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1 JOHDANTO
Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Siikajoen kunnan Siikajoenkylässä, noin 6 km Siikajoenkylästä
kaakon suuntaan ja saman verran Revonlahden keskuksesta luoteeseen. Alue sijaitsee Kivivaaran
harju- ja pohjavesialueen eteläpuolella. Siikajoen varteen matkaa on lähimmillään noin 0,5 km ja
Lumijoen kunnan rajalle noin 1 km.
Tehtävänä on laatia Siikajoen Vartinojan osayleiskaavan laajennus, jolla luodaan edellytykset Vartinojan tuulipuiston muutokselle ja laajentamiselle. Vartinojan hankealueen keskellä on Siikajoen
Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava, jonka Siikajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2012. Osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 12.4.2012. Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavaa laajennetaan nyt koilliseen ja lounaaseen Kaavalaajennus rajautuu lounaassa Jokivarren luonnosvaiheessa olevaan
osayleiskaavaan ja koillisessa Vartinvaara-Kivivaararan harjumuodostuma-alueeseen.
Vartinojan 1-vaiheen tuulivoima-hankkeen edetessä ilmeni uusia mahdollisuuksia laajentaa Vartinojan 1-vaiheen tuulipuistoa 6-11 uudella tuulivoimalalla, joita varten hankkeen toteuttaja TerraWinD Oy on hankkinut hallintaansa tai omistukseensa tarvittavat maa-alueet.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 3 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 120 metriä
ja roottorin halkaisijat 120 metriä. Roottorin pyyhkäisypinta-ala on hehtaarin luokkaa. Tuulipuiston
kokonaisteho olisi 33 MW. Tuulivoimaloiden vaatima alue on laajuudeltaan n. 730 ha. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, voimaloita yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä maakaapeleista ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.
Tuulivoima-alueella tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään alueelle rakennettavan 110 kV voimajohtoyhteydellä Ruukin Jussinkankaan sähköasemalle ja sieltä edelleen valtakunnan verkkoon.
Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen tavoitteena on, että yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää aikaisempaa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisessa. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. Vartinojan oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan
siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).
Kaavatyö vaatii kattavat perus- ja ympäristöselvitykset sekä vaikutusten arvioinnin. Nyt suunnitellulle
alueelle rakennettaessa rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset kohdentuvat lähinnä alueen
maisemaan ja virkistyskäyttöön. Lähimmille alueille voi ulottua myös meluhaittoja, kuten siivistä ja
koneistosta lähtevää matalataajuista huminaa ja suhinaa. Asutusta tai suunnitelmia asutuksen ohjaamisesta lähietäisyydelle ei ole.
Samaan aikaan Vartinojan tuulivoimapuistohankkeen kanssa laaditaan myös Isonevan tuulipuiston
mahdollistava osayleiskaava. Isonevan alue sijaitsee noin 4,5 km Siikajoen kylästä etelään Siikajoen
lounaispuolella Isonevan luonnonsuojelualueen ja Siikajoen välisellä alueella. Vartinojan ja Isonevan
tuulivoimala-alueiden välinen etäisyys on lähimmillään noin kaksi kilometriä. Vartinojan ja Isonevan
tuulivoimapuistohankkeille on laadittu yhteinen ympäristö-vaikutusten arviointi (YVA ).

YVA-menettely
Hanke kuuluu YVA-menettelyn piiriin YVA-asetuksen (713/2006) hankeluettelon (6 §) perusteella.
YVA-asetuksen mukaisesti tuulivoimalahankkeisiin, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia, sovelletaan YVA-menettelyä.
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Kaavatyössä hyödynnetään YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja ympäristöselvityksiä ja kaavoitusta
on viety eteenpäin YVA-prosessin aikana Siikajoen kunnan käytännön mukaisesti. Kaavatyö on aikataulutettu niin, että se on edennyt samaa tahtia YVA-hankkeen kanssa.
Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-ohjelmasta lausuntonsa
11.7.2012. ja YVA-selostuksesta x.x.2013.
http://www.elykekus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoispohjanmaanely/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireill%C3%A4/energia/Sivut/
Siikajoen%20Vartinoja.aspx
Kaavatyötä ohjasivat Siikajoen kunnan toimielimet sekä kunnan viranhaltijat. Kaavakonsulttina toimi
AIRIX Ympäristö Oy, jossa työhön ovat osallistuneet arkkitehti Iikka Ranta ja FM Johanna Lehto sekä
suunnitteluavustajana piirtäjät Tuija Junttila.
Tässä hankkeessa hankevastaavana toimii TerraWinD Oy. TerraWinD Oy toimii tuulivoima-alalla hankekehittäjänä ja tuulivoimapuistojen rakennuttajana. TerraWinD Oy on perustettu talvella
2011/2012, ja yrityksen pääasiallinen hanke on kehittää Siikajoen kunnan alueelle sijoittuvia Vartinojan laajennuksen ja Isonevan tuulipuistohankkeita. Yhtiöiden toimintaan ja hankkeisiin liittyvää
tietoa löytyy myös Internet-sivustolta www.intercon-energy.com.

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava-alueen likimääräinen sijainti
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YVA-menettelyssä arvioidut vaihtoehdot
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa ja niin
sanottua "nollavaihtoehtoa" eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Tarkasteltujen vaihtoehtojen
erot muodostuvat pääosin tuulivoimaloiden määrästä eri vaihtoehdoissa. Kaikki tarkastellut vaihtoehdot perustuvat todellisiin toteuttavissa oleviin vaihtoehtoihin.
VE0:

hanketta ei toteuteta

VE0+:

Vartinojan alueelle toteutetaan 9 tuulivoimalaa (27 MW)

VE1:

Vartinojan alueelle toteutetaan 15 ja Isonevan alueelle 17 tuulivoimalaa (96
MW)

VE2:

Vartinojan alueelle toteutetaan 20 ja Isonevan alueelle 22 tuulivoimalaa (126
MW)

VE3:

Vartinojan alueelle toteutetaan 17 ja Isonevan alueelle 24 tuulivoimalaa (123
MW)

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella arvioitiin vaihtoehto VE3 toteuttamiskelpoisimmaksi
laajennusvaihtoehdoksi. VE 3:ssa pohjavesialueella sijaitsee vain yksi voimala ja yksi sijaitsee pohjavesialueen rajalla. Harjujensuojeluohjelma-alueella tai valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien alueella ei sijaitse yhtään voimalaa. Hankevaihtoehdoista vaihtoehdolla VE0+ on pienimmät ympäristövaikutukset, mutta ei ole kuitenkaan sellaisenaan taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ottaen huomioon infrarakentamisen (sähkönsiirto, tiet) kustannukset.
Vartinojan tuulivoimapuiston osayleiskaava perustuu YVA -menettelyn yhteydessä tehtyyn vaihtoehtotarkasteluun Tämä kaavaluonnos perustuu VE:3:een.
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2 LÄHTÖTIEDOT
2.1 Alueen yleiskuvaus
Siikajoen kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Nykyinen kunta on yhdistetty entisistä Siikajoen ja
Ruukin kunnista vuonna 2007. Kuntarakenne oli muuttunut edellisen kerran vuonna 1973, jolloin
Paavola ja Revonlahti yhdistyivät Ruukin kunnaksi. Uuden Siikajoen kunnan rakenne Siikajokivarressa
muodostuu neljän taajaman – entisten kirkonkylien tai kuntakeskusten – Siikajoen, Revonlahden,
Ruukin ja Paavolan nauhasta.
Siikajoki kuuluu Raahen seutukuntaan yhdessä Pyhäjoen, Raahen ja Vihannin kanssa. Matkaa Raahen
on 35 km ja Ouluun 63 km. Siikajoen kunnan läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkee valtatie 8 (E8) ja joen
myötäisesti kulkee seututie 807 (Ruukintie/Siikajoentie).
Hankealueen ympäristö on suurelta osin puuston peittämää suopohjaa, ns. rämemetsää. Metsänpohjasta suurin osa on ojitettu mahdollisesti metsä- ja maatalouden käyttöön. Hankealueen sydämenä
toimii pelto, joka ei yhdisty toisiin peltoalueisiin vaan muodostaa oman helposti kartalla tunnistettavan peltosaarekkeensa. Korkeuseroiltaan maasto on tasaista, eikä edes hankealueen pohjoispuoleinen harjumuodostuma nouse merkittävästi korkokuvaltaan muun maaston yläpuolelle. Suunnittelualueen eteläpuolella maisemaa hallitsee Siikajoki. Jokivarren alue on haja-asutusaluetta, jossa maisemaan vaihtelua tuovat tiiviimmät rakennetut alueet, avoimet alueet, kulttuuriympäristöt sekä mielenkiintoiset luonnonympäristöt. Alueella on alkutuotantoa. Suunnittelualueen etelärajalla sijaitsee
kunnan tärkeä virkistysalue, Papinkangas, joka on myös merkittävä muinaisjäännösalue.

Vartinojan hankealueen keskellä on lainvoimaiseksi 12.4.2012tullut Siikajoen Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava (sininen rajaus). Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavaa laajennetaan nyt koilliseen ja lounaaseen (punainen rajaus) Kaavalaajennus rajautuu lounaassa Jokivarren luonnosvaiheessa olevaan osayleiskaavaan ja koillisessa Vartinvaara-Kivivaararan harjumuodostuma-alueeseen. Kaavamuutosalueet on osoitettu vinorasterilla.
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2.2 Aluetta koskevat selvitykset
Kaavoituksen tausta-aineistona toimivat YVA -menettelyn yhteydessä koottu lähtöaineisto sekä tehdyt selvitykset. Aluetta koskevat seuraavat selvitykset:


Tuulivoimaloiden perustamistaparatkaisut – Vartinoja / Isoneva tuulipuistohankkeet, Siikajoki



Siikajoen Isonevan tuulivoimapuiston verkkoliityntä – Ympäristöselvitys 2013



Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely – Asukaskyselyn ja haastattelujen tulokset 2012



Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen meluvaikutukset



Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset



Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulipuistojen luontoselvitykset 2012



Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulipuistojen Natura-arvio 2012



Isonevan ja Vartinojan tuulivoimapuistojen ja voimalinja Isoneva-Vartinoja arkeologinen
inventointi



Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulipuistohankealueen sulfaattimaaesiselvitys

2.3 Muut lähialueen tuulivoimahankkeet
Pohjois-Pohjanmaalla on vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita. Näillä hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia myös Vartinojan tuulivoimapuistohankkeen toteuttamiseen ja vaikutuksiin.

Lähialueen tuulivoimahankkeita.
( Tuulivoimakoulutus Oulu 22.1.2013)
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Lähialueen vireillä olevat tuulipuistohankkeet on esitetty alla olevassa taulukossa. Harmaalla fontilla
on kirjattu tiedossa olevat päätöksiä odottavat hankkeet.
Tuulipuistohanke

Sijainti

Raahen itäiset tuulipuistot

Raahe

Navettakankaan tuulipuisto

Siikajoki

Etäisyys
Arvioitu
rakentaVartinoja /
misajankohta
Isoneva
noin 9 km / 2013noin 2 km
noin 10 km / 2012 (1. vaihe)
noin 5 km

Maanahkiaisen tuulipuistohanke Raahe, Pyhäjoki
(merituulipuisto)

yli 40 km / 2015–2019
noin 35 km

Oulu-Haukiputaan
tuulipuisto- Oulu, Haukipudas
hanke (merituulipuisto)

noin 25 km / 2015–2018
noin 30 km

Suurhiekan
tuulipuistohanke Ii, Haukipudas
(merituulipuisto)

noin 43 km / 2012–2015
noin 46 km

Kopsan tuulipuistohanke

Raahe

noin 26 km / 2012–2015
noin 21 km

Raahen eteläiset tuulipuistot

Raahe

noin 26 km / 2012–2013
noin 20 km

Jokelan tuulipuistohanke

Kalajoki

noin 67 km / 2013–2014
noin 61 km

Mäkikankaan tuulipuistohanke

Pyhäjoki

noin 60 km / 2013–2014
noin 55 km

Parhalahden tuulipuistohanke

Pyhäjoki

noin 38 km /

2015–2016

noin 29 km
Lumijoen Selkämatalan ja Nälkä- Lumijoki
haan tuulivoimalat

noin 15 km / YVAnoin 20 km
tarveharkintapäätös
2010

Oulunsalo-Hailuoto
hanke

noin 24 km / 2012–2013, 2015–2018
noin 29 km

tuulipuisto- Oulunsalo, Hailuoto

Siikajoen tuulipuistohanke (meri- Siikajoki
tuulipuisto
Varessäikkään/Merikylänlahden edustalle)
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2.4 Nykytilanne
2.4.1

Luonnonympäristö

Suunnittelualueen luonnonympäristö on selvitetty Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten selvityksessä (TerraWind Oy, Airix Ympäristö). Hankealueen keskeisimmät
ympäristön nykytilaselvitykset on pyritty mahdollisuuksien mukaan löytämään ja käymään olennaisilta osiltaan läpi. Nykytilaselvityksessä on hyödynnetty valtion ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja
paikkatietopalvelun tietoja. Ympäristöhallinnon OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelun (Ympäristöministeriö 2010) Hertan eliölajit -tietojärjestelmän mukaan Vartinojan hankealueella tai sen lähialueella ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.
Vartinojan tuulipuisto sijoittuu Siikajoen pohjoispuolelle. Maantieltä 8110 kääntyy koilliseen
suuntautuva Vartintie, jota parisen kilometriä kulkemalla on saavuttu hankealueelle. Vartinojan
tuulipuiston koillis- ja pohjoisosaan sijoittuva, Vartinvaara - Kivivaara harjumuodostelma on
valtakunnallisessa harjujen suojeluohjelmassa. Vartinojan selvitysalueen sisään jää jo aiemmin
suunniteltu Vartinojan tuulipuisto (9 tuulivoimalaa), eli Vartinojan tapauksessa kyseessä on tuulivoimapuiston laajennushanke.
Hankealue on mäntyvaltaisia kangas- ja suometsiä, paikoitellen metsiä on perattu maatalouskäyttöön pelloiksi. Vartinojan alueelle ominaisia piirteitä ovat mäntymetsät ja suojuotit, mutta
alueella on kuusikkokin. Siikajoen vesistöalueella jopa 40 % maapinta-alasta on soita, ja metsää
alle 50 % (Pohjois-Pohjanmaan ELY, 2010). Maanpinnan muodot hankealueella ovat varsin tasaisia, korkeuserot ovat pieniä.

2.4.1.1 Luontotyypit ja kasvillisuus
Hankkeen kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys on toteutettu maastoselvityksiin sekä kartta ja ilmakuvatarkasteluun pohjautuen. Hankkeessa on selvitetty voimalapaikkojen ja voimalinjan alueen
luontotyypit ja kasvillisuus sekä alueen arvokkaat elinympäristöt eli Luonnonsuojelulain
29§ suojellut luontotyypit sekä Metsälain 10§ mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja Vesilaissa mainitut säästettävät pienvedet.
Vartinojan pohjoista osa-aluetta luonnehtii kuivien kangasmaaharjujen ja niiden välissä olevien suojuottien mosaiikki. Harjut kulkevat pohjois-etelä suuntaisesti. Harjujen väliin jäävät
suojuotit on pohjoisosan eteläosissa ojitettuja turvekankaita, mutta juottien pohjoiset
kärjet ovat pääosin ojittamattomia. Vartinojan eteläisellä osa-alueella harjujen ja suojuottien
vaihtelu ei ole yhtä selvää, mutta kuitenkin maastossa havaittavaa. Kangasmaaharjut ovat
pääsääntöisesti kuivahkoja tai kuivia kankaita ja niiden väliset suoalueet ojitettuja varpu ja puolukkaturvekankaita. Alueen metsät ovat valtaosaltaan talouskäytössä olevia mäntymetsiä. Vartinojan
pohjoispuoleinen alue kuuluu osittain hankealueesta koilliseen sijoittuvaan Vartinvaara - Kivivaara harjumuodostumaan, joka kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Pohjoisessa
alueen kanssa osin lomittain on arvokkaan pohjavesiesiintymän reuna-alue, joka kuuluu
maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeään pohjavesivyöhykkeeseen.
Pohjoisella osa-alueella sijaitsevat ojittamattomat suojuotit täyttävät osin metsälain erityisen
tärkeiden elinympäristöjen vähäpuustoisten soiden kriteerit ja ovat muuten luettavissa muihin
arvokkaisiin elinympäristöihin. Suojuotit ovat avosuo-osiltaan pääosin lyhytkorsinevoja (LkN) ja
puustoisilta osilta rahkarämeitä (RaR) ja lyhytkorsirämeitä (LkR). Puustoisilla osilla kasvaa kitukasvuista mäntyä. Puusto on valtaosin eri-ikäistä ja paikoin on myös keloja ja muuta kuollutta
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puustoa. Suoalueiden vesitalous on luonnontilaisen kaltainen. Suojuottien eteläosien ojitukset
ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös ojittamattomien osien vesitalouteen kuivattamalla soita.

Voimala numero 16 sijoittui alustavien suunnittelmien mukaan arvokkaalle suoalueelle (suojuotti).
Kaavaluonnosvaiheessa voimalan paikkaa tarkistettiin n. 70 metriä länteen pois suojuottipainanteesta kuivalle ”harjualueelle” ojitetun alueen tuntumaan.
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Verkkoliittymän alue
Linjan alueen kasvillisuus vaihtelee kangasmaaosiltaan sisämaan dyynien karukkokankaista ja
kuivista kankaista kuivahkoon kankaaseen. Muutamin paikoin esiintyy tuoretta kangasta laikkuina. Karukkokankailla (ClT) puusto on heikko kasvuista mäntyä, kenttäkerroksen lajisto vaatimatonta mm. kanerva, variksenmarja, riekonmarja, pohjakerros koostuu lähes yksinomaan poronjäkälistä. Kuivien (CT) kankaiden puusto on mäntyä, kenttäkerroksessa valtalajeina kasvaa
kanerva, puolukka ja variksenmarja, pohjakerros on lähes täysin poronjäkälää. Kuivahkoilla
(VT) kankailla mäntypuusto on hyväkasvuista, seassa kasvaa muutamia hieskoivuja,
kenttäkerroksessa valtalajeina puolukka, mustikka ja kanervaa, pohjakerroksessa poronjäkälien
lisäksi sammalia. Tuoreilla kankailla puustossa on männyn lisäksi kuusia ja hieskoivuja, kenttäkerroksessa mustikka on valtavarpuna, jonka lisäksi kasvaa mm. oravanmarjaa. Kangasmaaosien
kanssa vuorottelevat turvekankaat. Valtapuusto on turvekankailla mäntyä,
paikoitellen
kasvaa
muutamia
hieskoivuja.
Karuimmilla turvekankaiden osilla puusto on ojituksesta
huolimatta heikkokasvuista. Kenttäkerroksessa vallitsevat varvut: suopursu, juolukka ja
kanerva yleisimpinä. Ruohovartisista kasveista turvekankailla yleisimpänä kasvaa lakka. Turvekangastyypeistä alueella on sekä varputurvekangasta (Vatkg) että jäkäläturvekangasta (Jätkg), paikoin myös puolukkaturvekangasta (Ptkg). Linjan pohjoisosasta linja kulkee ojittamattomien suoosuuksien läpi juuri ennen peltoaluetta. Nämä suot ovat karuja, kitukasvuista mäntyä ja
hieskoivua kasvavia rahkarämeitä, kenttäkerroksessa puolukka, variksenmarja, suopursu, kanerva
ja vaivaiskoivu sekä lakka. Soiden vesitalous on muuttunut sekä viereisten ojitusten että pellon vaikutuksesta, joten ne eivät täytä metsälain 10§ kriteerejä, mutta ojittamattomina ovat
kuitenkin luokiteltavissa muiksi arvokkaiksi elinympäristöiksi. Suoaluetta halkovat karukkokankaan männiköt. Pääojan varrella kasvillisuus on rehevämpää, ja puustossakin hieskoivu on mäntyä yleisempää. Kenttäkerroksessa mm. suo-orvokki, metsätähti, metsäalvejuuri, kurjenjalka.

2.4.1.2

Luontotyyppi ja kasvillisuustiedot voimaloittain

Voimala 12
Voimalapaikan lähiympäristössä on pääosin puolukkaturvekangasta, jonka kanssa vuorottelevat
kuivahkon kankaan kangasmaaosiot. Pääpuulajina on kasvatusikäinen mänty ja sekapuustona
kuusta ja hieskoivua. Kenttäkerroksen lajistossa kasvaa kangasmaaosilla valtalajeina varvut; puolukka, mustikka ja kanerva. Turvekankaalla puolukan lisäksi kasvaa suopursua ja juolukkaa. Voimalalle suunniteltu tielinjaus noudattelee jo olemassa olevaa metsäautouraa.
Voimala 13
Voimala on kasvatusikäisessä kuivahkon kankaan männikössä, jossa kenttäkerroksen valtalajina on puolukka. Voimalapaikan pohjoispuolitse kulkee metsäautoura, jonka pohjoispuolella on puolukkaturvekangasta ja männyn lisäksi hieskoivua. Voimalapaikan eteläpuolella on entinen pelto jossa kasvaa nuorta hieskoivua ja mäntyä. Voimalapaikasta kaakkoon puusto on hieman kookkaampaa ja kenttäkerroksessa kangasmaalajien lisäksi myös suopursua ja juolukkaa. Noin 50 metrin päässä idässä on pienialainen kostea painanne, jossa puusto on yksinomaan nuorta hieskoivua. Painanteessa ei ole vanhaa puustoa, mutta kosteuden takia osa
hieskoivuista on jo lahonnut. Painanne erottuu selvästi ympäristöstään sekä puulajisuhteiden, että kenttäkerroksen lajiston kannalta. Kosteimmilla osilla kasvaa mm. tupasvillaa ja suokukkaa. Mikäli mahdollista painanne suositellaan säästettäväksi vesitaloudeltaan
muuttumattomana,
sillä
se
lisää
alueen monimuotoisuutta. Voimalalle suunniteltu tielinjaus kulkee
olemassa olevaa metsäautouraa pitkin.
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Voimala 14
Voimalapaikalla ja siitä itään on puolukkaturvekangasta, jossa pääpuulajina kasvaa mänty ja sekapuuna hieskoivu. Kenttäkerroksen lajistossa esiintyy mm. juolukka,
puolukka
ja
mustikka.
Voimalapaikalta
itään
alkaa mustikkaturvekangasta oleva alue, jossa hieskoivun ja männyn
lisäksi kasvaa kuusta. Kenttäkerroksessa valtalajina on mustikka, jonka lisäksi metsäkastikkaa, oravanmarjaa, metsätähteä ja paikoin rämevarpuja. Voimalalle suunniteltu tielinjaus kulkee
olemassa olevaa metsäautouraa pitkin.
Voimala 15
Voimala on kuivahkolla kankaalla mäntymetsässä, jossa kenttäkerroksen lajistossa kasvaa
mm. puolukka, mustikka ja kanerva sekä metsälauha. Kangasmaa aluetta ympäröi varputurvekangas, jossa on rämevarpuja. Voimalalle suunniteltu tielinjaus kulkee luoteesta puolukka ja varputurvekankaan sekä paikoin kuivahkonkankaan mäntymetsän halki.
Voimala 16
Tämä voimalapaikka tarkistettiin syksyllä 2012, kun voimaloita siirrettiin pois pohjavesialueelta.
Voimala sijoitettiin kahden harjanteen väliin painanteeseen, joka on rämeen ja lyhytkorsinevan
yhdistelmä. Suojuotti on eteläosastaan ojitettu, mutta voimalan kohdalla suokasvillisuus on
vielä säilynyt. Voimalan sijoittaminen ojitetulle kohdalle olisi paras vaihtoehto. Kaavaluonnosvaiheessa voimalan paikkaa tarkistettiin n. 70 metriä länteen pois suojuottipainanteesta kuivalle ”harjualueelle” ojitetun alueen tuntumaan.
Voimala 18
Voimala on siemenpuuasentoon hakatun männikkökuvion laitamilla kasvatusikäisessä puolukkaturvekankaan männikössä, jossa sekapuuna sekä hieskoivua että muutamia kuusia. Turvekankaalla kenttäkerroksessa kasvaa valtavarpuina puolukka, kanerva ja mustikka joiden lisäksi mm.
suopursua ja juolukkaa. Hakkuulle muodostuneen mänty ja hieskoivu taimikon kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa ja kanervaa sekä suopursua. Voimala on lähes olemassa olevan hiekkatien
vieressä, josta voimalalle suunniteltu tielinjaus tulee.
Voimala 20
Voimala on vastikään hakatun kuvion laiteella. Pohjoispuolella eli hakatulla kuviolla kasvillisuustyyppi on pääosin tuoretta kangasta. Voimalapaikasta etelään on mustikkaturvekangasta ja puolukkaturvekangasta, jossa pienialainen nuori mänty hieskoivu sekametsä sekä kasvatusikäistä mäntymetsää. Voimalalle suunniteltu tielinjaus kulkee pääosin jo olemassa olevaa metsäautouraa pitkin.
Voimala 21
Voimala sijoittuu laajahkolle hakkuulle, jonka kasvupaikka on kuivahkoa kangasta, pohjoisempana on tuoretta kangasta ja etelämpänä puolukkaturvekangasta. Vanhoja sekä uusia
syviä ojia risteilee monin paikoin. Puolukkaa ja harvakseltaan mustikkaakin kasvaa laikuittain kantojen tyvillä. Peittävin laji on metsälauha, harvakseltaan tavataan myös kevätpiippoa, maitohorsmaa ja jäkkiä. Kuusentaimia sekä hieskoivun ja haavan vesoja on harvassa. Hakkuun lounaiskulmalla on nuorta kasvatusmännikköä, kaakkoispuolella varttunutta puolukkaturvekangashavumetsää.
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Yhteenveto
Voimalapaikka 16 sijoittuu arvokkaan pohjavesiesiintymän
reuna-alueen tuntumaan
joka
kuuluu maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeään pohjavesivyöhykkeeseen. Lisäksi voimalapaikan
16 läheisyydessä on metsälain 10§ mukaisia sekä muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltavia suoalueita. Myös voimalalle 16 johtava tielinjaus kulkee yllämainittujen suoalueiden läpi.
Muutoin Vartinojan hankealueella voimaloiden rakentamisalueilla tai tielinjausten alueilla
ei havaittu arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisia kasvilajeja. Hankealueelta ei todettu
luonnonsuojelulain 29§ mukaisia luontotyyppejä.

2.4.1.3 Liito-oravaselvitys
Hankealueella ei havaittu yhtään asuttua liito-oravan elinympäristöä. Elinympäristöksi
hyvin soveltuvia metsiköitä ei havaittu lainkaan. Havaitut kuusimetsät olivat liian nuoria, minkä
lisäksi erityisesti haapa puuttui näiltä alueilta. Toisaalta havaittujen haavikoiden lähellä ei
kasvanut sopivia kuusikoita.
Vuonna 2006 valmistuneen liito-oravan kannan koon arvioinnin perusteella hankealueella ei
havaittu liito-oravan asuttamia elinympäristöjä. Vaasan seudulla sijaitseva vahva liitooravakeskittymä jatkuu rannikkoa pitkin kohti pohjoista harventuen ja loppuen ennen Siikajokea.
Tehtyjen havaintojen perusteella hankealueella ei esiinny liito-oravaa tai liito-oravalle hyvin soveltuvia elinympäristöjä, eikä tarkempaa liito-oravaselvitystä ole tarpeen tehdä.

2.4.1.4 Lepakkoselvitys
Lepakoille tärkeitä ruokailu-, levähdys- tai lisääntymisalueita ei voitu osoittaa. Lisääntymisyhdyskuntiin viittaavia havaintoja ei tehty eikä lepakkokeskittymiä havaittu. Kartoituksessa havaittiin yksi
pohjanlepakko. Tarkempaan lepakkoselvitykseen tuulivoimalahankkeen toteuttamiseksi ei katsottu
olevan aihetta.

2.4.1.5 Linnut
Alueen linnustosta on jonkin verran aiempaa tietoa, mutta lähinnä se on muuttohavaintoja Vartinojan alueelta sekä Metsähallituksen linjalaskentatietoja Natura-alueilta. Vaikka PohjoisPohjanmaan maakunnan alueella on varsin vilkasta lintuharrastustoimintaa, havainnointi ja
muutontarkkailu Siikajoella ja lähialueilla on kuitenkin keskittynyt lähinnä Perämeren rannikolle (Tauvo, Hailuoto, Liminganlahti ym.), sisämaasta lintuhavaintoja on vähemmän. Siksi hankealueella oli tarpeen tehdä pesimälinnustoselvitys sekä kevät- ja syysmuuton seuranta.
Muuttolintujen osalta joitakin päätelmiä voidaan tehdä myös rannikon havainnoista, koska
hankealueet sijaitsevat kuitenkin niin lähellä rannikkoa.
Aineisto on pääasiassa lintulaskennoissa kauden aikana tehtyjä havaintoja, joitakin täydentäviä
tietoja on saatu kesällä tehtyjen kasvillisuus- ja lepakkotutkimusten ohessa sekä paikallisilta
lintumiehiltä ja metsästäjiltä. Tausta-aineistoina on käytetty mm. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Aureola-lehdessä julkaistuja havaintoja, Suomen lintuatlasta sekä riistakolmioaineistoja. Tiedot täydentävät arviota alueen pesimä- ja muuttolinnustosta.
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Pesimälinnusto
Pesimälintuselvitys
toteutettiin
laskemalla
linnusto
suunnitelluilla voimalapaikoilla (kevään 2012 voimalasuunnitelma) 250 metrin säteellä ns. kesäatlasmenetelmällä (Pakkala & Väisänen 2000). Laskentakierroksia oli kaksi, ensimmäinen kesäkuun alussa ja toinen kesäkuun puolivälin
jälkeen. Voimalapaikoilla kuljettiin vaihtelevia reittejä niin, että kaikki alueella ääntelevät linnut
pystyttäisiin havaitsemaan. Tarkimmin tutkittiin luonnontilaisimpia alueita. Voimalapaikkojen
ulkopuolella hankealueilla kuljettiin painottaen suunniteltuja uusia tielinjauksia sekä luonnontilaisimpia ja linnustollisesti kiintoisimpina pidettyjä alueita, kuten avosoita sekä varttuneita
lehti- ja sekametsiä. Lisäksi hankealueille suunnitellut voimalinjayhteydet kuljettiin läpi kahteen
kertaan, ja havainnot sijoitettiin kartalle. Vartinojan hankealueeseen kuuluva, Kivivaaran länsipuolella sijaitseva pieni erillinen alue, johon ei toistaiseksi ole suunniteltu voimaloita, kuljettiin
läpi kertaalleen. Voimalapaikkojen ja voimalinjojen ulkopuolelta kirjattiin havainnot vain
harvalukuisesta lajistosta (EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit, luonnonsuojelulain uhanalaiset ja
erityisesti suojeltavat lajit sekä vuoden 2010 Suomen lajien Punaisen listan silmälläpidettävät ja
uhanalaiset lajit).
Reviirit tulkittiin lintujen käyttäytymisen perusteella, ja yksikin reviiriin viittaava havainto jommallakummalla laskentakerralla riitti reviirin tulkintaan. Reviiriin viittasi laulava, varoitteleva tai
poikasille ruokaa kantava aikuinen lintu, tai pesä tai poikaset, jotka ovat niin pieniä, että ovat
todennäköisesti syntyneet alueella. Myös esim. koiraiden välinen reviirikiista tulkittiin reviiriksi.
Yhteensä Vartinojan voimalapaikoilla tulkittiin reviiri 27 lintulajille. Linnuston tiheys alueella oli
kahdesti laskettujen kohteiden perusteella 141,2 paria/km2. Kaiken kaikkiaan Vartinojan voimalapaikoilla havaittiin 45 lintulajia. Alla olevissa Taulukoissa 6-6 ja 6-7 on esitetty lintuhavainnot ja
niiden määrät lajeittain. Sarakkeessa ”Muita havaintoja” on ilmoitettu paikkatietoon tallennettujen erillisten, reviireihin viittaamattomien havaintojen määrä, joten lukema ei suoraan
kuvaa yksilömääriä. Yksi havainto voi pitää sisällään esim. viiden linnun parven, ja toisaalta monta
erillistä havaintoa mm. kanalintujen jätöksistä voi koskea samaa yksilöä.

Vartinojan pesimälinnusto ja muut havainnot kahdesti lasketuilla voimalapaikoilla (11 kpl). D1= lintudirektiivin
liitteen I laji, NT = near threatened, silmälläpidettävä, VU = vulnerable, vaarantunut, RT = regionally threatened, alueellisesti uhanalainen, EVA = kansainvälisen linnustonsuojelun Suomen erityisvastuulaji.
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Vartinojan pesimälinnusto ja muut havainnot kertaalleen lasketuilla voimalapaikoilla (2 kpl.) D1= lintudirektiivin
liitteen I laji, NT = near threatened, silmälläpidettävä, RT = regionally threatened, alueellisesti uhanalainen,
EVA = kansainvälisen linnustonsuojelun Suomen erityisvastuulaji

Vartinojan hankealueen runsaimmat pesimälajit ja niiden reviiritiheydet. Kuvaajassa on mukana sekä yhteen
että kahteen kertaan laskettujen voimalapaikkojen tiedot.

Kanalintuselvityksessä 3.5.2012 havaittiin kolme soidintavaa ukkometsoa Vartinvaaralla, hankealueen pohjoisrajalla. Samalla paikalla havaittiin metsoja ja niiden jälkiä myös 27.3. ja 19.4. Vartinvaaran-Kivivaaran alueella. Soidintavia teeriä havaittiin kahdella peltoaukealla, suurin kertymä oli
24 koirasta ja 15 naarasta Vartinhaan peltoaukealla 2.5. Siikajoen Eräveljet ry:n tietojen (lausunto hankkeen ympäristövaikusten arviointiohjelmasta 25.6.2012) mukaan soidinalueita voimaloiden 13 ja 15 väliselle alueelle (syksyn 2012 numerointi). Kohteilla ei tässä selvityksessä käyty
soidinaikaan, mutta kesäkuussa alueilla pyöri ainakin yksi paikallinen metsokoiras.
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Pesimälinnuston selvityksessä havaittiin Suomessa harvinaisen arosuohaukan pesä Vartinojan
hankealueella. Muutoin alueiden pesimälinnusto oli melko tavallista, runsaimpina lajeina
olivat odotetusti peippo ja pajulintu. Silmälläpidettävistä lajeista sirittäjällä oli paikoin pieniä muutaman reviirin keskittymiä. Lintujen pesimätiheydet voivat laskea muiden tutkimusten perusteella noin 500 metrin etäisyydellä voimaloista. Muutokset kohdistuvat pääasiassa yleisiin lajeihin, ja korvaavia elinympäristöjä löytyy lähialueilta.
Kevät- ja syysmuutto
Muutontarkkailun tavoitteena oli selvittää ja arvioida tuulivoimahankealueen läpi muuttavien
lintujen yksilömäärää, lentokorkeutta sekä mahdollisia muuttoreittejä hankealueilla. Havaituista lentävistä linnuista kirjattiin ylös seuraavat tiedot: laji (suku, lajiryhmä tai kokoluokkaan perustuva luokittelu), yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus, ohituspuoli ja -etäisyys havainnoijaan ja
havaintopisteeseen nähden (mikäli ohitti havainnoijan tai havaintopisteen), oliko lintu muuttava,
kiertelevä tai paikallinen. Lisäksi havaintoajankohtien säätiedot, ja havainnoinnin aikana tapahtuneet merkittävät muutokset säätilassa kirjattiin ylös. Muuttohavaintojen kirjaamisessa käytettiin
BirdLife Suomen suosituksia kenttähavaintojen merkitsemiseksi. Linnun kokoon tai yksityiskohtien erotuskykyyn perustuvan luokittelun sijaan sovellettiin paremmin tuulipuistojen törmäysriskinarviointiin soveltuvaa, kiinteisiin ohitusetäisyysluokkiin perustuvaa luokittelua (arvio linnun ohitushetken lentoetäisyydestä havaintopisteeseen). Siikajoella havainnoitiin
vain lintujen näkyvää muuttoa, yömuuttoa ei havainnoitu.
Mikäli linnulla ei ollut havaittavissa selkeää lentosuuntaa, lintu lenteli sinne tänne, tai lintu eteni tiettyyn suuntaan eteneviä lintuja selvästi hitaammin, se kirjattiin kierteleväksi.
Suoraan ja selkeästi tiettyyn suuntaan lentävät linnut ylittävät hankealueen nopeasti, ja niiden
törmäysriski on alueella kierteleviä lintuja pienempi. Mitä pidemmän ajan ja matkan lintu lentää mahdollisen tuulipuiston alueella, sitä suurempi törmäysriski linnuilla on. Tästä syystä alueella
ilman selkeää suuntaa lentävät linnut tulkittiin herkemmin kierteleviksi kuin muuttaviksi,
jotta riskinarvioinnissa alueella säännöllisesti liikkuvat linnut eivät olisi aliedustettuina aineistossa.
Lentävien
lintujen
ohitusetäisyyksien
arvioinnissa
käytettiin havaintopistekohtaista
etäisyysluokitusta, koska havaintopisteiden näkösektorit ja -etäisyydet olivat maaston peitteisyyden
vuoksi jokaisessa havaintopisteessä erilaiset. Lintujen etäisyydet ja ohituspuoli havaintohetkellä
mahdollistavat muuttoreittien arvioinnin.
Lintujen kevätmuuttoa tarkkailtiin 28.3. – 19.5.2012 ja syysmuuttoa 20.8. – 25.10.2012 välillä.
Lintujen kevätmuuton tarkkailussa havaittiin eniten hanhia, kurkia, ja urpiaisia. Maakotkia havaittiin
viisi muuttavaa. Törmäysriskikorkeudella, eli alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden lapojenkorkeudella lensi eniten kurkia, hanhia ja joutsenia. Syksyllä muuttajien hanhia ja kurkia havaittiin kevättä vähemmän, todennäköisesti niiden muutonhuiput eivät osuneet havaintojaksoihin. Syksyllä suurin
laskennallinen törmäysriski oli rastailla ja määrittämättömillä pikkulinnuilla, joita oli aineistossa eniten.
Viitasammakko
Viitasammakko kuuluu luontodirektiivin liitteeseen IV suojeltuihin lajeihin. Lajia esiintyy paikoitellen
koko Etelä-Suomen alueella aina Metsä-Lappiin asti. Vartinojan hankealueella ei havaittu viitasammakoita.
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Ekologiset yhteydet
Luonnon ekologinen verkosto toimii niin kaupunkialueilla kuin väljempään asutuilla alueilla.
Verkosto muodostuu luonnon ydinalueista, laajoista metsäalueista, joilla ihmisen vaikutus on
vähäinen, ja ekologisista yhteyksistä näiden alueiden välillä. Ekologisia yhteyksiä tarvitaan
luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Näitä yhteyksiä pitkin lajit siirtyvät elinalueelta
toiselle ja levittäytyvät uusille alueille. Eläinten mukana kulkeutuvat
myös
kasvien
siemenet
mahdollistaen
kasvilajiston levittäytymisen. Näin eri alueiden lajistollinen monimuotoisuus, sekä lajien sisäinen monimuotoisuus säilyy. Elinympäristöjen pirstoutumista pidetään yhtenä vakavimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Etenkin isommat lajit, joiden
elinpiirit ovat laajat, tarvitsevat yhteyksiä metsäalueiden välille. Esimerkiksi hirvet käyttävät
erilaista ravintoa eri vuodenaikoina ja vaeltavat laidunalueiden välillä.

Kartta oletetuista tärkeimmistä ekologisista yhteyksistä Vartinojan alueen läheisyydessä.

Tarkemmat tiedot inventoinnin tuloksista sekä inventointialueista, inventoinnin ajankohdasta ja
menetelmistä, inventoinnin suorittajista sekä hankkeen luonto- ja lajistovaikutusten arvioinnin
perusteista ilmenevät erillisestä luontoselvityksestä (Ympäristötutkimus Yrjölä 2012a).
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2.4.1.6

Pohjavesialueet

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä suojeltu VartinvaaraKivivaaran harjumuodostuma, joka on osa arvokasta pohjavesiesiintymää. Pohjavesiesiintymä on
I-luokan alue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Suunnittelualue rajautuu tähän muodostumaan. Vartinvaara-Kivivaaran harjun suunnittelualueelta katsottuna toisella puolella on Vartin vedenottamo noin kahden km:n päässä. Vedenottamoa hyödyntää Paavolan Vesi Oy Siikajoen ja Lumijoen kuntien vesihuollossa.

2.4.2

Käytössä olevat sekä uudet suunnitellut
vedenottamot Vartivaaran alueella
suunnittelualueen koillispuolella

Maisema

Maisemamaakuntajako
Ympäristöministeriön laatimassa maisemamaakuntajaossa Siikajoen alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan
jokiseudun ja rannikon maisemamaakuntaan.

Maisemamaakuntajako (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 1997).
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Maasto on hyvin tasaista ja alavaa. Alueen maisemarakenteen perusrungon muodostavat selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset vedenjakajaselänteet.
Moreenialueiden lisäksi alueella on syvään veteen kasautunutta tasaista savikkoa tai sora- ja hietikkoalueita, joille on tyypillistä laajat rantavallikentät, jotka jatkuvat sisämaahan päin nevalakeuksille
asti. Harjut ja hiekkamuodostelmat ovat tasoittuneet aallokon vaikutuksesta ja peittyneet rantamuodostelmiin. Pattijoelta Haukiputaalle välisellä alueella sijaitsevat hiekkaiset ja soraiset
rantakerrostuma-alueet. Näillä alueilta löytyy hienoja dyynikenttiä. Maaston loivan topografian
takia maankohoamisen seurauksena paljastuneet rantavyöhykkeet ovat hyvin laajoja. Järviä alueella
on vähän. Vesistöt muodostuvat joista. Tyypillistä kasvillisuutta ovat rantaniityt. Viljelmät ovat
keskittyneet jokilaaksoihin joen rantamille. Asutus on puolestaan asettunut viljelyalueiden ja kulkuväylien tuntumaan. Hankealueiden läheisyydessä asutus on keskittynyt käytännössä kokonaan Siikajoen ja sitä myötäilevien teiden väliselle alueelle
Kallio- ja maaperä
Kallioperä ja sitä peittävä maaperä muodostavat maiseman perusrungon. Kallioperä määrää ensisijaisesti alueen korkeuden merenpinnasta ja pinnanmuotojen vaihtelun. Siikajoen alue sijoittuu
Keski-Suomen primitiiviseen kaarikompleksiin. Siikajoen alueen graniitti- ja gneissikivilajeista koostuva kallio on kiteytynyt kovaksi kiveksi noin 2,5 miljardia vuotta sitten. Aikojen kuluessa täällä olleet
vuoret ja laaksot ovat tasoittuneet täysin. Kallion viimeinen silaus ja sen päällä olevat pintamaat ovat
peräisin jääkausien ajalta. Jäätikkö ja siitä lähteneet sulamisvedet muovasivat ja hioivat allaan ollutta
maa- ja kallioperää. Siikajoen pohjoispuolella vallitseva maalaji on hiekka. Joen eteläpuolella maaperä on joki- ja purolaaksoissa hiesua ja savea. Purolaaksojen välissä aaltoilevat moreeniselänteet.
Suunnittelualueen kallioperä on graniitteja ja kiillegneissiä/-liusketta ja maaperä koostuu lajittuneista maa-aineksista, karkeasta hiedasta, hiekasta tai sorasta. Maaperää peittää paikoin turvekerros. Maasto nousee loivasti kohti koillista korkovälillä +20-35 mmp (metriä merenpinnasta) kohti
Kivivaaraa ja Vartinvaaraa. Maisemassa on nähtävissä merenranta hietikoita ja dyynejä.
Maisemakuva
Vartinojan tuulipuiston suunnittelualue on maisematyypiltään pääasiassa luonnon-maisemaa:
suota ja havumetsää, joka muutamassa kohdassa on muutettu viljelypelloksi. Kartannimistö (Talonpojanneva, Papinneva, Antinneva) antaa olettaa soiden olevan nevoja eli puuttomia soita.
Kartalta tarkastellessa erottuu selkeästi kapeiden suoalueisen ja metsäalueiden vuorottelu. Suoalueita jakavat kapeat ja pitkät koillis-lounas suuntaiset kaarevat metsäkannakset, kaarat. Suot on voimakkaasti ojitettuja, mikä näkyy myös paikan nimistössä. Maasto nousee loivasti kohti koillista korkovälillä +20-35 mmp kohti Kivivaaraa ja Vartinvaaraa. Suunnittelualueella ei ole asutusta.
Selvitysalueella itsessään ei ole merkittäviä maisemallisia maamerkkejä maaston loivuudesta johtuen. Vartinojan tuulipuiston aluerajauksen pohjoispuolella sijaitseva Kivivaara-Vartinvaara on luonnonmaisemaharjua ja suomaisemaharjua, jonka voidaan sanoa jonkin verran maisemallista arvoa
selvitysalueelle. Vaarat eivät kuitenkaan erotu maisemasta korkeampana elementtinä, vaan ne ovat
ns. piiloharjuja. Kivivaara on muodoltaan laakea ja lounaisrinteiltään hyvin loivapiirteinen, kun taas
sen koillisrinteet ovat jyrkkäpiirteisiä. Harjun korkein kohta kohoaa maisemassa +40 mmp. Vartinvaara jatkuu kaakkoon Vartinharjuna. Maisemaltaan Kivivaaran-Vartinvaaran alue on kaunista seutua.
Arvokkaina kohteina alueella ovat geologiset muodostelmat kuten Kivivaaran lounaisrinteessä
sijaitsevat hietikot, mm. Ketunhieta (Kuva 49), dyynialueineen sekä Kivivaaran lakialueen kivikkoiset
rantamuodostelmat ja jyrkkä koillisrinne. Alueella on myös valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia. Ketunhiedan hietikot ovat paikallinen maisemanähtävyys, joka kertoo deflaatiosta
prosessina ja sen vaikutuksista kasvillisuuteen. Geologisista muodostelmista Vartinojan suunnit-
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telualueelle sijoittuu Ketunhiedan (Kuva 20) eteläpuoliset hietikot. Ihmisen toiminnasta kertovat
hietikkoalueen läheisyyden tervahaudat, ojitukset ja raivatut pellot.
Aivan kaava-alueen itäisimmässä nurkassa kulkee Vartinoja, joka laskee Vartinjärvestä Vartinharjun
lävitse sen pohjoispuolelle. Vartinjärvi on alun perin ollut suuri Svartinjärvi, mutta se perimätiedon
mukaan kuivui Vartinojan perkauksen yhteydessä tapahtuneen vesien purkautumisen myötä.

2.4.3

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet
Alla olevassa kuvassa on esitetty sekä Isonevan että Vartinojan hankealueiden sijainti suhteessa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin ja valtakunnallisesti merkittäviin
kulttuuriympäristöihin sekä hankealueiden läheisyydessä sijaitseviin, paikallisesti merkittäviin rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön kohteisiin. Paikallisesti merkittävät kohteet on merkitty
Siikajoen kulttuuriympäristöohjelman mukaan.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt sekä paikallisesti merkittävät kohteet (AIRIX Ympäristö Oy, 2012).
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Limingan lakeus sijaitsee lähimmillään Vartinojasta noin 10
kilometrin päässä koillisessa.
Siikajoen rantavyöhyke on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (Siikajoen
suu). Sähkö siirretään Isonevan alueelta Vartinojalle kyseisen alueen halki.
Siikajoen suu on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maisema-alue on luonteeltaan joenvarren
viljelymaisema perinteisine rakennuksineen, jotka sijoittuvat joen molemmin puolin kulkevan tien
varteen tai joen rantaan. Jokilaakson viljelyksiä reunustavat hiekkakankaat. Joki laskee maisemaalueella noin 24 metriä. Jokiosuudella olevat Kärnänkoski, Nikolankoski, Patokoski, Pekkalankoski,
Rialankoski, Ukkolankoski ja Toppilankoski luovat maisemaan vaihtelua. Joen kuljettaman hiekan ja
maan nouseman yhteisvaikutuksesta syntyneet säikät ovat muodostaneet vesilinnuston suosiman
suistoalueen. Siikajoen eteläpuolella kulkeva seututie 807 (Siikajoentie) on maakuntakaavan mukaan
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie.
Rakennetut kulttuuriympäristöt
Museoviraston ylläpitämän paikkatietoaineiston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) mukaan hankealueilla ei sijaitse RKY-kohteita (Museovirasto, 2012). Lähinnä hankealueita sijaitsee Nikolan umpipiha. Etäisyyttä Vartinojan hankealueeseen on noin 2,5 km. Hieman
etäämmällä on Siikajoen kirkko ympäristöineen. Nikolan umpipiha sijaitsee Siikajoen kulttuurimaisemassa, Ylipään kylässä, Siikajoen länsitörmällä laajojen peltoaukioiden laidalla.

Lähinnä hankealuetta sijaitsee Nikolan umpipiha. Nikolan talon ja kulttuurimaiseman merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on valtakunnallisesti arvokas. Rakennusten nykytila on huolestuttava.

Nikolan umpipihan kivinavettarakennus on päässyt rapistumaan pahoin. kuvat kesällä 2009 ja 2010.
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Siikajoen jokivarren alueella ei selvitysten mukaan ole maakunnallisia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Siikajoen Keskikylän alueelle sijoittuu (Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan)
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista Siikajokivarren kulttuurimaisema kirkonkylän kohdalla.
Kulttuurimaisema sisältää Siikajoen kirkon ja tapulin, Siikajoen pappilan, Siikajoen rantaviljelysmaiseman sekä Värin, Ranta-Ukkolan, Nikkilän ja Matinheikin talot. Näistä Siikajoen kirkko ja tapuli sekä
pappila ovat valtakunnallisia kohteita. Lisäksi alueella sijaitsevat maakunnallisista kohteista Pirilä,
Kerttula, Kastellin kartano, Meijerinsaari ja Nuorisoseuran talo.
Siikajokivarren rakennuskannassa on useita paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita.
Kohteita ei sijoitu tuulivoimapuistojen alueille, mutta vaikutusalueella niitä on useita.

Perinnemaisemat
Suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä sijaitse perinnemaisemia.

2.4.4

Muinaisjäännökset

Siikajoen alueen ensimmäisten osien kohotessa merestä noin 6000 – 7000 vuotta sitten alueelle saapuivat aluksi kasvillisuus, eläimet sekä viimein keräilytaloutta ja eränkäyntiä harjoittava ihminen.
Siikajoen vanhimmat ihmisen asumisesta ja toiminnasta kertovat ensimmäiset jäljet löytyivät merestä nousseelta Relletin alueelta. Noin 3000 vuotta sitten rantaviiva oli jo tullut nykyisen Ylipään kylän
Papinkankaan ja Kirkkokukkulan alueelle. Tännekin ihminen seurasi perässä. Siikajoki antoi runsaasti kalaa ja metsissä riitti peuroja. Peurojen pyyntiä varten on oletettavasti rakennettu Papinkankaan – Vartin alueen laaja kuopasto. Hiekkakankailla on satoja vieläkin havaittavissa olevaa kuoppia.
Ainakin osaa näistä on käytetty muuhunkin kuin vain pyyntitarkoituksiin. Vastaavalta alueelta Siikajoen eteläpuolelta on löydetty rautakautinen keihäänkärki, jossa oli säilynyt niinipuista (saarni) varttakin.
Ajanlaskumme alussa noin 2000 vuotta sitten myös Siikajoen Keskikylän alueet olivat nousseet merestä. Samalla korkeimmat paikat nykyisen kirkon seudulla alkoivat muodostua saariksi. Viimeistään
keskiajan lopulla Siikajokivarressa kalastuksen ja metsästyksen rinnalle yleistyi peltoviljely. Asutus
alkoi saada kehittyneen maatalouden vuoksi pysyvämpää sijaa.
Vartinojan tuulivoimapuiston alue on inventoitu vuonna 2011 silloisen suunnittelutilanteen pohjalta, inventointia on täydennetty rakentamisen muutos- ja laajennusalueilla. Myös voimalinjan
alue on kartoitettu. Vartinojan alueella sijaitsee osa laajasta Papinkankaan pyyntikuopastosta, missä on tehty kaivaustutkimuksia vuosina 1983 ja 1986. Papinkankaan pyyntikuoppa-alueen luoteisosa
sijoittuu myös suunnitellun voimalinjan vaikutusalueelle. Muut Vartinojan puiston suunnittelualueelta tunnetut kohteet, kaksi pyyntikuopastoa ja yksi tervahautakohde, ovat löytyneet Vartinojan tuulipuiston ja voimalinjan inventoinneissa vuonna 2011.
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Hankealueella sijaitsevat muinaismuistokohteet ja –alue. Varsinaisella kaavamuutos ja –laajennusalueella ei
sijaitse yhtään muinaismuistokohdetta. papinkankaan muinaismuistoalue sijaitsee alueen eteläosassa.

Historialliset muinaisjäännökset:
6. SYSIHOPPULA 1 pyyntikuoppia, 7. SYSIHOPPULA 2 pyyntikuoppia, 8. SYSIHOPPULA 3-4 tervahautoja 10. VARTTI puolustusvarustus (uusi kohde)
Moniperiodiset kohteet
12. PAPINKANGAS pyyntikuoppia
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Esiselvitys
Inventoinnin esiselvityksessä käytettiin esihistoriallisten ja historiallisten muinaisjäännösten paikallistamisessa eri menetelmiä: edellisessä korkeusprofiilia ja topografista analyysia sekä Museoviraston arkeologian osaston arkiston aineistoa, jälkimmäisessä historiallisia karttoja 2 ja kirjallisuutta.
Alueen kuvaus
Vartinojan hankealue sijaitsee n. 500 m Siikajoen pohjoispuolella. Inventointialueen pohjoisreuna on
suu-reksi osaksi hiekkadyynialuetta, muualla vallitsevasti rämettä ja suota, alueella sijaitsee myös
laaja peltoalue. Maasto on alavaa, lounaisreunalle osin sijoittuvan Papinkankaan rinteet ovat suhteellisesti jyrkkiä. Alueen itäreunalla sijaitsee entinen Vartinjärvi, aikaisemmin Svartinjärvi, joka perimätiedon mukaan kuivui Vartinojan perkauksen seurauksena. 4 Kohdealueen korkeus 20-35 m mpy
vastaa varhaisrautakauden-myöhäiskivikauden muinaisrantatasoa karkeasti aikana n. 2000 eKr.-500
eKr. Alueelta saattoi löytää metallikautisia pyyntikuoppia ja jopa asuinpaikkoja. Historiallisen ajan
rakenteista hyvin tyypillisiä alueella ovat tervahaudat.
Voimalinja
Linjaus kulkee suureksi osaksi tasaisilla rämeillä, paikoin hieman ympäristöstään kohoavien mäkien
yli. Reitti ylittää Siikajoen, jonka jokitörmät ovat jyrkkiä, joen eteläpuolella rantatörmän ja joen välissä on alankopeltoja. Joen pohjoispuolella Papinkankaan länsireunalla on hiekkakankaita, joilta oli
tiedossa muinaisjäännöskohteita. Linjauksen vaikutusalueelta oli hyvin mahdollista löytää metallikauden ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Alueen korkeus n. 22,5-30 m mpy vastaa pronssikauden-varhaisrautakauden aikaista meren rantatasoa n. 1500 eKr.-700 eKr.
alueet
Vartinojan puistossa sijaitsee osa laajasta Papinkankaan pyyntikuopastosta, missä on tehty kaivaustutkimuksia vuosina 1983 ja 1986. Papinkankaan pyyntikuoppa-alueen luoteisosa sijoittuu myös
suunnitellun voimalinjan vaikutusalueelle.
12. PAPINKANGAS
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Lukumäärä:
Paikkatiedot
Karttalehti:
Etäisyystieto:
Koordinaatit:
Koord.selite:

Tutkimustiedot
Aiemmat tutkimukset:
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kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuopat
metallikausi/historiallinen
yli sata

244303 Revonlahti
Siikajoen kirkosta noin 10 km kaakkoon
P: 7185112 I: 398894
P (YKJ): 7188120 I (YKJ): 3399025
keskikoordinaatti
Z alin n. 30 m mpy

1983 Aulis Forss kaivaus
1986 Aulis Forss kaivaus
1997 Mika Sarkkinen inventointi
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2010 Sami Villjanmaa inventointi
Aiemmat löydöt:
Inventointimenetelmät:

pintahavainnointi, kairaus

Maastotiedot: Pyyntikuopat sijaitsevat Siikajoen ja Kärnänkosken koillispuolella ja Revonlahdentien no. 8110 pohjoispuolella. Alue on mäntyä kasvavaa kumpuilevaa hiekkakangasta.
Kuvaus: ”Kaikkiaan kohteessa kuoppia on vähintään toista sataa - parhaiten on säilynyt kohteen koillisosa. Kuoppien koko vaihtelee pienistä kuopanteista 6 metrin laajuisiin ja metrin syvyisiin. Tutkimusten mukaan osa on keskiaikaisia, osa ilmeisesti vanhempia. Osa voi olla keittokuoppia tai liittyä tervanvalmistukseen.” Forss. S. 54-56.
2012: Inventoinnissa tarkastettiin voimajohto ja tielinjauksen vaikutusalueella oleva osa muinaisjäännösalueesta n. 300 metrin säteellä. Länteen rämeelle laskeva kankaan reuna käytiin tarkasti läpi,
samoin kuin koilliseen jatkuva kangas metsätien molemmin puolin, mistä ei entuudestaan tunnettu
kuoppia. Kaikista havaituista kuopista mitattiin sijainti. Havaitut kuopat sijaitsevat tunnetulla muinaisjäännösalueella lukuun ottamatta pohjoisinta kuoppaa, joka on huomaamaton. Muinaisjäännösalue loppuu tien länsipuolella avohakkuualueen reunaan, missä oli tehty laikutusta ja siten oli
mahdollisuus tehdä pintahavainnointia. Alueelta ei tehty havaintoja uusista kuoppajäänteistä eikäavonaisista maanpinnan kohdista löydetty muinaisjäännöksiin viittaavaa. Tien länsipuolella sijaitsevat
kuopat ovat keskimääräisesti pienempiä ja rakenteeltaan epäselvempiä kuin tien itäpuoliset kuopat.

Papinkankaan muinaisjäännösalueen rajaus. Inventoinnissa kartoitetut kuoppajäänteet merkitty pisteillä. Tähti; tuulivoimala, vihr.viiva; tielinjaus, lila/sin.viiva;
voimalinjavaihtoehdot VE 1, VE 3 ja VE 2, joista VE3 on valittu kaavaluonnokseen.

Siikajoki /

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

28

”Pyyntikuopat sijaitsevat Siikajoen Kärnänkosken koillispuolella männikköisellä Papinkankaalla.
Kuoppia on vähintään toista sataa. Kuoppien koko vaihtelee pienistä kuopanteista aina 6 metrin laajuisiin ja metrin syvyisiin kuoppiin. Tutkimusten mukaan osa kuopista on keskiaikaisia, osa ilmeisesti
vanhempia. Osaa kuopista on käytetty mm. tervanpoltossa. Aluetta ei ole kokonaisuudessaan kartoitettu ja vastaavia kuopanteita on lähialueella paljon. Vuoden 2012 inventoinnissa tarkastettiin suunniteltu voimajohto- ja tielinjausalue. Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin
(Maiseman muisti 2001).”
Tarkemmat tiedot inventoinnin tuloksista sekä inventointialueista, inventoinnin ajankohdasta ja
menetelmistä, inventoinnin suorittajista sekä suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevista kohteista
ilmenevät erillisestä raportista: Isonevan ja Vartinojan tuulivoimapuistojen ja voimalinja IsonevaVartinoja arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, 2013).

2.4.5

Liikenne

suunnittelualueen eteläpuolella kulkee tie molemmilla puolin jokea: eteläpuolella seututie 807, pohjoispuolella yhdystie 8110. Liikennemäärät ovat suurimmat Revonlahden läheisyydessä ja joen pohjoispuolella. Pohjoispuolen liikenteestä raskasta liikennettä on noin 5 %, eteläpuolella noin 10 %.
Alueella on julkista liikennettä koululaisliikenteen vuoroina.

Liikennemääräkartta 2010. Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk). (Lähde: Liikennevirasto)
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuottaman liikennemääräkartan mukaan Vartinojan hankealuetta lähimmissä mittauspisteissä maantiellä 8110 liikkui 480 (pohjoispuolella) ja 370 (eteläpuolella) ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2010. Valtatiellä 8 liikkui Revonlahden kohdalla noin 5
400 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Raskaan liikenteen liikennemääräkartan mukaan Vartinojan hanke-aluetta lähimmissä mittauspisteissä maantiellä 8110 liikkui 33 (pohjoispuolella) ja 53 (eteläpuolella) raskasta ajoneuvoa
vuorokaudessa vuonna 2010. Valtatiellä 8 liikkui Revon-lahden kohdalla noin 610 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
Vartinojan hankealueen lähimmät voimalat (nro 12, 13 ja 15) sijaitsevat runsaan kilometrin etäisyydellä Revonlahdentiestä (mt 8110). Valtatielle 8 on Vartinojan alueen lähimmältä voimalalta (nro
18) matkaa vajaat seitsemän kilometriä Tuulivoimalasijoittelut täyttävät täten Liikenneviraston ohjeen etäisyysvaatimukset.

2.4.6

Yhdyskuntatekniikka

Suunnittelualueen eteläpuolella Siikajoen varressa on vesijohtoverkko, mutta ei jätevesiviemäröintiä.
Jokivarren alueelle on ollut suunnitelmissa laajentaa kunnallista viemäriverkostoa, mutta tästä ei ole
tarkempaa aikataulua eikä suunnitelmia.
Suunnittelualueen eteläpuolella Siikajoen varressa on sähköverkko (20 kV).

2.4.7

Maanomistus

Suunnittelualueen maan omistavat yksityiset maanomistajat.

2.4.8

Väestö, elinkeinot ja palvelut

Väestö ja asuminen
Siikajoen väestömäärä on ollut huipussaan 1993, jolloin alueella asui lähes 6 600 henkeä. Vuonna
2011 kunnan väestömäärä oli 5 639 henkeä. Viimevuosien väestökehitys on ollut tasaista. Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatiman ennusteen mukaan väestömäärä tulee pysymään lähes nykytasolla
vuoteen 2040 saakka. Ennusteen mukaan Siikajoella asuu 5 436 henkeä vuonna 2030. Omavaraislaskelman mukaan väkiluku voisi nousta huomattavasti nykyisestä. Tämä laskelma huomioi vain kunnan
nykyisen väestöpohjan, syntyvyyden ja kuolleisuuden, muttei muuttoliikettä.
Työpaikat ja työlliset
Siikajoen työpaikoista iso osa, reilu viidennes, on maa- ja metsätaloudessa. Suurin ryhmä (yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut) sisältää mm. opetuksen ja terveydenhuollon työpaikat. Teollisuutta kunnassa on myös runsaasti. Työpaikkoja oli yhteensä 1 742 kappaletta vuonna 2010, määrä
on noussut 2009-2010.
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Työpaikat 2010

3%

3%
22 %

32 %

1%
11 %
7%

8%
11 %

0%
(A) Maa-, metsä- ja kalatalous
1%
1%
(B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto
(C) Teollisuus
(F) Rakentaminen
(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta
(J) Informaatio ja viestintä
(K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta
(L) Kiinteistöalan toiminta
(M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
(O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv.
(R-U) Muut palvelut
(X) Toimiala tuntematon

Lähde: Tilastokeskus

Työpaikkatilastosta näkyy kunnassa olevien työpaikkojen määrä ja jakauma. Sen sijaan tilasto työllisistä osoittaa alueella asuvan väestön työllistävät sektorit. Nämä työpaikat eivät välttämättä ole Siikajoella. Työllisiä on runsaasti teollisuuden palveluksessa, mikä osoittaa osaltaan lähikuntien suurten
työnantajien merkitystä siikajokistenkin työllistäjänä. Näin ollen myös pendelöinti alueella on runsasta. Eniten pendelöidään Raaheen (erityisesti Rautaruukille).
Siikajoella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,1 % vuonna 2012 (keskimäärin)1. Tilanne on parempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin (11,7 %), mutta heikompi kuin koko maassa
keskimäärin (9,8 %). Siikajoella muuttoliike ja eläköityminen eivät ole olleet kovin voimakkaita viime
vuosina. Tämä selittää osaltaan työttömien määrää.

Yritykset
Siikajoen yrityskanta oli 323 kappaletta vuonna 2009 (Raahen seutukunnan yrityspalvelujen mukaan).
Tilastossa ei luultavasti ole mukana kaikkia maatiloja, joita Siikajoella oli 273 vuonna 2010. Näistä
aktiivitiloista kotieläintiloja on 100. Tiloilla on nautaeläimiä yhteensä 12 700 kappaletta, sikoja
12 400. Yrityskanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2001, esimerkiksi vuonna 2010 Siikajoelle on
rekisteröity 26 uutta yritystä. Kun lakanneita yrityksiä oli samana vuonna 14, jää nettoperustannaksi
12 yritystä.
2.4.9

Virkistyspalvelut

Suunnittelualueen tärkein virkistyskohde on Papinkangas (kuva alla). Alueella on ulkoilureitti- ja latuverkostoja sekä muinaisjäännöksiä. Osa laduista on valaistu.
Papinkankaan pienipiirteinen ja kumpuileva maasto on altis kulumiselle. Maaston huonosta kulutuksen kestävyydestä sekä alueen runsaasta muinaisjäännösten määrästä johtuen alueella liikkuminen
on ohjattava merkityille reiteille.

Siikajoki /

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

31

Siikajoki /

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

32

2.5 Suunnittelutilanne
2.5.1

Maakuntakaava

Kaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on vahvistettu
17.2.2005 ja se on ohjeena yleiskaavaa laadittaessa.
Lähimmät voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimala-alueet sijaitsevat Hailuodon
eteläpuolella, Siikajoen Tauvossa ja Oulunsalossa Hailuodon lauttarannassa.
Hankealue sijoittuu maakuntakaavassa luonnon monikäyttöalueelle, joka kattaa laajan alueen
Siikajokivartta,
Lumijokea
ja
Raahea.
Alueella
tulisi
edistää
luontoalueiden
virkistyskäyttömahdollisuutta ja maisema- ja ympäristöarvojen säilymistä. Siikajokivarteen
sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue,
Nikolan talo ja kulttuurimaisema (sinisen vahvan viivarajauksen sisällä oleva vaakaviivoitus).
Siikajokivarsi on lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti
tärkeää aluetta (sinisen ohuen viivarajauksen sisällä oleva vaakaviivoitus). Siikajokivartta sen
eteläpuolella seuraileva Siikajoentie (seututie 807) on osoitettu kulttuurihistoriallisesti tai
maisemallisesti merkittäväksi tieksi tai reitiksi (aniliininpunainen palloviiva). Hankealue sijoittuu
osin maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-4, ruskea viiva), missä kaavamääräyksen
mukaan tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnittää huomiota erityisesti luonnon ja
ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen.
Suunnittelualueelle kohdistuu myös kaupunki-maaseutu -vuorovaikutusalueen merkintä (kmk,
punainen katkoviiva). Alue kuuluu Raahen kaupungin vaikutusalueeseen. Runsaan kilometrin päässä
Vartinojan hankealueesta länteen sijaitsee muinaismuistokohde. Valtakunnallisesti merkittävä
muinaismuistokohde sijaitsee Vartinojan hankealueen lounaisrajan tuntumassa. Kohteet ovat
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Siikajoen pohjoispuolelle joen
suuntaisesti on osoitettu 110 kV pääsähköjohdon yhteystarve. Tämä sähkölinjavaraus liittyy
olennaisesti Isonevan ja Vartinojan tuulipuistohankkeiden tarpeisiin. Siikajoen eteläpuolelle on
merkitty viheryhteystarve. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-,
pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Vartinojan hankealue sivuaa osin tärkeää harju- ja pohjavesialetta.
Harjualue on merkitty maakuntakaavaan kaavamerkinnällä MY-hs eli arvokas harjualue ja
pohjavesialue sinisellä
pistekatkoviivalla.
Maakuntakaavaselostuksen
mukaisesti
MY-hs
merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman
mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat harjualueet. Alueen maankäyttö
tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnonmerkittäviä kauneusarvoja
tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle
ulottuvia vahingollisia muutoksia.
Siikajokilaakson alueella (kaavamerkintä mk-4) tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
kiinnittää huomiota erityisesti luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon
sekä joen vedenlaadun parantamiseen.
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Ote maakuntakaavasta. Kartan lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa PPOH/04/07
(http://www.infokartta.fi/ppl-kaavakartta/)

Maaseudun kehittämisen kohdealue, Siikajokilaakso
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja
ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun
parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan
aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.
Luonnon monikäyttöalue
Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten
reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue
Suunnittelumääräykset:
Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuurija luonnonperintöarvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisemaalueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.
Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla
maisema-alueilla, tulee vaalia.
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Valtakunnallisesti merkittävä muinaismuistokohde
(Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.)
Pohjavesialue
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1.
luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet.
Suunnittelumääräykset:
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot
on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista
pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin
vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja
maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.
Tärkeä pohjavesivyöhyke
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia
vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai
seudullista tarvetta varten.
Arvokas harjualue (Vartinvaara-Kivivaara)
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen
harjujensuojeluohjelman mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti
arvokkaat harjualueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa
turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä
tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia
vahingollisia muutoksia.
Ohjeellinen pääsähköjohto 110kV

Siikajoen Tauvossa ja Hailuodon lounaispuolella on tuulivoimala-alueen
merkintä. Oulunsalossa Hailuodon lauttarannassa on seuraavaksi lähin
merkintä tuulivoimala-alueesta.
Lisätietoja maakuntakaavasta saa osoitteesta:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/
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Maakuntakaavan uudistustyö on käynnistetty, uudistuksen pääteema on ilmastonmuutos. Siihen
sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus:
mm. energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä 28.8.-26.9.2012 välisen ajan. Tavoiteaikataulun mukaan maakuntakaavan uudistuksen 1. vaihe tulisi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2013.
Tuulivoimatuotannon lisääminen on Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian ja maakuntakaavan
tavoitteena.

Siikajoen Vartinojan tuulipuiston
lainvoimainen
osayleiskaava (1. vaihe,
keltainen alue)
Siikajoen Vartinojan tuulipuiston
osayleiskaavan
muutos- ja laajennus (2.
vaihe, punainen rajaus)

Ote maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavaluonnoksesta. Kartan lähde: PohjoisPohjanmaan liitto, Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa PPOH/04/07
(http://www.infokartta.fi/ppl-kaavakartta/).
Kaavakartalle on lisätty Vartinojan tuulipuistohankkeen likimääräinen rajaus.

tv-1 Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
vaikutukset asutukseen, maisemaan, luontoon, kulttuuriympäristöön ja
liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteen ja puolustusvoimien
tutkatoiminnan asettamat rajoitteet voimaloiden lukumäärälle, koolle ja
sijoittelulle.
Yleisiä suunnittelumääräyksiä:
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa ensisijaisesti
maakuntakaavassa osoitettujen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeiden alueiden, arvokkaiden geologisten muodostumien,
valtakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden, luonnonsuojelualueiden ja
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luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden sekä
seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle.
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden
yhteisvaikutukset erityisesti maisemaan ja linnustoon sekä ehkäistävä
merkittävien haitallisten vaikutusten syntyminen. Lähekkäin sijoittuvien
tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskittämään
yhteiseen johtokäytävään.
Tuulivoimarakentamista
suunniteltaessa
on
otettava
ilmailuviranomaisen asettamat lentoesteiden korkeusrajoitukset.

2.5.2

huomioon

Siikajoen maankäyttöstrategia

Siikajoen kuntaan vuosina 2008–2009 laaditussa maankäyttöstrategiassa (AIRIX Ympäristö Oy 2009)
on osoitettu kunnan maankäytölliset puitteet ja esitetty maankäyttöohjelma, johon on kirjattu lähtökohdat, tavoitteet sekä strategia ja toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi.
Maankäyttöstrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2008. Maankäyttöstrategia päivitettiin
2011, jolloin se muutettiin kuntasuunnitelmaksi.

Ote Siikajoen maankäyttöstrategiasta 2008. Lähde Siikajoen kunta.
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2.5.3

Yleiskaava ja asemakaavat

Vartinojan hankealueen keskellä on Siikajoen Vartinojan tuulipuiston osayleis-kaava, jonka Siikajoen
kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2012. Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavaa laajennetaan nyt
koilliseen ja lounaaseen. Kaavalaajennus rajautuu lounaassa Jokivarren luonnosvaiheessa olevaan
osayleiskaavaan ja koillisessa Vartinvaara-Kivivaararan harjumuodostuma-alueeseen. Vartinojan
osayleiskaavan muutos- ja laajennus laaditaan samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa.
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa.

Siikajoen kaavoitustilanne on kerrottu Siikajoen kaavoituskatsauksessa 2013. Siikajoen kunnassa on
voimassa alla olevassa kuvassa tummanruskealla osoitetut osayleiskaavat. Asemakaavat on osoitettu
vaaleanruskeina alueina ja punaisella tekstillä (tilanne 05/2013).

Otteet voimassa olevista osayleiskaavoista. Lähde Siikajoen kunta.
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Siikajoen kunnassa on vireillä alla olevassa kuvassa oranssilla osoitetut yleiskaavahankkeet (tilanne
05/2013). Tämä kaavahanke on osoitettu numerolla 4.
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2.5.4

Muut suunnitelmat

Rakennusjärjestys
Siikajoen rakennusjärjestys on uusittu vastikään. Uusi rakennusjärjestys on yhteinen koko Raahen
seutukunnassa. Siikajoen valtuusto on hyväksynyt sen 15.12.2010 (§ 116), ja se on saavuttanut lainvoiman 24.1.2011. Rakennusjärjestys on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 28.2.2011.
Ydinvoimalahanke
Siikajoen kunta kuuluu Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalahankkeen välittömään vaikutusalueeseen.
Vaikutuksia
on
arvioitu
mm.
Fennovoiman
Internet
julkaisussa
osoitteessa:
http://www.fennovoima.fi/paikallissivut/pyhajoki/ymparistovaikutusten-arviointi.
Kulttuuriympäristöohjelma
Suunnittelualue kuuluu Siikajoen kulttuuriympäristöohjelmaan, joka on valmistunut 2010 (Joki virtaa,
Tapani Tommila). Paikallisesti merkittävien rakennusten inventointina on hyödynnetty kulttuuriympäristöohjelmaa.
Siikajoki EU-kuntoon –hanke
Siikajokivarsi EU-kuntoon -kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on ollut jokivarren kulttuurihistoriallisten kohteiden ja vesistökohteiden hoitaminen matkailullisesti hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009b). Hankkeen osaprojekteina on tehty mm. rakennusinventointeja sekä vanhojen rakennusten korjauksia.
Muita keskeisiä
Kylissä on voimaa -hankkeessa, joka on Siikajoen rannikkoseudun vetämä, kehitetään kylätoimintaa.
Hankkeessa ovat mukana myös Siikajoen kylät. Hankkeessa on toteutettu keväällä 2010 kysely, jolla
on selvitetty Siikajoen asukkaiden näkemyksiä kylien kehittämisestä.
Lisää: www.siikajoki.fi/showattachment.asp?ID=41022&DocID=31692
Matka kylämaisemaan -hanke (2001–2004) on tähdännyt Siikajokilaakson maisema- ja kulttuuriarvojen vaalimiseen osana Siikajokivarsi EU-kuntoon ohjelmaa. Hankkeessa on kehitetty informaatiojärjestelmä, joka kattaa tarkkaa tietoa Siikajokilaakson kulttuuriympäristöstä, luonnosta ja alueen palveluista. Hankkeen aika tehtiin 32 kylämaisemaan liittyvää suunnitelmaa, taajamakuvan kehittämiseen
ja kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyviä opinnäytetöitä (Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin
osasto), raivattiin ja harvennettiin yli 100 kohdetta sekä luotiin Siikajokilaaksoon pääteiltä eroavia
vaihtoehtoisia ajoreittejä. Vastuullisena toimijana on ollut ProAgria Oulun maaseutukeskus /maa- ja
kotitalousnaiset sekä ja Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
2009c).
Jokilaakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostus -hankkeen (2000–2005) tavoitteena muun muassa säilyttää alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten arvo, opastaa ja kouluttaa rakennusten kunnostamisessa, kohentaa maaseudun rakennettua ympäristöä, tukea
maaseutu- ja erityisesti kulttuurimatkailua ja luoda uusia työpaikkoja. Hankkeessa inventoitiin hajaasutusalueiden rakennukset ja laadittiin 135 korjaussuunnitelmaa osana Siikajokivarsi EU-kuntoon
ohjelmaa.
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3 TAVOITTEET
Kaavatyötä ohjaavat kunnan, asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet, suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet tarkentuvat kaavatyön
edetessä.
Alustavat tavoitteet:







edistetään tuulivoimaenergian tuotantoa
alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen
maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymisen edistäminen
ympäristön laadun säilyttäminen
luonnonympäristöön liittyvien arvojen säilyminen
alueidenkäytön suunnitelmallisuuden lisääminen

Tavoitteena on laatia Siikajoen Vartinojan osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset Vartinojan tuulipuiston muutokselle ja laajentamiselle.
Vartinojan oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat tavoitteet
Yleiskaavan tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja
muun maankäytön perustaksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon :











yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen sopivien alueiden riittävyys
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3.2 Valtakunnalliset tavoitteet
3.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto on 26.11.2001 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet on
tarkistettu (tarkistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.3.2009). Tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon
osayleiskaavaa laadittaessa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja viranomaisten
toiminnassa.
Tuulivoimarakentamisessa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat pyrkimystä keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista. tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa
on otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista sekä lentoturvallisuutta koskevat tavoitteet.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen. Näistä kaksi viimeistä eivät koske Siikajoen Vartinojaa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu
maakuntakaavassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:







toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Tätä hanketta koskevat erityisesti eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön latuun,
kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin, toimiviin yhteysverkostoihin
ja energiahuoltoon, sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin liittyvät
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta VAT:ien yleistavoitteissa todetaan mm., että
”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia” (Valtion ympäristöhallinto, 2010).

3.2.2

Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on
kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomen ilmasto- ja energiastrategian, joka pohjautuu EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin linjauksiin ja velvoitteisiin.
EU pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen, auringon ja biomassan, osuutta
energiantuotannostaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU pyrkii parantamaan energiatehokkuutta, ja näin vähentämään energiankulutusta 20 prosentilla ennustetusta. Suomi toimii
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa osana Euroopan unionia, ja Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen leikata maailman kasvihuonepäästöjä siten, että lämpeneminen pysyy enintään kahdessa asteessa, mikä tarkoittaa:
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päästöjen vähentämistä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2020 mennessä
päästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050
mennessä
pysäyttää energian loppukulutuksen kasvu ja kääntää se laskuun
nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 ja edelleen 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä
parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä

Tuulivoiman voimakas lisääminen Suomessa on osa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Suomessa
tuulivoimatuotannon kapasiteetti oli 288 megawattia vuoden 2012 lopussa (VTT, 2013). Tavoitteeksi
vuodelle 2020 on asetettu 1 TWh ja 3 TWh vuodelle 2050. Näitä tavoitteita tarkennetaan parhaillaan
käynnissä olevassa energiastrategian päivitystyössä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää voimakasta tuulivoiman lisärakentamista. Pohjois-Pohjanmaalla edellytykset tuulivoiman tuotannolle ovat
hyvät: Pohjanlahden tuulet vaikuttavat suosiollisesti rannikolla, ja alueen asutus ja muut toiminnot
ovat suhteellisen harvassa. Lisäksi alueella toimii runsaasti yrityksiä, jotka voisivat olla tuulivoimaalan toimijoina. (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2011a.)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (2008) mukaan tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Siikajoen hankkeen tarkoituksena on perustaa tuulivoimapuistot alueelle, jossa vaikutukset luontoon
ja ihmisiin ovat mahdollisimman pienet ja jonka tuuliolosuhteet mahdollistavat hankkeen taloudellisen kannattavuuden.

3.3 Viranomaisten tavoitteet
Siikajoen Vartinojan tuulivoimapuiston osayleiskaavatyötä on käsitelty ensimmäisen kerran viranomaisneuvottelussa 5.11.2012. Tällöin todettiin, että Pidetään toinen viranomaisneuvottelu, kun
YVA-selostuksesta annettu palaute on käsitelty.

3.4 Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteet
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4 TUULIVOIMAPUISTON TEKNINEN KUVAUS
4.3 Tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut
Perustamisolosuhteet
Vartinojan suunniteltujen tuulipuistojen alueella on maaperä pääosin lajittuneita maa-aineksia,
karkeaa hietaa, hiekkaa ja soraa. Maaperää peittää paikoin turvekerros. Lisäksi alueella on moreeniselänteitä. Kalliopaljastumia ei ole. Kallioperä on graniittia ja kiillegneissiä/-liusketta.
Tuulivoimalan rakenne ja rakentaminen
Tuulivoimalat voidaan perustaa pohjaolosuhteista riippuen joko maanvaraisina anturoina tai paalutettuina rakenteina. Tyypillisesti tämän kokoluokan voimaloissa maanvarainen anturan on halkaisijaltaan n. 20m ja perustamissyvyys 2.5-3.5m. Yleisin rakenneratkaisu on paikalla valettu betoninen
massiivilaatta, joka ohenee reunoille.
Tuulivoimalat rakennetaan 3 MW:n yksikköinä, jolloin napakorkeus on noin 120 metriä ja roottorin
halkaisija noin 120 metriä. Roottorin pyyhkäisypinta-ala on hehtaarin luokkaa. Tuulivoimaloiden torni
tulee todennäköisesti olemaan putkirakenteinen terästorni, joka kiinnitetään betoniseen perustukseen.
Yhden tuulivoimalan rakentaminen kestää valuineen noin kuusi viikkoa. Varsinainen voimalan pystytys kestää yleensä 4-5 päivää. Ensin raivataan puusto ja muu yli metrin korkuinen kasvillisuus noin 60
metrin säteellä rakennuspaikasta. Ylimääräiset maamassat kuoritaan pois, minkä jälkeen tehdään
perustukset.
Tuulivoimapuiston rakentaminen ja huolto edellyttävät tieyhteyttä jokaiselle tuulivoimalalle. Hankkeessa voidaan hyödyntää osin alueella jo sijaitsevia teitä. Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät yksittäiset osat ovat roottorin lavat noin 50-60 metrin
pituisina. Sijoituspaikoille johtavia teitä tulee mahdollisesti vahvistaa ja rakentaa osin kokonaan uusia
tieyhteyksiä. Teiden tulee olla vähintään 4 – 5,5 metriä leveitä.

Ylhäällä maanvarainen laattaperustus ja oikealla teräsbetonipaaluratkaisu tuulivoimalan
perustuksessa
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Tuulivoimalan osat (Motiva Oy, 2011).

4.4 Hankkeen sähkötekninen kuvaus
Sähköverkkoon liittyminen
Jokaisella tuulivoimalalla on oma muuntaja, jossa voimalan generaattorijännite muunnetaan keskijännitteeksi. Muuntaja on voimalan sisällä tai voimalan lähellä erillisessä rakennuksessa, jonka koko
on tyypillisesti noin 4 m x 4 m x 3 m. Sijainti määräytyy turbiinivalmistajan ja -tyypin perusteella.
Puiston alueella voimalat liitetään sähköasemaan maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan huoltoteiden yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa. Kaapelit asennetaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen.
Mikäli asennussyvyys on tätä pienempi tai asennuspaikalla on erityisvaatimuksia, esimerkiksi mekaanista rasitusta, kaapelit suojataan erikseen asennettavilla kaapelisuojilla.
Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan muuntoasema (sähköasema), jossa tuuli-voimaloiden tuottama sähkö muunnetaan tarvittavaan siirtojännitteeseen, joka on 110 kV. Muuntoasema aidataan
Sähköaseman aidatun alueen, johon sijoitetaan sähkötekniset laitteet ja asemarakennus, koko on
tyypillisesti noin 50 m x 30 m. Sähköaseman alue merkitään kaavassa EN -alueeksi.
Vartinojan muuntoasemalta tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään 110 kV verkkoliittymällä
Ruukin Jussinkankaan sähköaseman kautta edelleen valtakunnan verkkoon.
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5 YVA-MENETTELYN YHTEYDESSÄ SELVITETYT VAIHTOEHDOT
Samaan aikaan Vartinojan tuulivoimapuistohankkeen kanssa laaditaan myös Isonevan tuulipuiston
mahdollistava osayleiskaava. Isonevan alue sijaitsee noin 4,5 km Siikajoen kylästä etelään Siikajoen
lounaispuolella Isonevan luonnonsuojelualueen ja Siikajoen välisellä alueella. Vartinojan ja Isonevan
tuulivoimala-alueiden välinen etäisyys on lähimmillään noin kaksi kilometriä. Vartinojan ja Isonevan
tuulivoimapuistohankkeille on laadittu yhteinen ympäristö-vaikutusten arviointi (YVA ).
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa ja niin sanottua "nollavaihtoehtoa" eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Tarkasteltujen vaihtoehtojen erot
muodostuvat pääosin tuulivoimaloiden määrästä eri vaihtoehdoissa. Kaikki tarkastellut vaihtoehdot
perustuvat todellisiin toteuttavissa oleviin vaihtoehtoihin. Vartinojan tuulivoimapuiston osayleiskaava perustuu YVA -menettelyn yhteydessä tehtyyn vaihtoehtotarkasteluun.
VE0:

hanketta ei toteuteta

VE0+:

Vartinojan alueelle toteutetaan 9 tuulivoimalaa (27 MW)

VE1:

Vartinojan alueelle toteutetaan 15 ja Isonevan alueelle 17 tuulivoimalaa (96 MW)

VE2:

Vartinojan alueelle toteutetaan 20 ja Isonevan alueelle 22 tuulivoimalaa (126 MW)

VE3:

Vartinojan alueelle toteutetaan 17 ja Isonevan alueelle 24 tuulivoimalaa (123 MW)

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät melu-, luonto- ja maisemavaikutuksiin sekä
rakentamisen aikaisiin liikennevaikutuksiin. Meluvaikutukset voidaan minimoida suunnittelun (voimalasijoittelu) avulla. Voimalasijoittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan luontovaikutukset. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on esitetty monia keinoja, jotka toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan. Liikennemääriin voidaan vaikuttaa kuljetuslogistiikan optimoinnilla.
Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella arvioidaan vaihtoehto VE3 toteuttamiskelpoisimmaksi
laajennusvaihtoehdoksi. Pohjavesialueella sijaitsee vain yksi voimala ja yksi sijaitsee pohjavesialueen
rajalla. Harjujensuojeluohjelma-alueella tai valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien
alueella ei sijaitse yhtään voimalaa. Isonevan hankealueella joudutaan tekemään väliaikaisia muutostöitä paikalliseen museotiehen, jotta tuulivoimaloiden osat saadaan kuljetettua hankealueelle. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot melun osalta ylittyvät lievästi (0,2 dB) vain yhdessä tarkastelluista kohteista. Etäisyys Siikajoen suot ja lintuvedet Natura 2000 –kohteeseen on suurempi kuin
vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Hankevaihtoehdoista vaihtoehdolla VE0+ on pienimmät ympäristövaikutukset, mutta ei ole kuitenkaan sellaisenaan taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ottaen huomioon
infrarakentamisen (sähkönsiirto, tiet) kustannukset.
Vaihtoehto VE2 on ympäristövaikutuksiltaan merkittävin. Sen suurimmat ympäristölliset haasteet
koskevat rakentamista pohjavesialueelle (4 voimalaa), harjujensuojeluohjelma-alueelle (3 voimalaa)
ja valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien alueelle (3 voimalaa). Uusia teitä rakennettaisiin tässä vaihtoehdossa valtakunnallisesti arvokkaille tuuli- ja rantakerrostuma-alueille Vartinojan hankealueella kolmelle tuulivoimalle ja Isonevan alueella yhdelle voimalalle. Isonevan hankealueella joudutaan tekemään väliaikaisia muutostöitä paikalliseen museotiehen, jotta tuulivoimaloiden osat saadaan kuljetettua hankealueelle. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot melun
osalta ylittyvät tarkastelluista kohteista neljässä. Etäisyys Siikajoen suot ja lintuvedet Natura 2000 –
kohteeseen on pienempi kuin vaihtoehdoissa VE3 ja VE1.
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Vaihtoehto VE1 sijoittuu ympäristövaikutuksiltaan vaihtoehtojen VE2 ja VE3 välille. Pohjavesialueelle,
harjujensuojeluohjelma-alueelle ja valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien alueelle
sijoitetaan vastaava määrä voimaloita kuin vaihtoehdossa VE3. Uusia teitä rakennettaisiin tässä vaihtoehdossa valtakunnallisesti arvokkaille tuuli- ja rantakerrostuma-alueille Isonevan hankealueella
yhdelle voimalalle. Isonevan hankealueella joudutaan tekemään väliaikaisia muutostöitä paikalliseen
museotiehen, jotta tuulivoimaloiden osat saadaan kuljetettua hankealueelle. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot melun osalta ylittyvät neljässä kohteessa kuten vaihtoehdossa VE2, mutta
hieman vähemmän. Etäisyys Siikajoen suot ja lintuvedet Natura 2000 –kohteeseen on pienempi kuin
vaihtoehdossa VE3, mutta suurempi kuin vaihtoehdossa VE2.
Ympäristöselvityksessä on käsitelty voimajohtolinjan kahta vaihtoehtoista reittiä välillä Vartinoja –
Isoneva. Linjaukset on nimetty vaihtoehdoiksi VE1 ja VE3. Alkuvaiheessa tarkastelussa oli myös vaihtoehto VE2, mutta se poistettiin jatkotarkastelusta ympäristösyistä.
Voimajohto sijoittuu pääasiassa uuteen maastokäytävään, tosin Siikajoen ylityskohdassa johdon
linjaus kulkee noin 250 metrin matkalla jo olemassa olevan sähkölinjan kulkuaukossa. Voimajohtoalueen johtoalueen leveys on noin 46 metriä, josta täysin avoinna pidettävän johtoaukean leveys on
26 metriä. Selvityksessä tarkastellut vaihtoehdot 1 ja 3 sijoittuvat pääasiassa peitteiseen ympäristöön
lukuun ottamatta peltoaukeita ja Siikajokivarren asutusvyöhykettä. Voimajohtoreitillä ei ole luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita, mutta sillä on iso vaikutus lähimaisemaan. Voimajohdot
ja -pylväät sekä johtoaukea näkyvät maisemassa, minkä lisäksi linjojen rakentaminen saattaa muuttaa metsänreunoja ja avata näkymälinjoja. Vaikutus on kuitenkin pääosin paikallinen, ja kaukomaisemavaikutuksia on vain avoimessa maisemassa. Voimalinjan ylittäessä Siikajoen jokiuoman ja sitä
ympäröivät peltoalueet on vaikutus suurimmillaan. Raportin kuvissa on pääsääntöisesti esitetty sähkönsiirtolinja VE1. Vaihtoehtoiset linjaukset poikkeavat toisistaan ainoastaan Vartinojan alueella,
missä VE1 myötäilee harjanteella olevaa metsäautotietä ja VE3 on linjattu hieman idemmäksi.
Toteutuksen ja tuotannon aikana tulee huomioida esitetyt ympäristövaikutuksia vähentävät toimenpiteet. Toiminnan vaikutusten seuranta on erittäin tärkeää, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.
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VARTINOJA

ISONEVA

Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistohankkeille laaditussa yhteisessä ympäristö-vaikutusten arvioinnissa
(YVA ) tutkittiin neljää vaihtoehtoa tuulipuistojen toteuttamiseksi. Kaavoituksen pohjaksi valittiin VE3.
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6 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiasta. Tiivis vuorovaikutus kaavan laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnistumiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.
Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat:




alueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt
kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee
viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee

Lisäksi osallisia ovat muun muassa:














Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Paavolan Vesi Oy
Oy Vattenfall Ab
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO
Siikajoki-seura
Revonlahden kyläyhdistys
Siikajoen osakaskunta
Siikajoen kalastuskunta
Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistys
MTK - Siikajoki
Siikajokilaakson tuottajajärjestö
Ruukin luonnonsuojeluyhdistys ry

Kaavoitusta on viety eteenpäin ja esitelty YVA-menettelyn yhteydessä järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ja seurantaryhmän kokouksissa. YVA-menettelyn yhteydessä hankkeen tiedonvälityksen ja vuorovaikutuksen tueksi perustettiin seurantaryhmä, joka on valvonut ja ohjannut työn suoritusta sekä
välittänyt siitä tietoa eri sidosryhmille. Ensimmäinen seurantaryhmän kokous pidettiin helmikuussa
2012, toinen lokakuussa 2012 ja kolmas helmikuussa 2013. Seurantaryhmä on siten kokoontunut
kerran YVA-ohjelmavaiheessa ja kaksi kertaa YVA-selostusvaiheessa. Seuranryhmän kokouskutsu
lähetettiin seuraaville tahoille:












Siikajoen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys
Paavolan Vesi Oy
Limingan Vesihuolto Oy
Revonlahden kotikyläyhdistys ry
Siikajoen Eräveljet ry
Siikasalon seurakunta
Metsähallitus luontopalvelut

Siikajoki / Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

49








Museovirasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Lumijoen kunta
Raahen kaupunki
Empower Oy
Fingrid Oyj

YVA-ohjelmavaiheen vuorovaikutustilaisuus järjestettiin toukokuussa 2012. Tilaisuuteen osallistui
vähän yli 20 ihmistä järjestävien tahojen lisäksi. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti hankkeen
melu- ja maisemavaikutuksista. Tuulivoimaloiden yövalot herättivät myös huolta osallistujissa.
Selostusvaiheessa järjestettiin aiemmasta suunnitelmasta poiketen ylimääräinen tiedotustilaisuus, jonka tarkoituksena oli informoida lähialueen asukkaita ja keskustella heidän näkemyksistään hanketoteutuksesta. Ylimääräinen tiedotustilaisuus järjestettiin lokakuussa 2012 ja
siihen osallistui noin 30 ihmistä järjestävien tahojen lisäksi. Hankkeen melu- ja maisemavaikutukset olivat edelleen kiinnostuksen ja keskustelun kohteita. Eräs kuulija oli kiinnostunut siitä, miten
voimaloiden melu eroaa taustaäänistä, joita nyt ei juuri ole. Pohjaveden pilaantumisvaara herätti
myös keskustelua.
YVA-selostusvaiheen 3. yleisötilaisuus järjestettiin 18.3. 2013.
Kaavan valmistelusta ja kaavatyön edistymisestä on tiedotettu Siikajoen kunnan ilmoitustaululla,
kuntatiedotteessa (Siikasanomat), Siikajokilaakso ja Raahen seutu -lehdissä ja Siikajoen kunnan nettisivuilla, www.siikajoki.fi.
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6.1 Suunnittelun vaiheet
-

Osayleiskaavan laatimisesta on päätetty 200x.
15.10.2012 Siikajoen kh § 302, kaavoituksen vireilletulo oas nähtäville
Luonnos nähtävillä, touko-kesäkuu 2013
Ehdotus nähtävillä xxx-xxxx 2013

Kaavatyöstä on pidetty seuraavat viranomaisneuvottelut:
- 1. viranomaisneuvottelu 5.11.2012

Lisäksi kaavatyötä on käsitelty ja esitelty seuraavissa YVA-menettelyn yhteydessä pidetyissä tilaisuuksissa:
-

20.1.2012 YVA, ELY, aloituskokous
29.2.2012 1. seurantaryhmä
23.5.2012 YVA-ohjelma, yleisötilaisuus (esiteltiin OAS)
29.5.2012 110kV, Isoneva-Vartinoja voimalinjan viranomaisneuvottelu
4.10.2012 2. seurantaryhmä, yleisötilaisuus
5.11.2012 Kaavoituksen 1. von
5.2.2013 3. seurantaryhmä
18.3.2013 3. yleisötilaisuus
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7 YLEISKAAVA
7.1 Kaavaluonnosvaihe
Kaikki YVA- menettelyssä esitetyt vaihtoehdot ja sähkönsiirtoreitit ovat toteuttamiskelpoisia ja
todellisia vaihtoehtoja osayleiskaavoituksen pohjaksi. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella
arvioitiin vaihtoehto VE3 toteuttamiskelpoisimmaksi laajennusvaihtoehdoksi. Osayleiskaavoitusta on
viety eteenpäin YVA:ssa esitetyn VE 3:n pohjalta. Kaavaluonnosvaiheessa ei ollut vielä käytettävissä
yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamaa lausuntoa.

7.2 Kaavaehdotusvaihe

7.3 Osayleiskaavan ratkaisut, merkinnät ja määräykset
Tehtävänä on laatia Siikajoen Vartinojan osayleiskaavan laajennus, jolla luodaan edellytykset Vartinojan tuulipuiston laajentamiselle. Vartinojan hankealueen keskellä on Siikajoen Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava, jonka Siikajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 1.2.2012. Osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 12.4.2012. Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavaa laajennetaan nyt koilliseen ja lounaaseen. Kaavalaajennus rajautuu lounaassa Jokivarren luonnosvaiheessa olevaan osayleiskaavaan ja
koillisessa Vartinvaara-Kivivaararan harjumuodostuma-alueeseen.



voimassa oleva osayleiskaava, sininen rajaus



kaavamuutos, musta vinorasteri



kaavalaajennus, punainen rajaus
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Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 3 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 120 metriä
ja roottorin halkaisijat 120 metriä. Roottorin pyyhkäisypinta-ala on hehtaarin luokkaa. Tuulipuiston
kokonaisteho olisi 33 MW. Tuulivoimaloiden vaatima alue on laajuudeltaan n. 730 ha. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, voimaloita yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä maakaapeleista ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.
Tuulivoima-alueella tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään alueelle rakennettavan 110 kV voimajohtoyhteydellä Ruukin Jussinkankaalle rakennettavalle sähköasemalle.
Samaan aikaan Vartinojan tuulivoimapuistohankkeen kanssa laaditaan myös Isonevan tuulipuiston
mahdollistava osayleiskaava. Isonevan alue sijaitsee noin 4,5 km Siikajoen kylästä etelään Siikajoen
lounaispuolella Isonevan luonnonsuojelualueen ja Siikajoen välisellä alueella. Vartinojan ja Isonevan
tuulivoimaloiden välinen etäisyys on lähimmillään noin kaksi kilometriä. Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistohankkeille on laadittu yhteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA ).
Tuulivoimarakentamisen osalta alueet on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä maatalousalueeksi (MT). Osayleiskaavaan on merkitty alueen poikki kulkevaksi suunniteltu sähkölinja Isoneva-Vartinoja (EN). Osayleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen ohjaukseen. Tuulivoimaloiden alueet on rajattu kaavaan tv-merkinnällä. Yksittäisen tuulivoimalan
ohjeellinen sijoitus on merkitty tv-alueen sisällä katkoviivalla. Osayleiskaavassa osoitetaan lisäksi
tuulivoimaloita palvelevat huoltotiet sekä sähköaseman sijainti. Kaavamerkinnöin ja -määräyksin on
varmistettu alueelta havaittujen luontoarvojen sekä muinaismuistojen huomioon ottaminen tuulivoimapuiston rakentamisessa.

7.4 Osayleiskaavamääräykset
(Täydennetään kaavaehdotusvaiheessa)

8 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
(täydennetään kaavaehdotusvaiheessa)
Osayleiskaavan arvioinnissa vaikutuksia kuvataan niiden muutosten kautta, joita toteuttaminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan. MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti vaikutukset arvioidaan liittyen
1

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2

maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3

kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;

4

alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Arvioinnin
tulosten lisäksi on hyödynnetty aikaisemmin laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia.
110 kV:n johtokadun alueelta on laadittu erilliset ympäristöselvitykset. Osayleiskaavan arvioinnissa
vaikutuksia on kuvattu niiden muutosten kautta, joita toteuttaminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan.
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Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat
visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia lähiympäristöön voivat aiheuttaa myös
tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen.
Luontovaikutukset kohdistuvat pääasiassa tuulivoimapuistojen ja hankkeen sähkönsiirtoreitin alueelle sekä niiden välittömään lähiympäristöön. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden ja suojelullisesti arvokkaan lajiston mahdollinen esiintyminen.
Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin sekä sähkönsiirron voimajohtojen rakentamisesta saattaa aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle niiden sijainnista riippuen. Tuulivoimalan ympäristön ja johtoalueiden rakentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia kasvillisuusvaikutuksia. Tästä saattaa aiheutua vaikutuksia myös eläimille, esim. linnuille
elinympäristön muutoksina ja pesäpuiden menetyksinä. Suurikokoisille linnuille tuulivoimalat aiheuttavat myös törmäysriskin.
Merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset ovat asumisviihtyvyyteen, luonnon virkistyskäyttöön (marjastus, ulkoilu, metsästys) ja työllisyyteen kohdistuvat vaikutukset. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi
syntyä myös melun ja varjostuksen kokemisesta, maiseman muutoksista sekä mahdollisista turvallisuusriskeistä. Sosiaalisina vaikutuksina voidaan myös pitää ihmisten kokemia huolia ja uhkia hankkeen vaikutuksista.
Meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden, tuulivoimalaitosten ja voimajohdon
rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimalaitosten lavat aiheuttavat pyöriessään
aerodynaamista melua.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat luonteeltaan lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.

8.3 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Tuulivoimaloiden ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista vaikutuksista. Rakennusaikana ja voimaloiden purkamisen aikana voi aiheutua vaikutuksia lisääntyneestä liikenteestä ja normaalista rakentamismelusta. Toiminnanaikaisista ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista
merkittävimpiä ovat maisemakuvan muutos, melu ja varjostus.
Epätietoisuus uudishankkeen todellisista vaikutuksista herättää usein epäilyksiä ja negatiivista suhtautumista. Ihmiset arvioivat usein vaikutuksia perustuen omiin mielikuviinsa, jotka ovat voineet
muodostua esim. median uutisoinnin tai äänekkäiden vastustajien kautta.
8.3.1

Sosiaaliset vaikutukset

Nykytila
Lähialueella asutus on maaseutumaisen harvaa. Asutus on keskittynyt viljelysalueiden läheisyyteen
Siikajokivarteen. Lähinnä asutusta (n. 1100 metrin etäisyydellä) sijaitsee mylly nro 21.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat erityisesti lisääntynyt liikenne (erityisesti erikoiskuljetukset) ja
rakentamismelu
Toiminnan aikaiset vaikutukset
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Tuulivoimapuiston viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin
koettuja. Tuulivoimalat muuttavat asukkaiden arkipäiväistä elinympäristöä ja tuulivoimaloiden näkyminen, ääni, liike ja varjostus voidaan kokea virkistyskäyttöä haittaavana. YVA-menettelyn aikana
saadun palautteen mukaan tuulivoimapuiston ja asutuksen läheisyys huolestutti alueen asukkaita.
8.3.2

Meluvaikutukset

Tuulivoimaloiden melu on pääosin laajakaistaista. Äänitehotasoon ja havaittuun melutasoon vaikuttavat tuulennopeus ja tuuliprofiili. Tuulivoimaloiden melu on jaksottaista, joten se erottuu taustamelusta. Usein tuulivoimaloiden melu koetaan häiritsevämpänä kuin monet muut melulähteet kuten
esim. liikenne juuri erottuvuuden takia. Taustaäänen voimakkuuteen vaikuttavat tuulennopeuden
lisäksi havaintopaikan ympäristö ja vuodenaika.
Nykytila
Hankealueilla ei ilmene merkittävää taustamelua. Valtatien 8 liikenne ei kantaudu hankealueille, eivätkä myöskään merkittävästi teiden 807 ja 8110 liikenteen äänet. Hankealueiden läheisyydessä ei
harjoiteta meluavaa teollista tai vastaavaa toimintaa. Puolustusvoimien lentoharjoittelusta aiheutuu
välillä merkittävää melua
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana melua aiheutuu lähinnä liikenteestä ja maanrakennustöistä. Meluavin työvaihe
on perustusten paalutus. Voimalarakentaminen tapahtuu verrattain etäällä lähimmästä asutuksesta,
joten meluhaitan ei arvioida olevan erityisen merkittävä.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Melumallinnuksen tulokset osoittavat, että meluarvot hankevaihtoehdolla ylittyvät kahdessa eri tarkastelukohteessa valituista 21 kohteesta (lähin asutus). Kaiken kaikkiaan melua aiheutuu jonkin verran jokaiselle tarkastelukohteelle, mutta valtioneuvoston asettamia ulkomelutason ohjearvoja ei
ylitetä yhdessäkään kohteessa.
Mallinnukseen valittiin suunnittelun tässä vaiheessa esillä olleista tuulivoimalavaihtoehdoista kovaäänisin, tässä tapauksessa Nordex N117. Mikäli päädytään hiljaisempaan turbiinivaihtoehtoon, on
myös meluvaikutusalue pienempi.

8.3.3

Varjostusvaikutukset

Valon ja varjon vilkkuminen (välke) voi olla häiritsevää auringon paistaessa tuulivoimalan takaa. Liikkuva varjo voi ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän voimalasta. (Ympäristöministeriö, 2011.)
Tuulivoimalan varjostusvaikutus syntyy, kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta tuulivoimalan
takaa. Tällöin tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja, jotka havaitaan tarkastelupisteessä auringon valon nopeana vaihteluna eli välkkeenä. Koska välke riippuu sääolosuhteista, voidaan välkkymistä havaita vain aurinkoisina päivinä tiettyinä kellonaikoina vuodessa.
Nykytila
Nykyään hankealueilla tai niiden läheisyydessä ei ole toimintoja, jotka aiheuttaisivat välkevaikutuksia.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana ei ole varjostusvaikutuksia.
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Toiminnan aikaiset vaikutukset
Kun tarkastellaan yksittäisille kohteille aiheutuvaa varjostusvaikutusta (kohteiksi valittu tuulivoimaloita lähinnä oleva asutus), ovat varjostusvaikutukset vähäiset. Tarkastelussa käytetty Ruotsin ohjearvo 8 tuntia vuodessa ei ylitty yhdessäkään kohteessa.

8.3.4

Terveysvaikutukset

Tuulivoimapuistojen terveysvaikutukset liittyvät erityisesti tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikutuksiin. Myös sähkönsiirrolla voi joissain tapauksissa olla havaittavia terveysvaikutuksia Alankomaissa toteutetussa tutkimuksessa tuulivoimaloiden melun raportoitiin johtavan yöllisiin heräämisiin
melutasojen ylittäessä 40 dB (Bakker ym, 2012). Tutkimuksessa unihäiriöiden raportointi perustui
vain omaan raportointiin ja unihäiriöksi tulkittiin jo kerran kuukaudessa tapahtunut herääminen.
Tämän hankkeen melumallinnuksen perusteella missään tutkitussa kohteessa ei ylitetä 40 desibeliä.
Vapaa-ajan asumiseen tarkoitetulla alueella unihäiriöt ovat epätodennäköisiä noudatettaessa tuulivoimaloiden melun suunnitteluohjearvoja (35 dB), jotka huomioivat alueen erityisluonteen. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut yölliselle ulkomelulle 40 dB ohjearvoa. (Lanki, 2012.)
Välke (varjostus) voi vaikuttaa hyvinvointiin, mutta varsinaista terveysriskiä se ei muodosta: suuret
tuulivoimalat pyörivät niin hitaasti, ettei epileptisen kohtauksen riskiä ole. (Lanki, 2012.)
Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu pitkään, mutta terveydellisistä haitoista ei ole tieteellistä näyttöä.
Nykytila
Alueen nykymelutilannetta on käsitelty meluvaikutusten yhteydessä. Alueella kulkee 20 kV voimajohto
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Voimaloiden rakentamisen aikana aiheutuu melua liikenteestä ja varsinaisista rakennustöistä, lähinnä
perustustöistä. Rakentamisella ei arvioida olevan merkittäviä terveysvaikutuksia.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Meluselvityksen perusteella Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ulkomelutason ohjearvot eivät ylity
yhdessäkään kohteessa (lähin asutus).

8.3.5

Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset

Tuulivoimaloiden turvallisuuteen liittyvät vaikutukset tarkoittavat lähinnä rakentamisen aikaisia liikenneturvallisuusvaikutuksia, joita on käsitelty liikennevaikutukset kappaleessa. Tuulipuiston toiminnan aikana turvallisuusvaikutukset tarkoittavat ensisijaisesti voimaloiden lapaturvallisuutta (rikkoutuminen) ja jään mahdollista sinkoutumista lavoista.
Tuulivoimalalle joudutaan asettamaan turvallisuussyistä suurin sallittu tuulennopeus, jonka jälkeen
voimala on pysäytettävä.
Mikäli tarvetta ilmenee, on voimalat mahdollista varustaa jääntunnistusautomatiikalla. Jäämittaus on
mahdollista yhdistää varoitusvaloon, joka kertoo jään kertymisestä. Myös voimaloiden pysäyttäminen on mahdollista anturin antaman signaalin perusteella.
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Nykytila
Hankealueiden tämänhetkiset suurimmat ihmisten turvallisuuteen liittyvät uhat muodostuvat lähinnä
liikenteestä (henkilöauto, maa- ja metsätalous). Hankealueilla sijaitsee etälietesäiliötä, joihin kuljetetaan lietelantaa välivarastoitavaksi ennen peltolevitystä.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden rakentamisaikaiset turvallisuusvaikutukset tarkoittavat lähinnä liikenneturvallisuutta ja työtapaturmia.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Kokemusten mukaan tuulivoimaloista irtoavat jääkappaleet putoavat hyvin lähelle voimaloita. Suomessa ei ole tiedossa yhtään tapausta, jossa voimalasta irronnut jää olisi osunut voimalan lähellä
liikkuneeseen henkilöön. Täten todennäköisyys sille, että voimaloiden läheisyydessä olevaan henkilöön osuu jääkappale, arvioidaan erittäin pieneksi. (WSP Finland Oy, 2012.)
Wind Watchin mukaan voimaloissa esiintyneet tulipalot ovat tuhonneet maailmassa muutaman voimalan. Tuulivoimaloiden korkeuden vuoksi paloja on haastavaa sammuttaa, ja joissakin tapauksissa
tulipalot ovat aiheuttaneet myös maastopaloja.

8.3.6

Liikennevaikutukset

Liikennevaikutusten yhteydessä tarkastellaan myös vaikutuksia viestiyhteyksiin ja puolustusvoimien
valvontasensoreihin.
Hankkeen liikennevaikutukset ajoittuvat erityisesti tuulipuistojen, sähkönsiirron ja sähköasemien
rakennusaikaan. Tuulivoimalasijoittelut täyttävät täten Liikenneviraston ohjeen etäisyysvaatimukset.
Lentoestelupaa haetaan tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä
mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista Liikenteen turvallisuusvirastolta. Finavialta haetaan lentoestelausuntoa.
Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta antennitelevisiovastaanottoon suunniteltujen tuulivoimapuistojen
lähialueilla. Tuulivoimaloilla saattaa olla tv- ja radiotoimintaan kolmenlaisia vaikutuksia: 1) tuulipuiston läpi kulkeva signaali vaimentuu, 2) heijastukset voimaloiden rungoista ja 3) roottorien lavoista.
Oulun lentokenttä sijaitsee noin 25 kilometrin päässä koillisessa Vartinojan lentokenttää lähimmästä
voimalasta.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä antennitelevisiovastaanotto tapahtuu Oulusta, jonne
matkaa on noin 55 kilometriä.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Voimajohdon rakentamisen aikana maanteille asennetaan tien reunaan suojauspukit voimajohdon
ylityksen rakentamista varten. Myöskään voimajohtopylväiden pystytyksen yhteydessä teitä ei lähtökohtaisesti jouduta sulkemaan. Rakennustyöt tehdään liikenne- ja muu turvallisuus maksimoiden.
Teiltä vaadittavat kantavuudet, leveydet, kaarresäteet ja kaltevuudet tuulivoimaloiden ja nostokaluston kuljetuksiin määrittyvät tarkasti vasta kun lopullinen turbiinitoimittaja, kuljetus- sekä nostokalusto ovat tiedossa. Teiden leveyden on oltava vähintään noin 4,5 - 5 metriä.
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Vartinojan tulotie Vartintie on tutkittu tutkaamalla. Ko. tie on ollut raskaan kaluston käytössä pitkään
joten myös se kertoo tien tiivistymisestä ja kantokyvystä. Tien leveys on pääosiltaan riittävä
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron huoltotöistä aiheutuu liikennettä, mutta liikennemäärät eivät ole
merkittäviä.
Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsee Digita Oy:n lausunnon mukaan noin 150 asukasta, joiden
antennitelevisiovastaanottoon Vartinojan tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä. Kyseisten talouksien TV-vastaanotto tapahtuu suunnitellun Vartinojan tuulipuiston yli.
VTT:n tekemän tutkaselvityksen perusteella puolustusvoimat on antanut lausuntonsa hankkeen haittavaikutuksista puolustusvoimien valvontasensoreihin. Yhdessä muiden lähialueiden tuulivoimahankevastaavien, kuntien, TEMin ja puolustusvoimien kanssa on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin
tutkajärjestelmän muuttamiseksi ja parantamiseksi siten, että tuulivoimaloiden tutkille aiheuttamat
haitat voidaan poistaa riittävästi. Puolustusvoimat on antanut ennakkoilmoituksen, jonka perusteella
väliaikainen ratkaisu on käytettävissä siten, että Raahen-Siikajoen alueen suunnitellut tuulivoimalat
voidaan ottaa käyttöön 1.1.2014.

8.3.7

Virkistyskäyttövaikutukset

Hankealueiden virkistyskäyttö koostuu luonnossa liikkumisesta (kävely, hiihto), marjastuksesta ja
sienestyksestä sekä hirvien ja metsäkanalintujen metsästyksestä. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei
estä metsästystä alueilla. Hankkeen vaikutus metsästykseen on lähinnä metsästyksen mielekkyyden
väheneminen, kun alueiden luonne muuttuu tuulivoimaloiden rakentamisen myötä. Hankealueille
rakennettavat uudet tiet helpottavat virkistyskäyttöä, kun alueet ovat entistä paremmin saavutettavissa esimerkiksi alueella liikkuville marjastajille.
Nykytila
kuntorata/hiihtolatu sijaitsee lähimmillään noin 500 metrin päässä kaakossa. Siikajoen kunnan
maankäyttöstrategiassa on merkitty kehitettäviä virkistyskohteita Papinkankaan, Vartin-Kivivaaran ja
läntisen Kivivaaran alueille. Papinkankaan ja Vartin Kivivaaran alueilta hankealueelle on matkaa vähintään kilometrin verran. Läntisen Kivivaaran suunniteltu virkistyskäyttöalue sijoittuu muutaman
sadan metrin päähän hankealueen pohjoisimmista voimaloista. (Ramboll, 2011.)
Suunnitelluilla tuulipuistoalueilla ei sijaitse merkittäviä hirvenmetsästysalueita valtion mailla. Lähin
valtion hirvenmetsästysalue sijaitsee 60 kilometrin päässä hankealueesta kaakkoon (Metsähallitus
2010). Metsäkanalintuja (metso, teeri ja pyy) metsästetään hankealueen ympäristössä. Hankealueella ja sen ympäristössä metsästetään paikallisen metsästysseuran mukaan hirviä ja pienriistaa, kuten
metsäkanalintuja. Metsästysseura Siikajoen Eräveljien metsästysmaat sisältävät Vartinojan tuulipuiston hankealueen ja sen ympäristön ja alue on seuran keskeisintä metsästysmaastoa.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden (tiet, sähkönsiirto) rakentamisen aikana alueella suoritetaan
melua aiheuttavia rakennustöitä. Alueella liikennöidään myös huomattavasti enemmän kuin nykyisin
tai toiminnan käynnistymisen aikana. Erikoiskuljetukset voivat vaikeuttaa muuta liikennöintiä. Voimajohdon rakentamisen aikana sen välittömässä läheisyydessä voi olla liikkumisrajoituksia. Rakennustyöt kestävät yhden voimalan osalta valuineen noin kuusi viikkoa, joten rakennustöistä aiheuttava
haitta on melko lyhytaikainen.
Rakennustöiden aikaan alueen virkistyskäytölle aiheutuu merkittäviä vaikutuksia.
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Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankealueiden tiet ovat paikoitellen erittäin huonossa kunnossa, eikä niillä suurelta osin pysty liikkumaan tavallisella henkilöautolla. Tuulivoimaloiden rakentamiseen kuuluu nykyisten metsäteiden
kantavuuden parantaminen ja leventäminen sekä uusien teiden rakentaminen.

8.3.8

Taloudelliset ja elinkeinovaikutukset

Tuulivoimapuistolla on monia positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen. Voimalaitoksista maksettava
kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuo tuloja kunnalle ja kuntalaisille.
Lisäksi tuulivoimapuisto voi synnyttää muutakin kuin taloudellista toimintaa kuten uudenlaista matkailuyrittäjyyttä. (Tuulivoimaopas, 2012.)
Hankealueilla voidaan edelleen harjoittaa maataloutta lähes entiseen tapaan.
Voimajohdon käytön aikana maataloudelle haittaa voivat aiheuttaa pelloilla sijaitsevat pylväät ja
harukset, jotka vaikeuttavat maatalouskoneiden liikkumista.
Metsätaloudelle aiheutuu haittaa menetetyn metsätalousmaan kautta. Metsämaata kaadetaan johtoaukean alta noin 15 hehtaaria. Voimajohto-aluetta ei voida jatkossa käyttää perinteiseen metsänkasvatukseen. Sähköturvallisuuden ja sähkönsiirron käyttövarmuuden turvaamiseksi, linjan alla oleva
puusto raivataan määräajoin. Marjanviljely tai vaikka joulukuusen kasvatus linjan alla on mahdollista
erillisen raivausaluesopimuksen kautta.

8.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset
Nykytila
Vartinojan tuulipuiston suunnittelualue on maisematyypiltään pääasiassa luonnonmaisemaa: suota ja
havumetsää, joka muutamassa kohdassa on muutettu viljelypelloksi.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset ovat paikallisia kohdistuen tieverkon muutostarpeisiin
sekä tuulivoimalayksiköiden ja tarvittavien sähkönsiirtolinjojen lähialueiden muutostöihin, mm. metsänraivaukseen. Rakentamisaikaiset nosturit saattavat näkyä myös laajemmalle alueelle, mutta tämä
vaikutus on tilapäinen.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Maisemavaikutus on muutos maiseman rakenteessa, luonteessa tai laadussa. Tuulivoimaloiden merkittävimmät ja laajimmat vaikutukset koskevat maisemakuvaa.
Lähialueiden asukkaiden kannalta maisemavaikutus on tuulivoiman osalta ehkä merkittävin. Itse tuulivoimaloiden lisäksi maisemavaikutuksia tulee sähkönsiirtoon tarvittavista rakenteista (eniten voimajohdoista), tiestön muutostarpeista sekä muista mahdollisista rakenteista.
Vartinojan tuulivoimalat ollaan sijoittamassa alueelle, jonka lähimaisema on metsäistä ja luonnontilaista, mutta tuulivoimaloiden dominoiva maisemavaikutus ulottuu osaltaan Siikajoen jokiuoman
ympäristön maatalousvaltaiseen maisemaan.
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Siikajoella tuulivoimaloiden alue sekä ympäröivät alueet ovat pääosin loivapiirteisiä, joten maastonmuotojen näkymiä katkaiseva vaikutus on vähäinen. Sen sijaan peitteisyys (lähinnä metsäisyys) on
merkittävä. Suljetut metsät ja niiden reuna-alueet muodostavat keskeisimmän tuulivoimaloiden näköesteen alueella. Suurin osa näkyvyysalueista sijoittuu jokimaisemaan sekä laajoille aukioille (esim.
pelto). Viiden kilometrin säteellä tuulivoimapuistojen keskuksesta sijaitsee 138 asuinrakennusta,
joista suurin osa (94) on pysyvää asumista. Viiden kilometrin säteellä sijaitsevista rakennuksista suurin osa sijaitsee jokilaaksossa, mistä on näkyvyys yhteen tai useampaan tuulivoimalaan.

Tuulivoimapuistojen alueiden näkymistä ympäröiville alueille on arvioitu näkemäanalyysin avulla.
Analyysistä huomataan, että tuulivoimapuistot, tulevat näkymään asumisen alueille Siikajokivarressa
sekä Siikajoenkylän ja Revonlahden taajamissa. Myllyt näkyvät myös valtatielle 8 peltoaukeiden kohdalla. Näin ollen vaikutuksia asumiselle tulee jo vaihtoehdossa VE0+, jonka toteuttaminen on kaavallisesti jo mahdollista. Läheiselle Papinkankaan virkistysalueelle näkyminen on vähäisempää puustoisuudesta johtuen. Alueen maisema ja sitä kautta luonne sekä alueen kokeminen tulevat muuttumaan
tuulivoimapuistojen toteuttamisen myötä.

Suunnitellut tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemassa myös Revonlahden taajamaan. Kuvasovite valtatien 8
varresta. Kuvassa oikealla Vartinojan tuulivoimalat ja vasemmalla Isonevan tuulivoimalat.
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Näkyvyysanalyysissä on tutkittu Isonevan ja Vartinojan tuulipuistojen yhteisvaikutuksia.
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Vartinojan tuulimyllyt tulisivat näkymään lähes koko jokivarren kaava-alueelle. Havainnollistava kuvasovite on tehty joen
idänpuoleiselta seututieltä. (Lähde: AIRIX Ympäristö, Siikajoen Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen YVA-selvitys).

Näkymä Nikolan alueelta, puusto peittää voimaloiden näkyvyyttä. Ainoastaan lähinnä jokea olevat voimalat
näkyvät puurajan yläpuolelle. (AIRIX Ympäristö Oy 2013).

Vaikutukset kulttuurimaisemaan, Siikajoen maisema-alueeseen, ja sen arvokkaaseen osaan, Nikolan
umpipihaan sekä merkittävään tieosuuteen ovat osittain negatiivisia, mutta näkyvyys tuulivoimaloille
riippuu katsojan paikasta, ja näin ollen merkitys ei ole kovin voimakas.
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Lähialueelle näkyessään tuulivoimalalla on maisemaa voimakkaasti dominoiva vaikutus. Kuvasovite Vartinojan
pelloilta (AIRIX Ympäristö, 2012).

Siikajoelle ja lähialueille on kaavailtu tai ollaan suunnittelemassa useita tuulivoimalahankkeita johtuen mm. alueen hyvistä tuuliolosuhteista. Mikäli alueelle rakentuu useampia tuulivoimaloiden alueita,
tulee koko suurmaisema muuttumaan. Tämän johdosta yksittäisen hankkeen vaikutukset jäävät pienemmiksi, koska suuralueen luonne muuttuu.
Tuulivoimalat rakentuessaan tulevat olemaan merkittävä elementti maisemassa. Tuulivoimaloita ei
voida piilottaa edes tarkemman suunnittelun keinoin, mutta esim. pimeän aikaisia vaikutuksia voidaan muokata sopimalla valaistuksesta.
Muutokset potentiaalisen näkemäalueen maankäytössä tuovat epävarmuustekijöitä maisemavaikutuksiin. Esimerkiksi avohakkuut avaavat näkymiä, joten mikäli maisemaa ei haluta avata, tulee metsänhoitotoimenpiteen suunnitella tarkasti. Toisaalta kasvillisuuden lisääntyminen voi peittää näkymiä.

8.4.1

Muinaismuistot

Vartinojan puistossa sijaitsee osa laajasta Papinkankaan pyyntikuopastosta, missä on tehty kaivaustutkimuksia vuosina 1983 ja 1986. Papinkankaan pyyntikuoppa-alueen luoteisosa sijoittuu myös
suunnitellun voimalinjan vaikutusalueelle. Tuulivoimapuistohankkeen muinaisjäännöksiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät erityisesti rakentamisvaiheeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin
muutoksiin ympäristössä. Riski muinaismuistojen vaarantumiseen on vähäinen.
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8.5 Luonnonympäristövaikutukset
luonnonympäristövaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea linnustoon ja arvokkaisiin suoelinympäristöihin sekä pinta- ja pohjavesiin. Vartinojan hankealueella tai sen lähialueella ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.

8.5.1

Linnustovaikutukset

BirdLife Suomen (2012) mukaan: ”Törmäyksiin voi johtaa voimaloiden sijoittuminen lintujen muuttoreiteille tai ruokailualueille (esim. ilmassa saalistavat linnut, kuten tiirat). Törmäysriski on huomattava, jos tuulivoimala sijaitsee pesäpaikan/yöpymispaikan ja ruokailualueen välissä, jolloin linnut lentävät yleensä matalalla voimaloiden ohitse. Muuttavien lintujen törmäysriski on suurimmillaan öisin
huonolla näkyvyydellä. Paikalliset linnut oppivat kiertämään tai ylittämään voimaloita, mutta varsinkin huonolla säällä menehtyy törmäyksissä myös paikallisia lintuja. Kuolemanvaaran aiheuttavat törmäykset potkuriin ja voimalinjoihin sekä potkurin tuulivana, joka saattaa heittää lintuja maahan. Yleisesti ottaen lintujen törmäysvaara on melko pieni. Monissa tutkimuksissa on todettu yksittäiseen
voimalaan törmäävän selvästi alle yhden lintuyksilön vuodessa. Tutkahavainnot ovat osoittaneet,
että linnut lähtevät kiertämään voimaloita ajoissa jopa yömuutolla. Tuulivoimaloiden valkoinen väri,
massiivinen olemus ja potkurien pitämä melu ovat ilmeisesti ominaisuuksia, jotka auttavat lintuja
välttämään törmäämästä niihin.”
Nykytila
Vartinojan tuulipuiston hankealueen lähiympäristössä ei ole laajoja pelto- tai kosteikkoalueita, joissa
muuttolinnut ruokailisivat. Tärkeiksi luokitellut lintuvedet sijaitsevat lähinnä Perämeren rannikolla
noin kahdeksan kilometrin päässä ja muuttolintujen tärkeimmät reitit sijaitsevat myös rannikon tuntumassa, jolloin suunnitellut Vartinojan tuulivoimalat eivät sijoitu aivan muuttolintujen pääreiteille.
Reittien sijainti kuitenkin vaihtelee jonkin verran mm. sään, kuten tuuliolojen, mukaan (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a).
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Voimaloiden rakentamisesta aiheutuu liikenteen ja muun ihmistoiminnan väliaikaista lisääntymistä
alueella. Rakentamisaikainen häiriö on tyypillisesti melu. Melu karkottaa linnustoa rakennuskohteiden välittömästä läheisyydestä. (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a.) Rakennusaikaisen melun vaikutus
saattaa ulottua sellaisellekin alueelle, jonka kasvillisuutta ei raivata. Rakennusaikainen melu on suoraan ihmisen läsnäolosta kertovaa ja häirinnee siksi lintuja enemmän kuin voimalan toimintaan liittyvä, potkurien siivistä lähtevä ääni. Voimaloiden rakennusaikana voimalan ympäristön habitaatti eli
lajien elinympäristö muuttuu. Voimalan anturan (halkaisijaltaan noin 20 m) sekä väliaikaisen nosto/kasausalueen (tyypillisesti 1000–4000 m2) paikka ja näiden lähiympäristö raivataan kasvillisuudesta.
Tämä elinympäristön muutos estää useimpia lintulajeja käyttämästä voimalan lähiympäristöä pesintään ja ravinnonhankintaan.
Hankealueen sisäisen sähkönsiirtolinjan rakentamistöistä aiheutuu häiriötä linnustolle etenkin, jos se
tehdään pesimäkaudella, jolloin aloitetut pesinnät saattavat epäonnistua häirinnän tai koko pesäpaikan tuhoutumisen takia.

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Liikenteen ja rakentamistoimien vähennyttyä voimaloiden valmistuttua linnut saattavat palata väliaikaisesti häiriintyneeseen elinympäristöön siltä osin, kun sen kasvillisuus ei ole muuttunut. Palaaminen on lajikohtaista ja riippuu mm. lajien herkkyydestä voimalan käyttömelulle. Kasvillisuuden palau-
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tuminen (sukkessio) on vuosikymmeniä kestävä prosessi, mutta jo prosessin alkuvuosina kasvillisuuden palautuminen vähentää alueen raivauksesta monille lajeille aiheutunutta haittaa.
Elinympäristön muutoksen vaikutus vaihtelee lajikohtaisesti. Laitosten ympärille raivattavat aukeat
saattavat tuoda joillekin lajeille lisää ruokailumahdollisuuksia, mutta yhtenäistä metsäalaa rikkovat
vaikutukset ovat uhanalaistuvalle metsälinnustolle pääsääntöisesti negatiivisia (Ympäristötutkimus
Yrjölä, 2012a).
Lintujen pesimätiheydet voivat laskea muiden tutkimusten perusteella noin 500 metrin etäisyydellä
voimaloista. Muutokset kohdistuvat pääasiassa yleisiin lajeihin, ja korvaavia elinympäristöjä löytyy
lähialueilta. (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a.)
Voimalat korkeina rakenteina muodostavat esteitä lentoreiteille ja pidentävät näin matkaa pesimis-,
ruokailu- ja yöpymisalueiden välillä.
Voimaloiden meluvaikutuksen on esitetty vaikuttavan lintujen pesintöihin samoin kuin liikenteen
melun, jonka on osoitettu laskevan sekä reviiritiheyksiä että pesintämenestystä. Häiriövaikutus on
voimakkaampaa tuulipuistoalueen keskellä kuin reunoilla. Myös lentoestevalot ja voimaloiden muu
valaistus saattaa haitata lintuja. (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a.)
Muuttaville linnuille voimaloiden aiheuttama suurin vaikutus syntyy törmäysriskistä. Törmäysriski
koskee myös pesivää linnustoa, tosin pesivistä linnuista vain harvat lajit nouset voimaloiden lapakorkeudelle (noin 60 metristä ylöspäin), ja paikalliset linnut oppia väistämään voimaloita (Winkelman,
1992). Päiväpetolinnut kuitenkin kaartelevat säännöllisesti törmäysriskikorkeudella saalista etsiessään. Muuttavien ja paikallisten lintujen törmäysriski voimaloihin kasvaa, kun sääolosuhteet haittaavat näkyvyyttä. Yleisten törmäysriskitietojen perusteella voidaan olettaa, että pesimälintujen törmäämisellä voimaloihin on populaatioiden kannalta vähäisempi merkitys kuin tuulipuiston muilla
vaikutuksilla. (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a.) Tässä hankkeessa törmäysriskiä vähentää se, että
voimalat sijoittuvat suhteellisen hyvin muuttoreitin suuntaisesti, mikä parantaa muuttolintujen mahdollisuutta kiertää koko puisto.
Hankkeella arvioidaan olevan vaikutusta joihinkin uhanalaisiin ja/tai lintudirektiivin liitteen I lajeihin.
Ympäristötutkimus Yrjölän (2012a) arvion mukaan Vartinojan hankealueella pesivällä arosuohaukalla
on kohtalainen törmäysriski voimaloihin, ja lajiin saattaa kohdistua voimaloista häiriövaikutusta. Vaikutusten merkittävyyttä on kuitenkin vaikea arvioida ilman tarkempia tutkimuksia. Törmäyskuolleisuuden on havaittu olevan merkittävää ainoastaan, jos voimaloita on sijoitettu alueille, joilla on useita vakituisesti asuttuja pesäpaikkoja. Useiden arosuohaukan vakituisten pesäpaikkojen sijaitseminen
Vartin peltoalueen lähistöllä ei toki ole mahdotonta, mutta epätodennäköistä. (Ympäristötutkimus
Yrjölä, 2012a.)
Vartinvaaran-Kivivaaran alueelle sijoittuvat voimalat 20 ja 21 saattavat aiheuttaa häiriötä alueen
metsosoitimelle, mikä tulisi vaikuttamaan silmälläpidettävän ja alueellisesti uhanalaisen metson paikalliskantaan. Metso suosii laajoja yhtenäisiä, rauhallisia ja asumattomia metsäalueita, joten laji on
todennäköisesti voimakkaimmin hankkeesta kärsiviä lajeja. (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a.)
Voimala-alueen sisäinen sähkönsiirtolinjakin muodostaa törmäysriskin linnuille. Mahdollisia riskialttiimpia lajeja ovat suuret linnut, kuten kurki, kotkat sekä joutsenet ja hanhet. Linnustoselvityksessä
(Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a) kurjista ja joutsenista noin puolet lensi alle 50 metrin korkeudella
alueen yllä. Myös havaituista maakotkista kaksi kolmesta lensi tässä korkeusluokassa, kaikki merikotkat puolestaan korkeammalla. Sähkölinja ulottuu puiden latvojen yläpuolelle, mutta todennäköisesti
pääosa matalallakin lentävistä linnuista lentää sen yli, ainakin metsäisillä osuuksilla. Mahdollisia törmäysriskin paikkoja ovat Vartionojan peltoaukea sekä jokiuoma.
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Sähkönsiirtolinjan kohdalta elinympäristö muuttuu pysyvästi. Joillekin lajeille tästä lienee haittaa,
mutta toisaalta siirtolinjan hakkuusta on hyötyäkin sellaisille lajeille, jotka viihtyvät reunavyöhykkeillä
ja pensaikoissa.

8.5.2

Lepakkovaikutukset

Lepakkokartoituksessa (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a) alueella havaittiin yksi pohjanlepakko, sekin automaattisella tallentimella. Tämä lepakkohavainto tehtiin varsinaisen hankealueen ulkopuolelta
läheltä Siikajoen lounaisrannan asutusta. Lisääntymisyhdyskuntiin tai lepakkokeskittymiin viittaavia
havaintoja ei tehty. Tarkempaan lepakkoselvitykseen tuulivoimalahankkeen toteuttamiseksi ei katsottu olevan aihetta.

8.5.3

Liito-orava-, viitasammakko-, ym.direktiivilajivaikutukset

Liito-oravaselvityksen perusteella Vartinojan hankealueella ei ole liito-oravia eikä viitasammakoita.

8.5.4

Kasvillisuusvaikutukset

Tuulivoimalan rakennusvaiheessa ensin raivataan puusto ja muu yli metrin korkuinen kasvillisuus
noin 60 metrin säteellä rakennuspaikasta. Ylimääräiset maamassat kuoritaan pois, minkä jälkeen
tehdään perustukset. Tuulivoimalan vaikutukset kasvillisuuteen kohdistuvat rakennusaikaan. Toiminnan ja voimaloiden purkutöiden yhteydessä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen.
Hankkeen tietyillä voimaloilla arvioidaan voivan olla vaikutusta metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Näiden vaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa nostoalueen sijoittamisella, ja yhdessä tapauksessa mahdollisesti muuttamalla tielinjaus pois suolta.

Nykytila
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä, 2012a) Vartinojan alueelta löydettiin metsälain 10§ mukainen muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset suot) luokiteltu
suoalue. Suoalue sijaitsee Vartinojan pellon ja Kivivaaran välissä pellon koillis-/pohjoispuolella.
Hankealueen sisäisen sähkönsiirtolinjan suunnitellulla alueella ei ole luonnonsuojelullisesti kovin
merkittäviä luontotyyppejä tai kasvilajeja.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vartinojan alueelta löydettiin metsälain 10§ mukainen muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset suot) luokiteltu moniosainen suoalue. Voimala numero 16 sijoittui alustavien suunnittelmien mukaan arvokkaalle suoalueelle (suojuotti). Kaavaluonnosvaiheessa voimalan paikkaa tarkistettiin n. 70 metriä länteen pois suojuottipainanteesta kuivalle ”harjualueelle” ojitetun alueen tuntumaan.
Voimaloita tai niille johtavaa tiestöä ei jouduta rakentamaan suolle niin, että vesitalous muuttuisi,
eikä tekemään hakkuuaukkoa niin lähellä suota, että alueen valaistusolot muuttuisivat merkittävästi.
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Toiminnan aikaiset vaikutukset
Voimalan toiminnan aikana jatkuvat mahdolliset rakentamisen aikana syntyneet, vesitalouden muutoksesta johtuvat vaikutukset luontotyyppeihin. Nostoaluetta ei kuitenkaan enää käytetä voimalan
toiminnan aikana ja se saattaakin vähitellen kasvaa umpeen. Tämä mahdollinen kasvillisuuden palautuminen nostoalueelle palauttaa vähitellen ympäröivänkin alueen varjoisuutta, mikäli alueelle kasvaa
kunnon puustoa.
8.5.5

Vaikutukset luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin

Hankealueen sisällä tai Isonevan ja vartinvaaran välisellä voimajohtoreitillä ei ole luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita. Hankkeen lähialueilla 10 km säteellä on kuitenkin useita Naturaalueita.
Nykytila
Vartinojan hankealueen koillispuolinen Kivivaara-Vartinvaara on valtakunnallisessa harjujensuojeluohjelmassa suojeltu harjualue. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta vuonna 1984. Tarkoituksena on säilyttää harjuluonnon monimuotoisuus sekä harjualueiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet. Harjumuodostumia on suhteellisen vähän koko maailmassa, ja Suomen harjut ovat erityisen edustavia. KivivaaraVartinvaara on geologisesti ja maisemallisesti arvokas harju, jonka lakiosassa on näyttäviä muinaisrantoja.
Harjualueelle ei osoiteta tuulivoimaloita.

8.5.6

Vaikutukset pohjavesiin

Nykytila
Vartinojan suunnittelualue sijaitsee osittain Vartinvaaran pohjavesialueella. Vartinvaaran pohjavesialue on I-luokan alue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Pohjavesialue muodostuu harjusta, jonka ydinosa on soravaltainen. Alueen luoteisosassa Kivivaaran alueella karkean aineksen
osuus on suuri, mutta maaperä koostuu osittain moreenista. Alueen keski- ja kaakkoisosassa ydinosa
on kapea etupäässä kivistä soraa sisältävä. Lievealue on hiekkavaltainen. Varsinkin alueen itäosassa
rantakerrostumat ovat levinneet laajalle ympäristöön. Pohjavesioloiltaan alue on antikliininen (pohjavettä ympäristöönsä purkava), vaikkakin alue saa myös täydennystä vesivaroihinsa kaakosta virtaavista valuvesistä. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen. Vesiä purkautuu jossain määrin myös
alueen pohjoispuolisille soille. Laadultaan pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Pohjaveden
tehokasta hyväksikäyttöä vaikeuttaa paikoitellen veden korkea rautapitoisuus ja maa-aineksen hienorakeisuus. Vartinvaaran pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Pohjavesialuetta
ei myöskään ole luokiteltu riskialueeksi tai selvityskohteeksi. Suojelusuunnitelma on laadittu vuonna
2000 (Valtion ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä).
Vartinvaaran pohjavesialueella sijaitsee Vartin vedenottamo. Ottamo sijaitsee noin kahden kilometrin päässä suunnittelualueesta Vartinvaara-Kivivaaran harjun toisella puolella suunnittelualueelta
katsottuna. Vedenottamoa hyödyntää Paavolan Vesi Oy Siikajoen ja Lumijoen kuntien vesihuollossa.
Limingan Vesihuolto Oy rakentaa kevään 2013 aikana kolme uutta pohjavedenottamoa ja Paavolan
Vesi Oy yhden uuden pohjavedenottamon Vartinvaaran pohjavesialueelle. Limingan Vesihuolto Oy:n
uudet vedenottamot sijaitsevat suunniteltujen voimaloiden läheisyydessä vajaan puolen kilometrin
etäisyydellä voimaloista (Kuvat 91-94). Vuoden 2013 aikana Paavolan Vesi ja Limingan Vesihuolto Oy
rakentavat vedenottamoiden lisäksi Vartinvaaran alueelle yhteisen vedenkäsittelylaitoksen. Investointien myötä tullaan varmistamaan Siikajoen, Lumijoen ja Limingan kuntien vedenhankintaa.
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Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset
Yksi voimala (nro 16) aivan pohjavesialueen rajalla. Riskit toiminnan aikaisista vaikutuksista pohjavedelle ovat rakennusaikaisia riskiä vähäisemmät. Riskit liittyvät häiriö- ja onnettomuustilanteisiin.
Riski vaikutusten syntymiselle pohjaveteen on suurempi rakentamisen aikana kuin käytön aikana.
Rakentamisen aikana vaikutuksia ei synny toiminnan tapahtuessa suunnitellusti. Mahdolliset vaikutukset liittyvät tilanteisiin, joissa toiminta ei tapahdu suunnitellusti tai tapahtuu jokin onnettomuus
Pohjaveden kannalta suurin riski on haitallisten kemikaalien, erityisesti hiilivetyjen, pääseminen pohjaveteen. Rakentamisen aikainen riski on poltto- ja voiteluainepäästöt työkoneista tai ajoneuvoista
tai niitä varten alueelle tuoduista säiliöistä.
Myös maarakentaminen, kuten voimaloiden perustusten kaivaminen ja maakaapelien rakentaminen,
voivat vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen ja kulkemiseen maaperässä.
Voimalassa on satoja litroja voiteluaineita. Normaalitilanteessa voiteluaineita ei pääse ympäristöön.
Öljyä voi poikkeuksellisesti laitteiden rikkoutuessa tai muussa onnettomuustilanteessa päästä ulos
voimalasta. Öljypäästö maaperään voi aiheuttaa hajua tai makua alueelta otettavaan pohjaveteen ja
vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia tai jopa pysyviä.
Öljypäästö on myös mahdollinen onnettomuudessa, jossa tuulivoimala kaatuu. Voimalan korkeus on
noin 120 metriä, joten kohta, jossa päästö tapahtuisi maaperään, sijaitsee halkaisijaltaan karkeasti
noin 300 metrin alueella. Tuulivoimalan kaatuessa todennäköisyys öljyn pääsemiselle maahan on
suurin rakenteiden rikkoutuessa. Kaatumisen todennäköisyys on kuitenkin äärimmäisen pieni.

8.5.7

Vaikutukset pintavesiin

Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia pintavesiin. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa
voi aiheutua päästöjä pintavesiin kuten pohjavesiinkin.

8.5.8

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. Rakentamisen aikana
maa- ja kallioperää muokataan ja häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi aiheutua päästöjä maaperään
kuten pohja- ja pintavesiinkin
Mikäli tuulivoimaloiden kohdalle jää happamia sulfaattimaita, ne voivat syövyttää perustusten teräsja betonirakenteita. Perustuksissa voidaan käyttää materiaaleja, jotka kestävät paremmin happamuutta. Perustusten suunnittelussa voidaan huomioida maaperän happamuus lisäämällä korroosiovaraa. Myös infrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisessa korrodoitumisriski on otettava
huomioon.

8.5.9

Päästöt ilmaan ja vaikutukset ilmastoon

Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan.
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8.6 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Nykytila
Vartinojan hankealue sijaitsee Siikajoen pohjoispuolella Siikajoenkylän ja Revonlahden välisellä maaja metsätalousvaltaisella alueella. Alueen asutus on keskittynyt Siikajokilaakson varteen. Lähimaisemaa hallitsee Siikajoki. Alue on loivaa jokilaaksoaluetta, jossa korkeusvaihtelut ovat vähäisiä vaikka
joki virtaakin paikoin jyrkkien törmien välitse. Alue on haja-asutusaluetta, jossa maisemaan vaihtelua
tuovat tiiviimmät rakennetut alueet, avoimet alueet, kulttuuriympäristöt sekä mielenkiintoiset luonnonympäristöt. Alueella on alkutuotantoa (maataloutta). Lisäksi alueen eteläosassa sijaitsee kunnan
tärkeä virkistysalue, Papinkangas, joka on myös merkittävä muinaisjäännösalue.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloita varten tulee rakentaa sähkönsiirtoon tarvittavat voimajohdot sekä tuulivoimaloiden
osien kuljettamiseen tarvittavat liikenneväylät kullekin sijoituspaikalle. Uusien tuulivoimaloita yhdistävien teiden rakentaminen ja jo olemassa olevien hankealueilla tai niiden lähistössä sijaitsevien teiden perusparantaminen parantavat alueiden tieverkostoa. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat
erityisesti lisääntynyt liikenne (erityisesti erikoiskuljetukset).
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tiedossa olevien suunnitelmien tai näköpiirissä olevien mahdollisten kehityskulkujen osalta ei ole
odotettavissa hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ulottuvia merkittäviä maankäyttömuutoksia tuulivoimapuiston elinkaaren aikana. Hankkeen toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntarakenteen hajauttamista eikä uusien asuin-, virkistys-, palvelu- tmv. alueiden toteuttamista voimassa olevista maankäytön suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Hankkeen toteuttamisesta ei siten aiheudu
merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia.
Hankealueiden läheisyydessä asutus on keskittynyt Siikajokivarteen, missä tuulipuistot saattavat näkyä avoimilla alueilla pihapiireihin. Voimajohdon rakentaminen rajoittaa hieman maankäyttöä erityisesti Siikajoen kohdalla, missä on asutusta joen varressa. Voimajohdon tarvitsema alue pienentää
jonkin verran alueen metsä- ja peltopinta-alaa, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna uusien voimajohtojen vaikutukset seudun maa- ja metsätalousalueisiin ovat suhteellisen vähäiset. Hankealueille ei
voi osoittaa uutta asutusta.
Hanke ei sijoitu valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen alueelle. Tuulivoimalat näkyvät
Siikajokilaakson kulttuurimaisema-alueelle, mutta eivät muuta oleellisesti maakunnallisesti merkittävän alueen maisemaa.
Hankealue sijoittuu metsäiselle alueelle, jossa tuulivoimaloiden keski-määräinen etäisyys toisistaan
on noin 500 metriä. Metsäalue säilyy tuulivoimaloiden rakennus- ja kokoamispaikkoja sekä rakennettavia huoltoteitä lukuun ottamatta yhtenäisenä.
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