisemassa. Voimalat
näkyvät maisemassa selvästi, mutta yksittäisten voimaloiden vaikutus ei ole hallitseva etäisyydestä johtuen.
Arvokkaiksi luokiteltujen alueiden arvot voivat heikentyä vähäisissä määrin taustamaisemassa tapahtuvan
muutoksen vuoksi. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Maanahkiaisen, Ulkonahkiaisen ja Seljänsuun
matalan tuulivoima-alueiden sekä vähäisemmässä määrin muiden rannikon ja merialueen tuulivoimaalueiden kanssa. Vaikutukset kohdistuvat rannikolta ja Raahen saaristosta merelle päin avautuviin
näkymiin. Rannikolle näkyisi noin 30–40 voimalaa 10 km säteellä, kaukomaisemassa 100–300 voimalaa.
Näkyvien voimaloiden määrä on kohtalainen - erittäin suuri, mutta merkittävä osa voimaloista on melko
etäällä kaukomaisemassa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat osin myös maisemallisesti arvokkaille alueille.
Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Raahen saaristo ja merimaisema sijaitsee noin 5-6 km päässä
tuulivoima-alueesta. Rannikolta tuulivoima-alue näkyy 8-9 km päässä. Raahen kaupungin ranta-alueet ja
kaupungin edustalla sijaitseva saaristo muodostavat kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Alueella sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat mm. kaupungin rantaalueilla säilyneet vanhat rakennukset sekä rannoilla ja saaristossa sijaitsevat huvilat, kalastajien tukikohtien
rakennukset sekä merenkulkuun liittyvät rakennukset ja merimerkit. Maisema-alueella ja sen
lähituntumassa sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet IsoKraaselin ja Taskun tunnusmajakat, Raahen seminaari, Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen
puutalokorttelit sekä maakunnallisesti arvokkaat Preiskarin huvilat, Ulko-Fantti ja Mikonkari. Tuulivoimaalue näkyy ulkosaaristosta merelle avautuvissa näkymissä noin 5-6 km päässä ja rannikolta merelle
avautuvissa näkymissä noin 8 km päässä. Sen maiseman arvoja heikentävä vaikutus on kohtalainen.
Kaupungin ranta-alueelta tärkeimmät näkymät merelle avautuvat länteen ja luoteeseen, sivuun tuulivoimaalueesta, joten sinne tuulivoima-alue ei muodostu kauttaaltaan näkymiä hallitsevaksi.
Raahen saariston ja merimaiseman alueelta avautuvissa merinäkymissä näkyvät Pertunmatalan lisäksi
Maanahkiaisen, Ulkonahkiaisen ja Seljänsuun matalan tuulivoima-alueet. Ne rajaavat merinäkymiä
lounaassa ja luoteessa. Maanahkiainen ja Ulkonahkiainen näkyvät 10–20 km etäisyydellä, Seljänsuun
matala noin 18 km päässä. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida voimaloiden suuren määrän perusteella
kohtalaisiksi.
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Rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas Tauvo sijaitsee 6,5 km päässä tuulivoimaalueesta. Tauvo on esimerkki rannikkoalueen elinkeinohistoriasta ja vanhasta rantaviljelyperinteestä.
Alueella sijaitsee edelleen käytössä oleva kalasatama. Sen tuntumassa on vanhoja kalavajoja. Alueelle ovat
tyypillisiä laajat avoimet näkymät merelle. Näkymät avautuvat suoraan kohti tuulivoima-aluetta. Sen
toteuttaminen heikentää alueen arvoja kohtalaisesti. Tauvoon näkyvät myös hieman sivussa tärkeimmistä
näkymäalueista sijaitsevan Seljänsuun matalan tuulivoimalat.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
8.5.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Raahen alueelle sijoittuvien seudullisten tuulivoimaalueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut arvioinnille
on esitetty luvuissa 8.5.2.
Raahen alueelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön.
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8.6
8.6.1

Pyhäjoki
Suunnittelutilanne

Pyhäjoelle on voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu kahdeksan
tuulivoimaloiden aluetta, joista Maanahkiaisen ja Ulkonahkiaisen merituulivoima-alueita sekä Parhalahden
aluetta on tarkasteltu edellisessä luvussa Raahen alueiden yhteydessä.
Silovuoren alueelle (tv-1 333) on rakentumassa 8 tuulivoimalan alue. Luvitusvaiheeseen (osayleiskaava
lainvoimainen) ovat edenneet Oltava (tv-1 332) sekä maakuntakaavassa osoitetulle Parhalahden alueelle
(tv-1 331) osin sijoittuva Parhalahti itäinen. Karhunnevankankaan alue on kaavoitusvaiheessa.
Maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kokonaan tai osittain sijoittuvia seudullisesti
merkittäviä hankealueita on useita. Pyhäjoen Mäkikankaan alueelle on toteutunut 11 tuulivoimalan alue.
Pyhäjoen Puskakorvenkallio (19-23 voimalaa) on yva-vaiheessa (syksy 2016).
Oltavan alueelle (tv-1 332) on lainvoimaisen Oltavan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan lisäksi
suunnitteilla kaksi muutakin hanketta. Polusjärven ja Maukarinkankaan hankeen sijoittuvat osin 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitetulle alueelle. Yhteensä Oltava-Polusjärvi-Maukarinkangas
hankekokonaisuuden voimaloista noin 20 kpl sijoittuu 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun alueen
ulkopuolelle.
8.6.2

Aluekohtainen vaikutustarkastelu

Oltava-Polusjärvi-Maukarinkangas
Tarkasteltava tuulivoima-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Oltavan
(tv-1 332) alueen sekä Oltavan ja Polusjärven osayleiskaavojen alueet sekä Maukarinkankaan hankealueen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu harvaan asutulle alueelle Pyhäjoen kunnan itäosaan. Lähialueella ei ole
maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Lähin asutus on noin 1,5-2 km etäisyydellä. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä paikoin ympäristön metsä- ja suoalueilta sekä pienten vesistöjen takaa.
Asutukselle maisemavaikutuksia syntyy Raahen Hanhelanperän sekä Pyhäjoen Keskikylän, Liminkakylän ja
Polusperän alueilla. Maaston peitteisyyden vuoksi yksittäiset näkemäalueet ovat suppeita. Maisemakuvan
muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja; arvokkaiksi
luokiteltujen alueiden arvot eivät siten heikenny. Asutuksen näkökulmasta voi syntyä paikallisesti
merkittäviäkin näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ainakin Polusjärven ja Hanhelanperän alueilla, joista
lähimmät suunnitellut voimalat sijoittuvat noin 1,5–2,0 km etäisyydelle. Tuulivoimaloiden suuri määrä
huomioon ottaen muutoksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Kopsan, Annankankaan,
Nikkarinkaarron, Parhalahti itäisen ja Silovuoren tuulivoima-alueiden sekä vähäisemmässä määrin muiden
lähialueen tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääosin harvaan asutun ympäristön
metsä- ja suoalueille. Asutuille alueille yhteisvaikutuksia voi syntyä Raahen Hanhelanperän sekä Pyhäjoen

125
Keskikylän, Liminkaperän ja Polusjärven alueille. Laajojen avoimien maisematilojen puuttumisen vuoksi
näkemäalueet ovat melko suppeita. Avoimille alueille voi kuitenkin paikoin näkyä puuston takaa jopa
kymmeniä voimaloita 5-10 km etäisyydeltä. Kokonaisuutena arvioiden yhteisvaikutukset ovat kohtalaisia,
paikallisesti (Keskikylä, Polusjärvi) yhteisvaikutukset voivat olla suuriakin.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
kokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Parhalahden kulttuurimaisema sijaitsee noin 11
km päässä tuulivoima-alueesta.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
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Kuva 24. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Pyhäjoki-Kalajoki.
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Silovuori (tv-1 333)
Tarkasteltava tuulivoima-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Silovuoren
alueen (tv-1 333) sekä siihen sisältyvän Silovuoren tuulivoimaosayleiskaavan alueen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu harvaan asutulle alueelle Pyhäjoen kunnan itäosaan. Lähialueella ei ole
maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Lähin asutus on noin 1,5-2 km etäisyydellä. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristön metsä- ja suoalueilta. Asutukselle maisemavaikutuksia
syntyy Keskikylän ja Liminkakylän alueilla. Maaston peitteisyyden vuoksi yksittäiset näkemäalueet ovat
suppeita. Maisemakuvan muutokset tapahtuvat pääosin paikoissa, joissa ei ole erityisiä maiseman
kauneusarvoja; arvokkaiksi luokiteltujen alueiden arvot eivät siten heikenny. Asutuksen näkökulmasta voi
syntyä paikallisesti merkittäviäkin näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ainakin Liminkakylän alueelta.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Oltavan-PolusjärvenMaukarinkankaan sekä vähäisemmässä määrin Oulaisten Karahkan ja Maaselänkankaan (tv-1 336) ja sekä
Merijärven-Pyhäjoen Pyhänkosken tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi syntyä
merkittävimmin Pyhäjoen Keskikylän-Liminkakylän alueilla. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on
lähimmillään 2-3 km. Mahdolliset näkemäalueet ovat pienialaisia, mutta niille voi näkyä paljon voimaloita.
Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lähistöllä alle 5 km etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue Pyhänkosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa sijaitsee noin 9 km etäisyydellä tuulivoimaalueesta. Rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas kolmen pihapiirin muodostama
kokonaisuus Viirelänpuhto sijaitsee reilun 6 km päässä tuulivoima-alueesta. Silovuoren tuulivoima-alueen
vaikutus alueiden arvoihin niitä heikentävästi jäänee vähäiseksi. Viirelänpuhdon kannalta lienee
olennaisempaa huomioida siitä noin 2 km päähän suunnitellun Äijönnevan-Saariperän ja 3-4 km päähän
sijoittuvan Pyhänkosken tuulivoima-alueen aiheuttamat vaikutukset ja niiden yhteisvaikutukset.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan vähäisiksi.
Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.

128
Karhunnevankangas (tv-1 335)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhäjoelle Pyhäjoen ja Yppärijokien väliselle alueelle. Alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisia maisema-arvoja. Jokilaaksoissa on kyläasutusta noin 2-5 km
etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Pyhäjoki- ja Yppärijokilaaksoissa. Pyhänkosken kulttuurimaisemasta
Pyhäjokivarressa (maakunnallisesti arvokas maisema-alue) voimalat ovat nähtävissä monin paikoin
avointen peltoalueiden takaa. Jokilaakson kapeus ja laajoja yhtenäisten maisematilojen puuttuminen
osaltaan lieventää vaikutuksia. Peltoalueille voimaloita kuitenkin näkyisi keskimääräisesti voimaloita
jokilaaksoa reunustavan puuston takaa. Laaja-alaisimmat vaikutukset kuitenkin kohdistuisivat
Yppärijokilaaksoon Välimaanperän ja Överstinperän alueille, jonne lähimmät voimalat näkyisivät melko
hallitsevina noin 2 km etäisyydeltä. Laajemmassa maisemakuvassa voimaloita olisi nähtävissä myös
muualta Pyhäjoen, Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueilta, merkittävimmin muun muassa Pyhäjoen
Yppärin, Pirttikosken sekä Kalajoen Jylkän alueilta. Kokonaisuutena arvioiden tuulivoimaloiden aiheuttama
muutoksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. Paikallisesti vaikutus maisemakuvassa voi olla suurikin.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia sen pohjoispuolelle suunniteltujen
Puskakorvenkallion ja Paltusmäen alueiden, Yppärijokilaason toiselle puolelle toteutettujen ja
suunniteltujen tuulivoima-alueiden (Mäkikangas, Juurakko, Tohkoja-Jokela, Mustilankangas), Alavieskan
Kytölän sekä Merijärven Ristivuoren ja Pyhänkosken tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimpiä
yhteisvaikutusalueita ovat: Välimaanperä-Överstinperä, Yppärin alue, Jylkän alue, Viirretjärvi, Pirttikoski,
Asikkaperä-Pirttimäki. Kahdelle ensin mainitulle alueelle näkyisi 80-100 voimalaa 10 km säteellä.
Viirretjärven alueella näkyisi noin 50 voimalaa alle 5 km etäisyydeltä. Yhteisvaikutukset arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Pyhäjokivarressa, 1-3 km päässä tuulivoima-alueesta, sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pyhänkosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa. Alue on maisemakuvaltaan hieno esimerkki jokivarsien
kulttuurimaisemista: Pyhäjoki koskineen, jokilaaksossa sijaitsevat viljelysalueet ja maatilojen pihapiirit
muodostavat identiteetiltään vahvan kokonaisuuden. Maisema-alueen eteläosassa (noin 5-6 km päässä
lähimmistä tuulivoimaloista) sijaitseva Pyhänkosken jyrkkäpiirteinen, paikoin kanjonimainen jokiuoma on
merkittävä ja poikkeuksellinen maisemaelementti muuten tasaisessa jokilaaksossa. Laaja, jokilaakson
suuntainen tuulivoima-alue hallitsee näkymiä monin paikoin jokivarsilla. Pyhäjoen itärannoilta joelle ja
jokilaaksoon avautuvat näkymät suuntautuvat suoraan kohti tuulivoima-aluetta, voimalat näkyvät
maisemassa leveänä vyöhykkeenä 2-3 km etäisyydellä. Näkemäalueanalyysin mukaan jokivarsille näkyy
monin paikoin kymmeniä tuulivoimaloita. Vaikutusta korostavat Pyhäjokea reunustavien tuulivoimaalueiden aiheuttamat yhteisvaikutukset: alle 5 km etäisyydellä maisema-alueesta sijaitsee 4 tuulivoimaaluetta: laaja Karhunnevankangas ja sen jatkeena joen suuntainen Puskakorvenkallio sekä niiden
kaakkoispuolella Pyhäjokea molemmin puolin rajaavat pienet alueet Ristivuori ja Pyhänkoski.
Karhunnevankankaan tuulivoima-alueen vaikutukset maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan
arvioida kohtalaisiksi, useiden voimala-alueiden yhteisvaikutukset voivat muodostua ilman
lieventämistoimenpiteitä jopa suuriksi.
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Rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas Jylkän talonpoikaistila sijaitsee noin 8 km
päässä lähimmistä tuulivoimaloista ja maakunnallisesti arvokas Tanskaperä noin 5 km päässä lähimmistä
tuulivoimaloista. Laaja tuulivoima-alue saattaa näkyä arvoalueiden taustamaisemassa. Välimatka
huomioiden vaikutus alueiden arvoihin niitä heikentävästi jäänee vähäiseksi. Jylkän talonpoikaistilan
arvojen kannalta lienevät merkittävämpiä sen läheisyyteen sijoittuvat tuulivoima-alueet: Kytölän
tuulivoima-alue sijaitsee noin 2 km ja Mustilankankaan tuulivoima-alue noin 5 km päässä arvoalueesta.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
Puskakorvenkallio
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhäjoelle Pyhäjoen ja Yppärijokien väliselle alueelle. Alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisia maisema-arvoja. Jokilaaksoissa on kyläasutusta noin 2-5 km
etäisyydellä. Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista lähimmäksi sijoittuu Pyhänkosken
kulttuurimaisema lähimmillään noin 1,5 kilometriä alueesta itään. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pyhäjoen suun kulttuurimaisema sijoittuu lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydelle. Lähin RKY-kohde,
Rajaniemen kylä, sijaitsee noin 3-4 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta luoteeseen. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi (perustelu: RKY-alue
alle 5 km etäisyydellä).
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä maakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilta maisema-alueilta
Pyhäjokivarressa ja Pyhäjoen suun alueella. Pyhäjokivarteen voimalat näkyisivät lähimmillään 2 km
etäisyydeltä, Pyhäjoen suun kulttuurimaiseman alueella ja Pyhäjoen taajaman alueelle noin 4-5 km
etäisyydeltä. Voimaloita olisi mahdollisesti nähtävissä myös Rajaniemen kyläalueelta (RKY 2009) noin 4 km
etäisyydeltä. Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin arvioidaan kohtalaisiksi.
Rajaniemen alueen osalta tarkempi arviointi edellyttää maastokäyntiä ja kuvasovitteiden laadintaa. Muilta
osin voimalat näkyisivät kyläasutuksen taustamaisemassa Viirretjärven (2 km), Pirttikosken (3 km) ja
Yppärin (5 km) alueilla. Voimaloita olisi näkyvissä maiseman välialueella (5-10 km) myös muilta ympäristön
avoimilta alueilta. Tuulivoimaloiden aiheuttama muutoksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Paltusmäen, Karhunnevankankaan,
Mäkikankaan, Juurakon, Tohkojan sekä vähäisemmässä määrin muiden Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven
tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimpiä yhteisvaikutusalueita ovat Yppärin alue, Viirretjärvi, Pirttikoski
ja muu Pyhäjokivarsi sekä Pyhäjoen Etelänkylän alue. Puskakorvenkallion alueen ympäristöön sijoittuu kaksi
muuta tuulivoima-aluetta alle 2 km etäisyydelle (Paltusmäki, Karhunnevankangas) sekä 4 muuta tuulivoimaaluetta alle 10 km etäisyydelle. Yppärijokilaakson alueelle eri tuulivoima-alueiden voimaloita näkyy paljonerittäin paljon. Vaikutukset kohdistuvat avoimille viljelyalueille; muun muassa Yppärin kyläasutus jää
pääosin näkemäalueiden katveeseen. Yksittäisistä vaikutuskohteista visuaalisia vaikutuksia aiheutuu
erityisesti Viirretjärven alueelle. Pyhäjokilaaksoon voimaloita näkyisi keskimääräisesti-paljon;
karttatarkastelun perusteella yhteisvaikutukset maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle on arvioitu
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muodostuvan jopa suuriksi (ks. tarkemmin alla). Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen
kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Pyhäjokivarressa, tuulivoima-alueen koillispuolella vajaan 2 km päässä tuulivoima-alueesta, sijaitsee
maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhänkosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa. Se on
maisemakuvaltaan hieno esimerkki jokivarsien kulttuurimaisemista: Pyhäjoki koskineen, jokilaaksossa
sijaitsevat viljelysalueet ja maatilojen pihapiirit muodostavat identiteetiltään vahvan kokonaisuuden.
Puskakorvenkallion tuulivoima-alue näkyy maisema-alueen pohjoisosissa leveänä vyöhykkeenä joen
itärannoilta joelle ja jokilaaksoon avautuvassa taustamaisemassa 2-3 km etäisyydellä. Puskakorvenkallion
tuulivoima-alueen aiheuttamat Pyhänkosken kulttuurimaisema-alueen arvoja heikentävät vaikutukset
voidaan itsessään arvioida kohtalaisiksi, lähimpien voimaloiden osalta jopa suuriksi mikäli voimalat ovat
maisemakuvassa hallitsevia. Vaikutukset näkyvät suurimpina maisema-alueen pohjoisosissa, maisemaalueen eteläosissa Puskakorvenkallion alueen aiheuttamat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Maisema-alueen
arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat jokilaaksoa rajaavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.
Puskakorvenkallion tuulivoima-alue liittyy Pyhäjoen varrella sijaitsevaan laajaan Karhunnevankankaan
tuulivoima-alueeseen. Yhdessä tuulivoima-alueet reunustavat Pyhäjokilaaksoa pitkänä, lähes 10 km
pituisena nauhana. Sen lisäksi maisema-alueen kaakkoispuolella Pyhäjokea rajaavat molemmin puolin
pienet alueet Ristivuori ja Pyhänkoski. Näkemäalueanalyysin mukaan Pyhäjokivarsille näkyy monin paikoin
kymmeniä tuulivoimaloita. Yhteisvaikutuksena syntyvät maisema-alueen arvoja heikentävät vaikutukset
voivat muodostua jopa suuriksi. Se missä määrin Puskakorvenkallion alue lisäisi maisema-alueelle
kohdistuvia vaikutuksia, edellyttää maastokäyntiä ja asian tutkimista kuvasovitteiden avulla.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhäjoen suun kulttuurimaisema sijaitsee Puskakorvenkallion
tuulivoima-alueen pohjoispuolella, vajaan 3 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Pyhäjokisuussa
monimuotoiset jokimaisemat, Pyhäjoen taajama, perinteiset maaseudun viljelysmaisemat sekä
rannikkoalueiden luonnonmaisemat ja loma-asutus yhdistyvät omaleimaiseksi kokonaisuudeksi. Maisemaalueella on paljon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyjä rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia aluekokonaisuuksia, mikä lisää maiseman herkkyyttä muutoksille. Vahvana
omaleimaisuutta luovana erityispiirteenä hahmottuvat suistoalueen jokinäkymät. Maisema-alueella
tärkeimmät näkymät avautuvat Pyhäjoen suistoalueelle ja rannikkoalueilla merelle. Puskakorvenkallion
tuulivoima-alue ei sijoitu tärkeimmille näkymäalueille. Tuulivoima-alue saattaa näkyä paikoin maisemaalueelta avautuvien näkymien taustamaisemassa. Alue itsessään näkyy jokisuistosta katsottuna melko
kapeana, joten se ei hahmottune maisemaa hallitsevana. Maisema-alueen hallitsevuutta jokisuistosta
avautuvien näkymien taustalla lisäävät kuitenkin Puskakorvenkallion alueen ja sen luoteispuolella
sijaitsevan pienen Paltusmäen alueen yhteisvaikutukset. Puskakorvenkallion tuulivoima-alueen aiheuttama
heikentävä vaikutus Pyhäjoen suun maisema-alueen arvoihin lienee vähäinen-kohtalainen.
Puskakorvenkallion luoteispuolella reilun 3 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista on valtakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristökokonaisuus Rajaniemen kylä. Se kuuluu Pohjois-Pohjanmaan
parhaiten säilyneisiin puhtokyliin. Kyläpuhto on peltojen keskellä olevalla kumpareella, jossa maatilojen
rakennukset muodostavat hyvin tiiviin ryhmän. Aluekokonaisuus on hyvin säilynyt esimerkki perinteisestä
rakentamisesta alueella ja sellaisena herkkä muutoksille. Puskakorvenkallion tuulivoima-alue saattaa näkyä
kylään taustamaisemassa vajaan 4 km etäisyydellä. Kylässä näkyvät usean tuulivoima-alueen
yhteisvaikutukset. Puskakorvenkallion tuulivoima-alueen heikentävä vaikutus alueen arvoihin voidaan
arvioida etäisyyden perusteella kohtalaiseksi. Kylälle ominaisten arvojen kannalta merkittävimmiksi
muodostunevat alle 2 km päässä sijaitsevan Paltusmäen tuulivoima-alueen aiheuttamat vaikutukset.
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Karttatarkastelun perusteella yhteisvaikutukset voivat muodostua kohtalaisiksi-suuriksi, asiaa olisi hyvä
tutkia tarkemmin kuvasovitteiden avulla.
Rannikkoa myötäillen 2-3 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta kulkee kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie. Näkemäalueanalyysin perusteella maaston
peitteisyys peittää näkymät tuulivoima-alueelle. Tuulivoima-alueen tiemaiseman arvoja heikentävä
vaikutus voidaan arvioida vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
Mäkikangas
Tarkasteltava alue käsittää olemassa olevan Mäkikankaan tuulivoima-alueen (11 voimalaa) sekä sen
Kalajoen kaupungin puolelle suunnitellun laajennuksen (3 voimalaa).
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhäjoen ja Kalajoen kunnanrajan molemmin puolin. Alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) ei ole maiseman kannalta arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Pohjanmaan
rantatie (RKY 2009) sijoittuu alueen länsipuolelle. Vasankarin alueella on maakunnallisia rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat ympäristön kyläasutukselle,
jonne voimalat näkyvät monin paikoin avointen peltoalueiden takaa. Merkittävimpiä vaikutusalueita ovat
Vasankarin alue, Yppärin alue sekä Välimaanperän-Överstinperän alue. Voimalat ovat nähtävissä myös
VT8:n tiemaisemassa paikoin hallitsevina elementteinä. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteiden
osalta vaikutuksia syntyy lähinnä Vasankarinpuhdon alueelle, jonne voimalat näkyvät lähimmillään noin 2
km etäisyydeltä. Pohjanmaan rantatie jää pääosin näkemäalueiden katveeseen puuston peittävän
vaikutuksen vuoksi. Tuulivoimaloiden aiheuttama muutoksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia Jokelan-Tohkojan, Juurakon,
Paltusmäen, Puskakorvenkallion, Karhunnevankankaan sekä vähäisemmässä määrin muiden Kalajoen ja
Alavieskan tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimpiä yhteisvaikutusalueita ovat Vasankarin, Vasannevan,
Yppärin sekä Välimaanperän-Överstinperän alueet. Tuulivoimaloita näkyy maisemakuvaa hallitsevana tai
kookkaina rakenteina kaikille em. alueille, Vasannevan ja Välimaanperän-Överstinperän alueille kahdesta
tai useammasta suunnasta. Tuulivoima-alueiden, näkyvien voimaloiden määrä sekä voimaloiden osin
maisemaa hallitseva vaikutus huomioon ottaen yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksisuuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie kulkee rannikkoa
myötäillen alle 2 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Osa tieosuuksista kuuluu valtakunnallisesti
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arvokkaaseen kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie. Tien varrella sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat
rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Sunintien raitti ja Vasankarinpuhto, molemmat
2-3 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Sunintien varrella on vanhaa rakennuskantaa ja kaunis
merellinen luonnonmaisema ja kalliorantainen järvi. Vasankarinpuhto on hyvä esimerkki tiiviistä
puhtoasutuksesta. Alueille on ominaista pienipiirteisyys, mikä lisää niiden herkkyyttä muutoksille. Voimalat
näkyvät paikoin tielle ja arvoalueille, mutta enimmäkseen maaston peitteisyys peittää näkymät tuulivoimaalueelle. Pienehkö tuulivoima-alue ei muodostune laajuutensa puolesta tieltä ja arvoalueilta katsottuna
maisemaa hallitsevaksi. Yksittäiset, noin 2 km päässä sijaitsevat korkeat voimalat voivat kuitenkin erottua
pienipiirteisessä miljöössä mittakaavaltaan poikkeavina ja siksi hallitsevina. Tuulivoima-alueen heikentävä
vaikutus alueiden arvoihin voidaan arvioida kohtalaiseksi. Vasankarinpuhdon alueella on hyvä huomioida
aluetta usealla suunnalla saartavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset: aluetta rajaavat koillisessa,
idässä, kaakossa, etelässä ja lounaassa Mäkikankaan alueen lisäksi Juurakon ja Jokelan-Tohkojan
tuulivoima-alueet.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
8.6.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Pyhäjoen alueelle sijoittuvien seudullisten tuulivoimaalueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut arvioinnille
on esitetty luvuissa 8.6.2.
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8.7
8.7.1

Kalajoki-Alavieska
Suunnittelutilanne

Voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Kalajoki-Alavieska alueelle
yhteensä kahdeksan tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta.
Maakuntakaavassa osoitetuista alueista on toteutunut Mustilangas (28 voimalaa) sekä osin SaarenkyläVieskanjärvi (9 voimalaa). Yksityiskohtaisempaan suunnitteluun (yleiskaavoitus) ovat edenneet Tynkä P,
Mökkiperä-Pahkamaa sekä Palokangas.
Maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kokonaan tai osittain sijoittuvia seudullisia
tuulivoima-alueita ovat Jokela-Tohkoja sekä Kalajoen Läntinen tuulivoimapuisto. Näistä Jokelan-Tohkojan
alue (36 voimalaa) on jo pääosin rakennettu.
Ei-seudullisista hankkeista maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle on toteutunut Kytölä
(Alavieska, 6 voimalaa) ja Kalajoki Etelänkylä (2 voimalaa).
8.7.2

Aluekohtainen vaikutustarkastelu

Mustilankangas (tv-1 338)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu 4-7 km Kalajoen keskustan koillis-itäpuolelle. Alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) on valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja sekä maakunnallisia
maisema-arvoja. Kalajokivarressa on runsaasti asutusta. Maisemasta avoimien viljelysalueiden takaa
avautuu laajoja avoimia näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat havaittavissa laajalti Pitkäsenkylän-Tyngän kulttuurimaiseman alueella, jonne
voimalat näkyvät lähimmillään noin 0,5 km etäisyydeltä. Voimaloita näkyy peltoalueelta melko runsaasti
(noin 30) ja niiden vaikutus on lähialueelta katsottuna maisemakuvaa hallitseva. Lähimmät
valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sijoittuvat 4-6 km etäisyydelle.
Voimaloita voi olla nähtävissä Kalajoen Plassin (4-5 km) sekä Jylkän talonpoikaistilan (5 km) alueilta.
Voimalat sijoittuvat lähimmillään noin 3,5 km etäisyydelle Kalajoen taajamasta. Taajamasta ja muun
muassa sen eteläpuolelta avointen peltoalueiden takaa on nähtävissä voimaloita, jotka muuttavat totuttua
maisemakuvaa ja maiseman maamerkkien asemaa siinä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen ja naapurikuntien tuulivoimaalueiden kanssa Kalajoen taajaman, Kalajokisuun, Leton, Pitkäsenkylän-Tyngän alueille, Ala-Käännän ja
Jylkän alueille. Yhteisvaikutuksia syntyy merkittävimmin Pitkäsenkylän-Tyngän kulttuurimaiseman alueelle,
jonne näkyisi 80-120 voimalaa 10 km säteellä. Potentiaalisesti myös Kalajoen taajaman ympäristöön voisi
näkyä 10 km säteellä jopa 90–100 voimalaa, mutta käytännössä puusto ja rakennukset peittävät näkymiä
voimaloiden suuntaan. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
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Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Mustilankankaan alueen tuulivoimalat sijaitsevat lähimmillään 4-5 km etäisyydellä maakunnallisesti
arvokkaasta, valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotetusta maisema-alueesta Rahjan saaristomaisemat ja
Kalajoen Hiekkasärkät. Maisema-alueen arvojen kannalta tärkeimmät näkymät avautuvat rannikolta
merelle länteen ja luoteeseen, ja Kalajoen suistoalueen itäpuolella sijaitseva tuulivoima-alue jää sivuun
tärkeimmistä näkymistä. Mereltä kohti jokisuistoa avautuvissa näkymissä Mustilankankaan tuulivoima-alue
näkyy taustamaisemassa yhdessä Jokelan-Tohkojan alueen kanssa. Tuulivoimarakentamisen maisemaalueelle ominaisia arvoja heikentävä vaikutus jäänee kuitenkin vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Kalajokivarressa tuulivoima-alueen eteläpuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pitkäsenkylän Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa. Maisema-alueen arvot perustuvat sen merkitykseen vanhana ja
edelleen elinvoimaisena kulttuurimaisemana. Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa, mikä lisää sen herkkyyttä muutoksille. Jokea leveänä vyöhykkeenä reunustavalle
viljelysmaisemalle ovat ominaisia pitkät ja laajat näkymät. Mustilankankaan tuulivoima-alue sijaitsee alle 1
km päässä maisema-alueesta. Se näkyy jokivarsilta avautuvien näkymien taustamaisemassa näkymiä
hallitsevana laajana kokonaisuutena 2-4 km etäisyydellä. Tältä etäisyydeltä kookkaat voimalat hahmottuvat
maisemasta mittakaavaltaan selvästi poikkeavina. Maiseman avoimuus korostaa tuulivoima-alueen
hallitsevuutta viljelysmaisemaa rajaavana reunavyöhykkeenä. Tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutukset
maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan arvioida suuriksi. Vaikutuksia korostavat JokelanTohkojan, Mustilankankaan ja Tyngän-Läntisen tuulivoimapuiston aiheuttamat yhteisvaikutukset.
Näkemäalueanalyysin mukaan maisema-alueelle näkyy monin paikoin alle 10 km etäisyydeltä yli 60–100
voimalaa.
Kalajoen varressa ja taajaman alueella on paljon maakunnallisesti arvokkaita rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia kohteita ja aluekokonaisuuksia. Jokisuistossa joen pohjoisrannalla sijaitsevat
valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kalajoen pappila ja Plassin vanha
markkinapaikka ja joen eteläpuolella maakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus Etelänkylän raitti.
Kalajoelta pohjoiseen kulkee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas tielinjaus PohjoisPohjanmaan rantatie. Kalajoen kirkkoherranpappila sijaitsee 1600-luvulta periytyvällä paikallaan Kalajoen
törmällä Plassin markkinapaikalle johtavan maantien alkupäässä ja sillä on huomattava asema
jokimaisemassa. Plassi on Iin Haminan ohella Pohjanmeren jokisuiden tärkeimpiä markkinapaikkoja.
Alueella on säilynyt sille vanhastaan ominainen tiivis rakenne ja paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa. Etelänkylän raitti on Kalajokivarren näyttävä talonpoikaismaisema, jossa
talonpoikaistilojen päärakennukset ja virkatalot liittyvät kylänraittiin sekä ympäröivään jokirannan
viljelyksiin. Arvoalueiden ja kohteiden kulttuurihistoriallinen merkittävyys tekee niistä herkkiä ympäristössä
tapahtuville muutoksille. Toisaalta ne hahmottuvat osana kerroksellista ja moniarvoista taajamarakennetta,
joka kestää muutoksia kohtalaisen hyvin. Mustilankankaan tuulivoimalat saattavat näkyä paikoin
arvoalueille 3-5 km päässä. Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan ja Tyngän-Läntisen tuulivoimapuiston
tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset ko. arvoalueille voivat muodostua karttatarkastelun perusteella jopa
kohtalaisiksi-suuriksi. Tarkempi arviointi edellyttää tilanteen tarkistamista maastossa.
Mustilankankaan tuulivoimalat saattavat näkyä myös noin 5 km päässä sijaitsevalle valtakunnallisesti
arvokkaalle Jylkän talonpoikaistilan alueelle sekä noin 6 km päässä sijaitsevalle maakunnallisesti arvokkaalle
Käännän alueelle.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.
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Kuva 25. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Kalajoki-Alavieska.
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Kääntä (tv-1 339)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Kalajoen ja Alavieskan rajan tuntumaan Alavieskan taajaman, Ala-Käännän ja
Taluskylän väliselle alueelle. Alueen maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisesti
arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön alueita ja kyläasutusta noin 2-3 km etäisyydellä. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat näkyisivät Käännän (1,9 km) ja Taluskylän alueille (3 km). Molemmat alueet on luokiteltu
maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetun kulttuuriympäristön alueiksi. Ala-Käännän alueelle lähimpien
voimaloiden vaikutus on hallitseva. Taluskylän alueella vaikutukset ovat jokin verran lievemmät etäisyyden
ja puuston peittävän vaikutuksen vuoksi. Vaikutukset rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin arvioidaan
kohtalaisiksi. Muilta osin vaikutuksia kohdistuu Alavieskan taajaman ympäristön peltoalueille sekä
Kalajoella Pitkäsenkylän-Tyngän alueelle. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi,
Ala-Käännän osalta osin suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen ja Alavieskan alueen tuulivoimaalueiden kanssa. Yhteisvaikutuksia kohdistuu edellä mainituille Taluskylän, Ala-Käännän, PitkäsenkylänTyngän sekä Alavieskan taajaman alueille. Välittömästi maakuntakaavassa osoitetun Käännän tuulivoimaalueen (tv-1 339) läheisyyteen on toteutunut Kytölän 6 voimalan tuulivoimahanke. Noin 2,5 km etäisyydelle
on toteutunut Saarenkylän tuulivoimahanke maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoima-alueelle tv-1 345.
Mikäli myös Käännän alue (tv-1 339) toteutuu, sijoittuisi Taluskylän ympäristöön noin 30 voimalaa 2-5 km
etäisyydelle. Mallinnuksen mukaan voimaloita näkyisi alueelle 5 km säteellä noin 20 kpl. Yhteisvaikutuksia
syntyy eri tuulivoima-alueiden seurauksena myös Ala-Käännän alueelle, jonne voisi näkyä noin 50 voimalaa
10 km säteellä. Yhteisvaikutukset Pitkäsenkylän-Tyngän alueelle on tuotu esiin edellä Mustilankankaan sekä
Jokela-Tohkojan alueiden arvioinnin yhteydessä. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsevat rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti
arvokkaat kokonaisuudet Kääntä, joka sijaitsee noin 2 km päässä, ja Taluskylä, joka sijaitsee noin 3 km
päässä tuulivoima-alueesta. Kalajoen varrella Käännässä maisemallisesti arvokkaalla alueella joen varsilla
on vanhaa asutusta. Käännänpuhdon sekä Vetenojanpuhdon asutus on yhä puhtomaisen tiheää. Taluskylä
on edustava esimerkki vuosisatojen kuluessa kasvaneesta maaseutukylästä. Kylässä on maakunnallisesti
arvokasta rakennuskantaa. Molemmat arvoalueista ovat esimerkkejä perinteisestä viljelysalueiden
ympäröimästä asutuksesta. Pienipiirteinen miljöö on herkkää muutoksille. Tuulivoimarakentamisen
heikentävät vaikutukset alueiden arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi. Käännän kylässä tuulivoima-alue
näkyy paikoin joen etelärannoilta joelle ja sen yli kohti pohjoista ja koillista avautuvien näkymien
taustamaisemana noin 3-4 km etäisyydellä. Taluskylään näkyvät myös Kytölän ja Saarenkylän-Vieskanjärven
alueiden voimalat. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida suuriksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.

137
Tynkä P (tv-1 340)/Kalajoen läntinen tuulivoimapuisto
Tarkasteltava tuulivoima-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun alueen tv1 340 sekä Kalajoen läntisen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen mukaisen alueen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Vaikutusalueella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue lähimmillään noin 1,0-1,5 km etäisyydellä.
Kalajoen keskusta on 5 km etäisyydellä. Hiekkasärkkien matkailualue sijoittuu tuulivoima-alueen
länsipuolelle noin 6 km päähän. Rahjan saariston ja Kalajoen Hiekkasärkkien valtakunnallisesti arvokkaaksi
ehdotettu maisema-alue sijoittuu osin hankkeen maisemalliselle lähivaikutusalueelle (Siiponjoen osa-alue).
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä laajalti maakunnallisia maisema-arvoja sisältävältä alueelta (PitkäsenkylänTyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa), jonne lähimpien voimaloiden vaikutus voi olla maisemaa
hallitseva Etelänkylän alueella. Voimalat ovat todennäköisesti nähtävissä paikoin Kalajoen taajamasta
avointen alueiden takaa. Etäisyyttä keskustaan on noin 5 km, joten voimalat erottuvat maisemassa melko
kookkaina rakenteina. Voimalat eivät näkyisi Hiekkasärkkien ydinalueelle, mutta olisivat nähtävissä
Hiekkasärkkien edustan merialueelta ja muun muassa Vihaspauhan alueelta sisämaahan päin katsottaessa.
Siiponjoen alueelle ei syntyisi vaikutuksia puuston peittävän vaikutuksen vuoksi. Pitkäsenkylän-Tyngän
alueen lisäksi visuaalisia vaikutuksia syntyy kyläasutukselle keskeisimmin Kurun-Pahkalan sekä Kärkisen
alueilla noin 5 km päässä tuulivoima-alueesta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi, lähinnä
Kalajokilaaksoa olevien voimaloiden osalta suureksi (mahdollinen hallitseva vaikutus maakunnallisesti
arvokkaalle maisema-alueelle).
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen tuulivoima-alueiden kanssa.
Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti välittömästi alueen läheisyyteen sijoittuvien Etelänkylän olemassa
olevien tuulivoimaloiden (2 kpl), noin 2 kilometrin etäisyydelle sijoittuvan Tynkä E:n (tv-1 341) kanssa sekä
Kalajokilaakson toiselle puolelle sijoittuvan laajan tuulivoimakokonaisuuden (Mustilankangas, JokelaTohkoja) kanssa. Pitkäsenkylän-Tyngän sekä osin Kalajoen taajaman alueelle näkyvien voimaloiden määrää
voidaan pitää erittäin suurena. Alle 10 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta sijoittuu kahdeksan muuta
tuulivoima-aluetta. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Rannikolla tuulivoima-alueen luoteispuolella on maakunnallisesti arvokas, valtakunnallisesti arvokkaaksi
ehdotettu maisema-alue Rahjan saaristomaisemat ja Kalajoen Hiekkasärkät. Rahjan saaristo on arvokas
edustavana ja monipuolisena maankohoamisrannikon saaristokohteena, jolle ovat ominaisia monipuolinen
ja vyöhykkeinen saaristoluonto ja perinteisestä saaristolaiskulttuurista kertovat piirteet. Hiekkasärkkien
dyynialue on arvokas tunnettuna maisemanähtävyytenä ja matkailukohteena. Rahjan saariston alue, Leton
alue ja Siiponjokivarsi ovat paikoin herkkiä muutoksille. Hiekkasärkkien matkailualue, jolle tyypillisiä ovat
eri-ikäiset matkailurakennukset osana maisemaa, kestää muutoksia muita alueita paremmin. Maisema-alue
sijaitsee lähimmillään 4-5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Maisema-alueen arvojen kannalta
tärkeimmät näkymät avautuvat rannikolta merelle länteen ja luoteeseen, poispäin tuulivoima-alueesta.
Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoima-alue ei näy rannalta sisämaahan kohti itää avautuvissa
näkymissä. Mereltä kohti rannikkoa avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue kuitenkin näkyy noin 7 km
levyisenä nauhana Hiekkasärkkien alueen taustamaisemana. Tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttamat
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maisema-alueen arvoja heikentävät vaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi. Alueen toteuttaminen
mereltä katsottuna kapeampana vähentäisi haitallisia vaikutuksia. Rannikolla näkyvät usean tuulivoimaalueen yhteisvaikutukset: mereltä Rahjan saaristosta ja Hiekkasärkkien edustalta kohti rannikkoaluetta
avautuvissa näkymissä Jokelan-Tohkojan, Mustilankankaan, Etelänkylän, Tyngän, Torvenkylän ja
Kokkokankaan tuulivoima-alueet erottuvat lähes katkeamattomana nauhana.
Kalajokivarressa tuulivoima-alueen koillispuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pitkäsenkylän
- Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa. Maisema-alueen arvot perustuvat sen merkitykseen vanhana
ja edelleen elinvoimaisena kulttuurimaisemana. Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa, mikä lisää sen herkkyyttä muutoksille. Jokea leveänä vyöhykkeenä reunustavalle
viljelysmaisemalle ovat ominaisia pitkät ja laajat näkymät. Tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään alle 1 km
päässä maisema-alueesta. Se näkyy jokivarsilta avautuvien näkymien taustamaisemassa noin 4 km leveänä
kokonaisuutena 3-4 km etäisyydellä. Lähellä sijaitsevat kookkaat voimalat erottuvat maisemasta
mittakaavaltaan selvästi poikkeavina. Tynkä P:n tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutukset maisemaalueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan itsessään arvioida kohtalaisiksi-suuriksi. Maiseman arvojen
kannalta merkittävimmiksi muodostuvat Tynkä P:n/Läntisen tuulivoimapuiston sekä joen koillispuolella
sijaitsevien Jokelan-Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoimapuistojen aiheuttamat yhteisvaikutukset.
Näkemäalueanalyysin mukaan maisema-alueelle näkyy monin paikoin alle 10 km etäisyydeltä 60–100
voimalaa. Yhteisvaikutukset muodostuvat suuriksi.
Kalajoen varsilla ja taajaman alueella on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia kohteita ja aluekokonaisuuksia. Arvoalueet sijaitsevat noin 4-6 km päässä
tuulivoima-alueesta. Arvoalueiden ja kohteiden kulttuurihistoriallinen merkittävyys tekee niistä herkkiä
muutoksille. Toisaalta ne hahmottuvat osana kerroksellista ja moniarvoista taajamarakennetta, joka kestää
muutoksia kohtalaisen hyvin. Tyngän tuulivoima-alue näkyy keskeiseltä risteysalueelta kohti kirkkoa
avautuvien näkymien taustamaisemana noin 5 km etäisyydellä. Tältä etäisyydeltä tuulivoimalat eivät
todennäköisesti muodostu näkymää hallitseviksi. Alueiden arvojen kannalta merkittäviksi muodostuvat
Tynkä P:n/Kalajoen Läntisen tuulivoimapuiston, Jokelan-Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoima-alueiden
yhteisvaikutukset, jotka voidaan arvioida kohtalaisiksi-suuriksi. Näkemäalueanalyysin mukaan
Kalajokivarsille näkyy paikoin kymmeniä tuulivoimaloita.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.
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Tynkä E (tv-1 341)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue,
maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita sekä kyläasutusta Tyngän, Yli-Tyngän
ja Kärkisen alueilla. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä laajalti maakunnallisia maisema-arvoja sisältävältä alueelta (PitkäsenkylänTyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa), jonne lähimpien voimaloiden vaikutus voi olla maisemaa
hallitseva Yli-Tyngän ja Kamusenperän alueille. Voimalat erottuvat maisemassa kookkaina myös Tyngän
alueelta ja kauempaakin mm. Pitkäsenkylältä ja Ala-Käännän alueilta avointen peltoalueiden takaa.
Kalajoen keskustaan on etäisyyttä noin 10 km ja vaikutukset jäänevät melko vähäisiksi. Tuulivoima-alue
sijoittuu noin 1,5 km Kärkisen kylä pohjoispuolelle, vaikutukset Kärkisen alueella voivat paikallisesti olla
merkittäviä mikäli voimaloiden suuntaan avautuu näkymiä avointen alueiden takaa. Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kohtalaiseksi, paikallisesti voi syntyä voimakkuudeltaan suuriakin vaikutuksia.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen tuulivoima-alueiden kanssa.
Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti alueen läheisyyteen sijoittuvien Tynkä P:n (tv-1 340), Etelänkylän
olemassa olevien tuulivoimaloiden (2 kpl), Kalajokilaakson toiselle puolelle sijoittuvan laajan
tuulivoimakokonaisuuden (Mustilankangas, Jokela-Tohkoja), Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoima-alueen
sekä Käännän alueen (tv-1 339) kanssa. Pitkäsenkylän-Tyngän alueelle näkyvien voimaloiden määrää
voidaan pitää erittäin suurena. Käännän alueelle näkyisi niin ikään paljon (70 kpl) voimaloita. Alle 10 km
etäisyydelle tuulivoima-alueesta sijoittuu kuusi muuta tuulivoima-aluetta. Yhteisvaikutukset arvioidaan
suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kalajokivarressa tuulivoima-alueen pohjoispuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pitkäsenkylän - Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa. Maisema-alueen arvot perustuvat sen
merkitykseen vanhana ja edelleen elinvoimaisena kulttuurimaisemana. Alueella on paljon
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, mikä lisää sen herkkyyttä muutoksille. Maisema-alueella
noin 3 km päässä tuulivoima-alueesta on maakunnallisesti arvokas rakennettua kulttuuriympäristöä
edustava kokonaisuus Tyngän mylly ja Hihnalankoski. Tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään alle 2 km
päässä maisema-alueesta. Tyngän kylässä Vääräjoen varrella tuulivoima-alue hallitsee lounaaseen ja
länteen avautuvia näkymiä, vaikutukset maisema-alueen arvoihin muodostuvat kohtalaisiksi, paikoin
suuriksi. Maisema-alueen pohjoisosissa Kalajoen varsilla tuulivoima-alueen vaikutukset maisema-alueen
arvoihin jäävät vähäisiksi. Maiseman arvojen kannalta merkittäviksi muodostuvat Tynkä P:n/Kalajoen
Läntisen tuulivoimapuiston ja Tynkä E:n alueiden yhteisvaikutukset. Ne voidaan arvioida kohtalaisiksisuuriksi. Tuulivoima-alueet hallitsevat maisema-alueelta etelään, lounaaseen ja länteen avautuvia näkymiä
noin 8 km levyisenä vyöhykkeenä, joka näkyy jokivarsilta 1-4 km etäisyydeltä. Maisema-aluetta ympäröivät
lisäksi joen koillispuolella Jokelan-Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoima-alueet. Näkemäalueanalyysin
mukaan maisema-alueelle näkyy monin paikoin alle 10 km etäisyydeltä 60–100 voimalaa. Yhteisvaikutukset
muodostuvat suuriksi.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.
Palokangas (tv-1 342)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Vaikutusalueella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue noin 2 km etäisyydellä. Valtakunnallisesti
arvokkaiksi ehdotettuja maisema-alueita on noin 5-12 km etäisyydellä. Lähivaikutusalueella on taajama
(Himanka), kyläasutusta sekä (taajaman yhteydessä) valtakunnallisia ja maakunnallisia rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimaloita olisi nähtävissä laajalti maakunnallisia maisema-arvoja sisältävältä alueelta (Himangan
kulttuurimaisema Lestijokivarressa), jonne voimalat näkyisivät peltoalueiden takaa noin 3-5 km
etäisyydeltä. Voimaloiden vaikutus alueen maisemakuvaan olisi osin hallitseva. Paikallisesti merkittäviä
näkymiä voimaloiden suuntaan voi avautua Himangan taajamasta, joka sijoittuu noin 1,5-3 km päähän
lähimmistä voimaloista. Samoin lähimmät voimalat olisivat maisemakuvaa osin hallitsevia Pöntiön kylällä
noin 1,5 km päässä. Vaikutukset Raumankarin vanhan asutuksen ja Lestijoen kirkon alueelle olisivat
laaditun todennäköisesti korkeintaan kohtalaisia; puusto ja rakennukset peittävät näkymiä tuulivoimaalueen suuntaan. Visuaalisia vaikutuksia aiheutuu myös laajemmalle ympäristöön merialueelle sekä
kyläalueille. Voimalat olisivat näkyvissä Pahkalan-Kurun alueella avointen peltoalueiden takaa – asutus jäisi
osin näkemäalueiden katveeseen. Merialueella vaikutuksia syntyisi Rahjan saaristoon, josta voimalat
olisivat nähtävissä noin 8-15 km päässä. Kaukomaisemassa voimalat olisivat nähtävissä myös Vanttajan
alueelta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitetun Pahkalan tuulivoima-alueen (tv-1 343), Torvenkylän tuulivoima-alueen sekä vähäisemmässä
määrin muiden Kalajoen-Kannuksen tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmät yhteisvaikutukset
kohdistuvat Himangan Tomujoen-Hillilän alueelle, jonne näkyisi noin 30 voimalaa 10 km säteellä. Edelleen
suuria yhteisvaikutuksia muodostuu Pöntiön kylällä, jonka ympäristöön sijoittuu kaksi tuulivoima-aluetta
alle 2 km etäisyydelle. Yhteisvaikutuksia syntyy myös Kurun-Pahkalan alueille. Merialueelta ja muun muassa
Rahjan saaristosta mantereelle päin katsottaessa on nähtävissä useita tuulivoima-alueita 3-10 km
etäisyydellä. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi, Pöntiön kylän osalta paikallisesti suuriksi (kaksi
tuulivoima-aluetta alle 2 km etäisyydellä).
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Himangan kulttuurimaisema
Lestijokivarressa koillispuolella, lähimmillään alle 2 km päässä maisema-alueesta. Maisema-alue on
edustava esimerkki seudulle tyypillisestä vanhasta ja edelleen elinvoimaisesta viljelysmaisemasta.
Maisemalle ominaisia omaleimaisuutta luovia piirteitä ovat viljelysalueen tasaisuus ja pitkät, avoimet
näkymät, mikä korostaa tuulivoima-alueen näkyvyyttä maisemassa laajalle ja kauas. Alueella on paljon
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Jokilaakson suuntainen, noin 5 km levyinen tuulivoima-
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alue näkyy Lestijokivarsille maisemaa hallitsevana. Jokilaaksosta koilliseen avautuvissa näkymissä voimalat
näkyvät avoimen viljelysmaiseman taustalla noin 3 km päässä. Alueelle näkyy kymmeniä voimaloita.
Heikentävä vaikutus alueen arvoihin on kohtalainen-suuri.
Lestijoen suulla, arvokkaan maisema-alueen luoteispuolella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä edustava kokonaisuus Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko sekä
maakunnallisesti arvokkaat kokonaisuudet Kannuskylän raitti ja Juoponperä. Raumankari on yksi
tunnetuimmista Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista.
Markkinapaikalle kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pienimittakaavaisen
rakennuskantansa. Alueella sijaitsee keskipohjalaisen kirkonrakentajan Jacob Rijfin 1700- ja 1800-luvun
taitteessa suunnittelema Himangan kirkko. Kannuskylässä asutus tukeutuu raittimaisesti vanhan
Pohjanmaan rantatien varteen Himangan arvokkaan peltoaukean läntiselle reunavyöhykkeelle. Juoponperä
on vanhojen maatilakeskusten ja niiden ympärille rakentuneiden vaatimattomien mökkien muodostama
pieni ja tiivis maaseudun asutuskeskittymä, joka on säilynyt rakennuskannaltaan eheänä. Jokisuistossa on
lisäksi paljon yksittäisiä maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä. Arvoalueet ovat hyvin
säilyneitä esimerkkejä maaseudun perinteisestä rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja sellaisina herkkiä
muutoksille. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät paikoin arvoalueilta avautuvien näkymien
taustamaisemassa. Esimerkiksi kirkolta ne näkyvät alle 3 km päässä. Toisaalta puusto peittää näkymiä
monin paikoin. Voimaloiden vaikutusta kirkkomaisemaan olisi hyvä tarkastella kuvasovitteen avulla.
Kannuskylän raitilta näkymät avautuvat avoimen viljelysmaiseman yli kohti tuulivoima-aluetta. Tuulivoimaalueen toteuttamisesta aiheutuva heikentävä vaikutus alueiden arvoihin on kohtalainen, valtakunnallisesti
arvokkaalla alueella kohtalainen-suuri. Juoponperällä puusto peittää näkymiä tuulivoima-alueille.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Pöntiö (tv-1 343)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella ei ole maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta
merkittäviä alueita. Lähin maisemallisesti merkittävä alue Himangan kulttuurimaisema Lestijokivarressa
sijoittuu noin 7 km päähän. Lähiympäristössä on kyläasutusta (Pöntiö, Pahkala, Pernu) alle 2 km päässä.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön kyläasutukselta. Lähimmät voimalat voivat hallita kyläalueiden
maisemakuvaa. Etäämmältä voimalat ovat nähtävissä muun muassa Lestijokilaaksosta noin 8-10 km
etäisyydeltä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, paikallisesti kyläalueille voi
aiheutua hallitsevia (suuria) vaikutuksia tuulivoima-alueen toteutuessa koko laajuudessaan.
Yhteisvaikutukset
Alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Palokankaan (tv-1 342), Torvenkylän, Mökkiperä-Pahkamaan,
Tynkä E:n, Tynkä P:n ja Kalajoen Läntisten tuulivoima-alueen kanssa. Tuulivoimaloiden välinen etäisyys on
2-8 km. Ympäristön peltoalueille ja kyläasutukselle näkyy enimmillään 50-70 tuulivoimalaa 10 km säteellä.
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Yhteisvaikutuksia syntyy merkittävimmin Pöntiön-Pahkalan sekä Mutkalammin alueille. Yhteisvaikutukset
arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai
rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kohteita. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Himangan
kulttuurimaisema Lestijokivarressa sijaitsee noin 7 km päässä tuulivoima-alueesta. Sen vaikutukset
maisema-alueen arvoihin eivät muodostu merkittäviksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Mökkiperä-Pahkamaa (tv-1 344)
Tarkasteltava tuulivoima-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun alueen.
Tuulivoima-alueen Kannuksen ja Kokkolan puolelle sijoittuvat osat on otettu huomioon yhteisvaikutusten
arvioinnissa.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella ei ole maiseman kannalta merkittäviä alueita. Lähin maisemallisesti
merkittävä alue Pitkäsenkylän-Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa sijoittuu lähimmillään noin 8 km
päähän. Rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteista merkittävin on Sievin Korhoskylä (RKY 2009) noin 4
km päässä. Lähiympäristö on harvaan asuttua, lähimmät asunnot sijoittuvat alle 2 km etäisyydelle
tuulivoima-alueesta (Mökkiperä, Pahkamaa). Asutusta on enemmän Vääräjokivarressa noin 5 km
etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimaloita voi olla kaukomaisemassa nähtäville maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta.
Vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä etäisyydestä johtuen. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella
voimaloita voisi olla vähäisessä määrin nähtävissä Sievin Korhoskylältä. Muutokset maisemanäkymissä ovat
suurimpia lähimpien asuttujen alueiden näkökulmasta; voimalat voivat paikallisesti hallita maisemaa.
Vaikutuksia syntyy myös Vääräjokilaakson itäpuolelle, jonne voimaloita näkyy puuston takaa peitteisesti
lähimmillään noin 6 km etäisyydeltä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Kalajoen eteläosan muiden tuulivoima-alueiden
sekä Kannuksen-Kokkolan puolelle sijoittuvan Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoima-alueen osa-alueiden
kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat lähiympäristön kyläasutukselle erityisesti Kannuksen KorvenkylänMutkalammin alueelle (näkyy enimmillään 70 voimalaa 10 km säteellä), kohtalaisesti myös Kalajoen
Kärkisen ja Vääräjokiverran kyläasutukselle. Jälkimmäisillä alueilla puusto ja muut näkemäesteet lieventävät
asutukselle kohdistuvia vaikutuksia. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi, lähimmän
Kannuksen puoleisen kyläasutuksen osalta suureksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin

143
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kokonaisuuksia.
Valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustava Korhoskylä sijaitsee tuulivoimaalueen kaakkoispuolella, 6-7 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Sievin Korhoskylä on hyvin säilynyt
sekä kylärakenteensa, sitä ympäröivän maiseman että rakennuskantansa osalta. Kylässä on paljon
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, mm. vanha rautatieasema, pihapiirejä ja kauppataloja.
Näkemäalueanalyysin mukaan maaston peitteisyys peittää näkymiä tuulivoima-alueelle, joten
tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen arvioihin jäänevät vähäisiksi. Korhoskylään näkyy myös sen
itäpuolella sijaitseva Rahkonnevan tuulivoima-alue 3-6 km etäisyydellä. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida
kohtalaisiksi.
Maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustava aluekokonaisuus Kukonkylä sijaitsee
tuulivoima-alueen kaakkoispuolella noin 6 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Kylässä on
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, pihapiirejä ja vanha vesimylly. Näkemäalueanalyysin
mukaan tuulivoima-alue saattaa näkyä paikoin kylään. Etäisyys huomioiden sen alueen arvoja heikentävä
vaikutus jäänee vähäiseksi.
Maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustava Rautio sijaitsee Vääräjokivarressa, 56 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Raution kylässä on kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa, kylän keskuksena erottuu vuonna 1800 valmistunut kirkko. Vääräjokivarressa on paljon
myös yksittäisiä maakunnallisesti arvokkaita kohteita, rakennuksia ja pihapiirejä. Näkemäalueanalyysin
mukaan laaja, kokonaisuudessaan noin 14 km pituinen tuulivoima-alue näkyy monin paikoin jokivarteen
taustamaisemana noin 4-8 km etäisyydellä. Tuulivoima-alueen eteläosan voimalat sijaitsevat lähimmillään
noin 2 km päässä jokivarresta. Joen itärannoilta joelle ja sen yli avautuvat näkymät suuntautuvat kohti
tuulivoima-aluetta. Arvoalueella tuulivoimaloiden heikentävä vaikutus alueen arvoihin on vähäinen.
Tuulivoimalat sijaitsevat melko kaukana arvoalueesta, mutta vaikutusta lisää tuulivoima-alueen laajuus.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.

144
Saarenkylä-Vieskanjärvi (tv-1 345)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee noin 4 km Alavieskan taajaman pohjoispuolella. Alueen ympäristössä on
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Taluskylä, 2,5 km) ja kyläasutusta noin 1,5 km
etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemassa ovat nähtävissä ympäristön kyläalueilta
(erityisesti Taluskylä-Saarenperä) sekä monin paikoin Alavieskan taajaman ympäristöstä noin 5 km
etäisyydeltä. Taluskylän maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue sijoittuu noin 2,5–
3,5 km päähän alueesta. Taluskylältä voi avautua merkittäviä näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan.
Tuulivoimaloiden aiheuttama muutoksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, paikallisesti
yksittäisiin pihapiireihin vaikutukset voivat olla suuriakin lähimpien voimaloiden osalta.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen ja Alavieskan alueen tuulivoimaalueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat keskeisimmin Taluskylän alueelle. Yhteisvaikutukset
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi, Taluskylän osalta suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Rakennettuna kulttuuriympäristökokonaisuutena maakunnallisesti arvokas Taluskylä sijaitsee tuulivoimaalueen luoteispuolella, alle 3 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Taluskylä on edustava esimerkki
perinteisestä maaseutukylästä, jolla on pitkä historia. Aluekokonaisuuteen kuuluvat vanhojen,
talonpoikaista rakentamisperinnettä edustavien rakennusten muodostamat pihapiirit sekä niitä ympäröivät
pitkään viljelyksessä olleet peltoalueet. Alueella on maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä.
Näkemäalueanalyysin mukaan kylään näkyy laajalle alueelle yli 20 tuulivoimalaa. Kylä on kaakon, lounaan,
lännen ja luoteen suunnassa tuulivoima-alueiden saartama. Alueelle ominaisia arvoja heikentävät
tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset, jotka voidaan arvioida suuriksi. Saarenkylän-Vieskanjärven alueen
aiheuttamat heikennykset voidaan itsessään arvioida kohtalaisiksi. Alue näkyy kylästä kaakkoon avautuvien
näkymien taustamaisemana noin 3-7 km päässä.
Rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas alue Alavieskan kirkonkylä sijaitsee
Alavieskan keskustassa. Kokonaisuuteen kuuluvat Jälleenrakennuskaudella valmistuneet Alavieskan kirkko,
koulu ja asuntolarakennus sekä Kalliomäen liikerakennus. Tuulivoimalat saattavat näkyä arvoalueelle noin
4-5 km etäisyydellä. Ne eivät kuitenkaan hallitse näkymiä ja niiden heikentävä vaikutus alueen arvoihin
jäänee vähäiseksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.
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Jokela-Tohkoja
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu noin 3-4 km Kalajoen keskustan pohjoispuolelle. Alueen maisemallisella
lähivaikutusalueella (0-5 km) on valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja sekä maakunnallisia
maisema-arvoja. Tuulivoima-alueen lähiympäristö on melko peitteistä, mutta kauempaa maisemasta
avoimien alueiden takaa avautuu näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä maisemallisesti arvokkaaksi luokitelluilta (Hiekkasärkät-Rahja,
Pitkäsenkylä-Tynkä) alueilta, valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun rakennetun kulttuuriympäristön
alueelta (Kalajoen Plassi, osin Pohjanmaan rantatie –Juolanpää) sekä asutuilta alueilta Kalajoen taajamasta,
Vasankarin alueelta sekä Pohjankylän-Pitkäsenkylän alueelta. Etäisyyttä em. kohteille on 3-5 km, joten
voimalat eivät todennäköisesti ole maisemassa hallitsevia elementtejä. Voimaloita näkyy kuitenkin
maisemassa kookkaina rakenteina monin paikoin, runsaasti muun muassa Leton alueelta sekä avointen
peltoalueiden takaa Pohjankylän-Pitkäsenkylän alueilta. Hiekkasärkkien ydinalue jää pääosin
näkemäalueiden katveeseen etäisyyden (10 km) ja puuston peittävän vaikutuksen. RKY 2009 -alue
Pohjanmaan rantatie –Juolanpää sijoittuu lähimmillään noin 1,5 km etäisyydelle tuulivoima-alueesta;
arvokas alue jää pääosin näkemäalueiden katveeseen puuston peittävän vaikutuksen vuoksi. Mikäli suoria
näkymiä lähimpien voimaloiden suuntaan avautuu, voi vaikutus olla hallitseva. Muutosten ei
kokonaisuutena arvioida kohdistuvan erityisen arvokkaisiin maisemanäkymiin. Arvokkaiksi luokiteltujen
rakennetun ympäristön alueiden arvot voivat heikentyä vähäisissä määrin taustamaisemassa tapahtuvan
muutoksen seurauksena. Vaikutukset Hiekkasärkkien alueelle arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi, Leton
alueelle voi syntyä kohtalaisia-suuria vaikutuksia. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle
suunniteltujen ja toteutettujen tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutuksia Pyhäjoen Mäkikankaan ja
Kalajoen Juurakon tuulivoima-alueen kanssa on tuotu esiin jo edellä: keskeisiä yhteisvaikutusalueita ovat
Vasankari-Vasanneva Kalajoella sekä Yppärijokilaakso Pyhäjoella. Kalajokilaaksoon yhteisvaikutuksia
aiheutuu erityisesti Mustilankankaan sekä toiselle puolelle jokilaaksoa sijoittuvien Kalajoen läntisten
tuulivoima-alueen sekä maakuntakaavassa osoitettujen alueiden (tv-1 340, tv-1 341) kanssa.
Yhteisvaikutuksia syntyy merkittävimmin Pitkäsenkylän-Tyngän kulttuurimaiseman alueelle
(maakunnallisesti arvokas), jonne näkyisi 80–120 voimalaa 10 km säteellä. Potentiaalisesti myös Kalajoen
taajaman ympäristöön voisi näkyä 10 km säteellä jopa 90–100 voimalaa, mutta käytännössä puusto ja
rakennukset peittävät näkymiä voimaloiden suuntaan. Hiekkasärkät-Rahjan maakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle (ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, ympäristöministeriö 2016)
voimaloita näkyisi laaditun näkemäalueanalyysin perusteella eniten Leton alueelle (60–70 kpl) sisämaahan
päin katsottaessa. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas, valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Rahjan saaristomaisemat
ja Kalajoen Hiekkasärkät sijaitsee rannikolla tuulivoima-alueen lounaispuolella. Lähimmät tuulivoimalat
sijaitsevat 2 km päässä maisema-alueesta. Rahjan saaristo on arvokas edustavana ja monipuolisena
maankohoamisrannikon saaristokohteena, jolle ovat ominaisia monipuolinen ja vyöhykkeinen
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saaristoluonto ja perinteisestä saaristolaiskulttuurista kertovat piirteet. Hiekkasärkkien dyynialue on
arvokas tunnettuna maisemanähtävyytenä ja matkailukohteena. Maisema-alueen arvojen kannalta
tärkeimmät näkymät avautuvat rannikolta merelle länteen ja luoteeseen, ja Kalajoen suistoalueen
koillispuolella sijaitseva tuulivoima-alue jää sivuun tärkeimmistä näkymistä. Jokisuistossa ja Leton alueella,
missä maisema on melko laakeaa ja alavaa, alle 5 km päässä sijaitsevat tuulivoimalat saattavat paikoin
erottua maisemaa hallitsevina. Näkemäalueanalyysin perusteella maaston peitteisyys kuitenkin estää
näkymiä. Mereltä kohti jokisuistoa avautuvissa näkymissä Jokelan-Tohkojan tuulivoima-alue näkyy
taustamaisemassa yhdessä Mustilankankaan alueen kanssa. Arvokkaan maisema-alueen koillisosissa
jokisuistossa ja Leton alueella tuulivoimarakentamisen maisema-alueelle ominaisia arvoja heikentävä
vaikutus voidaan arvioida voimaloiden läheisyyden perusteella paikoin kohtalaiseksi-suureksi. Hiekkasärkillä
ja maisema-alueen eteläosissa vaikutus jäänee vähäiseksi-kohtalaiseksi. Maisema-alueen arvoihin
vaikuttavat arvoaluetta ympäröivien useiden tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.
Kalajokivarressa tuulivoima-alueen eteläpuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pitkäsenkylän Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa. Maisema-alueen arvot perustuvat sen merkitykseen vanhana ja
edelleen elinvoimaisena kulttuurimaisemana. Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa, mikä lisää sen herkkyyttä muutoksille. Jokea leveänä vyöhykkeenä reunustavalle
viljelysmaisemalle ovat ominaisia pitkät ja laajat näkymät. Jokelan-Tohkojan tuulivoima-alue sijaitsee
lähimmillään 3-4 km päässä maisema-alueesta. Se näkyy jokivarsilta avautuvien näkymien
taustamaisemana 6-10 km etäisyydellä. Jokelan-Tohkojan tuulivoima-alueen rakentamisen vaikutukset
maisema-alueen arvoihin niitä heikentävästi voidaan itsessään arvioida vähäisiksi-kohtalaisiksi. Maiseman
arvojen kannalta merkittävimmiksi muodostuvat Jokelan-Tohkojan, Mustilankankaan ja Tyngän-Läntisen
tuulivoimapuiston aiheuttamat yhteisvaikutukset. Näkemäalueanalyysin mukaan maisema-alueelle näkyy
monin paikoin alle 10 km etäisyydeltä 60–100 voimalaa, ja alueen arvoja heikentävät yhteisvaikutukset
muodostuvat suuriksi.
Tuulivoima-alueen sivuitse, lähimmillään alle 1 km etäisyydellä, kulkee kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas tielinjaus Pohjois-Pohjanmaan rantatie. Osa tieosuuksista kuuluu valtakunnallisesti
arvokkaaseen kokonaisuuteen Pohjanmaan rantatie. Tien varrella noin 3 km päässä tuulivoima-alueesta
sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettua kulttuuriympäristöä edustava Vasankarinpuhto, joka on
hyvä esimerkki tiiviistä puhtoasutuksesta. Alueelle ominainen pienipiirteisyys lisää sen herkkyyttä
muutoksille. Voimalat näkyvät paikoin tielle ja puhdon alueelle, mutta enimmäkseen maaston peitteisyys
peittää näkymiä. Tuulivoima-alueen heikentävä vaikutus alueiden arvoihin voidaan arvioida etäisyyden
perusteella kohtalaiseksi. Vasankarinpuhdon alueella vaikutuksia suurentavat sitä usealla suunnalla
saartavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset: aluetta rajaavat koillisessa, idässä, kaakossa, etelässä ja
lounaassa Mäkikankaan, Juurakon ja Jokelan-Tohkojan tuulivoima-alueet. Yhteisvaikutuksia olisi hyvä
arvioida kuvasovitteiden avulla.
Kalajoen varsilla ja taajaman alueella on paljon maakunnallisesti arvokkaita rakennettua
kulttuuriympäristöä edustavia kohteita ja aluekokonaisuuksia. Jokisuistossa joen pohjoisrannalla sijaitsevat
valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kalajoen pappila ja Plassin vanha
markkinapaikka ja joen eteläpuolella maakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus Etelänkylän raitti. Kalajoen
kirkkoherranpappila on yksi harvoja kustavilaisia pappilarakennuksia maassamme. Pappila sijaitsee 1600luvulta periytyvällä paikallaan Kalajoen törmällä Plassin markkinapaikalle johtavan maantien alkupäässä ja
sillä on huomattava asema jokimaisemassa. Plassi on Iin Haminan ohella Pohjanmeren jokisuiden
tärkeimpiä markkinapaikkoja. Alueella on säilynyt sille vanhastaan ominainen tiivis rakenne ja paljon
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Etelänkylän raitti on Kalajokivarren näyttävä
talonpoikaismaisema, jossa jäljellä olevat lukuisat kookkaat talonpoikaistilojen päärakennukset ja virkatalot
liittyvät kylänraittiin sekä ympäröivään jokirannan viljelyksiin. Arvoalueiden ja kohteiden
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kulttuurihistoriallinen merkittävyys tekee niistä herkkiä muutoksille. Toisaalta ne hahmottuvat osana
kerroksellista ja moniarvoista taajamarakennetta, joka kestää muutoksia kohtalaisen hyvin. JokelanTohkojan tuulivoimalat saattavat näkyä paikoin arvoalueille 3-6 km päässä. Alueiden arvojen kannalta
merkittäviksi muodostuvat Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan ja Tyngän-Läntisen tuulivoimapuiston
tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset, jotka voivat muodostua karttatarkastelun perusteella jopa
kohtalaisiksi-suuriksi. Tarkempi arviointi edellyttää tilanteen tarkistamista maastossa. Näkemäalueanalyysin
mukaan Kalajokivarsille näkyy paikoin kymmeniä tuulivoimaloita.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaiseksi-suuriksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen suuriksi.
Kokkokangas-Torvenkylä
Tarkasteltava alue käsittää Torvenkylän (8 voimalaa, osayleiskaavaehdotus) ja Kokkokankaan (6 voimalaa,
osayleiskaavaehdotus) tuulivoima-alueet sekä niiden välisen alueen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen vaikutusalueella on maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita noin 2-3 km
etäisyydellä. Valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotettu maisema-alue Rahjan saaristo ja Kalajoen
Hiekkasärkät on noin 2 km etäisyydellä. Lähivaikutusalueella on taajama (Himanka), kyläasutusta sekä
(taajaman yhteydessä) valtakunnallisia ja maakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.
Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Perustelu: maakunnalliset maisema-arvot; Rahjan saaristo ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimaloita olisi nähtävissä maakunnallisia maisema-arvoja sisältäviltä alueilta (Himangan
kulttuurimaisema Lestijokivarressa; Rahjan saaristo), jonne voimalat näkyisivät noin 3 km etäisyydeltä.
Voimaloiden vaikutus Rahjan saariston ja merialueen maisemakuvaan voi olla hallitseva rannikon
tuntumassa sisämaahan päin katsottaessa. Vaikutukset Himangan taajaman alueella jäävät melko
vähäisiksi; alle 5 km säteelle sijoittuisi muutamia voimaloita. Merkittävimmin visuaalisia vaikutuksia
kohdistuisi Pahkalan ja Pöntiön kyläalueille noin 2-5 km päähän. Kaukomaisemassa voimalat olisivat
nähtävissä myös Vanttajan alueelta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi. Perustelu:
lähimpien voimaloiden mahdollisesti maisemakuvaa hallitseva vaikutus Himankakylän alueelle.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella olisi yhteisvaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitetun Pahkalan tuulivoima-alueen (tv-1 343), Palokankaan tuulivoima-alueen (tv-1 342) eteläosan,
Kalajoen Läntisen tuulivoima-alueen sekä vähäisemmässä määrin muiden Kalajoen-Kannuksen tuulivoimaalueiden kanssa. Merkittävimmät yhteisvaikutukset kohdistuvat Himangan Tomujoen-Hillilän alueelle,
jonne näkyisi noin 30 voimalaa 10 km säteellä. Edelleen yhteisvaikutuksia muodostuu Pöntiön kylällä ja
Pahkalan alueilla, joiden ympäristöön eri ilmansuuntiin sijoittuu useita tuulivoima-alueita. Merialueelta ja
muun muassa Rahjan saaristosta mantereelle päin katsottaessa on nähtävissä useita tuulivoima-alueita 310 km etäisyydellä. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
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Rannikolla, vajaan 3 km päässä tuulivoima-alueen pohjoisosista, on maakunnallisesti arvokas,
valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Rahjan saaristomaisemat ja Kalajoen Hiekkasärkät.
Rahjan saaristo, joka sijaitsee maisema-alueen lounaisosissa lähinnä tuulivoima-aluetta, on arvokas
edustavana ja monipuolisena maankohoamisrannikon saaristokohteena, jolle ovat ominaisia monipuolinen
ja vyöhykkeinen saaristoluonto ja perinteisestä saaristolaiskulttuurista kertovat piirteet. Tuulivoimaalueella on merkitystä maiseman arvoihin maisema-alueen lounaisosissa Rahjan saariston alueella.
Tärkeimmät maisemalle ominaiset näkymät avautuvat rannikolta merelle ja saaristoon, poispäin
tuulivoima-alueesta. Tuulivoima-alueen heikentävät vaikutukset maisema-alueelle ominaisiin arvoihin ovat
paikallisesti em. alueilla kohtalaiset, muualla maisema-alueella vähäiset. Näkemäalueanalyysin mukaan
tuulivoima-alue saattaa näkyä mereltä kohti rannikkoa avautuvien näkymien taustalla lähimmillään noin 3,5
km päässä. Kokkokankaan-Torvenkylän ja Tynkä P:n/Läntisen tuulivoimapuiston tuulivoima-alueet näkyvät
kauempaa mereltä kohti rannikkoa avautuvassa taustamaisemassa lähes yhtenäisenä nauhana.
Yhteisvaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi-suuriksi.
Rannikolla, noin 1,5-2,5 km päässä tuulivoima-alueen pohjoisosista, on rakennettuna kulttuuriympäristönä
maakunnallisesti arvokas Himankakylän raitti ja kalasatama. Himankakylä on edustava ja perinteinen
rannikkoalueen maaseutukylä. Kylämaisemaan kuuluvat viljava peltoaukea, jota elävöittävät laidunalueet,
ja jokivartta myötäilevä kyläraitti. Raitti ja sen varrella sijaitsevat, paikoin tietä tiiviisti rajaavat kookkaat
rakennukset ovat sekä arkkitehtonisesti että maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Jokisuulla asutusraitin
jatkeena sijaitseva Himankakylän kalasatama on yksi parhaiten perinteisessä asussaan säilyneitä
kalasatamia Keski-Pohjanmaalla. Ominaispiirteidensä vuoksi kokonaisuus on herkkä muutoksille.
Tärkeimmät näkymät avautuvat raitilta viljelysalueiden ylitse etelään ja lounaaseen. Ne suuntautuvat
hieman sivuun tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat saatavat näkyä paikoin raitille
lähimmillään noin 2 km päässä. Kookkaat voimalat saattavat paikoin erottua maisemaa hallitsevina,
tilannetta olisi hyvä tarkastella kuvasovitteiden avulla. Alueen arvoja heikentävät vaikutukset arvioidaan
karttatarkastelun perusteella kohtalaisiksi-suuriksi.
Tuulivoima-alueen pohjoispuolella kulkee valtakunnallisesti arvokkaaseen tielinjaukseen Pohjanmaan
rantatie kuuluva Roukala-Himankakylä-tie. Lähimmät voimalat sijaitsevat alle 2 km päässä arvoalueesta.
Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat eivät näy tielle. Niiden alueen arvoja alentava vaikutus on
vähäinen.
Lestijoen suistoalueella, noin 3-4 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista, sijaitsevat rakennettuna
kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko sekä
maakunnallisesti arvokas Kannuskylän raitti. Raumankari on yksi tunnetuimmista Pohjanmaan
rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markkinapaikalle kehittynyt
kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pienimittakaavaisen rakennuskantansa. Alueella sijaitsee
keskipohjalaisen kirkonrakentajan Jacob Rijfin 1700- ja 1800-luvun taitteessa suunnittelema Himangan
kirkko. Kirkon seudulta ja Raumankarin alueelta tärkeimmät näkymät avautuvat jokilaaksoon, kohti
tuulivoima-aluetta. Näkymäalueanalyysin mukaan lähimmät tuulivoimalat voivat näkyä alueelle paikoin
noin 3,5-4 km päässä. Voimaloiden näkymistä alueelle ja niiden vaikutusta alueen arvoihin olisi hyvä
tarkastella havainnekuvien avulla. Etäisyys ja alle 5 km päässä sijaitsevien tuulivoimaloiden määrä
huomioiden vaikutus on kohtalainen. Kannuskylässä asutus tukeutuu raittimaisesti vanhan Pohjanmaan
rantatien varteen Himangan arvokkaan peltoaukean läntiselle reunavyöhykkeelle. Raitilta tärkeimmät
näkymät avautuvat sivuun lähimmillään noin 4-4,5 km päässä sijaitsevista tuulivoimaloista, niiden
aiheuttama alueen arvoja heikentävä vaikutus jäänee vähäiseksi.
Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Himangan
kulttuurimaisema Lestijokivarressa. Se on edustava esimerkki seudulle tyypillisestä vanhasta ja edelleen
elinvoimaisesta viljelysmaisemasta. Maisemalle ominaisia omaleimaisuutta luovia piirteitä ovat
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viljelysalueen tasaisuus ja pitkät, avoimet näkymät, mikä korostaa tuulivoima-alueen näkyvyyttä
maisemassa laajalle ja kauas. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat 3,5-4 km päässä maisema-alueesta. Ne
jäävät hivenen sivuun maiseman kannalta tärkeimmistä näkymälinjoista. Heikentävä vaikutus alueen
arvoihin on paikallisesti maisema-alueen luoteisosissa kohtalainen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.

8.7.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Kalajoen-Alavieskan alueelle sijoittuvien seudullisten
tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut
arvioinnille on esitetty luvuissa 8.7.2.
Kalajoki-Alavieska alueelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutukset
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Ka l a joki

Mus til a nka nga s
(tv-1 338)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Al a vi es ka

Kä ä ntä (tv-1 339)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ka l a joki

Tynkä P (tv-1
340)/Ka l a joen
Lä ntinen
Tynkä E
(tv-1 341)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ka l a joki

Pa l oka nga s
(tv-1 342)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Ka l a joki

Pöntiö
(tv-1 343)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Ka l a joki

Mökki perä Pa hka ma a (tv-1 344)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Al a vi es ka

Sa a renkyl ä Vi es ka njä rvi (tv-1
345)
Jokel a -Tohkoja

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Kokkoka nga s Torvenkyl ä

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Ka l a joki

Ka l a joki
Ka l a joki
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8.8
8.8.1

Oulainen-Haapavesi
Suunnittelutilanne

Aluekokonaisuudelle on Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu kaksi aluetta: Oulainen
Maaselänkangas (tv-1 336) ja Haapavesi Kesonmäki (tv-1 352). Maaselänkangas on kaavoitusvaiheessa,
Kesonmäen alue ei ole edennyt yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.
Oulaisten alueelle sijoittuu useita esisuunnitteluvaiheessa olevia alueita: Karahka, Hietasyrjänkangas,
Hautakangas ja Pöykkylä. Haapavedellä esisuunnitteluvaiheessa ovat Rahkola ja Riskalankangas.
8.8.2

Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Äijönneva-Saariperä (tv-1 336)/Maaselänkangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristöön maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas
rakennetun kulttuuriympäristön alue (Merijärven Kalapudas) sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Pyhäjokivarressa on kyläasutusta (etäisyys 1,5–4 km). Oulaisten taajama on noin 6 km etäisyydellä
lähimmistä voimaloista. Maisemasta avautuu monin paikoin suoria näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan,
mutta maisematilat ovat toisaalta melko rajautuneita. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä monin paikoin maakunnallisesti arvokkaaksi määritellyltä maisemaalueelta; etäisyyttä lähimpiin näkyviin voimaloihin olisi noin 4 km. Laaditun näkemäalueanalyysin
perusteella näkemäalueet eivät ole kovin laaja-alaisia. Paikallisesti voi kuitenkin avautua merkittäviä
näkymiä voimaloiden suuntaan lähinnä avointen peltoalueiden takaa. Kalaputaan RKY-alueelle voi näkyä
voimaloita tai niiden osia puuston takaa noin 3-4 km etäisyydeltä. Voimaloiden vaikutus ko. alueella voi
muodostua alueen maisemakuvaa hallitsevaksi; tarkempi arviointi edellyttää kuvasovitteen laatimista.
Voimaloita näkyisi osin myös Oulaisten taajamaan ja sen lähiympäristön viljelysalueille. Käytännössä
rakennettu ympäristö ja puusto peittävät tehokkaasti näkymiä; avointen alueiden takaa ja esimerkiksi
katujen suuntaisesti voimaloita on kuitenkin nähtävissä 6-10 km etäisyydellä. Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kohtalaiseksi, Kalaputaan osalta mahdollisesti jopa suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Oulaisten Karahkan sekä muiden PyhäjoenMerijärven-Raahen tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmät visuaaliset yhteisvaikutukset syntyvät
Likalanjärven alueella, jonne näkyisi noin 40 voimalaa alle 5 km etäisyydeltä. Maaselänkankaan ja Karahkan
tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 4 km. Muita yhteisvaikutusalueita ovat Oulaisten taajama, Viirelän
alue sekä vähemmässä määrin Piipsjärven alue. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi,
Likalanjärven osalta jopa suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Petäjäskosken
kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa. Se on edustava esimerkki jokivarsien perinteisestä viljelysmaisemasta.
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Alueelle leimaa-antavia piirteitä ovat jokea reunustavat pengertiet, pitkään viljelykäytössä olleet
peltoalueet ja jokilaaksossa kumpareilla rykelminä sijaitseva asutus. Tuulivoima-alue sijaitsee 3-4 km päässä
maisema-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät paikoin maisema-alueelle. Ne näkyvät
jokivarsilta kohti koillista avautuvien näkymien taustalla noin 4-5 km päässä. Vaikutus maiseman arvoihin
on vähäinen-kohtalainen.
Pyhäjokivarressa tuulivoima-alueen länsipuolella sijaitseva Kalaputaan kylä on rakennettuna
kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas. Kalapudas on Pyhäjoen varrella sijaitseva tiiviisti
rakennettu puhtokylä. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Poutiaisenpuhto ja Männistönpuhto. Puhtokylissä
asutus on keskittynyt maaston korkeimmille paikoille, avoimien viljelysalueiden ympäröimille mäille.
Samalle mäelle on rakennettu useita talouskeskuksia asuinrakennuksineen ja lukuisine
talousrakennuksineen. Vanhimmat rakennukset alueella ovat 1700-luvulta. Ominaispiirteidensä ja
säilyneisyytensä vuoksi kokonaisuus on herkkä muutoksille. Kookkaat tuulivoimalat saattavat erottua
kooltaan miljöökokonaisuudesta selkeästi poikkeavina ja siksi maisemaa hallitsevina. Näkemäalueanalyysin
mukaan tuulivoimalat näkyvät alueelle paikoin. Esim. Kalaputaan ja Männistön puhdoille näkyy yli 10
tuulivoimalaa noin 3-4 km päässä. Etäisyys huomioiden tuulivoimarakentamisen aiheuttama alueen arvoja
heikentävä vaikutus voidaan arvioida kohtalaiseksi, paikoin jopa kohtalaiseksi-suureksi, riippuen siitä kuinka
voimakkaasti voimalat näkyvät alueelle puuston takaa. Tilannetta olisi hyvä tutkia kuvasovitteiden avulla.
Tuulivoima-alueen luoteispuolella, noin 2-3 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista, sijaitsee
maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökokonaisuus Viirelänpuhto. Se on arvokas esimerkki
talonpoikaisesta rakentamisperinteestä. Puhtoon kuuluu kolme lähes rinnakkain sijaitsevaa pihapiiriä.
Näkemäalueanalyysin perusteella alueelle voi näkyä tuulivoimaloita. Tuulivoima-alue näkyy kylään noin 4
km levyisenä kokonaisuutena. Etäisyys huomioiden vaikutus alueen arvoihin niitä heikentävästi muodostuu
kohtalaiseksi. Kylään näkyvät myös Pyhänkosken ja Silovuoren tuulivoima-alueet.
Maakunnallisesti arvokkaat rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat kokonaisuudet Oulaistenkosken
rannat ja Oulaisten koulualue sijaitsevat Oulaisten taajamassa noin 5 km päässä tuulivoima-alueesta.
Taajamamaisemassa tuulivoima-alueen vaikutukset arvoalueisiin niiden arvoja heikentävästi jäävät
vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Kuva 26. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Oulainen-Haapavesi.
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Karahka
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu noin 5-10 km Oulaisten taajaman pohjoispuolelle. Maisemalliselle
lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Taajamaa ja Piipsjärven
aluetta lukuun ottamatta lähiympäristössä on asutusta vain vähän. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut ympäristöt ovat Oulaisten keskustassa sijaitseva Oulaisten rautatieasema (noin 7 kilometrin
päässä) sekä Merijärven kunnan puolella sijaitseva Kalaputaan kylä (9 kilometrin päässä). Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön vesistöjen ja avointen peltoalueiden takaa. Alle 5 km
etäisyydellä on melko vähän avointa maisematilaa, mikä ehkäisee vaikutusten syntymistä. Merkittävimmin
voimaloita olisi nähtävissä Piipsjärven itärannalta tuulivoima-alueen suuntaan avautuvassa maisemassa
noin 6-11 km etäisyydellä. Voimaloita näkyisi osin myös Oulaisten taajamaan ja sen lähiympäristön
viljelysalueille. Käytännössä rakennettu ympäristö ja puusto peittävät tehokkaasti näkymiä; avointen
alueiden takaa ja esimerkiksi katujen suuntaisesti voimaloita tai niiden osia on kuitenkin nähtävissä 6-11 km
etäisyydellä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Oulaisten Maaselänkankaan sekä muiden
Pyhäjoen-Merijärven-Raahen tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmät visuaaliset yhteisvaikutukset
syntyvät Likalanjärven alueella, jonne näkyisi noin 40 voimalaa alle 5 km etäisyydeltä. Maaselänkankaan ja
Karahkan tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 4 km. Muita yhteisvaikutusalueita ovat Oulaisten taajama
sekä vähemmässä määrin Piipsjärven alue. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi,
Likalanjärven osalta suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen kaakkoispuolella sijaitsevaa Piipsjärveä ympäröi maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Piipsjärven kulttuurimaisema. Alueella on paitsi maisemallista arvoa, myös rakennettuun
kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja: alueella on paljon arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä. Maisemaalueelle ovat tyypillisiä järvelle ja sen yli avautuvat laajat näkymät. Maisema-alueen avoimuus tekee siitä
herkän muutoksille, tuulivoimalat näkyvät maisemassa laajalle ja kauas. Näkemäalueanalyysin mukaan
järvelle ja sen rannoille näkyy kymmeniä tuulivoimaloita. Karahkan tuulivoima-alue näkyy järven itä- ja
kaakkoisrannoilta avautuvien näkymien taustamaisemana noin 5 km levyisenä kokonaisuutena noin 5-8 km
etäisyydellä. Etäisyys huomioiden se ei muodostu maisemaa hallitsevaksi. Edustavimmat näkymät
maisema-alueelle avautuvat järven luoteispuolelta kulkevalta maantieltä, valtatieltä 86, kohti järveä
ympäröiviä viljelysalueita, järvelle ja sen yli. Tärkeimmät tieltä avautuvat näkymät suuntautuvat kaakon
suuntaan, poispäin tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan puusto peittää monin paikoin
näkymiä valtatieltä 86 kohti tuulivoima-aluetta. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset ovat vähäisetkohtalaiset.
Valtakunnallisesti arvokas rakennettua kulttuuriympäristöä edustava kokonaisuus Oulaisten
rautatieaseman alue ja maakunnallisesti arvokkaat kokonaisuudet Oulaistenkosken rannat, Oulaisten
koulualue ja Oulaskankaan sairaala-alue sijaitsevat Oulaisten taajamassa 5-7 km päässä tuulivoimaalueesta. Taajamamaisemassa tuulivoima-alueen vaikutukset arvoalueisiin niiden arvoja heikentävästi
jäävät vähäisiksi.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi.
Hietasyrjänkangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue noin 3 km etäisyydelle.
Pyhäjoki ja jokivarren kyläasutus olisi lähimmillään 1,5-2 km päässä lähimmistä voimaloista. Oulaisten
taajamaan on matkaa noin 11 km. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä monin paikoin Pyhäjokivarresta sekä muualta ympäristön avoimilta
viljelys-, vesi- ja suoalueilta. Voimaloita näkyisi monin paikoin Mieluskylän maakunnallisesti arvokkaan
kulttuurimaiseman taustalla noin 3,5–10 km etäisyydellä. Visuaaliset vaikutukset kohdistuisivat myös
Matkanivan-Mäyränperän väliselle alueelle, jonne lähimpien voimaloiden vaikutus voi olla hallitseva.
Voimaloita näkyisi monin paikoin kookkaina rakenteina Pyhäjoen yli avautuvien näkymien taustalla. Yli 5 km
etäisyydelle sijoittuvia vaikutusalueita ovat muun muassa Piipsjärven alue (6-10 km) ja Pirnesjärvi (6-7 km).
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, lähimmän kyläasutuksen näkökulmasta
paikallisesti voi aiheutua suuriakin vaikutuksia (voimalat maisemassa hallitseva elementti).
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Oulaisten ja Haapaveden alueelle
suunniteltujen tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia syntyy Pyhäjokivarteen
Matkanivan-Mäyränperän väliselle alueelle toiselle puolelle Pyhäjokea sijoittuvan mahdollisen
Hautakankaan sekä Haapaveden puolelle sijoittuvan mahdollisen Riskalankankaan tuulivoima-alueen
kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on noin 5-7 km. Tuulivoimaloita näkyisi Pyhäjokivarren
alueelle keskimääräisesti – paljon. Tuulivoimalat voivat olla maisemassa hallitseva tai melko hallitseva
elementti useammassa kuin yhdessä suunnassa. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Mieluskylän kulttuurimaisema sijaitsee reilun 3 km päässä
tuulivoima-alueesta. Se on edustava esimerkki jokivarsien viljelysmaisemista. Viljelysalueet reunustavat
Pyhäjokea yhtenäisenä nauhana. Alueella on maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa. Maisemalle ovat
tyypillisiä viljelysalueiden yli joelle ja sen vastarannoille avautuvat näkymät. Valtaosa näkymistä on koillislounassuuntaisia, ja maisema-alueen luoteispuolella sijaitseva tuulivoima-alue jää sivuun näkymistä.
Maisema-alueen luoteisosissa lähimmät tuulivoimalat voivat paikoin näkyä alueelle 3-4-km etäisyydellä.
Maisema-alueen arvoja heikentävä vaikutus on alueen koillisosissa kohtalainen, alueen kaakkoisosissa
vaikutus jäänee vähäiseksi.
Maisema-alueen arvojen kannalta merkittäviksi muodostuvat usean tuulivoima-alueen aiheuttamat
yhteisvaikutukset. Hietasyrjänkankaan alueen lisäksi maisema-aluetta ympäröivät Hautakankaan ja
Riskalankankaan tuulivoima-alueet. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida suuriksi. Maisema-alue on etelässä,
lounaassa, lännessä ja luoteessa tuulivoimaloiden saartama.
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Tuulivoima-alue saattaa näkyä Piipsjärven kulttuurimaisema-alueelta kaukomaisemassa. Maisema-alueen
halki kulkevalta valtatieltä 86 kaakkoon kohti järveä avautuvissa näkymissä alue saattaa näkyä noin 10 km
päässä 4 km levyisenä kokonaisuutena. Heikentävä vaikutus maisema-alueen arvoihin on vähäinen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
Hautakangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue noin 3,5 km etäisyydelle.
Pyhäjoki ja jokivarren kyläasutus olisi lähimmillään 1,0–1,5 km päässä lähimmistä voimaloista. Oulaisten
taajamaan on matkaa noin 12 km. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä monin paikoin Pyhäjokivarresta. Voimaloita näkyisi Mieluskylän
maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman taustalla noin 3,5–10 km etäisyydellä. Visuaaliset
vaikutukset kohdistuisivat myös Matkanivan-Mäyränperän väliselle alueelle, jonne lähimpien voimaloiden
vaikutus voi olla hallitseva. Alueen harvaan asutulla itä-, etelä- ja länsipuolella on sen sijaan vain vähän
maisemavaikutusten kannalta merkittäviä alueita. Ollilanperän asutus sijoittuu noin 1,5 km alueen
itäpuolelle. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi, lähimmän kyläasutuksen
näkökulmasta paikallisesti voi aiheutua suuriakin vaikutuksia (voimalat ovat maisemassa hallitseva
elementti).
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Oulaisten ja Haapaveden alueelle
suunniteltujen tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia syntyy Pyhäjokivarteen
Matkanivan-Mäyränperän väliselle alueelle toiselle puolelle Pyhäjokea sijoittuvan mahdollisen
Hietasyrjänkankaan sekä Haapaveden puolelle sijoittuvan mahdollisen Riskalankankaan tuulivoima-alueen
kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on alle 5 km. Tuulivoimaloita näkyisi Pyhäjokivarren alueelle
keskimääräisesti. Tuulivoimalat voivat olla maisemassa hallitseva tai melko hallitseva elementti
useammassa kuin yhdessä suunnassa. Yhteisvaikutukset arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Mieluskylän kulttuurimaisema sijaitsee Pyhäjokivarressa
tuulivoima-alueen länsipuolella vajaan 4 km päässä lähimmistä voimaloista. Se on edustava esimerkki
jokivarsien viljelysmaisemista. Viljelysalueet reunustavat Pyhäjokea yhtenäisenä nauhana. Alueella on
maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa. Maisemalle ovat tyypillisiä viljelysalueiden yli joelle ja sen
vastarannoille avautuvat näkymät. Valtaosa näkymistä on koillis-lounassuuntaisia, eivätkä ne suuntaudu
suoraan kohti tuulivoima-aluetta. Maisema-alueen luoteisosista joen yli avautuvissa näkymissä tuulivoimaalue saattaa näkyä taustamaisemassa 4-8 km etäisyydellä. Se ei muodostu näkymiä hallitsevaksi. Maisemaalueen arvoja heikentävä vaikutus on alueen koillisosissa paikoin kohtalainen, alueen kaakkoisosissa
vaikutus jäänee vähäiseksi.
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Maisema-alueen arvojen kannalta merkittäviksi muodostuvat usean tuulivoima-alueen aiheuttamat
yhteisvaikutukset. Hautakankaan alueen lisäksi maisema-aluetta ympäröivät Hietasyrjänkankaan ja
Riskalankankaan tuulivoima-alueet. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida suuriksi. Maisema-alue on etelässä,
lounaassa, lännessä ja luoteessa tuulivoimaloiden saartama.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään suuriksi.
Pöykkylä
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhä- ja Kalajokilaaksojen väliselle harvaanasutulle alueelle. Alueen eteläpuolella
on vähäisessä määrin kyläasutusta noin 0,5-4 km etäisyydelle. Kantokylän ja Tuomiperän maakunnallisesti
arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet sijoittuvat noin 4-5 km etäisyydelle. Kalajokilaakson on
etäisyyttä yli 10 km. Oulaisten taajama on noin 10 km päässä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaloiden
aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä alueen eteläpuolelta Tuomiperän-Pinolan alueilta. Lähimmän
asutuksen osalta visuaaliset vaikutukset voivat olla voimakkaita (voimaloita 0,5-2 km etäisyydellä). Alueen
pohjoispuolella on moottoriurheilupainotteinen matkailukohde noin 2 km etäisyydellä. Voimaloita tai
niiden osia voi näkyä myös Kantokylän ja Tuomiperän alueelle ja laajemmassa maisemakuvassa myös
Pyhäjokivarteen noin 8 km päähän. Alueen tasaisuus ja maaston peitteisyys estävät tehokkaasti
voimaloiden näkymistä kauemmas ympäristöön. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena
vähäiseksi, lähimmän kyläasutuksen näkökulmasta paikallisesti voi aiheutua suuriakin vaikutuksia (voimalat
ovat maisemassa hallitseva elementti).
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Oulaisten Hautakankaan, Ylivieskan Tuomiperän ja
Hirvinevan, Haapaveden Rahkolan sekä Ylivieskan-Nivalan Urakkanevan-Puntarinkankaan tuulivoimaalueiden kanssa; vähäisemmässä määrin muiden lähialueen tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset
kohdistuvat keskeisimmin Kantokylän ja Tuomiperän asutukselle. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on
1-7 km. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella Kantokylä alueelle voisi näkyä kokonaan tai osittain jopa
60 tuulivoimalaa. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi, Kantokylän alueelle kaikkien
ympäristön tuulivoima-alueiden toteuttamisen vaikutukset voivat muodostua suuriksikin.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueesta lounaaseen noin 5 km päässä lähimmistä voimaloista sijaitsee rakennettuna
kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas Tuomiperä. Pienimittakaavaiset rakennukset rajaavat
helminauhan tavoin harjanteelle sijoittuvaa pienipiirteistä kyläraittia. Raittia ympäröi avoin viljelysmaisema.
Raitin varsilla on kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhaa rakennuskantaa. Pienipiirteisyys lisää miljöön
herkkyyttä muutoksille. Näkemäalueanalyysin perusteella Tuomiperälle näkyy paikoin tuulivoimaloita.
Alueelle näkyvät Pöykkylän voimaloiden lisäksi Tuomiperän alueen voimalat. Pöykkylän alueen aiheuttamat
kokonaisuuden arvoja heikentävät vaikutukset ovat etäisyys huomioiden vähäiset. Yhteisvaikutukset
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voidaan arvioida kohtalaisiksi. Lähimmät Tuomiperän alueen voimaloista sijaitsevat noin 3 km päässä
arvoalueelta.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi-kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi.
Kesonmäki (tv-1 352)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Haapavedelle Ison Vatjusjärven ja Karsikkaan väliselle alueelle. Alueen
maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisia maisema- ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvoja. Lähin kyläasutus on reilun 3 km etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä sekä Karsikkaan että Vatjusjärven alueilta noin 2-5 km päästä. Laaditun
näkemäalueanalyysin mukaan molemmille alueille näkyisi noin 30 voimalaa, mikäli tuulivoima-alue
toteutuisi kokonaisuudessaan. Lähimpien voimaloiden vaikutus ko. maakunnallisesti arvokkaille alueille voi
olla hallitseva, mikäli puusto ei peitä näkymiä voimaloiden suuntaan. Näkyvien voimaloiden määrä on
keskimääräinen-suuri. Tuulivoimaloita on nähtävissä myös kauempaa Pyhäjokivarresta noin 5-10 km
päästä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Haapaveden ja Nivalan tuulivoima-alueiden
kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia voi syntyä Karsikkaan alueelle, jonne näkyisivät myös
Hankilannevan tuulivoima-alueen voimalat. Yhteensä Karsikkaan alueelle näkyisi noin 40 voimalaa alle 10
km etäisyydeltä. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on noin 5 km. Yhteisvaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena kohtalaisiksi, paikallisesti Karsikkaan osalta kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen pohjoispuolella, noin 2-5 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista, on maakunnallisesti
arvokas maisema-alue Vatjusjärven kulttuurimaisema. Alueen arvojen perustana on neljän järven ja niitä
ympäröivien viljelysmaisemien muodostama kokonaisuus. Maisema-alueelle ovat tyypillisiä avoimien
peltoalueiden yli järville avautuvat laajat näkymät. Alueen keskuksena on suurin järvistä, Vatjusjärvi.
Maaston tasaisuus ja avoimien järvinäkymien merkitys maiseman erityispiirteiden perustana lisää
maiseman herkkyyttä muutoksille. Tärkeimmät näkymät järville avautuvat maisema-alueen halki
pohjoisesta etelään kulkevalta maantieltä. Ne suuntautuvat osittain sivuun tuulivoima-alueesta. Paikoin
tuulivoima-alue näkyy tielle 5-6 km etäisyydeltä. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoima-alue näkyy kylän
keskustaan, missä sijaitsee maakunnallisesti arvokkaita rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
kohteita. Vatjusjärven pohjois- ja länsirannoilta tuulivoima-alue näkyy järven yli kohti etelää avautuvissa
näkymissä taustamaisemana 5-6 km päässä. Maisema-alueen kaakkoisosissa tuulivoimalat näkyvät paikoin
noin 2 km etäisyydellä. Tuulivoima-alueen aiheuttamat maiseman arvoja heikentävät vaikutukset
muodostuvat etäisyys ja tuulivoima-alueen laajuus huomioiden kohtalaisiksi. Alavassa ja avoimessa
maisemassa kangasmaille sijoittuvat tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas.
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Pyhäjokivarressa noin 6 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisemaalue Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän kulttuurimaisema. Alue on edustava esimerkki
maaseudun kulttuurimaisemista. Kumpuileva viljelysmaisema, avoimien peltoalueiden yli avautuvat
näkymät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset muodostavat omaleimaisen kokonaisuuden.
Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoima-alue näkyy maisema-alueen kaakkoisosiin Pyhäjokivarteen 6-7
km päässä. Etäisyys huomioiden heikentävä vaikutus maiseman arvoihin jää vähäiseksi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Malisjokivarren kulttuurimaisema sijaitsee tuulivoima-alueen
lounaispuolella, noin 5-6 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Maisema-alueen arvot pohjautuvat sen
edustavuuteen vanhana ja edelleen elinvoimaisena maaseudun kulttuurimaisemana. Maisemakuvaa
hallitsevat laajat, tasaiset ja avoimet viljelysalueet. Maisemalle luonteenomainen piirre on näkymien
vaihtelu avoimista suljettuihin. Pitkiä avoimia näkymiä avautuu Malisjokea ympäröivien peltoalueiden yli
kohti itää. Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Jokivarsilta tuulivoima-alue
näkyy taustamaisemassa 7-8 km päässä. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset ovat maisema-alueen
itäosissa vähäiset.
Tuulivoima-alueen eteläpuolella sijaitsevassa Karsikkaan kylässä on paljon maakunnallisesti arvokasta
rakennuskantaa. Kylässä maisemakuvaa värittävät laajat alavat pellot, niitä halkova Karsikasoja sekä
rakennusten ja puuston muodostamat saarekkeet. Kylän erityispiirteenä on mansardikattojen yleisyys.
Lähimmät tuulivoimalat näkyvät kylän keskeisimmiltä alueilta kohti pohjoista avautuvan näkymän
taustamaisemana 3,5-5 km päässä. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät avoimeen
viljelysmaisemaan ja ne voivat muodostua kylämaisemaa hallitseviksi. Maiseman ja kulttuuriympäristön
arvoja heikentävät vaikutukset ovat kohtalaiset.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Riskalankangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Haapavedelle Mieluskylän eteläpuolelle. Alueen maisemalliselle
lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu maakunnallisia maisema-arvoja. Lähin asutus on 1,5-2 km
etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Pyhäjokivarresta maakunnallisia maisema-arvoja omaavalta alueelta noin
2-4 km etäisyydeltä. Jokilaakso on tällä alueella melko kapea, joten näkemäalueet eivät ole kovin laajoja.
Vaikutukset kohdistuisivat kuitenkin lähes koko Mieluskylän kulttuurimaiseman alueelle. Visuaalinen
vaikutus voi lähimpien voimaloiden osalta olla maisemaa hallitseva. Kaukomaisemassa voimaloita tai niiden
osia voi olla nähtävissä ympäristön järvien ja suurempien viljelysalueiden taustalla. Vaikutuksen suuruus
arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi. Perustelu: tuulivoima-alueen suuri koko ja mahdollisesti maisemakuvaa
hallitseva vaikutus Pyhäjokilaaksossa.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella olisi yhteisvaikutuksia muiden Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien
alueille sijoittuvien tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia syntyy Pyhäjokivarteen
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yhdessä Hautakankaan ja Rahkolan alueiden kanssa. Lähekkäin sijaitsevat tuulivoima-alueet muodostavat
suuren, useita kymmeniä tuulivoimaloita käsittävän kokonaisuuden. Yhteisvaikutukset Pyhäjokilaaksoon
arvioidaan suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Pyhäjokivarressa 1-2 km päässä tuulivoima-alueesta sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Mieluskylän kulttuurimaisema. Se on edustava esimerkki jokivarsien viljelysmaisemista. Viljelysalueet
reunustavat Pyhäjokea yhtenäisenä nauhana. Alueella on maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Maisemalle ovat tyypillisiä viljelysalueiden yli joelle ja sen vastarannoille avautuvat näkymät. Joen
koillispuolisilta alueita joelle ja sen ylitse kohti lounasta avautuvat näkymät suuntautuvat suoraan kohti
tuulivoima-aluetta, joka näkyy jokilaaksoon noin 4 km leveänä taustamaisemana lähimmillään noin 2-3 km
päässä. Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoima-alue näkyy jokilaaksossa laajalle alueelle, joten se saattaa
muodostua maisemaa hallitsevaksi. Maisema-alueen arvoja heikentävä vaikutus on kohtalainen-suuri.
Maisema-alueen arvojen kannalta merkittäviksi muodostuvat myös usean tuulivoima-alueen aiheuttamat
yhteisvaikutukset. Riskalankankaan alueen lisäksi maisema-aluetta ympäröivät Hautakankaan ja
Hietasyrjänkankaan tuulivoima-alueet. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida suuriksi. Maisema-alue on
etelässä, lounaassa, lännessä ja luoteessa tuulivoimaloiden saartama.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
suuriksi.
8.8.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Oulaisten-Haapaveden alueelle sijoittuvien seudullisten
tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut
arvioinnille on esitetty luvuissa 8.8.2.
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8.9
8.9.1

Ylivieska- Nivala-Sievi
Suunnittelutilanne

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kuusi tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa
aluetta Ylivieska-Sievi-Nivala alueelle. Osoitetuista alueista osin toteutunut on Ylivieskan Pajukoski (tv1 347), jolle on rakentunut 9 voimalan alue. Luvitusvaiheessa (osayleiskaava lainvoimainen) ovat Nivalan
Kukonaho (tv-1 351) ja Sievin Jakostenkallioiden (tv-1 348) alueet. Ylivieskan Tuomiperä on
kaavoitusvaiheessa (muutoksenhaku KHO:ssa/syksy 2016). Ylivieskan Nivalan-Puntarinkaan eteläosassa on
ollut vireillä 2-9 voimalan tuulivoimahanke (Hirsistönkangas/Puntarinkangas), mutta alueen
osayleiskaavoitus on keskeytetty.
Pajukosken I ja II tuulivoimahankkeiden 27 tuulivoimalasta 16 sijoittuu 1. vaihemaakuntakaavan (tv-1 347)
osoittamalle alueelle – 11 alueen ulkopuolelle. Pajukoski II tuulivoimahankkeen YVA-menettely on tullut
vireille vuonna 2015.
Aluekokonaisuudelle on suunnitteilla useita maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle
sijoittuvia ei-seudullisia (alle 10 voimalaa) hankkeita, joilla voi olla maisemallisia yhteisvaikutuksia
maakuntakaavassa osoitettujen alueiden kanssa.
8.9.2

Aluekohtainen vaikutusten arviointi

Tuomiperä (tv-1 346)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennetun
kulttuuriympäristön aluetta (Tuomiperä ja Kantokylä) sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 5-10 km
etäisyydelle. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön kyläasutukselta erityisesti Kantokylän ja Tuomiperän alueilta.
Molemmat alueet ovat maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön alueita. Alueelle
suunnitellut voimalat näkyisivät Kantokylään noin lähimmillään 1-2 km etäisyydeltä ja Tuomiperälle noin
2,5 etäisyydeltä. Molemmilta alueilta avautuu näkymiä voimaloiden suuntaan, mutta esimerkiksi
maastonmuodot ja puusto myös estävät visuaalisten vaikutusten syntymistä. Kantokylän alueelle lähimpien
voimaloiden vaikutus voi olla hallitseva, mikäli puusto ei peitä näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Myös
Tuomiperän alueelle voimalat näkyvät kookkaina. Vaikutuksen suuruus arvioidaan Tuomiperän osalta
kohtalaiseksi, Kantokylä osalta kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Merkittävimmin yhteisvaikutuksia kohdistuu Kantokylän alueelle, hieman vähemmän myös Tuomiperälle.
Kantokylän alueelle yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti Hirvisuon alueelle suunnitellun neljän tuulivoimalan
(etäisyys 3 km) kanssa. Mikäli Puntarinkankaan (Nivala), Urakkanevan (Ylivieska) ja Pöykkylän (Oulainen)
alueet toteutuvat, näkyisivät myös ne osin Kantokylän taustamaisemassa lähimmillään noin 5-6 km
etäisyydeltä. Toisaalta vaikutusalueilla ei ole kovin laajoja yhtenäisiä maisematiloja, mikä lieventää
vaikutuksia kauempana sijaitsevien voimaloiden jäädessä puuston taakse. Tuulivoima-alueiden välinen
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etäisyys on 1-7 km. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella Kantokylän alueelle näkyvien voimaloiden
määrä on keskimääräinen-suuri (10–50 voimalaa 10 km säteellä). Yhteisvaikutukset arvioidaan Kantokylän
osalta kohtalaisiksi-suuriksi ja Tuomiperän osalta kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen luoteispuolella noin 3 km päässä lähimmistä voimaloista sijaitsee rakennettuna
kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas Tuomiperä. Pienimittakaavaiset rakennukset rajaavat
helminauhan tavoin harjanteelle sijoittuvaa pienipiirteistä kyläraittia. Raittia ympäröi avoin viljelysmaisema.
Raitin varsilla on kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhaa rakennuskantaa. Pienipiirteisyys lisää miljöön
herkkyyttä muutoksille. Näkemäalueanalyysin perusteella Tuomiperälle näkyy paikoin tuulivoimaloita.
Alueelle näkyvät Tuomiperän voimaloiden lisäksi Pöykkylän alueen voimalat. Tuomiperän alueen
aiheuttamat kokonaisuuden arvoja heikentävät vaikutukset voidaan itsessään arvioida kohtalaisiksi.
Suurikokoiset, lähellä sijaitsevat voimalat voivat erottua miljöössä olemassa olevasta rakentamisesta
mittakaavaltaan selvästi poikkeavina. Yhteisvaikutukset voidaan arvioida kohtalaisiksi.
Tuomiperän tuulivoima-alueen eteläpuolella on rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti
arvokas Kantokylä. Lähimmät voimalat sijaitsevat alle kilometrin päässä arvoalueesta. Pylväsojavarteen
syntyneessä kylässä rakentaminen sijoittuu laajan viljelyaukean keskellä oleviin pieniin saarekkeisiin tai
metsänrajaan. Alueella on paljon arvokohteita, vanhoja perinteisiä rakennuksia sekä
jälleenrakennuskauden rakennuksia. Miljöön pienipiirteisyys lisää sen herkkyyttä muutoksille.
Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät paikoin kylään, mutta paikoin taas puusto peittää näkymiä.
Lähellä sijaitsevat tuulivoimalat voivat paikoin erottua kylämaisemassa hallitsevina. Alueen arvoja
heikentävä vaikutus on kohtalainen-suuri.
Tuulivoima-alue sijaitsee noin 6 km päässä valtakunnallisesti arvokkaalta Kalajokilaakson viljelymaisemaalueelta. Jokivarsilta koilliseen avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue saattaa näkyä taustamaisemassa noin
9 km päässä. Etäisyys ja tuulivoima-alueen laajuus huomioiden sen maiseman arvoja alentava vaikutus jää
vähäiseksi. Maiseman arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat sitä reunustavien lukuisten tuulivoimaalueiden aiheuttamat yhteisvaikutukset.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi.
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Kuva 27. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Ylivieska-Nivala-Sievi.
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Pajukoski (tv-1 347) ja sen laajennus
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Pajukosken
tuulivoima-alueen (tv-1 347) sekä Pajukoski I-II hankealueet.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Alueen ympäristöön sijoittuu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue lähimmillään n. 2-6 km etäisyydelle ja
maakunnallisesti arvokas maisema-alue noin 1,7 km etäisyydelle. Ylivieskan keskusta on noin 8 km ja Sievin
kirkonkylä 6 km etäisyydellä. Lähialueella on melko runsaasti kyläasutusta. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta avautuu näkymiä Pajukosken alueen suuntaan monin
paikoin Nivalan ja Ylivieskan väliseltä alueelta. Voimalat ovat nähtävissä laajalti. ko. alueelta. Etäisyys
katselupisteestä voimaloihin on pääosin yli 5 km. Merkittävimpiä näkymiä avautunee Ypyän-Padingin
alueelta, jonne lähimmät voimalat näkyisivät noin 4-5 km etäisyydeltä. Voimalat sijoittuvat pääosin selvästi
arvokkaan maisema-alueen taustamaisemaan, eivätkä siten hallitse maisema-alueen sisäisiä näkymiä.
Sievin suuntaan maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle vaikutus on jonkin verran voimakkaampi tuulivoimalat ovat nähtävissä leveänä rintamana maakunnallisia maisema-arvoja sisältävältä alueelta noin
3-6 km etäisyydeltä. Lähin kyläasutus jää tosin näkemäalueen katveeseen tai voimalat näkyvät kyläalueille
peitteisesti näkymiä rajaavan puuston takaa (Lahdenperä-Järvikylä). Sievin kirkonkylän alueelle voi avautua
merkittäviä näkymiä noin 5-6 km etäisyydeltä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajokilaakson ympäristöön suunniteltujen
tuulivoima-alueiden kanssa. Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle
yhteisvaikutuksia syntyy muun muassa Sievin Jakostenkallioiden ja Ylivieskan-Nivalan UrakkanevanPuntarinkankaan-Hirsistönkankaan alueiden kanssa. Laaditun näkemäalueanalyysin mukaan Kalajokilaakson
viljelysalueille Nivalan ja Ylivieskan välillä näkyisi noin 30–50 voimalaa 10 km säteellä. Näkyvien
voimaloiden määrä on keskimääräinen-suuri. Tuulivoimaloita näkyisi useammassa suunnassa; eri puolille
jokilaaksoa sijoittuvien tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on yli 10 km. Vaikutusalue kattaa lähes koko
Kalajokilaakson Nivalan ja Ylivieskan välillä. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yhteisvaikutuksia syntyy myös Sieviin Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle. Alueen
ympäristöön sijoittuu yhteensä viisi erikokoista tuulivoima-aluetta 3-9 km etäisyydelle toisistaan.
Tuulivoimaloita olisi nähtävissä kaikissa ilmansuunnissa noin 5-10 km etäisyydellä. Näkyvien voimaloiden
määrä on keskimääräinen-suuri. Yhteisvaikutukset Sievin alueelle arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kalajokea reunustaa leveänä vyöhykkeenä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kalajokilaakson
viljelymaisemat. Maisema-alue on laaja kokonaisuus, joka ulottuu Ylivieskasta Haapajärvelle saakka. Se
edustaa avaraa pohjalaista jokilaakson kulttuurimaisemaa. Alueen arvot perustuvat laajoihin
viljelynäkymiin, jotka kuvastavat alueen merkitystä pitkäaikaisena ja elinvoimaisena maatalousalueena.
Maisemalle ovat tyypillisiä lähes silmänkantamattomat peltonäkymät, joiden keskellä kirkkojen korkeat
torninhuiput erottuvat perinteisinä, kauas näkyvinä maamerkkeinä. Maisema-alueen suuripiirteisyys ja
laajuus parantavat sen sietokykyä muutoksille. Toisaalta taas maiseman tärkein erityispiirre, avoimuus, lisää
sen herkkyyttä muutoksille. Kauas ja laajalle näkyvät rakennukset ja rakennelmat, kuten korkeat
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tuulivoimalat, muuttavat maisemaa ja vaikuttavat sen arvoihin heikentävästi. Kalajokilaakson avoimille
viljelysalueille näkyy näkemäalueanalyysin mukaan kymmeniä jokilaaksoja reunustaville selännealueille
sijoittuvia tuulivoimaloita. Maiseman arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat aluetta paikoin lähes
yhtenäisenä nauhana rajaavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset. Avoimessa maisemassa
tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta leveässä jokilaaksossa tuulivoima-alueet näkyvät melko
kaukana taustamaisemassa. Siitä huolimatta yhteisvaikutusten aiheuttamat heikennykset maisema-alueen
arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi, paikoin jopa suuriksi.
Pajukosken tuulivoima-alueen voimalat sijaitsevat lähimmillään 2,5–4,5 km päässä valtakunnallisesti
arvokkaasta maisema-alueesta. Maisema-alue on kuitenkin laaja ja leveä, joten esim. jokilaakson
koillislaidalta tai jokivarsilta tuulivoima-alue näkyy taustamaisemassa kaukana. Jokilaakson koillislaidoilta
lounaaseen kohti jokea ja sitä reunustavaa viljelysmaisemaa avautuvissa näkymissä voimalat näkyvät
taustamaisemassa 6 km levyisenä kokonaisuutena noin 6-7 km etäisyydeltä. Jokivarresta, esim.
Jaakolanrannan tienoilta, tuulivoima-alue näkyy taustamaisemassa 6-8 km etäisyydellä. Alueen maiseman
arvoja heikentävä vaikutus jää näillä alueilla vähäiseksi. Laajaan maisemakokonaisuuteen kuuluu myös
alueita, jonne voimalat näkyvät alle 5 km etäisyydeltä. Näillä alueilla vaikutukset maiseman arvoihin niitä
heikentävästi voivat paikoin olla kohtalaiset. Lähimpänä tuulivoima-aluetta sijaitsevilla alueilla maisemaalueen rajan tuntumassa puusto peittää paikoin näkymiä 2-3 km päässä sijaitsevalle tuulivoima-alueelle,
mikä pienentää vaikutuksia maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin. Jokilaaksoa lounaassa rajaavien
selännealueiden reunoilla sijaitsevilta alueilta tärkeimmät näkymät avautuvat koilliseen kohti jokilaakson
viljelysalueita, poispäin tuulivoima-alueesta.
Kalajokilaakson maisema-alueella 6-8 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee useita
rakennettua ympäristöä edustavia arvoalueita: valtakunnallisesti arvokas Vähäkankaan kyläraitti sekä
maakunnallisesti arvokkaat Ängeslevän raitti ja Pylväsperä, Marjapuhto ja Opistonmäki. Vähäkankaan tiivis
kyläraitti puolitoistakerroksisine pohjalaistaloineen on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Keski- ja PohjoisPohjanmaan jokilaaksoille tyypillisestä puhtokylästä. Näkemäalueanalyysin mukaan alueelle saattaa näkyä
tuulivoimaloita. Tärkeimmät näkymät alueelta avautuvat jokilaakson viljelysmaisemaan kohti tuulivoimaaluetta. Alue sijaitsee lähes 8 km päässä lähimmistä voimaloista, joten tuulivoima-alueen rakentamisen
alueen arvoja heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi. Ängeslevän raitti ja Pylväsperä ovat Pylväsjokisuulle
alkujaan 1600-luvulla syntynyttä asutusta. Kyläraitin ja pienen joen varrella on useita 1800-luvun
pohjalaistaloja ja perinteisiä talousrakennuksia. Raitilta avautuu näkymiä Kalajokilaakson
kulttuurimaisemaan. Osa tärkeistä näkymistä avautuu kohti jokea ja noin 6 km päässä sijaitsevaa
tuulivoima-aluetta. Marjapuhto on maisemallisesti tärkeällä paikalla rinteellä sijaitseva pihapiirien ryhmä,
jolta aukeaa näköala Savontielle ja sen takana avaraan viljelysmaisemaan. Näkymät suuntautuvat
jokilaaksoon, poispäin noin 5 km päässä sijaitsevasta tuulivoima-alueesta. Opistonmäki on metsäiselle
mäelle pääosin 1920- ja 1950-luvuilla koulujen ja kansanopiston ympärille rakentunut tiivis Raudasmäen
kylän keskus. Näkemäalueanalyysin mukaan reilun 6 km päässä sijaitsevat tuulivoimalat eivät näy
metsäiselle alueelle. Maakunnallisesti arvokkailla alueilla tuulivoimarakentamisen alueiden arvoa alentavat
vaikutukset jäävät etäisyydet ja tärkeimmät näkymäsuunnat huomioiden vähäisiksi.
Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Evijärven ja
Vääräjokilaakson kulttuurimaisema-alue on maisemakuvaltaan näyttävä, edustava esimerkki järvien
kuivattamisen avulla muodostetusta viljelysmaisemasta. Järvikuivion alueella omaleimaisuutta luovat
maiseman tasaisuus ja avoimuus. Vanhakirkon – Jyringin kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa kokonaisuuteen kuuluu pienipiirteistä maaseudun kulttuurimaisemaa sekä avoimia peltolakeuksia.
Näkemäalueanalyysin mukaan avoimille viljelysalueille näkyy kymmeniä tuulivoimaloita. Maiseman
avoimuus korostaa tuulivoima-alueen näkyvyyttä. Evijärven viljelysmaisemat sijaitsevat lähimmillään noin 2
km päässä tuulivoima-alueesta. Tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttamat heikennykset maiseman
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arvioihin voidaan arvioida Evijärven ja Vääräjokilaakson maisema-alueella kohtalaisiksi. Maisema-alueen
luoteisosissa vaikutukset voivat muodostua suuriksi. Vanhakirkon – Jyringin alueella lähimmät tuulivoimalat
sijaitsevat noin 7 km päässä, joten vaikutukset jäävät vähäisiksi. Maisema-alueita ympäröi yhteensä viisi
vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä sijaitsevaa tuulivoima-aluetta. Yhteisvaikutukset maisemaalueiden arvoihin muodostuvat kohtalaisiksi-suuriksi.
Maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla on paljon arvokasta rakennuskantaa. Alueilla sijaitsevat
maakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet Järvikyläntien – Kalliontien raitti, Sievin kirkonmäki ja
Vanhakirkko. Järvikyläntien – Kalliontien raitti kulkee Vääräjokilaaksoa rajaavan selännealueen reunalla.
Rakennusten nauhamaisesti reunustama raitti on maakunnallisesti arvokas esimerkki jokilaakson reunalle
tien varrelle syntyneestä asutuksesta. Raitilta avautuu paikoin hienoja näkymiä jokilaakson viljelysalueille.
Tärkeimmät näkymät suuntautuvat poispäin noin 4,5 km päässä sijaitsevasta tuulivoima-alueesta.
Tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttamat heikennykset alueen arvoihin ovat vähäiset. Sievin
kirkonmäki on edustava ja hyvin säilynyt, kulttuurihistoriallisesti arvokas esimerkki kirkon ympärille
rakentuneesta miljöökokonaisuudesta. Se sijaitsee noin 6 km päässä tuulivoima-alueesta, joten etäisyys
huomioiden arvoalueen arvoja heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi. Vanhakirkon alue sijaitsee yli 8 km
päässä lähimmistä tuulivoimaloista, tuulivoima-alueella ei ole mainittavia vaikutuksia alueen arvoihin.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Puntarinkangas (tv-1 350) - Urakkaneva
Tarkasteltava alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Puntarinkankaan
alueen (tv-1 350) sekä Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimahankkeen alueen.
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Maisemalliselle lähivaikutusalueelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue noin 2-3 km
etäisyydelle ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue niin ikään lähimmillään noin 3 km etäisyydelle.
Molemmilta maisema-alueilta avautuu suoria laaja-alaisia näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Nivalan
keskusta on noin 7 km päässä. Lähialueella on kyläasutusta. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Alueen lounaispuolelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolta avautuu näkymiä
tuulivoimaloiden alueelle lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydeltä. Kalajokilaakson
valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta voi avautua tuulivoima-alueen suuntaan merkittäviä
näkymiä. Muutokset maisemakuvassa voivat olla hallitsevia maisemallisella lähivaikutusalueella. Voimalat
olisivat laajalti nähtävillä alueen itäpuolelle sijoittuvalta maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta ja
kyläalueilta noin 4-6 km etäisyydeltä. Puntarinkankaan ja sitä laajentavan Urakkanevan toteuttamisen
vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Alueella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajokilaakson ympäristöön suunniteltujen tuulivoima-alueiden
kanssa. Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle yhteisvaikutuksia syntyy muun
muassa Sievin Jakostenkallioiden ja Pajukosken alueiden kanssa. Vaikutuksen suuruuden arviointi ks.
Pajukosken aluetta koskeva arviointi. Yhteisvaikutukset Kalajokilaaksoon arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
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Yhteisvaikutuksia syntyy myös Sarjankylän alueelle yhdessä Kivinevan (Kukonahon) tuulivoima-alueen
kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 6-8 km. Avoimille alueille näkyvien voimaloiden määrä on
suuri (50 voimalaa 10 km säteellä). Yhteisvaikutukset Sarjankylän alueelle arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kalajokea reunustaa leveänä vyöhykkeenä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kalajokilaakson
viljelymaisemat. Maisema-alue on laaja kokonaisuus, joka ulottuu Ylivieskasta Haapajärvelle saakka. Se
edustaa avaraa pohjalaista jokilaakson kulttuurimaisemaa. Alueen arvot perustuvat laajoihin
viljelynäkymiin, jotka kuvastavat alueen merkitystä pitkäaikaisena ja elinvoimaisena maatalousalueena.
Maisemalle ovat tyypillisiä lähes silmänkantamattomat peltonäkymät, joiden keskellä kirkkojen korkeat
torninhuiput erottuvat perinteisinä, kauas näkyvinä maamerkkeinä. Maisema-alueen suuripiirteisyys ja
laajuus parantavat sen sietokykyä muutoksille. Toisaalta taas maiseman tärkein erityispiirre, avoimuus, lisää
sen herkkyyttä muutoksille. Kauas ja laajalle näkyvät rakennukset ja rakennelmat, kuten korkeat
tuulivoimalat, muuttavat maisemaa ja vaikuttavat sen arvoihin heikentävästi. Kalajokilaakson avoimille
viljelysalueille näkyy näkemäalueanalyysin mukaan kymmeniä jokilaaksoja reunustaville selännealueille
sijoittuvia tuulivoimaloita. Maiseman arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat aluetta paikoin lähes
yhtenäisenä nauhana rajaavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset. Avoimessa maisemassa
tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta leveässä jokilaaksossa tuulivoima-alueet näkyvät melko
kaukana taustamaisemassa. Siitä huolimatta yhteisvaikutusten aiheuttamat heikennykset maisema-alueen
arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi, paikoin jopa suuriksi.
Puntarinkankaan tuulivoima-alue sijaitsee Kalajokilaakson koillispuolella. Lähimmät voimalat sijaitsevat alle
3 km päässä maisema-alueesta. Voimalat näkyvät Kalajokilaakson maisemassa 3-4 km etäisyydeltä.
Toisaalta jokilaakson laidalla sijaitsevilta reuna-alueilta tärkeimmät näkymät avautuvat lounaaseen kohti
jokea ja viljelysalueita, poispäin tuulivoima-alueesta. Voimala-alueen toteuttamisen aiheuttamat maiseman
arvoja heikentävät vaikutukset muodostuvat Mehtäperän seudulla ja muualla tuulivoima-alueen lähellä
sijaitsevilla alueilla kohtalaisiksi. Muualla maisema-alueella vaikutukset jäävät vähäisiksi. Koillislounassuuntainen voimala-alue näkyy maisema-alueelle melko kapeana, joten se ei hallitse maisemaa.
Maiseman arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat vierekkäisten tuulivoimaloiden aiheuttamat
yhteisvaikutukset. Puntarinkankaan ja sen vieressä sijaitsevan Urakkanevan alueen voimalat näkyvät
maisemassa yhtenäisenä, 7 km levyisenä kokonaisuutena.
Kalajokilaakson maisema-alueella 4,5 km päässä lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee maakunnallisesti
arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuus Paloperä. Paloperällä pihapiirit sijaitsevat
yhtenäisenä nauhana Kalajokilaakson viljelysmaisemaa rajaavan selännealueen reunalla. Kylä näkyy
jokilaaksossa kulkevalta maantieltä avoimia viljelysalueita rajaavana taustavyöhykkeenä. Paloperä on
ennen muuta maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Rakennukset näkyvät avoimessa maisemassa laajalle ja
kauas. Näkyvimpänä maamerkkirakennuksena erottuu vanha kansakoulu. Tuulivoima-alue näkyy
maantieltä ja jokivarsilta avautuvissa näkymissä kylän taustamaisemana. Tuulivoima-alueen toteuttamisen
myötä alueen arvot heikentyvät kohtalaisessa määrin.
Tuulivoima-alueen koillispuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Malisjokivarren
kulttuurimaisema. Alueen arvot pohjautuvat sen edustavuuteen vanhana ja edelleen elinvoimaisena
maaseudun kulttuurimaisemana. Maisemakuvaa hallitsevat laajat, tasaiset ja avoimet viljelysalueet.
Maisemalle luonteenomainen piirre on näkymien vaihtelu avoimista suljettuihin. Pitkiä avoimia näkymiä
avautuu Malisjokea ympäröivien peltoalueiden yli kohti itää sekä Erkkisjärveä ja Sarjanojaa ympäröivien
peltoalueiden yli kohti pohjoista. Alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
Tuulivoimalat sijaitsevat lähimmillään alle 2 km päässä maisema-alueesta. Keskeisiltä alueilta
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Malisjokivarresta pohjoiseen avautuvissa näkymissä lähimmät voimalat näkyvät 4-5 km etäisyydellä,
kaukaisimmat sijaitsevat yli 10 km päässä. Maisema-alueen pohjoisosissa tuulivoima-alue näkyy luoteeseen
avautuvien näkymien taustamaisemana 3-5 km etäisyydellä. Kokonaisuutena tuulivoima-alueen maiseman
arvoja heikentävät vaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi. Maisema-alueen itäosissa vaikutukset jäävät
vähäisiksi. Maisema-alueen pohjoisosissa, esim. Sarjankylän puhtoasutuksen alueella, vaikutukset voivat
paikoin muodostua suuriksi. Sinne tuulivoima-alue näkyy 2-4 km etäisyydeltä yli 8 km leveänä
kokonaisuutena, ja se voi muodostua maisemaa hallitsevaksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Kivineva (Kukonaho) (tv-1 351)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä
kyläasutusta. Viljelysalueet ovat laajoja ja niiden takaa avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen
suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti maakunnallisia maisema-arvoja omaavalta alueelta.
Merkittävimmin visuaaliset vaikutukset kohdistuisivat Nivalan Sarjankylän alueelle, jonne voimaloita näkyisi
melko hallitsevina avointen peltoalueiden takaa noin 2-4 km etäisyydeltä. Vaikutuksia syntyisi myös
Maliskylä-Jokipuhdon alueella tuulivoima-alueen eteläpuolella. Tuulivoima-alue näkyy jokilaakson yli
avautuvien maisemien taustalla noin 5-7 km päässä. Maliskylän alueella puusto ja rakennettu ympäristö
peittävät paikoin näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia yhdessä Urakkanevan-Puntarinkankaan tuulivoimaalueen kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 6-8 km. Avoimille alueille näkyvien voimaloiden
määrä on suuri (50 voimalaa 10 km säteellä). Yhteisvaikutukset Sarjankylän alueelle arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-aluetta ympäröi etelässä, lounaassa ja lännessä maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Malisjokivarren kulttuurimaisema. Alueen arvot pohjautuvat sen edustavuuteen vanhana ja edelleen
elinvoimaisena maaseudun kulttuurimaisemana. Maisemakuvaa hallitsevat laajat, tasaiset ja avoimet
viljelysalueet. Maisemalle luonteenomainen piirre on näkymien vaihtelu avoimista suljettuihin. Pitkiä
avoimia näkymiä avautuu Malisjokea ympäröivien peltoalueiden yli kohti itää sekä Erkkisjärveä ja
Sarjanojaa ympäröivien peltoalueiden yli kohti pohjoista. Alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia. Tuulivoimalat sijaitsevat lähimmillään 1-2 km päässä maisema-alueesta. Vaikka
alue on pieni, se näkyy maisema-alueelle useasta eri suunnasta. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset
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ovat kohtalaiset, paikoin suuret. Maisema-alueen pohjoisosassa arvoaluetta saartavat Puntarinkankaan ja
Kivinevan tuulivoima-alueet. Yhteisvaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi-suuriksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Jakostenkalliot (tv-1 348)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen maisemalliselle lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuu valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä kyläasutusta. Viljelysalueet ovat laajoja ja niiden takaa
avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä laajalti Kalajokilaaksosta, merkittävimmin Ypyän-Viitapuolen väliseltä
alueelta noin 5 km etäisyydeltä. Muilta osin voimalat sijoittuvat selvästi maisema-alueen taustamaisemaan.
Voimalat eivät kokonsa puolesta hallitse maisemaa, mutta näkyvät joka tapauksessa kookkaina rakenteina
viljelysalueiden yli avautuvan maiseman taustalla. Tuulivoima-alueen länsipuolella Vääräjokivarressa
kookkaat voimalat voivat muodostua maisemaa hallitseviksi, maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
arvot voivat tällä alueella selvästi heikentyä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Kalajokilaakson ympäristöön suunniteltujen
tuulivoima-alueiden kanssa. Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle
yhteisvaikutuksia syntyy muun muassa Ylivieskan Pajukosken ja Ylivieskan-Nivalan UrakkanevanPuntarinkankaan-Hirsistönkankaan alueiden kanssa. Yhteisvaikutusten suuruuden arviointi ks. Pajukosken
tuulivoima-alue. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yhteisvaikutuksia syntyy myös Sieviin Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaiseman alueelle. Alueen
ympäristöön sijoittuu yhteensä viisi erikokoista tuulivoima-aluetta 3-9 km etäisyydelle toisistaan.
Tuulivoimaloita olisi nähtävissä kaikissa ilmansuunnissa noin 5-10 km etäisyydellä. Näkyvien voimaloiden
määrä on keskimääräinen-suuri. Yhteisvaikutukset Sievin alueelle arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kalajokea reunustaa leveänä vyöhykkeenä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kalajokilaakson
viljelymaisemat. Maisema-alue on laaja kokonaisuus, joka ulottuu Ylivieskasta Haapajärvelle saakka. Se
edustaa avaraa pohjalaista jokilaakson kulttuurimaisemaa. Alueen arvot perustuvat laajoihin
viljelynäkymiin, jotka kuvastavat alueen merkitystä pitkäaikaisena ja elinvoimaisena maatalousalueena.
Maisemalle ovat tyypillisiä lähes silmänkantamattomat peltonäkymät, joiden keskellä kirkkojen korkeat
torninhuiput erottuvat perinteisinä, kauas näkyvinä maamerkkeinä. Maisema-alueen suuripiirteisyys ja
laajuus parantavat sen sietokykyä muutoksille. Toisaalta taas maiseman tärkein erityispiirre, avoimuus, lisää
sen herkkyyttä muutoksille. Kauas ja laajalle näkyvät rakennukset ja rakennelmat, kuten korkeat
tuulivoimalat, muuttavat maisemaa ja vaikuttavat sen arvoihin heikentävästi. Kalajokilaakson avoimille
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viljelysalueille näkyy näkemäalueanalyysin mukaan kymmeniä jokilaaksoja reunustaville selännealueille
sijoittuvia tuulivoimaloita. Maiseman arvojen kannalta olennaisiksi muodostuvat aluetta paikoin lähes
yhtenäisenä nauhana rajaavien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset. Avoimessa maisemassa
tuulivoimalat näkyvät laajalle ja kauas. Toisaalta leveässä jokilaaksossa tuulivoima-alueet näkyvät melko
kaukana taustamaisemassa. Siitä huolimatta yhteisvaikutusten aiheuttamat heikennykset maisema-alueen
arvoihin voidaan arvioida kohtalaisiksi, paikoin jopa suuriksi.
Jakostenkallioiden tuulivoima-alue sijaitsee noin 2 km päässä valtakunnallisesti arvokkaasta maisemaalueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät jokilaaksossa noin 3 km päässä. Tuulivoimaalue on pieni, jokilaaksosta katsottuna 2,5 km levyinen, alueella on 9 voimalaa. Sen vaikutukset laajan
maisema-alueen arvoihin jäävät paikallisiksi. Lähialueilla maiseman arvoja heikentävä vaikutus saattaa
paikoin olla kohtalainen. Vaikutusta pienentää se, että lähialueilta tärkeimmät näkymät avautuvat
pohjoiseen ja koilliseen avoimeen viljelysmaisemaan, poispäin tuulivoima-alueesta. Maisema-alueen
laajuus pienentää tuulivoima-alueen vaikutuksia: esim. jokilaakson koillislaidalta voimala-alue näkyy yli 10
km päässä ja Nivalan tienoilta 9 km päässä. Kaukana sijaitseville alueille ei aiheudu mainittavia vaikutuksia.
Kalajokilaaksossa olennaisia ovat useiden tuulivoima-alueiden aiheuttamat yhteisvaikutukset.
Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Evijärven ja
Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat. Vääräjokilaaksossa maisema-alueen kaakkoisosissa selännealueiden
reunustama jokilaakso hahmottuu selkeärajaisena, kumpuilevana viljelysmaisemana, jonne avautuu
komeita näkymiä selänteiden reunoilta kulkevilta teiltä. Alueella on paljon arvokasta rakennuskantaa.
Tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään 1-2 km päässä maisema-alueesta. Jokilaakson lounaisreunalta
maisemaa rajaavan selänteen reuna-alueilta näkymät avautuvat jokilaaksoon ja sen yli suoraan kohti
tuulivoima-aluetta, voimalat näkyvät selänteen reunaa myötäilevältä tieltä taustamaisemana 3,5 km
päässä. Maisema-alueen kaakkoisosassa Vääräjokivarressa kookkaat voimalat voivat muodostua maisemaa
hallitseviksi, maiseman arvoja alentavat vaikutukset ovat suuret. Alueelle näkyvät myös Jokikylän
tuulivoimalat, yhteisvaikutukset muodostuvat suuriksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Jokikylä (tv-1 349)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueen pohjoispuolelle noin 1,5 etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja
kyläasutusta. Avoimia peltoalueita ja asutusta on myös alueen lounaispuolella Kiiskilän-Karjulanmäen
alueella noin 3-5 km etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille
muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaiseman alueelta noin 2 km
etäisyydeltä. Pohjoisesta etelänpään katsottaessa voimalat näkyvät joka tapauksessa kookkaina
elementteinä maiseman taustalla. Muutoksia aiheutuu myös Kiiskilän-Karjumäen alueelta koilliseen
avautuviin maisemanäkymiin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
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Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaiseman
alueelle muiden Sievin ja Ylivieskan tuulivoima-alueiden kanssa. Alueen ympäristöön sijoittuu yhteensä viisi
erikokoista tuulivoima-aluetta 3-9 km etäisyydelle toisistaan. Tuulivoimaloita olisi nähtävissä kaikissa
ilmansuunnissa noin 5-10 km etäisyydellä. Näkyvien voimaloiden määrä on keskimääräinen-suuri.
Yhteisvaikutukset Sievin alueelle arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen pohjoispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue Evijärven ja
Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat. Vääräjokilaaksossa maisema-alueen kaakkoisosissa selännealueiden
reunustama jokilaakso hahmottuu selkeärajaisena, kumpuilevana viljelysmaisemana, jonne avautuu
komeita näkymiä selänteiden reunoilta kulkevilta teiltä. Alueella on paljon arvokasta rakennuskantaa.
Tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään alle 2 km päässä maisema-alueesta. lähellä sijaitsevat kookkaat
tuulivoimalat voivat paikallisesti hahmottua maisemaa hallitsevina. Jokilaaksoa rajaavien selännealueiden
reunoilta laaksoon ja sen yli avautuvat näkymät suuntautuvat pääasiassa koilliseen ja lounaaseen,
tuulivoima-alue jää sivuun tärkeimmistä näkymistä. Tuulivoima-alueen maiseman arvoja heikentävät
vaikutukset ovat maisema-alueen kaakkoisosissa kohtalaiset. Maisema-alueelle näkyvät myös
Jakostenkallioiden tuulivoimalat. Yhteisvaikutukset muodostuvat paikoin suuriksi.
Tuulivoima-alueen lounaispuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökokonaisuus
Kiiskilä. Kylätien varrella sijaitsevat kaupparakennukset sekä työväentalo muodostavat kyläkeskuksen
tiheän ja eheän kokonaisuuden. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät paikoin noin 5 km päässä
sijaitsevaan Kiiskilään. Etäisyys huomioiden maiseman arvoja heikentävä vaikutus on vähäinen-kohtalainen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Kenkäkangas P ja E
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alueet sijaitsevat Sievin kunnan eteläosassa lähellä Toholammin rajaa. Alue on harvaan asuttua.
Lähin kyläasutus on 4-9 km päässä Sievissä, Reisjärvellä ja Toholammilla. Alueen ympäristössä on
valtakunnallisesti merkittäviä maisema-arvoja noin 5-7 km etäisyydellä (Reisjärvi, Lestijokilaakso). Alueen
läpi kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (ns. Pikkurata). Alueen eteläpuolelle sijoittuu laaja
soidensuojelualue. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä merkittävimmin ympäristön avoimilta suoalueilta. Kauempaa maisemasta
voimaloita näkyisi Lestijokilaaksoon noin 10 km päästä, Kiiskilään (7 km) sekä Reisjärven Norssinjärven (5
km) ja Pitkäjärven (4 km) alueille. Voimaloita olisi todennäköisesti nähtävissä valtakunnallisia maisemaarvoja omaavilta alueilta. Voimaloiden vaikutus maisemassa ei kuitenkaan ole kovin voimakas etäisyydestä
johtuen, vaikutukset valtakunnallisten maisema-alueiden arvoihin arvioidaan vähäisiksi. PohjoisPohjanmaan virkistysverkkoselvityksen mukaan Kivinevan Natura 2000 -alueen merkitys luonnon
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virkistyskäytön kannalta on paikallinen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015). Vaikutuksen suuruus arvioidaan
vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden Sievin ja Toholammin
alueelle suunniteltujen tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuisivat keskeisimmin
tuulivoima-alueiden väliin jäävien suoalueiden maisemakuvaan sekä vähäisemmässä määrin
Lestijokilaaksoon. Kenkäkankaan alueiden merkitys Lestijokilaaksoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta
arvioidaan korkeintaan kohtalaiseksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä sijaitsee tuulivoima-alueiden
kaakkoispuolella, noin 4 km päässä. Kenkäkangas E-alueen voimalat saattavat näkyä maisema-alueen
luoteisosaan Norssinjärveä ympäröiville viljelysalueille 5-6 km päässä. Maiseman pienipiirteisyys lisää sen
herkkyyttä muutoksille. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset ovat maisema-alueen luoteisosissa
vähäiset-kohtalaiset. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä
maisema-alueen rajausta on esitetty muutettavaksi, Norssinjärveä ympäröivät alueet eivät kuulu
valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettuun maisema-alueeseen Reisjärven kulttuurimaisemat. Lähimmät
tuulivoimalat sijaitsevat reilun 6 km päässä valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotetusta maisema-alueesta.
Kangaspäänjärven luoteispuolella sijaitsevilta viljelysalueilta tuulivoima-alue saattaa näkyä 6-7 km päässä.
Maiseman kannalta tärkeimmät näkymät avautuvat kohti jokea, Kangasjärveä ja Vähävettä. Tuulivoimaalue jää sivuun tärkeimmistä näkymäalueista. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Tuulivoima-alueiden lounaispuolella Lestijokivarressa on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Lestijokilaakso. Lestijokilaakso esittelee erittäin edustavasti kahden maisemamaakunnan, Pohjanmaan ja
Suomenselän, erityispiirteitä Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaseudulla. Tuulivoimaalueet sijaitsevat 6-10 km päässä arvoalueesta. Niiden aiheuttama maiseman arvoja heikentävä vaikutus
muodostuu etäisyys huomioiden vähäiseksi. Maiseman arvojen kannalta selvästi olennaisempi on Lestijoen
suuntainen laaja, kokonaisuudessaan 25 km pituinen Toholampi-Lestijärvi tuulivoima-alue, joka sijoittuu
Lestijokilaakson ja Kenkäkankaan alueiden väliin.
Rakennettuna kulttuuriympäristönä maakunnallisesti arvokas Kiiskilä sijaitsee Vääräjoen varressa
Kenkäkangas P -tuulivoima-alueen koillispuolella. Kylätien varteen sijoittuvat kaupparakennukset sekä
työväentalo muodostavat tiheän ja eheän kokonaisuuden. Kiiskilä sijaitsee 6,5 km päässä tuulivoimaalueesta. Etäisyys huomioiden tuulivoimarakentamisen aiheuttama alueen arvoja heikentävä vaikutus
lienee vähäinen.
Kummankin tuulivoima-alueen halki kulkee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeä tielinjaus
Eskolan metsärata (Pikkurata). Pikkuradaksi kutsuttu metsärata on ollut 68 kilometriä pitkä ja
kaksihaarainen rata. Sitä pitkin on kuljetettu puutavaraa Eskolan asemalle. Nykyisin soratienä ja
virkistysreittinä palveleva radan pohja kulkee Kannuksen Eskolasta kohti Sievin Teeriharjua sekä Lestijärven
Syrinharjua. Rata on purettu ja sen käyttötarkoitus on muuttunut. Radan paikka näkyy kuitenkin maastossa
muistumana menneestä. Sitä tulee tarkastella historiallisen ajan muinaisjäännöksen kaltaisena
maakunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena. Radan paikka ja merkitys tulee huomioida tuulivoimalaalueiden rakentamisessa ja tuulivoimaloiden sijoittelussa.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi.
8.9.3

Yhteenveto

Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Ylivieskan-Nivalan-Sievin alueelle sijoittuvien seudullisten
tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut
arvioinnille on esitetty luvuissa 8.9.2.
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Yl i vi es ka

Tuomi perä
(tv-1 346)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Yl i vi es ka

Pa jukos ki (tv-1 347) ja Kohtal a i nen-s uuri
s en l a a jennus

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Yl i vi es ka , Ni va l a

Puntari nka nga s (tv-1 Kohtal a i nen-s uuri
350) - Ura kka neva

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Ni va l a

Ki vi neva (Kukona ho) Kohtal a i nen
(tv-1 351)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Si evi

Ja kos tenka l l i ot
(tv-1 348)

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Si evi

Joki kyl ä
(tv-1 349)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Si evi

Kenkä ka nga s P ja E

Kohtal a i nen

Vä hä i nenkohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen
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8.10 Haapajärvi-Pyhäjärvi
8.10.1 Suunnittelutilanne
Haapajärven ja Pyhäjärven alueille on voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitettu kahdeksan tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta.
Osoitetuista alueista seitsemän on edennyt yksityiskohtaisempaan suunnitteluun; näistä yksi (tv-1 356
Sauviinmäki) on osin toteutunut/rakenteilla ja viisi on luvitusvaiheessa (osayleiskaava lainvoimainen).
Aluekokonaisuudella ei ole vireillä tai esisuunnitteluvaiheessa 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen
alueiden ulkopuolelle sijoittuvia tuulivoima-alueita.
8.10.2 Aluekohtainen vaikutusten arviointi
Ristiniitty (tv-1 355)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Haapajärvelle Settijärven itäpuolisella selänteellä. Lähin kyläasutus on noin 2 km
etäisyydellä. Lähialueella ei ole arvokkaiksi luokiteltu maisema-alueita. Tuulivoima-alue on ympäristöään
korkeammalla ja sen suuntaan avautuu ympäristön kyläalueilta avoimia näkymiä. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä laajalti ympäristön avoimien viljelysalueiden ja vesistöjen takaa.
Vaikutukset eivät kohdistu maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin alueisiin. Voimaloiden vaikutus
maisemassa voi olla melko hallitseva Koposperän, Parkkilan ja Jokelan alueilla noin 2-5 km etäisyydellä.
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia erityisesti Haapajärven Sauviinmäen ja Välikankaan
tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutukset kohdistuvat Settijärven ympäristöön.
Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on alle 5 km. 10 km säteellä näkyvien voimaloiden määrä on melko
suuri (30–40 voimalaa). Koposperän alueella yksittäiset tuulivoimalat voivat olla maisemassa hallitsevia
elementtejä kahdessa eri suunnassa. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kuitenkin kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen ympärillä vaikutusten kannalta merkittävällä alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
aluekokonaisuuksia. Alueen ympärillä alle 5 km päässä tuulivoimaloista on muutamia maakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kohteita. Näkemäalueanalyysin perusteella voimalat
voivat näkyä joihinkin kohteisiin. Kohteiden arvoja heikentävät vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi.
Tuulivoima-alue on toistaiseksi toteutunut alle 10 voimalan kokonaisuutena, jolloin se ei hahmotu
maisemassa näkymiä laajasti hallitsevana.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Tuulivoima-alueen toteuttamisen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimaalueiden kanssa arvioidaan merkitykseltään kohtalaisiksi.
Sauviinmäki (tv-1 356)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu noin 4,5 km Haapajärven taajaman koillispuolelle. Kalajokilaakson
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu alueen länsipuolelle. Tuulivoima-alue on ympäristöään
korkeammalla ja sen suuntaan avautuu ympäristön kyläalueilta avoimia näkymiä. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat näkyvissä melko laajalti ympäristön avoimien viljelysalueiden ja vesistöjen takaa.
Vaikutukset kohdistuvat osin valtakunnallisia maisema-arvoja omaaviin alueisiin. Lähimmät jo rakennetut
voimalat sijoittuvat noin 1-3 km päähän maisema-alueesta. Pääosin voimalat olisivat nähtävissä avointen
viljelyalueiden takaa noin 5-9 km etäisyydeltä. Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle alle 10 km
etäisyydeltä näkyvien voimaloiden määrä on keskimääräinen (alle 20 kpl). Voimaloiden vaikutus
maisemassa voi olla melko hallitseva alueen pohjoispuolelle Koposperän-Settijärven alueella. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia erityisesti Haapajärven Ristiniityn ja Välikankaan
tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutukset kohdistuvat Settijärven ympäristöön.
Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on alle 5 km. 10 km säteellä näkyvien voimaloiden määrä on melko
suuri (30–40 voimalaa). Koposperän alueella yksittäiset tuulivoimalat voivat olla maisemassa hallitsevia
elementtejä kahdessa eri suunnassa. Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kuitenkin kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Kalajokea reunustaa leveänä vyöhykkeenä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kalajokilaakson
viljelymaisemat. Maisema-alue on laaja kokonaisuus, joka ulottuu Ylivieskasta Haapajärvelle saakka. Se
edustaa avaraa pohjalaista jokilaakson kulttuurimaisemaa. Alueen arvot perustuvat laajoihin
viljelynäkymiin, jotka kuvastavat alueen merkitystä pitkäaikaisena ja elinvoimaisena maatalousalueena.
Maisemalle ovat tyypillisiä lähes silmänkantamattomat peltonäkymät, joiden keskellä kirkkojen korkeat
torninhuiput erottuvat perinteisinä, kauas näkyvinä maamerkkeinä. Maisema-alueen suuripiirteisyys ja
laajuus parantavat sen sietokykyä muutoksille. Toisaalta taas maiseman tärkein erityispiirre, avoimuus, lisää
sen herkkyyttä muutoksille. Kauas ja laajalle näkyvät rakennukset ja rakennelmat, kuten korkeat
tuulivoimalat, muuttavat maisemaa ja vaikuttavat sen arvoihin heikentävästi. Maisema-alueen
kaakkoisosissa sen ympärille on suunniteltu selvästi vähemmän tuulivoimarakentamista kuin luoteisosissa.
Sauviinmäen tuulivoima-alue on Nivalan kaakkoispuolella ainoa jokilaaksoa rajaava tuulivoima-alue.
Merkittäviä yhteisvaikutuksia Kalajokilaakson viljelysmaisemiin ei siten muodostu tällä osa-alueella.
Sauviinmäen tuulivoima-alueen lähimmät voimalat sijaitsevat 1-3 km päässä valtakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta. Alle 5 km päähän maisema-alueesta sijoittuu 8 jo toteutettua/rakenteilla olevaa
voimalaa (joulukuu 2016). Näkemäalueanalyysin mukaan maisema-alueen avoimille viljelysalueille näkyy
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tuulivoimaloita lähimmillään noin 2,5-4 km päässä. Tuulivoima-alueen aiheuttamat maiseman arvoja
heikentävät vaikutukset voivat paikallisesti muodostua kohtalaisiksi. Toisaalta voimala-alue näkyy
maisemassa melko kapeana alueena, joten se ei kokonaisuutena hallitse maisemaa. Jokilaakson koillisen
puoleisilta reuna-alueilta tärkeimmät näkymät avautuvat lounaaseen kohti jokea, poispäin maisemaalueesta.
Arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevat maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä
edustavat aluekokonaisuudet Kaakilanpuhto, Vehkapuhto sekä Siiponkoski ja Isosaari. Lisäksi jokilaaksossa
on yksittäisiä maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä. Kaakilanpuhto ja Vehkapuhto ovat
arvokkaita esimerkkejä Kalajokivarren perinteisestä, vuosisatojen kuluessa muotoutuneesta asutuksesta.
Kalajoessa sijaitsevat Siiponkoski ja Isosaari muodostavat historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät paikoin Kaakilanpuhdon asutusta
ympäröiville viljelysalueille, lähin voimala sijaitsee 3 km päässä. Alueen arvoja heikentävät vaikutukset
voivat paikallisesti muodostua kohtalaisiksi.
Haapajärven taajamassa, joka sijaitsee tuulivoima-alueen lounaispuolella, on useita valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuuksia ja yksittäisiä kohteita. Alle
5 km päässä tuulivoima-alueesta sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas Haapajärven kirkkoranta sekä
maakunnallisesti arvokkaat Haapajärven rautatieasema-alue, Haapajärven Kauppakatu ja Harjunniemi.
Yksittäisiä kohteita on lukuisia. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat saattavat paikoin näkyä alueille ja
kohteisiin. Taajamaympäristö ja puusto kuitenkin peittävät näkymiä, joten 3,5-5 km päässä sijaitsevat
voimalat eivät muodostu näkymiä hallitsevaksi. Paikallisesti sen alueiden ja kohteiden arvoja heikentävä
vaikutus voi muodostua kohtalaiseksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Tuulivoima-alueen toteuttamisen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimaalueiden kanssa arvioidaan merkitykseltään kohtalaisiksi.
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Kuva 28. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Haapajärvi.
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Välikangas (tv-1 357)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien rajalle. Ympäristössä ei ole maiseman tai
rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Asutusta on vain vähän, lähin
kyläasutus on Nurmesjärvellä (5 km) ja Koposperällä (5 km). Ympäristössä alle 5 km etäisyydellä on pieniä
järviä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksikohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä Nurmesjärven, Parkkimanjärven ja Kuonanjärven rannoilta noin
4,5–10 km etäisyydeltä. Vaikutukset eivät kohdistuisi maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluille alueille.
Järvien rannoilla on jonkin verran asutusta. Vaikutuksen suuruus arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Haapäjärven ja Pyhäjärven tuulivoimaalueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia syntyy Haapajärvellä Koposperän alueelle ja
Pyhäjärvellä Parkkimanjärven ja Kuonanjärven alueille. Lähimpien tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on
2-6 km. Kaikkien tuulivoima-alueiden toteutuessa koko laajuudessaan Parkkimanjärvelle näkyisi noin 75
voimalaa ja Kuonanjärvelle jopa lähes 100 voimalaa. Vaikutusalueilla on vähän asutusta. Maiseman ja
kulttuuriympäristön arvokohteita ei ole. Näkyvien voimaloiden suuri määrä huomioon ottaen
yhteisvaikutukset arvioidaan kuitenkin paikallisesti suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen ympärillä vaikutusten kannalta merkittävällä alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia
aluekokonaisuuksia. Alueen ympärillä alle 5 km päässä tuulivoimaloista on muutamia maakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia kohteita. Näkemäalueanalyysin perusteella voimalat
voivat näkyä joihinkin kohteisiin. Kohteiden arvoja heikentävät vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään korkeintaan kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset voivat olla paikallisesti suuria.
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Pajunperänkangas (tv-1 358)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Haapajärven ja Reisjärven kuntarajan molemmin puolin, pääosin Haapajärven
puolelle. Haapajärven keskustaan on 7 km, Reisjärven taajamaan 13 km. Alueen lounais- ja eteläpuolella
noin 5 km etäisyydellä on valtakunnallisia maisema-arvoja. Lähin asutus on noin 1-2 km päässä,
merkittävimmin kyläasutusta on 5-8 km etäisyydellä. Tuulivoima-alue sijoittuu muuta ympäristöä
korkeammalle alueelle. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille
arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä erityisesti alueen länsipuolen avoimilta peltoalueilta (Kalajanjärven alue)
sekä toisaalta Hautaperän tekojärven itärannalta. Lähimpien voimaloiden vaikutus voi Hautaperän alueelle
olla melko voimakas. Valtakunnallisia maisema-arvoja omaavilta alueilta voimaloita näkyisi lähimmillään
noin 6-6,5 km etäisyydeltä. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella näkemäalueet olisivat suppeita ja/tai
voimaloita näkyisi vähäisissä määrin ko. alueille (2-4 kpl 10 km säteellä). Voimaloita tosin olisi nähtävissä
kaukomaisemassa muun muassa Reisjärven keskuksen alueelta (13 km). Vaikutuksen suuruus arvioidaan
kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella voi olla jossain määrin yhteisvaikutuksia muiden Haapajärven sekä
vähäisemmässä määrin Lestijärven tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutuksia kohdistuu muun muassa
Haapajärven taajaman alueelle ja sen ympäristöön. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on yli 10 km. ARVIkriteerien perusteella yhteisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen lounaispuolella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Reisjärven
kulttuurimaisemat. Se on edustava esimerkki Suomenselän maatalousmaisemasta, jota luonnehtivat
pienten järvien ja jokien rannoille sekä järvikuivioille raivatut peltoalat. Maisema-alueen arvot perustuvat
perinteisenä säilyneeseen asutusrakenteeseen, edustavaan rakennusperintöön ja maatalouden
elinvoimaisuuteen. Maisemaa rikastavat peltoalueiden yli järville avautuvat vaihtelevat näkymät.
Tärkeimmät maisemalle ominaiset näkymät avautuvat viljelysalueiden yli järville. Maisema-alueen
kaakkoisosissa lähinnä tuulivoima-aluetta, siitä 4-5 km päässä, sijaitsevilta alueilta tärkeimmät näkymät
avautuvat lounaaseen ja länteen, poispäin tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan
tuulivoimalat voivat näkyä paikoin avoimille viljelysalueille noin 5 km päässä. Saarisen länsirannoilta kohti
itää avautuvissa näkymissä tuulivoima-alue saattaa näkyä paikoin taustalla noin 8 km päässä. Maiseman
arvoja heikentävät vaikutukset voivat paikoin muodostua kohtalaisiksi maisema-alueen koillisosissa.
Keskeisillä alueilla suurten järvien ympäristössä tuulivoimarakentamisen heikentävät vaikutukset maiseman
arvoihin jäävät olemattomiksi.
Hautaperän tekojärven pohjoispuolella tuulivoima-alueen koillispuolella on maakunnallisesti arvokas
maisema-alue Ylipään – Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat Kalajokivarressa. Alueesta tekevät arvokkaan
maastonmuotojen, vesistöalueiden ja viljelysalueiden monimuotoisuus. Alueella on paljon
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Maisema-alue sijaitsee noin 6 km päässä tuulivoimaalueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät jokea reunustaville avoimille viljelysalueille.
Parhaiten ne näkyvät joen koillisrannoille, mistä näkymät joelle ja sen yli avautuvat kohti tuulivoima-
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aluetta. Etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin on joen koillisrannoilta 7,5 km. Etäisyys huomioiden
maiseman arvoja heikentävä vaikutus on vähäinen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi.
Hautakangas (tv-1 359)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu harvaanasutulle alueelle noin 12 km Pyhäjärven taajamasta koilliseen. Lähin
asutus on 1 km päässä, merkittävämmin kyläasutusta on noin 7-9 km päässä. Alueen ympäristössä on
maakunnallisia maisema-arvoja noin 6-8 km etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristön avosoilta ja pienten viljelysalueiden takaa. Etäisyyden
ja maaston tasaisuuden vuoksi vaikutukset maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille Pyhäjokivarressa
ja Pyhäjärven Junttiselän alueella (10 km) jäävät vähäisiksi. Vaikutuksen suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella voi olla vähäisiä yhteisvaikutuksia muiden Pyhäjärven ja Haapajärven
tuulivoima-alueiden kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on yli 15 km; alueiden väliin ei jää
merkittäviä avoimia alueita.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Alle 5 km etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia aluekokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue Jokikylän – Ruhkaperän jokimaisemat sijaitsee Pyhäjokivarressa, noin 6 km päässä
lähimmistä tuulivoimaloista. Alue on perinteistä pienipiirteistä maaseudun kulttuurimaisemaa.
Omaleimaisuutta luova piirre on useasta kohdasta padottu joki, joka kiemurtelee jyrkkinä mutkina kapeassa
uomassaan. Maiseman pienipiirteisyys tekee siitä herkän muutoksille. Näkemäalueanalyysin mukaan
tuulivoimalat näkyvät paikoin jokivarren viljelysalueille. Lähimmät tuulivoimalat näkyvät alueelle noin 7 km
päässä. Etäisyys huomioiden maiseman arvoja heikentävä vaikutus jää vähäiseksi.
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Haapapuron kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa ja Pyhäjärven
kulttuurimaisemat sijaitsevat yli 8 km päässä tuulivoima-alueesta. Tuulivoima-alueella ei ole vaikutusta
alueiden arvoihin.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan vähäisiksi.
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Kuva 29. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Pyhäjärvi.
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Vittoudenneva-Lamminaho (tv-1 360, tv-1 361)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhäjärven luoteispuolelle noin 8 km päähän kuntakeskuksesta. Pyhäjärvi on
lähimmillään noin 5 km etäisyydellä. Maisemallisella lähivaikutusalueella (0-5 km) on maakunnallisia
maisema-arvoja (Pyhäjärvi). Lähin kyläasutus on Parkkimanjärven ja Lamminahon alueilla. Vaikutusalueen
herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä Pyhäjärven Emolahden ja Suonenlahden taustamaisemassa noin 5-10 km
etäisyydellä, kaukomaisemassa muualtakin Pyhäjärven alueelta. Vaikutukset Pyhäjärven alueen maisemaarvoihin ovat kohtalaisia. Kaukomaisemassa näkyvien voimaloiden määrä on suuri. Vaikutuksia syntyisi
myös muualle ympäristön vesistöille ja avosoille, merkittävimmin Parkkimanjärven ja Kuonanjärven alueille,
joilla näkyvien voimaloiden määrä olisi paikoin erittäin suuri. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksisuureksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Pyhäjärven ja Haapajärven tuulivoimaalueiden kanssa. Merkittävimmin yhteisvaikutuksia syntyy Pyhäjärvellä Parkkimanjärven ja Kuonanjärven
alueille. Pyhäjärven alueelle yhteisvaikutuksia syntyy myös toisella puolella järveä sijaitsevan Vuohtomäen
alueen kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 5-20 km. Kaikkien tuulivoima-alueiden toteutuessa
koko laajuudessaan Parkkimanjärvelle näkyisi noin 75 voimalaa ja Kuonanjärvelle jopa lähes 100 voimalaa.
Yhteisvaikutukset Pyhäjärvelle Vuohtomäen alueen kanssa arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi alueiden
välisen etäisyyden vuoksi (20 km). Näkyvien voimaloiden suuri määrä huomioon ottaen yhteisvaikutukset
arvioidaan paikallisesti suuriksi (Parkkimanjärvi).
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Laaja tuulivoima-alue sijaitsee Pyhäjärven luoteispuolella. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat 2-3 km päässä
maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta Pyhäjärven kulttuurimaisemat, johon kuuluvat iso
Pyhäjärvi ja sitä ympäröivät ranta-alueet. Alueen maisemalliset arvot perustuvat laajan ja perushahmoltaan
monimuotoisen Pyhäjärven merkitykseen avoimena maisematilana. Maisemalle ovat ominaisia rannoilta
järvelle ja sen yli sekä järveltä rannoille avautuvat näkymät. Järvimaiseman laajuus ja avoimuus sekä pitkät
näkymät tekevät maisemasta herkän muutoksille. Rannoille sijoittuva rakentaminen näkyy avoimessa
järvimaisemassa laajalle ja kauas. Järven luoteisrannoilta, lähinnä tuulivoima-aluetta sijaitsevilta alueilta,
tärkeimmät näkymät avautuvat järvelle poispäin tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan
Vittoudennevan alueen voimalat näkyvät järvelle, mutta rannoilla puusto peittää tuulivoima-aluetta kohti
suuntautuvia näkymiä. Emolahdelle, Suonenlahdelle ja niiden välisille vesialueille lähimmät voimalat
näkyvät laajalle alueelle noin viiden kilometrin etäisyydeltä. Tuulivoima-alueen maiseman arvoja
heikentävät vaikutukset ovat kohtalaiset. Järven pohjoisosaan Junttiselälle voimalat näkyvät 7-8 km
etäisyydeltä. Järven vastarannalle tuulivoima-alue näkyy järven yli reilun 10 km päässä, vaikutukset
maiseman arvoihin jäävät vähäisiksi.
Maiseman arvojen kannalta merkitystä on Pyhäjärveä ympäröivien tuulivoima-alueiden aiheuttamilla
yhteisvaikutuksilla. Järven kaakkoispuolelle sijoittuu Vuohtomäen tuulivoima-alue. Maiseman kannalta
yhteisvaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
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Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Tuulivoima-alueen toteuttamisen yhteisvaikutukset muiden
tuulivoima-alueiden kanssa ovat merkitykseltään kohtalaisia-suuria.
Vuohtomäki (tv-1 362)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhäjärvelle Vuohtomäen kylän kaakkoispuolelle. Välittömästi alueen
länsipuolelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Pyhäjärven kulttuurimaisemat).
Vuohtomäen, Niinimäen ja Tikkasenperän asutus sijoittuu noin 2,5 km etäisyydelle. Tuulivoima-alue
sijoittuu ympäristön järvialueita korkeammalle ja ko. alueilta avautuu suoria näkymiä tuulivoima-alueen
suuntaan. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä maakunnallisia maisema-arvoja omaavalta alueelta sekä muilta
lähiympäristön avoimilta alueilta. Merkittävimmin visuaalisia vaikutuksia syntyisi Pyhäjärvellä
(maakunnallisesti arvokas maisema) ja Kiuruveden Koivujärven alueelle. Pyhäjärvelle voimalat näkyisivät 715 km etäisyydellä järven taustalla olevan selänteen päällä. Koivujärveltä katsottuna voimalat olisivat
nähtävissä noin 4-10 km etäisyydeltä. Voimalat olisivat ainakin osin nähtävissä myös lähimmistä kylistä,
joista Vuohtomäki sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue sijoittuu noin 2,5 km päähän Vuohtomäen kylästä.
Näkyessään voimaloiden vaikutus maisemassa on ko. alueelle melko voimakas; maaston muodot ja puusto
peittävät näkymiä osittain. Alueelle mahtuvien voimaloiden määrä on melko pieni (enintään 10 voimalaa).
Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Pyhäjärven alueelle yhteisvaikutuksia syntyy toisella puolella järveä sijaitsevan Vittoudennevan alueen
kanssa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 5-20 km. Yhteisvaikutukset Pyhäjärvelle arvioidaan
korkeintaan kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Vuohtomäen tuulivoima-alue sijaitsee Pyhäjärven kaakkoispuolella, 0-2 km päässä maakunnallisesti
arvokkaasta maisema-alueesta Pyhäjärven kulttuurimaisemat, johon kuuluvat iso Pyhäjärvi ja sitä
ympäröivät ranta-alueet. Alueen maisemalliset arvot perustuvat laajan ja perushahmoltaan monimuotoisen
Pyhäjärven merkitykseen avoimena maisematilana. Maisemalle ovat ominaisia rannoilta järvelle ja sen yli
sekä järveltä rannoille avautuvat näkymät. Järvimaiseman laajuus ja avoimuus sekä pitkät näkymät tekevät
maisemasta herkän muutoksille. Rannoille sijoittuva rakentaminen näkyy avoimessa järvimaisemassa
laajalle ja kauas. Vuohtomäen tuulivoimalat sijaitsevat korkealla paikalla järveä reunustavalla
selännealueella. Ne näkyvät paikoin noin 2 km päässä sijaitsevaan Vuohtomäen kylään. Siellä kookkaat
voimalat saattavat paikoin näkyä maisemaa hallitsevina. Järven koillisosissa voimalat näkyvät järveltä noin 5
km etäisyydellä. Ranta-alueilla puusto peittää kohti tuulivoima-aluetta suuntautuvia näkymiä.
Maaselänlahden lounaisrannoilta näkymät avautuvat suoraan kohti tuulivoima-aluetta, voimalat näkyvät
maisemassa taustalla 6-7 km päässä. Järven kaakkoisosissa tuulivoima-alueen maiseman arvoja heikentävät
vaikutukset voivat olla paikoin kohtalaiset, Vuohtomäen kylässä paikoin suuret. Muualla maisema-alueella
vaikutukset ovat vähäiset.
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Maiseman arvojen kannalta merkitystä on Pyhäjärveä ympäröivien tuulivoima-alueiden aiheuttamilla
yhteisvaikutuksilla. Järven luoteispuolelle sijoittuu Vittoudennevan tuulivoima-alue. Maiseman kannalta
yhteisvaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Tuulivoima-alueen toteuttamisen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimaalueiden kanssa ovat merkitykseltään kohtalaisia.
8.10.3 Yhteenveto
Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Haapajärven-Pyhäjärven alueelle sijoittuvien seudullisten
tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut
arvioinnille on esitetty luvuissa 8.10.2.
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8.11 Vaala-Pyhäntä
8.11.1 Suunnittelutilanne
Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kaksi
tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta Pyhännän alueelle. Näistä 1. vaihemaakuntakaavassa
osoitetuista alueista Piiparinmäki P (tv-1 353) on edennyt luvitusvaiheeseen (32 tuulivoimalaa).
Vaala liittyi Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2016 alusta. Kainuun
maakuntakaavoituksessa Vaalan kunnan alueelle ei ole osoitettu tuulivoima-alueita.
Kunnan alueella on vireillä yksi seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alue (27 voimalaa, osayleiskaava
hyväksytty, muutoksenhaku hallinto-oikeudessa syksyllä 2016). Naulakankaan alueella on vireillä eiseudullinen tuulivoimahanke (6 voimalaa).
Vaala kunnassa on vireillä koko kunnan kattava tuulivoimayleiskaava, jossa on tunnistettu useita
tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita. Ko. alueista seudullisesti merkittävät alueet/kokonaisuudet
arvioidaan tässä selvityksessä.
8.11.2 Aluekohtainen vaikutusten arviointi
Metsälamminkangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijaitsee Vaalan kunnan eteläosassa Kajaanin kaupungin rajaa vasten. Oulujärvi sijaitsee
alueen pohjois-itäpuolella noin 6-10 km etäisyydellä. Alueen välittömässä lähiympäristössä on
soidensuojelualueita. Kyläasutusta on 4-5 km etäisyydellä. Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön avosoilta sekä kauempaa pelto- ja muiden avointen alueiden
takaa. Voimalat näkyisivät laajalla alueella Oulujärven taustamaisemassa, pääosin kuitenkin yli 10 km
etäisyydellä. Vaikutukset eivät kohdistuisi merkittävissä määrin maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin
alueisiin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi lähinnä laajan näkemäalueen (Oulujärvi) vuoksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Vaalan, Siikalatvan, Pyhännän, Kajaanin ja
Paltamon tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin visuaalisia yhteisvaikutuksia syntyy Oulujärven
maisemakuvaan. Oulujärven ympäristöön sijoittuu useita suunniteltuja tuulivoima-alueita eri puolille
Niskanselkää, yhteensä noin 100–150 voimalaa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on pääosin yli 20 km.
Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai valtakunnallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön
kokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ovat Vaalan
osalta kesken, ne valmistuvat vasta syksyllä 2017.
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Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Naulakangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Vaalan kuntaan noin 5km Veneheiton kylän eteläpuolelle. Lähialueella ei ole
maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltuja alueita. Lähin asutus on noin 2 km etäisyydellä, Veneheiton ja
Leiviskänrannan kylät noin 5 km päässä. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille
muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä ympäristön avosoilta ja viljelysalueilta. Merkittävimmin vaikutuksia syntyisi
Veneheiton-Leiviskänrannan alueilla noin 5-7 km etäisyydellä. Voimalat muuttaisivat ko. alueiden
maisemakuvaa, mutta eivät etäisyyden vuoksi olisi maisemaa hallitsevia elementtejä. Lähin
maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Pihkalanrannan - Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja
Neittävänjokivarsilla) sijoittuu noin 7,5 km päähän. Laaditun näkemäalueanalyysin perusteella vaikutukset
maisema-alueelle jäisivät vähäisiksi. Kaukomaisemassa voimalat olisivat nähtävissä Oulujärven
taustamaisemassa noin 10–20 km etäisyydellä. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Vaalan, Siikalatvan, Pyhännän, Kajaanin ja
Paltamon tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin visuaalisia yhteisvaikutuksia syntyy Veneheiton
alueelle ja Oulujärven maisemakuvaan. Veneheiton kylän ympäristöön sijoittuu kaksi tuulivoima-aluetta
noin 5 km etäisyydellä, tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 2 km. Yhteensä alueelle näkyisi voimaloita
30–40 kpl 10 km säteellä. Oulujärven ympäristöön sijoittuu useita suunniteltuja tuulivoima-alueita eri
puolille Niskanselkää, yhteensä noin 100–150 voimalaa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on pääosin yli
20 km. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen länsipuolella Neittävänjokivarressa on maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pihkalanrannan - Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivarsilla. Jokivarsien maisemat ovat
edustava esimerkki Suomenselän maisema-alueen perinteisestä, pitkän ajan kuluessa muodostuneesta
maaseudun viljelysmaisemasta. Jokivarsilla on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Kulttuurimaisemalle vanhastaan ominaiset piirteet ovat säilyneet erityisen hyvin Mäläskän kylässä.
Perinteiset piirteensä hyvin säilyttänyt maisema on hyvin herkkä muutoksille. Näkemäalueanalyysin
mukaan tuulivoimalat näkyvät paikoin Mäläskään jokivarren viljelysmaisemiin. Neittävänjoen länsirannoilta
tärkeimmät näkymät avautuvat suoraan kohti tuulivoima-aluetta. Voimalat näkymät kaukomaisemassa
lähimmillään noin 9 km päässä. Etäisyys huomioiden tuulivoimaloiden aiheuttamat heikentävät vaikutukset
maiseman arvoihin ovat vähäiset.
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Kuva 30. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Vaala.
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Tuulivoima-alueen pohjoispuolella noin 5 km päässä on rakennettuna kulttuuriympäristönä
valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus Painuan uittokanava. Uittokanava yhdistää toisiinsa Oulujärven
länsirannalla olevan Painuanlahden ja Pohjanlahteen laskevan Siikajoen sivujoen, Neittävänjoen. Se on
historiallisesti arvokas, uittotoiminnan ja sahateollisuuden historiasta kertova rakennelma. Kohde ei ole
herkkä maisemassa 5 km päässä tapahtuville muutoksille. Tuulivoimarakentamisen alueen arvoja
heikentävät vaikutukset ovat vähäiset.
Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ovat Vaalan osalta kesken, ne
valmistuvat vasta syksyllä 2017.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
Painuan kanava
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Veneheiton ja Painuanlahden-Säräisniemen väliselle alueelle. Matkaa Oulujärvelle
on noin 2,5 km ja Veneheittoon 3-6 km. Maisemallisella lähivaikutusalueella on
valtakunnallisia/maakunnallisia maisema-arvoja (Säräisniemi). Vaikutusalueen herkkyys
tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä valtakunnallisia maisema-arvoja omaavalta Säräisniemen alueelta, joka
sijaitsee noin 3,5-5 km päässä tuulivoima-alueesta. Tuulivoimalat näkyisivät kylältä avautuvien
järvimaisemien taustalla melko kookkaina ja maisemaa mahdollisesti hallitsevina rakenteina. Muutos
kohdistuisi Säräisniemen kannalta merkittävään näkymäsuuntaan. Muutoin visuaalisia vaikutuksia syntyy
Veneheiton suuntaan sekä Oulujärven maisemakuvaan. Etäisyyttä Manamansaloon on 15 km. Vaikutuksen
suuruus arvioidaan kohtalaiseksi-suureksi (Säräisniemi).
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Vaalan, Siikalatvan, Pyhännän, Kajaanin ja
Paltamon tuulivoima-alueiden kanssa. Merkittävimmin visuaalisia yhteisvaikutuksia syntyy Veneheiton
alueelle ja Oulujärven maisemakuvaan. Veneheiton kylän ympäristöön sijoittuu kaksi tuulivoima-aluetta
noin 5 km etäisyydellä, tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on 2 km. Yhteensä alueelle näkyisi voimaloita
30–40 kpl 10 km säteellä. Oulujärven ympäristöön sijoittuu useita suunniteltuja tuulivoima-alueita eri
puolille Niskanselkää, yhteensä noin 100–150 voimalaa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on pääosin yli
20 km. Yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen koillispuolella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Säräisniemi.
Päivitysinventoinnin perusteella Säräisniemeä on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi. Säräisniemi on osa Oulujärven halkaisevaa luode-kaakko -suuntaista harjumuodostumaa.
Painuanlahden puoleisilla rannoilla on avaria peltoaukeita ja peltojen yli avautuvat paikoitellen komeat
järvimaisemat Painuanlahdelle. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat noin 3 km päässä arvoalueesta.
Säräisniemen koillisrannoilta tärkeimmät näkymät avautuvat Painuanlahdelle suoraan kohti tuulivoima
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aluetta. Näkymäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät Painuanlahdelle ja paikoin Säräisniemelle.
Kookkaat voimalat voivat paikoin muodostua maisemaa hallitseviksi, tuulivoima-alue näkyy Säräisniemelle
noin 4 km leveänä alueena 4-5 km päässä. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen arvoihin ovat
kohtalaiset-suuret.
Tuulivoima-alueen pohjoispuolella, siitä noin 5-6 km päässä, on maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Neittävän kylä. Kylä ympäristöineen on elävää ja kaunista maisemaa, jossa maaseudun tyypilliset elinkeinot
näkyvät. Rokuan karu, pienipiirteinen harjuluonto ja laakeat nevasuot muodostavat kehyksen
kulttuurimaisemalle. Harjulammet ja ‐järvet liittyvät ainutlaatuisella tavalla viljelymaisemaan. Maisema on
herkkää muutoksille. Tuulivoimalat näkyvät paikoin alueelle. Tuulivoima-alueen toteuttamisesta aiheutuvat
maiseman arvoja heikentävät vaikutukset ovat etäisyys huomioiden vähäiset-kohtalaiset.
Tuulivoima-alueen halki kulkee rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus
Painuan uittokanava. Uittokanava yhdistää toisiinsa Oulujärven länsirannalla olevan Painuanlahden ja
Pohjanlahteen laskevan Siikajoen sivujoen, Neittävänjoen. Se on historiallisesti arvokas, uittotoiminnan ja
sahateollisuuden historiasta kertova rakennelma. Arvoalueella tapahtuvat muutokset, kuten
tuulivoimaloiden rakentaminen, saattavat heikentää sen arvoja suuresti, riippuen siitä, mihin yksittäiset
tuulivoimalat sijoittuvat, miten ne toteutetaan ja miten niiden ympäristö toteutuksen seurauksena
muuttuu. Toteutuksessa on huomioitava Painuan uittokanavan arvot ja varmistettava niiden säilyminen.
Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ovat Vaalan osalta kesken, ne
valmistuvat vasta syksyllä 2017.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Rovankangas-Pirttikangas
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Vaalan taajaman ja Otermanjärven väliselle alueelle noin 4 km Vaalan keskuksesta
koilliseen. Maisemallisella lähivaikutusalueelle (0-5 km) sijoittuvat Oulujärvi, Otermanjärvi, Vaalan taajama
sekä maakunnallisesti merkittäviä virkistysalueita. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun
kulttuuriympäristön alueet Vaalassa ja Oulujokivarressa ovat lähimmillään noin 4-5 km etäisyydellä. Suoria
avoimia näkymiä kohti tuulivoima-aluetta avautuu lähinnä järvien rannoilta noin 5-6 km etäisyydeltä ja
kauempaa. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan
kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä erityisesti Oulujärveltä ja Otermanjärveltä. Vaikutukset Vaalan taajaman
alueelle ja sen ympäristöön samoin kuin Oulujokivarteen jäävät laaditun näkemäalueanalyysin perusteella
melko vähäiseiksi maaston peitteisyyden vuoksi. Valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja
omaaville alueille ei arvioida kohdistuvan vähäistä suurempia vaikutuksia. Vaikutukset järvimaisemiin ovat
kohtalaisen voimakkaita, lähimpien voimaloiden osalta jopa melko hallitsevia Oulujärven Kankarinlahden
sekä Otermanjärven alueille. Vaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
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Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Vaalan sekä myös Kainuun puolelle
sijoittuvien tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat Oulujärven maisemakuvaan sekä
Otermanjärvelle. Oulujärven ympäristöön sijoittuu useita suunniteltuja tuulivoima-alueita eri puolille
Niskanselkää, yhteensä noin 100–150 voimalaa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on pääosin yli 20 km.
Otermanjärvelle näkyisi yhteensä 30–40 voimalaa alle 10 km etäisyydeltä. Yhteisvaikutukset arvioidaan
kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Oulujoen varressa tuulivoima-alueiden länsipuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Oulujoen
kulttuurimaisema ja voimalaitokset. Alue on monipuolinen kulttuurimaisemakokonaisuus, jonka arvot
pohjautuvat vanhaan vakiintuneeseen viljelymaisemaan sekä nykyisin voimalaitosten muokkaamaan
jokimaisemaan. Oulujoen viljelymaiseman piirteet nousevat parhaiten esiin Ylisuvannon jokiosuudella.
Maisemalle vanhastaan ominaiset piirteet ovat hyvin säilyneet. Maisema aukeaa joelle. Alueella on
arvokasta rakennuskantaa. Maisema-alueella sijaitsevat rakennettuna kulttuuriympäristönä
valtakunnallisesti arvokkaat Lamminahon talonpoikaistila sekä kokonaisuuteen Oulujoen ja Sotkamon reitin
voimalaitokset kuuluvat Jylhämän ja Nuojuan voimalaitokset. Lamminahon talonpoikaistilan
rakennusryhmä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren vanhasta rakennuskannasta ja
sellaisena hyvin herkkä muutoksille. Voimalaitosalueet eivät ole herkkiä tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat näkyvät paikoin joelle ja ranta-alueille.
Pääasiassa puusto kuitenkin perittää näkymiä, joten voimalat eivät muodostu maisemaa hallitseviksi.
Lamminahoon voimalat saattavat näkyä noin 7 km päässä. Järvikylästä voimalat näkyvät 4,5 km päässä.
Etäisyydet ja maaston peitteisyys huomioiden tuulivoimarakentamisen aiheuttamat maiseman ja
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja heikentävät vaikutukset ovat vähäiset-kohtalaiset.
Vaalassa, noin 4 km päässä tuulivoima-alueista, on rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti
arvokas Vaalan rautatieasema. Vaalan rautatieasema-alue on yhtenäinen ja hyvin 1920- ja 1930-lukujen
taitteen asussa säilynyt Oulu-Kontiomäki-radan asemamiljöö. Tuulivoima-alueiden rakentamisella ei ole
vähäistä merkittävämpää heikentävää vaikutusta taajaman ympäröimän alueen arvoihin.
Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ovat Vaalan osalta kesken, ne
valmistuvat vasta syksyllä 2017.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
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Haarasuonkangas-Kivisuo
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Oulujärven, Otermanjärven ja Iso-Laamasen väliselle alueelle. Tuulivoima-alueen
lähiympäristössä ei ole maisemallisesti ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiksi luokiteltuja
alueita. Näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan syntyy ympäristön järviltä ja avosoilta. Lähin asutus on noin
3-4 km päässä. Lähialueen merkittävien vesistöjen vuoksi vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen
aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristöön sijoittuvien vesistöjen rannoilta. Vaikutuksia syntyy
Otermanjärven, Iso-Laamasen ja Oulujärven suuntaan sekä pienemmille lähijärville. Vesistöjen rannoilla on
kohtalaisesti vapaa-ajan asuntoja. Vaikutukset järvimaisemiin ovat kohtalaisen voimakkaita, lähimpien
voimaloiden osalta jopa melko hallitsevia Otermanjärven alueelle. Vaikutuksen suuruus arvioidaan
kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on yhteisvaikutuksia muiden Vaalan sekä myös Kainuun puolelle
sijoittuvien tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat muun muassa Oulujärven
maisemakuvaan ja Otermanjärvelle. Oulujärven ympäristöön sijoittuu useita suunniteltuja tuulivoimaalueita eri puolille Niskanselkää, yhteensä noin 100–150 voimalaa. Tuulivoima-alueiden välinen etäisyys on
pääosin yli 20 km. Otermanjärvelle näkyisi yhteensä 30–40 voimalaa alle 10 km etäisyydeltä. Kainuun
maakuntakaavoituksessa on osoitettu laaja tuulivoima-alue Puolangalle noin 10 km itään nyt
tarkasteltavasta alueesta. Ko. alueen toteutuessa yhteisvaikutuksia syntyisi lähinnä Iso-Laamasen alueelle.
Yhteisvaikutukset Oulujärvellä-Otermanjärvelle arvioidaan kohtalaisiksi-suuriksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai valtakunnallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön
kokonaisuuksia. Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ovat Vaalan
osalta kesken, ne valmistuvat vasta syksyllä 2017.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi-suuriksi.
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Piiparinmäki P (tv-1 353)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhännän kunnan ja Kajaanin kaupungin rajan läheisyyteen. Pyhännän keskusta
on 20 km ja Vuolijoen taajama 11 km päässä. Lähimmät maisemallisesti arvokkaiksi luokitellut alueet
sijoittuvat yli 10 km päähän. Oulujärvi sijoittuu noin 12 km alueen koillispuolelle. Lähiympäristössä ei ole
asutusta. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristön avosoilta. Kaukomaisemassa voimalat ovat nähtävissä
Oulujärven taustamaisemassa (15–20 km etäisyydellä) sekä osin myös Tavastkengän alueelta (yli 10 km
etäisyydellä). Vaikutuksen suuruus arvioidaan ARVI-kriteerien perusteella vähäiseksi-kohtalaiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden Pyhännän, Vieremän,
Kajaanin, Siikalatvan ja Vaalan tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutuksia syntyy muun muassa Vaalan
Metsälamminkankaan tuulivoima-alueen kanssa Oulujärvelle. Muilta osin yhteisvaikutukset kohdistuvat
pääosin ympäristön avosoille ja pienille vesistöille, joille voi näkyä paikoin useita kymmeniä voimaloita.
Yhteisvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Tuulivoima-alueen länsipuolella sijaitsee sekä maisema-alueena että rakennettuna kulttuuriympäristönä
maakunnallisesti arvokas Tavastkengän kylä. Tavastkengän kulttuurimaisema on maamme pohjoisimpia
esimerkkejä perinteisestä mäkiasutuksesta. Maisemalle ovat ominaisia poikkeuksellisen hienot ja
monimuotoiset näkymät. Kylässä on runsaasti vanhaa, kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Tavastkenkä sijaitsee yli 10 km päässä tuulivoima-alueesta. Näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat
voivat paikoin näkyä arvoalueelle, mutta enimmäkseen puusto peittää näkymiä. Laaja, kokonaisuudessaan
yli 9 km pituinen alue saattaa näkyä Tavaskengälle kaukomaisemassa leveänä nauhana. Etäisyys
huomioiden tuulivoima-alueen rakentamisen aiheuttamat maiseman ja rakennetun ympäristön arvoja
heikentävät vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhännän suoryhmä sijaitsee lähimmillään yli 12 km päässä
tuulivoima-alueesta. Maiseman arvoja heikentävät vaikutukset ovat vähäiset.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa arvioidaan
kohtalaisiksi.
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Kuva 30. Maiseman perusselvitys ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne/Pyhäntä.
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Piiparinmäki E (tv-1 354)
Vaikutusalueen herkkyyden määrittäminen
Tuulivoima-alue sijoittuu Pyhännälle Vieremän ja Kajaanin kuntarajaa vasten. Pyhännän keskusta on 20 km
päässä. Lähimmät maisemallisesti arvokkaiksi luokitellut alueet sijoittuvat yli 10 km päähän.
Lähiympäristössä on vain vähän asutusta; lähimpien vesistöjen rannoilla on jonkin verran vapaa-ajan
asuntoja. Vaikutusalueen herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
Vaikutuksen suuruuden arviointi
Tuulivoimalat olisivat nähtävissä lähinnä ympäristön avosoilta ja vesistöiltä. Vaikutukset eivät kohdistuisi
arvokkaiksi luokiteltuihin alueisiin. Vaikutuksen suuruus arvioidaan vähäiseksi.
Yhteisvaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttamisella on maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden Pyhännän, Vieremän ja
Kajaanin tuulivoima-alueiden kanssa. Yhteisvaikutukset kohdistuvat pääosin ympäristön avosoille ja pienille
vesistöille, joille voi näkyä paikoin useita kymmeniä voimaloita. Yhteisvaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena kohtalaisiksi.
Yksityiskohtaisempi arviointi suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviin
alueisiin
Vaikutusten kannalta merkittävällä etäisyydellä tuulivoima-alueesta ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettua kulttuuriympäristöä edustavia alueita. Noin 2
km päässä tuulivoima-alueesta on maakunnallisesti arvokas kohde Salmijärven tukkikämppä. Metsäkämppä
on alun perin rakennettu savottakämpäksi ja sen jälkeen se on toiminut virkistys- ja metsästyskämppänä.
Rakennuksen käyttötarkoitus savottakämppänä vähentää kohteen herkkyyttä muutoksille, maiseman
muutos on savottatyömaille luonteenomainen piirre. Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat eivät näy
kohteeseen. Tuulivoimarakentamisen kohteen arvoja heikentävä vaikutus on vähäinen.
Arvio vaikutusten merkittävyydestä
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään vähäisiksi, yhteisvaikutukset huomioon ottaen kohtalaisiksi.
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8.11.3 Yhteenveto
Yhteenveto aluekokonaisuudelle sijoittuvien seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden vaikutuksista
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Vaalan ja Pyhännän alueille sijoittuvien seudullisten
tuulivoima-alueiden toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyydestä. Aluekohtaiset perustelut
arvioinnille on esitetty luvussa 8.10.2.
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9

Voimajohtojen vaikutukset

Selvityksessä ei ole arvioitu tarvittavien liityntäjohtojen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Selvitystä on tarkoitus täydentää tältä osin kevään 2017 aikana.
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10 Yhteenveto merkittävyyden arvioinnista
10.1 Alueiden jakautuminen merkittävyysluokkiin
Selvityksessä tarkasteltiin 84 tuulivoima-aluetta tai useammasta vierekkäin sijoittuvasta tuulivoimaalueesta muodostuvaa kokonaisuutta. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto ARVI-kriteeristöllä
laaditun maisemallisten vaikutusten merkittävyyden arvioinnista. Luvuissa 10.2.-10.5 on lueteltu alueet,
joiden toteuttamisella ilman lieventämistoimenpiteitä on arvioitu olevan vähintään kohtalaisia-suuria
vaikutuksia tai yhteisvaikutuksia.
Maisemallisen vaikutuksen
merkittävyys

Yhteensä alueita

Yhteisvaikutukset, yhteensä
alueita

Ei merkittävä
Vähäinen
Vähäinen-kohtalainen
Kohtalainen
Kohtalainen-suuri
Suuri

6
2
48
25
3

2
11
30
28
13

10.2 Alueet, joilla arvioidaan olevan suuria maisemallisia vaikutuksia
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Ii

Maakrunni n
matal i kko

Kohtal ai nen-s uuri

Kohtal ai nen-s uuri

Suuri

Suuri

Muhos

Pyhäns el kä

Kohtal ai nen-s uuri

Suuri

Suuri

Vähäi nen
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10.3 Alueet, joilla arvioidaan olevan suuria maisemallisia yhteisvaikutuksia
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Ii

Suurhi ekka Pi tkä ma tal a (tv-2
202)
Ma a krunni n
ma tal i kko

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Suuri

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Si i ka joki

Revonl a hti-Is oneva
(tv-1 317, tv-1 319) ja
os a yl ei s ka a vojen
a l ueet
Ruukki (tv-1 320)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Si i ka joki

Va rtinoja

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ka l a joki

Mus til a nka nga s
(tv-1 338)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Al a vi es ka

Kä ä ntä (tv-1 339)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ka l a joki

Tynkä P (tv-1
340)/Ka l a joen
Lä ntinen
Tynkä E
(tv-1 341)

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ka l a joki

Jokel a -Tohkoja

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Oul a i nen

Hi etas yrjä nka nga s

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Oul a i nen

Ha utaka nga s

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen

Suuri

Ha a pa ves i

Ri s ka l a nka nga s

Kohtal a i nen

Kohtal a i nen-s uuri

Kohtal a i nen-s uuri

Suuri

Ii
Si i ka joki

Ka l a joki

198

10.4 Alueet, joilla arvioidaan olevan kohtalaisia-suuria maisemallisia vaikutuksia
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Kuus a mo

Ma a ni nka

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Vä hä i nen

Ta i va l kos ki

Joki jä rvi (tv-1 305)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Puda s jä rvi

Tol pa nva a ra Jyl hä va a ra (tv-1 306)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

-

Ii

Pohjoi s -Ii (tv-1 313)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Vä hä i nen

Ii , Oul u, Puda s jä rvi

Pa hka kos ki Peura s uo (tv-1 314)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Vä hä i nen

Ii

Suurhi ekka Kohta l a i nen
Pi tkä ma ta l a (tv-2
202)
Ol ha va -Myl l yka nga s - Kohta l a i nen
Pa l oka nga s

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Oul u

La va korpi

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Uta jä rvi

Ma a s el kä

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Uta jä rvi

Pa hka va a ra

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

-

Lumi joki , Li mi nka

Levi ä ma a -Ruuti neva Kohta l a i nen-s uuri
(tv-1 316)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Si i ka joki

Revonl a hti -Is oneva
(tv-1 317, tv-1 319) ja
os a yl ei s ka a vojen
aYhtei
l ueet
nenka nga s

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Ii

Ra a he

(tv-1 323)
Ra a he, Pyhä joki

Pa rha l a hti Sa rva nka nga s
(tv-1 331)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Ka l a joki

Mus ti l a nka nga s
(tv-1 338)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Ka l a joki

Tynkä P (tv-1
340)/Ka l a joen
Lä nti nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Ka l a joki

Pa l oka nga s
(tv-1 342)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ka l a joki

Jokel a -Tohkoja

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Ka l a joki

Kokkoka nga s Torvenkyl ä

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ha a pa ves i

Ri s ka l a nka nga s

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Suuri

Yl i vi es ka

Tuomi perä
(tv-1 346)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Yl i vi es ka , Ni va l a

Punta ri nka nga s (tv-1 Kohta l a i nen-s uuri
350) - Ura kka neva

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ni va l a

Ki vi neva (Kukona ho) Kohta l a i nen
(tv-1 351)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Si evi

Ja kos tenka l l i ot
(tv-1 348)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Pyhä jä rvi

Vi ttoudenneva Kohta l a i nen
La mmi na ho (tv-1 360,
tv-1 361)
Pa i nua n ka na va
Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Kohta l a i nen-s uuri
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10.5 Alueet, joilla arvioidaan olevan kohtalaisia-suuria maisemallisia yhteisvaikutuksia
Kunta

Alue

Kohdealueen
herkkyys

Muutoksen suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

Yhteisvaikutusten
merkittävyys

Ta i va l kos ki

La uri nma a -Juuri kka
(tv-1 304)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ta i va l kos ki

Joki jä rvi (tv-1 305)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Oul u

Hoi kka -Hi ueKohta l a i nen-s uuri
Luodel etto (tv-2 203)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Si i ka joki

Sel jä ns uun ma ta l a

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ra a he, Pyhä joki

Ma a na hki a i nen
(tv-2 205)

Vä hä i nenkohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ra a he

Pertunma ta l a

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ra a he, Pyhä joki

Ul kona hki a i nen

Vä hä i nen

Vä hä i nenkohta l a i nen

Vä hä i nenkohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Pyhä joki

Ka rhunneva nka nga s
(tv-1 335)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Pyhä joki

Pus ka korvenka l l i o

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Pyhä joki

Mä ki ka nga s

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ka l a joki

Pa l oka nga s
(tv-1 342)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ka l a joki

Pönti ö
(tv-1 343)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Al a vi es ka

Sa a renkyl ä Vi es ka njä rvi (tv-1
345)
Kokkoka nga s Torvenkyl ä

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ha a pa ves i

Kes onmä ki

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Yl i vi es ka

Tuomi perä
(tv-1 346)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Yl i vi es ka

Pa jukos ki (tv-1 347) ja Kohta l a i nen-s uuri
s en l a a jennus

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Yl i vi es ka , Ni va l a

Punta ri nka nga s (tv-1 Kohta l a i nen-s uuri
350) - Ura kka neva

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Ni va l a

Ki vi neva (Kukona ho) Kohta l a i nen
(tv-1 351)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Si evi

Ja kos tenka l l i ot
(tv-1 348)

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Si evi

Joki kyl ä
(tv-1 349)

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ha a pa jä rvi

Vä l i ka nga s (tv-1 357) Vä hä i nenkohta l a i nen

Vä hä i nenkohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Pyhä jä rvi

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Vi ttoudenneva Kohta l a i nen
La mmi na ho (tv-1 360,
tv-1 361)
Mets ä l a mmi nka nga s Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Na ul a ka nga s

Vä hä i nenkohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Pa i nua n ka na va

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Rova nka nga s Pi rtti ka nga s

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Va a l a

Ha a ra s uonka nga s Ki vi s uo

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen

Kohta l a i nen-s uuri

Ka l a joki
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11 Merkittävimmät tuulivoimarakentamisen sekä maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvojen yhteensovittamista edellyttävät alueet
Luvussa esitetään yhteenveto niistä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön alueista ja kohteista,
joihin kohdistuvat maisemalliset vaikutukset on arvioitu edellä luvussa 8 vähintään kohtalaisiksi-suuriksi.

11.1 Valtakunnallisesti arvokkaat ja valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetut maisema-alueet
Alue

Perustelu

Säräisniemi (Vaala)

Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Painuan kanavan tvalue)
Suuret vaikutukset (Pyhänselän tv-alue)

Oulujoen laakso/Oulujokilaakson
kulttuurimaisemat (Muhos, Oulu,
Tyrnävä)
Kalajokilaakso/Kalajokilaakson
viljelymaisemat (Haapajärvi,
Nivala, Ylivieska, Sievi)
Tyräjärven kulttuurimaisema
(Taivalkoski)
Hailuoto (Hailuoto)

Iijoen keskijuoksun
kulttuurimaisema/Iijoen
jokivarsimaisemat (Pudasjärvi,
Taivalkoski)
Rahjan saaristomaisemat ja
Kalajoen Hiekkasärkät (Kalajoki)

Tarkenne

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (Pajukosken,
Puntarinkankaan, Urakkanevan ja Jakostenkallioiden
tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Jokijärven tv-alue)

Vaikutus kohtalainen,
paikoin suuri.

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (Hoikka-HiueLuodeleton/Haukiputaan merituulivoima-alueen,
Seljänsuun matalan ja Suurhiekan tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret paikalliset vaikutukset
(Tolpanvaaran-Jylhävaaran tv-alue)

Yhteisvaikutukset
kaukomaisemassa

Kohtalaiset-suuret paikalliset vaikutukset (JokelanTohkojan tv-alue);
Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (KokkokankaanTorvenkylän ja Tynkä P:n/Läntisen tuulivoimapuiston
tv-alueet)

Kuren kylässä vaikutus
kohtalainen-suuri,
muualla jokivarressa
vähäinen.
Maisema-alueen
koillisosissa
jokisuistossa ja Leton
alueella JokelanTohkojan tv-alueen
vaikutus on paikoin
kohtalainen-suuri,
muualla vähäinenkohtalainen.
KokkokankaanTorvenkylän tv-alueen
vaikutus on maisemaalueen lounaisosissa
Rahjan saariston
alueella paikoin
kohtalainen-suuri,
muualla vähäinen.
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11.2 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
Selvityksessä on tunnistettu useita RKY-alueita/kohteita, joiden arvoihin tuulivoimarakentamisella voi olla
merkittäviä vaikutuksia niiden lähialueen ympäristön muuttumisen seurauksena. Vaikutukset
merkittävyyden tarkempi arviointia edellyttää usean kohteen osalta maastotarkastelua ja tarkempia
visualisointiselvityksiä.
Alue

Perustelu

Iin Haminan vanha satama- ja
kauppapaikka (Ii)
Akolan tila (Ii)
Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta
(Ii, Iin ja Oulun edustan merialue)

Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret vaikutukset (Pohjois-Iin tv-alue)

Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret vaikutukset (Pohjois-Iin tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Suurhiekan-Pitkämatalan tv-alue ja
Maakrunnin matalikon tv-alue);
Suuret yhteisvaikutukset (Suurhiekan-Pitkämatalan ja Maakrunnin
matalikon tv-alueet)
Pohjanmaan teollisuuden kartanot – Nyby Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Olhavan-Myllykankaan(Ii)
Palokankaan tv-alue), alueen laajennuksen (Palokankaan tv-alue)
vaikutukset ovat vähäiset-kohtalaiset.
Hailuoto (Hailuoto)
Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (Hoikka-HiueLuodeleton/Haukiputaan merituulivoima-alueen, Seljänsuun
matalan ja Suurhiekan tv-alueet)
Rajaniemen kylä (Pyhäjoki)
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (Paltusmäen ja
Puskakorvenkallion tv-alueet). Täydentävä arvio/lokakuu 2017:
SmartWind Oy/FCG Oy ovat laatineet kuvasovitteita Rajaniemen
alueelta Paltusmäen alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä. Ko.
sovitteen perusteella Paltusmäen voimalat näkyvät osittain
Rajaniemen alueelle. Kauemmaksi sijoittuvat Puskakorvenkallion
voimalat näkyvät todennäköisesti vähäisessä määrin/eivät näy.
Kalajoen pappila (Kalajoki)
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset
(Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan ja Tynkä P:n/-Läntisen
tuulivoimapuiston tv-alueet)
Plassin vanha markkinapaikka (Kalajoki)
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset
(Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan ja Tynkä P:n/Läntisen
tuulivoimapuiston tv-alueet)
Raumankarin vanha asutus ja Himangan
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret vaikutukset (Palokankaan tvkirkko (Kalajoki)
alue)
Kalaputaan kylä (Merijärvi)
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret vaikutukset (ÄijönnevanSaariperän/Maaselänkankaan tv-alue)
Painuan uittokanava (Vaala)
Huomioon otettava kohde (kohde jää Painuan kanavan tv-alueen
sisään)
* Tarkempi arviointi edellyttää maastotarkastelua/tarkempaa visualisointia.
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11.3 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Alue

Perustelu

Jokijärven kulttuurimaisemat
(Taivalkoski)
Hirvisuo ja Kuusisuo-Hattusuo
(Oulu, Pudasjärvi)

Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Jokijärven tv-alue)

Krunnit (Ii)

Kohtalaiset-suuret vaikutukset (SuurhiekanPitkämatalan tv-alue ja Maakrunnin matalikon tvalue);
Suuret yhteisvaikutukset (Suurhiekan-Pitkämatalan
ja Maakrunnin matalikon tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Pyhänselän tv-alue)

Sanginjokivarren kulttuuri- ja
luonnonmaisemat (Muhos, Oulu)
Iso Matinsuo (Oulu, Muhos)
Sanginkylän kulttuurimaisema
(Utajärvi)
Särkijärven kulttuurimaisema
(Utajärvi)
Revonlahden kulttuurimaisema
Siikajokivarressa (Siikajoki)

Siikajoen suun kulttuurimaisema
(Siikajoki)

Kastellin jätinkirkko (Raahe)
Parhalahden kulttuurimaisema
(Pyhäjoki)
Pyhänkosken kulttuurimaisema
Pyhäjokivarressa (Merijärvi,
Pyhäjoki)

Pitkäsenkylän – Tyngän
kulttuurimaisemat
Kalajokivarressa (Kalajoki)

Himangan kulttuurimaisema
Lestijokivarressa (Kalajoki)
Mieluskylän kulttuurimaisema
(Haapavesi, Oulainen)

Suuret vaikutukset (Pahkakosken-Peurasuon tvalue)

Tarkenne

Hirvisuolla vaikutukset
suuret, KuusisuonHattusuon alueella
kohtalaiset.

Suuret vaikutukset (Pyhänselän tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Maaselän tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Pahkavaaran tvalue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (RevonlahdenIsonevan tv-alue);
Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (RevonlahdenIsonevan tv-alue ja Ruukin tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (RevonlahdenIsonevan tv-alue ja Vartinojan tv-alue);
Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (RevonlahdenIsonevan tv-alue ja Vartinojan tv-alue)

Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret vaikutukset
(Yhteisenkankaan tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (SarvankankaanParhalahden tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Puskakorvenkallion
tv-alue);
Suuret yhteisvaikutukset (Karhunnevankankaan,
Puskakorvenkallion, Ristivuoren ja Pyhänkosken tvalueet)
Suuret vaikutukset (Mustilankankaan tv-alue);
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Tynkä P:n/Kalajoen
läntisen tuulivoimapuiston tv-alue);
Kohtalaiset, paikoin suuret vaikutukset (Tynkä E:n
tv-alue); Suuret yhteisvaikutukset
(Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan, Tynkä E:n ja
Tynkä P:n-Läntisen tuulivoimapuiston tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Palokankaan tvalue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Riskalankankaan tvalue);
Suuret yhteisvaikutukset (Hietasyrjänkankaan,
Hautakankaan ja Riskalankankaan tv-alueet)

Vartinojan tv-alueen
vaikutukset itsessään
kohtalaiset-suuret
maisema-alueen
kaakkoisosassa
Ylipäässä, muualla
kohtalaiset.
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Alue

Perustelu

Tarkenne

Evijärven ja Vääräjokilaakson
kulttuurimaisemat (Sievi)

Suuret vaikutukset (Jakostenkallioiden tv-alue);
Kohtalaiset-paikoin suuret vaikutukset (Pajukosken
tv-alue);
Suuret/kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset
(Pajukosken, Jakostenkallioiden ja Jokikylän tvalueet)

Pajukosken tv-alueen
vaikutukset
kohtalaiset, paikoin
alueen luoteisosissa
suuret.
Yhteisvaikutukset
Jakostenkallioiden ja
Jokikylän tv-alueiden
osalta suuret.

Vanhakirkon – Jyringin
kulttuurimaisemat
Vääräjokivarressa (Sievi)
Malisjokivarren
kulttuurimaisema (Nivala)

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset (Pajukosken,
Rahkonnevan ja Puutikankaan tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Kivinevan tv-alue);
Paikallisesti suuret vaikutukset (Puntarinkankaan
tv-alue);
Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset
(Puntarinkankaan ja Kivinevan tv-alueet)

Kivinevan tv-alueen
vaikutukset itsessään
kohtalaiset, paikoin
suuret.
Puntarinkankaan tvalueen vaikutukset
vähäiset-kohtalaiset,
maisema-alueen
pohjoisosissa paikoin
suuret.

* Tarkempi arviointi edellyttää maastotarkastelua/tarkempaa visualisointia.

11.4 Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
Alue

Perustelu

Hiltuniemi (Taivalkoski)
Vuornoskankaan savottakämppä

Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Jokijärven tv-alue)
Huomioon otettava kohde (kohde jää Vuornoskankaan-Aaltokankaan
tv-alueen sisään)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Maakrunnin matalikon tv-alue ja
Suurhiekan-Pitkämatalan tv-alue);
Suuret yhteisvaikutukset (Suurhiekan-Pitkämatalan ja Maakrunnin
matalikon tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Sarvankankaan-Parhalahden tv-alue)
Mahdollisesti* suuret yhteisvaikutukset (Mäkikankaan, Juurakon ja
Jokelan-Tohkojan tv-alueet)
Mahdollisesti* kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset
(Mustilankankaan, Jokelan-Tohkojan ja Tyngän-Läntisen
tuulivoimapuiston tv-alueet)
Suuret yhteisvaikutukset (Käännän, Kytölän ja SaarenkylänVieskanjärven tv-alueet)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Tuomiperän tv-alue)
Kohtalaiset-suuret vaikutukset (Kokkokangas-Torvenkylä)

Pihlajakarin kalastajakylä (Ii)

Parhalahti (Pyhäjoki)
Vasankarinpuhto (Kalajoki)
Etelänkylän raitti (Kalajoki)

Taluskylä (Alavieska)
Kantokylä (Ylivieska)
Himankakylän raitti ja kalasatama
(Kalajoki)
Kenttärata (Taivalkoski)

Huomioon otettava kohde (kohde jää Kuusivaaran ja LaurinmaanJuurikan tv-alueiden sisään)
* Tarkempi arviointi edellyttää maastotarkastelua/tarkempaa visualisointia.
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11.5 Muu maisemakuva
Oulujärvi (Vaala)

Järvimaisema

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset

Iin ja Oulun edustan merialue

Merimaisema

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset

Hailuodon-Pyhäjoen välinen
merialue
Riisitunturi (Posio)

Merimaisema

Kohtalaiset-suuret yhteisvaikutukset

Vaara/erämaamaisema

Kohtalaiset-suuret vaikutukset
(Maaningan tv-alue)

205

12 Vaikutusten lieventäminen
Tässä selvityksessä on arvioitu tarkasteltavien tuulivoima-alueiden toteutumisen vaikutuksia ns.
maksimivaihtoehdolla eli on selvitetty tilannetta, jossa kaikki arviointiin sisältyneet alueet toteutuisivat
kokonaisuudessaan. Erityisiä lieventämisvaihtoehtoja ei ole tarkasteltu (luonnosversio 17.2.2017). Luvussa
14 esitetyt suositukset maakuntakaavoitukseen koskevat erityisesti vaikutusten hallintaa ja merkittävien
vaikutusten lieventämistä maakuntakaavatasolla.
Lähtökohtana voidaan pitää, että mikäli alueen toteuttamisen maisemallisten vaikutusten merkittävyys on
joltakin osin arvioitu suureksi, on vaikutusten lieventäminen perusteltua joko maakuntakaavassa tai
viimeistään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Arvioitujen tuulivoima-alueiden maisemallisia vaikutuksia on usein mahdollista lieventää
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voimaloiden sijoitussuunnittelun keinoin.
Yleisesti ottaen maisemallisia vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa seuraavalaisin keinoin:
- voimaloiden sijoittaminen kauemmaksi vaikutuskohteesta, jolloin voimaloiden visuaalinen vaikutus
maisemassa vähenee.
- voimaloiden sijoittaminen sivuun suhteessa merkittäviksi arvioitujen näkemälinjoihin.
- tuulivoima-alueen suuntautuneisuus suhteessa vaikutuskohteeseen. esim. poikittain suhteessa
jokilaaksoon vs. jokilaakson suuntaisesti.
- voimaloiden määrän vähentäminen.
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13 Epävarmuustekijät
Selvityksessä laadittu maisemavaikutusten arviointi perustuu luvussa 6 esitettyyn arviointikehikkoon.
Kehikko on laadittu tätä selvitystä varten ja se voi poiketa muissa yhteyksissä laadituista vastaavista
arvioinneista. Arviointikehikko on pyritty laatimaan mahdollisimman läpinäkyväksi – se ei kuitenkaan täysin
poista maisemallisten vaikutusten arviointiin usein liittyvää subjektiivista (asiantuntija)tulkintaa muun
muassa vaikutuksen voimakkuuteen, arvokkaiden kohteiden arvojen heikkenemiseen ja vaikutuksen
merkittävyyteen liittyen.
Menetelmällisesti epävarmuutta liittyy myös siihen, että visuaalisten vaikutusten arviointi on laadittu
pääosin paikkatietopohjaisen visualisoinnin ja karttatarkastelujen perusteella. Arviointia laadittaessa ei ole
ollut käytettävissä kuvasovitteita kaikilta alueilta. Myöskään laadittuja hankekohtaisia selvityksiä ja niissä
laadittuja kuvasovitteita ei ole käyty systemaattisesti läpi. Epävarmuutta liittyy erityisesti voimaloiden
tosiasialliseen näkymiseen (ja näkymisen voimakkuuden arviointiin) yksittäisille, pienialaisille kohteille.
Myös tosiasiallisia vaikutuksia taajamiin ja muille rakennetuille alueille on melko vaikea arvioida pelkästään
näkemäalueanalyysin perusteella. Sitä vastoin näkymistä ja vaikutuksia laajemmille avoimille alueille on
helpompi arvioida paikkatietopohjaisten mallinnusten pohjalta ja tarkastelutapa voi antaa jopa paremman
yleiskuvan vaikutuksista kuin pistemäinen, yhdestä katselupisteestä laadittu kuvasovite.
Selvitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä lieventävät 1) toteutuneet tuulivoimahankkeet ja niiden
maastossa todettavissa olevat vaikutukset ja 2) tuulivoimahankekohtaiset maisemaselvitykset, joita on
Pohjois-Pohjanmaan alueella laadittu viime vuosina useilta kymmeniltä alueilta.
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14 Johtopäätökset ja suositukset
Selvityksen suositukset maisema-arvojen turvaamiseksi
Maisema-arvo

Suositus 3. vaihemaakuntakaavaan

Valtakunnalliset maisema-arvot ja
rakennetun kulttuuriympäristön arvot

o Sijoitetaan tuulivoima-alueet siten, että visuaaliset
vaikutukset ko. alueille eivät ole maisemakuvaa hallitsevia
ja/tai huomattavan laaja-alaisia suhteessa
maisemakokonaisuuteen
o Varmistetaan tuulivoimaloista vapaiden näkymäsektoreiden
säilyminen
o Otetaan huomioon eri tuulivoima-alueiden toteuttamisen
yhteisvaikutukset.
o Tarvittaessa lievennetään vaikutuksia poistamalla alueita,
tarkistamalla alueiden rajauksia sekä pidättäytymällä uusien
alueiden osoittamisesta

Maakunnalliset maisema-arvot ja
rakennetun kulttuuriympäristön arvot

o Sijoitetaan tuulivoima-alueet siten, että visuaaliset
vaikutukset maakunnallisia maisema-arvoja omaaville
alueille eivät ole maisemakuvaa hallitsevia ja/tai
huomattavan laaja-alaisia suhteessa
maisemakokonaisuuteen
o Varmistetaan tuulivoimaloista vapaiden näkymäsektoreiden
säilyminen
o Otetaan huomioon eri tuulivoima-alueiden toteuttamisen
yhteisvaikutukset.
o Tarvittaessa lievennetään vaikutuksia poistamalla alueita,
tarkistamalla alueiden rajauksia sekä pidättäytymällä uusien
alueiden osoittamisesta

Luonnonmaiseman arvot

o Sijoitetaan tuulivoima-alueet siten, ettei luonnon
virkistyskäytön ja matkailun kannalta kaikkein
merkittävimmille luontoalueille synny merkittäviä
vaikutuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään
kansallispuistoihin ja erämaisiin alueisiin
o Suurimpien järvien (esim. Oulujärvi, Pyhäjärvi) osalta
varmistetaan, että järvien ympärille jää tuulivoimaloista
vapaita näkymäsektoreita
o Merialueen maiseman osalta varmistetaan, että rannikolta
ja saaristosta merelle katsottaessa jää tuulivoimaloista
vapaita näkymäsektoreita.

Taajamat, kyläalueet, vapaa-ajan
asumisen keskittymät

o Sijoitetaan tuulivoima-alueet mahdollisuuksien mukaan
siten, etteivät vaikutukset ko. alueiden maisemakuvaan
muodostu hallitseviksi
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ARVI-lähestymistavalla laaditun aluekohtaisen vaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen
Vaikutuksen merkittävyys
Suuri
Kohtalainen-suuri
Kohtalainen
Vähäinen
Yhteisvaikutusten merkittävyys
Suuri

Kohtalainen-suuri
Kohtalainen
Vähäinen

Suositus
Ei osoiteta maakuntakaavassa
Lievennetään vaikutuksia maakuntakaavassa tai annetaan
määräyksiä/suosituksia yksityiskohtaisempaan suunnitteluun
Tarvittaessa suositukset yksityiskohtaisempaan suunnitteluun
(kaavaselostus)
Suositus
Lievennetään yhteisvaikutuksia maakuntakaavassa (ei lisäalueita,
rajauksen muuttaminen, toteutumattoman alueen poistaminen,
suunnittelumääräys)
Lievennetään vaikutuksia maakuntakaavassa tai annetaan
määräyksiä/suosituksia yksityiskohtaisempaan suunnitteluun
Tarvittaessa suositukset yksityiskohtaisempaan suunnitteluun
(kaavaselostus)
-
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