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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 TUNNISTETIEDOT 

Kunta:  Haapaveden kaupunki 

Kaavan nimi:  Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava 

Kaavan laatija:  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,  

   Janne Tolppanen, arkkitehti 

Vireilletulo:  3.12.2018 § 292 

 KAAVAN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tämä kaavaselostus käsittelee Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuiston kaavoi-

tusta. 

Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin eteläosiin Kesonmäen alueelle, Haa-

paveden keskustasta noin 12 kilometriä etelään, enintään 7 tuulivoimalasta muodos-

tuvaa tuulivoimapuistoa.  

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa tuu-

livoimaloiden rakentaminen alueelle. Koska alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa 

kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen yleiskaavan laatimista alueelle. Yleis-

kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Haapaveden kaupunginval-

tuusto.  

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamina oikeusvai-

kutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloi-

den rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).  

Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. 

Yleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen 

luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä 

lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi 

yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötar-

peet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. 

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Haapaveden kaupungille, jonka 

kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.10.2018 § 242 ja päättänyt yleiskaavoituksen 

käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 

3.12.2018 § 292. Kaavoitustyötä ohjaa Haapaveden kaupunki. Kaavaa laativa kon-

sultti on arkkitehti Janne Tolppanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

Kaavoitusmenettely on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2019 kuluessa. 
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 Kaava-alueen sijainti. 
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2 TIIVISTELMÄ 

 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

 Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Haapaveden kaupungille, 

jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.10.2018 § 242 ja päättänyt yleiskaa-

voituksen käynnistämisestä.  

 Yleiskaava on tullut vireille Haapaveden kaupunginhallituksen päätöksellä 

3.12.2018 § 292. Samalla on hyväksytty kaavaprosessia koskeva osallistumis-ja 

arviointisuunnitelma. 

 Kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita koskeva 1. viranomaisneuvottelu pidettiin 

17.1.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 

 Kaavanlaatijan esitys: Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt 11.2.2019 § 

X asettaa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston 

ja kaavaluonnoksen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 

25.2.2019–1.4.2019 väliseksi ajaksi.  

 Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Vatjus-

järven koululla 12.3.2019 klo 17.30. 

 Kaavan ehdotusvaiheen aineisto (kaavaehdotus, kaavaselostus ja tehdyt selvi-

tykset) asetetaan nähtäville alustavan aikataulun mukaan kesällä 2019. 

 Haapaveden kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaa-

van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ELY-keskusta, muita lausunnon anta-

neita ja tiedottamista erikseen pyytäneitä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja in-

ternetsivuilla. Yleiskaavan saatua lainvoiman siitä ilmoitetaan voimaantulokuu-

lutuksella. Kaavoitusmenettely on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2019 

kuluessa. 

Luettelo täydentyy ja tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 

 YLEISKAAVAN SISÄLTÖ 

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 

a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää 

yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena 

tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). 

Kaava-alueesta vain muutaman prosentin osuudelle osoitetaan rakentamista. 

Yleiskaavalla mahdollistetaan laajimmillaan seitsemän tuulivoimalan muodostama 

tuulivoimapuisto.  

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, sähköasemasta ja 

muuntamoista sekä voimaloita yhdistävistä maakaapeleista ja teistä. 

Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suun-

niteltu toteutettavaksi kaava-alueelle voimaloiden länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid 
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Oyj:n olemassa olevaan 220 kV voimajohtolinjaan. Kaava-alueelle rakennetaan säh-

köasema. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. 

Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on 25–50 vuotta.  

Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyk-

siä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 260 metriä maanpinnasta. 

Kaavassa on osoitettu muinaisjäännökset sm-merkinnällä. 

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnittelua yleiskaavoi-

tuksen alkuvaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijaintiin vaikuttavat luonnonolosuhteet, 

melu- ja varjostusanalyysit sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden vä-

liset minimietäisyydet optimaalisen tuotannon varmistamiseksi. Alueella suoritetaan 

tuulimittaukset, joiden tuloksien avulla voidaan varmistua tuulivoimalaitosten tarkoi-

tuksenmukaisesta sijoittelusta. 

 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 

Haapaveden Kesonmäen yleiskaava-alue sijaitsee Haapaveden kaupungin etelä-

osissa, Haapaveden keskustasta noin 12 kilometriä etelään. Kärsämäki on lähin kun-

tanaapuri. Kaava-alueelta on matkaa kuntarajalle lähimmillään noin 4,5 kilometriä ja 

Kärsämäen keskustaajamaan noin 15 kilometriä. Nivalan keskustaan on kaava-alu-

eelta matkaa noin 21 kilometriä. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston kaava-alue kattaa noin 1 036 hehtaarin laajuisen alan. 

Suunnittelualueille päästään metsäautotietä pitkin, joka kulkee kaava-alueen läpi liit-

tyen kaava-alueen luoteispuolella Nivalanntiehen ja eteläpuolella Kajaanintiehen. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava-alue on pääosin metsätalouskäytössä. 

Suunnittelualueen ympäristön länsiosaan sijoittuu Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohto-

linja.  

Kaava-alueen ympäristö on harvaan asuttua. Alle 2 kilometrin etäisyydelle suunnitel-

luista voimaloista ei sijoitu yhtään asuin- tai lomarakennusta. Lähimmät asuinraken-

nukset sijoittuvat kaava-alueen länsi-lounaispuolelle Kesoon ja Suotuperälle.  

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi muinaisjäännöstä, Luolakaarto ja Riihikaarronneva, 

jotka on tunnistettu hankkeen arkeologisessa inventoinnissa maastokaudella 2018.  

Kaava-alueelle ei sijoitu rakennettuja kultuuriympäristöjä eikä maisema-alueita. Lä-

hin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Kalajokilaakson viljelymaisema, sijoit-

tuu lähimmillään 16,5 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Lähimmät 

maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Vatjusjärven kulttuurimaisema (4,5 

km), Malisjokivarren kulttuurimaisema (6,3 km) ja Pyhäjokilaakson kulttuurimaisema 

(7,6 km). Lähimmät RKY 2009 -kohteet sijoittuvat suhteellisen etäälle kaava-alu-

eesta; Haapaveden Vanhatien raitti (13 km), Haapaveden kotitalousoppilaitos (13 

km), Kärsämäen kirkko (17 km) ja Köyhänperän latoalue (17 km). Maakunnallisesti 



HAAPAVEDEN KAUPUNKI                   KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 

KAAVASELOSTUS (VALMISTELUVAIHE)                                                   11.2.2019 

 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     10 

arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristökohteita sijoittuu Karsikkaan kyläympäris-

töön useita ja yksi kohde, Rapinojan karjamaja sijoittuu kaava-alueen koillispuolelle 

noin 3,2 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta. 

Kesonmäen kaava-alueen keskiosa sijoittuu karkearakeiselle kaakko-luode suuntai-

selle harjualueelle. Kaava-alue sijoittuu korkeustasolle noin 130-155 m merenpinnan 

yläpuolelle (N2000). Kaava-alueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen 

pohjoisosassa Kesonmäessä ja alavimmat alueen lounaisosassa. 

Kaava-alueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

Kaava-alueella ei sijaitse Natura- tai luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuoje-

lualueet ovat noin 9 kilometrin etäisyydellä suunnitellusita voimaloista. Lähin Natura-

alue (Hirsineva) sijoittuu yli 9 kilometrin etäisyydelle voimaloista. Lähin suojeluohjel-

mien alue (Karsikkamäen arvokas kallioalue) sijoittuu yli 11 kilometrin etäisyydelle 

suunnitelluista voimaloista. 
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3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

 OSALLISET 

Osallisia ovat: 

 kaava-alueen kiinteistönomistajat 

 ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa: 

o kaavan vaikutusalueen (lähiympäristön) asukkaat, maanomistajat ja hal-

tijat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä virkistysalueiden käyttäjät 

 viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Haapaveden kaupungin hallintokunnat ja lautakunnat  

o lähimmät naapurikunnat: Kärsämäen kunta, Nivalan kaupunki ja Haapa-

järven kaupunki 

o Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Poh-

jois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Suomen alue-

hallintoviraston (AVI), Väylä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Mu-

seovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Puolustusvoimat (3. Lo-

gistiikkarykmentti), Ympäristöpalvelut Helmi (ympäristönsuojelu sekä 

elintarvike- ja terveysvalvonta), Ympäristöpalvelut Selänne (ympäristön-

suojelu ja ympäristöterveysvalvonta) 

 yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikun-

nat: Karsikkaan kylätoimikunta, Vatjusjärven kylätoimikunta ja Vattukylän 

kylätoimikunta Haapavedellä  

 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt, kuten luonnonsuo-

jeluyhdistykset ja yrityksiä edustavat yhteisöt: Pohjois-Pohjanmaan luon-

nonsuojelupiiri, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Haapave-

den riistanhoitoyhdistys, Haapaveden Metsästysyhdistys ry 

 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt: Pro Agria Oulu 

 muut paikallisella tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoito-

kunnat ja vesiensuojeluyhdistykset  

 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; 

Fingrid Oyj, Finavia Oyj, Digita Oy 

 OSALLISTUMINEN 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lau-

sua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus antaa kaavasta mielipide valmisteluvaiheen ai-

neiston ja kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana ja muistutus kaavaehdotuksen näh-

tävilläoloaikana. Annettuihin mielipiteisiin ja muistutuksiin laaditaan perustellut vas-

tineet. 
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Keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä kaavan valmistelu ja ehdotus-

vaiheessa. Annettuihin lausuntoihin laaditaan perustellut vastineet. 

Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja kes-

kustelutilaisuus, josta tiedotetaan kuulutuksen yhteydessä. Kaavan ehdotusvai-

heessa järjestetään tarvittaessa toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulon yhteydessä on laadittu MRL 

63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuun-

nitelmassa (OAS) on esitelty kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuo-

rovaikutusmenetelmät, kerrottu kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun etenemi-

nen ja alustava aikataulu sekä kuvattu kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja 

vaikutustenarvioinnit. 

 

 Yleiskaavoituksen vaiheet sekä osallistumismahdollisuudet. 
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4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HANKKEESSA 

 YVA-MENETTELYN TARVEHARKINTA 

Vaikutusten arviointi on osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuu-

livoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympäristö-

vaikutusten arviointimenettelyssä. Valtioneuvosto on lisännyt 14.4.2011 YVA-asetuk-

sen 6§:n hankeluetteloon tuulivoimapuistot, joissa voimalaitosten määrä on vähin-

tään 10 tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho on vähintään 30 MW.  

Haapaveden Kesonmäen suunniteltu tuulivoimahanke ei kokonsa puolesta kuulu YVA-

asetuksen hankeluetteloon, mutta koska menettelyä voidaan soveltaa myös pienem-

piin hankkeisiin, on Puhuri Oy pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta pää-

töstä YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen. Hankkeen yhteysviranomaisena 

toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut 10.7.2018 päivätyllä päätök-

sellä (POPELY/968/2018), että Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuistohankkee-

seen osalta ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 

mukaista arviointimenettelyä. 

Näin ollen hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään tämän yleiskaavaprosessin yh-

teydessä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) liitettä 1 on kui-

tenkin muutettu tuulivoiman osalta eduskunnan 12.12.2018 päätöksen mukaisesti 

seuraavasti: tuulipiston kokonaisteho on säilytetty osana YVA-kynnystä, mutta raja 

on nostettu 45 megawattiin. Hankeluettelon päivitetty liite on tullut voimaan 

1.2.2018. Muutos lakiin on tullut Kesonmäen hankkeen alkuperäisen YVA-tarvehar-

kinnan jälkeen. Puhuri Oy on päättänyt pyytää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 

uutta päätöstä YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen siten, että hankkeen ko-

konaisteho on alle 45 MW, voimalamäärän ja voimaloiden maksimikorkeuden säily-

essä ennallaan. 

 ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET JA HANKKEEN VAIKUTUSTENARVI-

OINTI 

YVA-tarveharkintaan liittyvä materiaali: 

 Esiselvitys (04/2018, FCG) 

Laaditut selvitykset: 

 Arkeologinen inventointi (12/2018 Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu) 

 Meluselvitys (01/2019 Ethawind Oy) 

 Välkeselvitys (01/2019 Ethawind Oy) 

 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (12/2018, tehty suoraan kaavaselostuk-

seen, ei erillistä raporttia, FCG) 

 Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi (01/2019, FCG) 
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Maastokaudella 2018 laaditut luontoselvitykset: 

 kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 2 maastotyöpäivää 

Maastokaudella 2019 laadittavat luontoselvitykset: 

 pesimälinnustoselvitys, 3 maastotyöpäivää 

 metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys, 1 mastotyöpäivä 

 lepakkoselvitys, 3 yötä 

 Liito-oravan ja viitasammakoiden elinympäristöjen kartoitus tehdään samassa 

yhteydessä alueen linnustoselvitysten kanssa. 

Alueen muuttolinnustosta on hyvin tietoa ympäröivin hankkeiden selvitysten perus-

teella. Alue ei ole myöskään keskeisellä muuttoreitillä. Näin ollen on katsottu, ettei 

erillinen muuttolinnuston seuranta ole tämän hankkeen osalta tarpeen.  

Tämän kaavaselostuksen yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset mm.: 

 yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, 

 maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin, 

 muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan, 

 luonnonympäristöön, linnustoon ja eläimistöön, 

 lähialueiden Natura- ja muihin luonnonsuojelualueisiin, 

 ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, 

 yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

 
  



HAAPAVEDEN KAUPUNKI                   KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 

KAAVASELOSTUS (VALMISTELUVAIHE)                                                   11.2.2019 

 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     15 

5 KAAVA-ALUEEN NYKYTILANNE 

 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA ASUTUS 

Haapavedellä asuu vähän vajaa 7 000 ihmistä (2018). Haapaveden keskustaajamaan 

on kaava-alueelta etäisyyttä noin 12 kilometriä, Kärsämäen keskustaajamaan noin 

15 kilometriä ja Nivalan keskustaan noin 21 kilometriä. 

Kesonmäen kaava-aluetta lähimmät taajamat ovat Haapaveden keskusta, Maliskylä 

Nivalassa ja Kärsämäen keskusta. Kyläasutusta on etelässä Karsikkassa, pohjoisessa 

Etelälahdessa ja koillisessa Aittokylässä. Lähimmät pienkylät ovat idässä Pentinpuro 

ja Käräjäoja sekä lounaassa Törminperä. 

 

 Taajama-ja kyläalueet Kesonmäen kaava-alueen ympäristössä. 
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 Vakituinen asutus (punaisella) ja lomarakennukset (sinisellä) Keson-

mäen kaava-alueen lähiympäristössä. Vihreällä kehällä on ilmaistu kahden kilometrin 
etäisyysvyöhyke voimaloista ja sinisellä kehällä viiden kilometrin etäisyysvyöhyke 

voimaloista. 

Kaava-alueen ympäristö on harvaan asuttua. Alle 2 kilometrin etäisyydelle voima-

loista ei sijoitu yhtään asuin- tai lomarakennusta. 5 kilometrin säteellä asuu 145 asu-

kasta ja 10 kilometrin säteellä asuu 1297 asukasta (Tilastokeskus, ruututietokanta 

2016). Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat kaava-alueen länsi-lounaispuolelle 

Kesoon ja Suotuperälle lähimmillään noin 2,02 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista 

voimlaoista. Kaava-alueen ympäristössä on muutamia yksittäisiä lomarakennuksia, 

lähimmillään noin 2,07 kilometrin etäisyydellä. 
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 Kesonmäen tuulivoimahankkeen lähialueiden asukkaiden, vakituisten 

asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Tilastokeskus, ruututietokanta 2016). 

Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan  Asukkaita Asuntoja Vapaa-ajan asuntoja 

Alle 2 kilometriä 0 0 0 

Alle 5 kilometriä  145 94 17 

Alle 10 kilometriä 1 297 667 181 
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 MAISEMA JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

5.2.1 SELVITYKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

Maisemaselvityksen tavoitteena on esittää suunnitellun Haapaveden Kesonmäen tuu-

lipuistoalueen ja sen lähiympäristön maisemalliset yleispiirteet. Maisemaselvitys on 

laadittu alueelle tehtävän yleiskaavan pohjaksi ja maiseman ominaisuuksia on tar-

kasteltu siitä lähtökohdasta. Tarkoitus on, että maisemaselvitystä voidaan käyttää 

apuna maiseman sietokyvyn arvioimiseksi, kun voimalahanketta viedään eteenpäin.  

Tuulipuistojen aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön muodostuvat suurelta osin maisemakuvan muutoksena, eikä niinkään maise-

man fyysisenä muuttumisena. Mekaanisen rakentamisen aiheuttamat maisemalliset 

vaikutukset ovat pääosin havaittavissa aivan tuulivoimaloiden sekä niiden rakenta-

mista ja huoltoa varten rakennettavien teiden välittömässä lähiympäristössä. Kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei yleensä kohdistu suoria vaikutuksia ra-

kentamisen johdosta. Mahdolliset vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 

muodostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen ja maiseman muutoksista, mikäli 

tuulivoimalat ovat havaittavissa kohteista. Tästä johtuen vaikutuksia maisemaan ja 

rakennettuun kulttuuriympäristöön voidaan pitkälti tarkastella samojen periaatteiden 

mukaisesti. 

Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty karttoja, ilmakuvia sekä maasto-

käynneillä otettuja valokuvia kohdealueesta. Lisäksi maiseman kestokykyä on poh-

dittu yleisellä tasolla ympäristöministeriön julkaisun "Tuulivoimalat ja maisema " 

(Weckman 2006) lähtökohtia mukaillen. Ohjeena on myös käytetty Ympäristöminis-

teriön ”Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa” (2016). Rakennetun 

kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja maa-

kunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä 

ja kohteista (mm. RKY 2009, RKY 1993, maakuntakaavat). 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan ja kestokyvyn arvioinnissa selvitysalue 

ulottuu 12 km etäisyydelle kaava-alueesta, mutta painopiste on lähialueen (0–5 km 

kaava-alueesta) maisemakuvan ja arvokohteiden kuvailussa. Selvityksessä käytet-

tyjä etäisyyksiä tarkastellessa on tärkeää huomata, että etäisyydet on ilmoitettu etäi-

syytenä arvokohteista lähimpiin voimaloihin. Kaava-alueella tarkoitetaan alustavaa 

kaava-alueen rajausta, joka on esitetty mm. kuvissa 1 ja 2. 

5.2.2 MAISEMAMAAKUNTA 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Kaava-

alue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mu-

kaan maisemamaakuntajaossa Suomenselkään. Se tosin sijoittuu hyvin lähellä Poh-

jois-Pohjanmaan jokiseutua ja rannikkoa. 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan Suomenselkä on karu ja laakea 

vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välissä. Maasto on joko suhteellisen 

tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeuserot jäävät taval-

lisesti alle 20 metrin. Karussa kallioperässä on eteläosissa joitakin ruhjelaaksoja. 

Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. 
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Suurimpien, rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvojen varsilla on savi- ja siltti-

kerrostumia. Näille muun muassa Pyhäjoen, Kalajoen, Lapuanjen ja Kyrönjoen lat-

voille on maanviljely keskittynyt ikään kuin Pohjanmaan viljelyalueiden ulokkeina.  

Pienehköjen järvien ohella esiintyy suolampareita sekä joitakin isompia järvialtaita. 

Soita on huomattavan paljon. Asutus on aina ollut harvaa ja takamaiden piirteitä 

kuvaa myös se, että rakennuskannassa on melko vähän vuosisataisia jäänteitä. Kylät 

ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai jonkin selänteen 

rinteellä. 

5.2.3 KAAVA-ALUEEN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN MAISEMARAKENNE  

Kaava-alue sijoittuu vaatimattomalle loivapiirteiselle mäelle. Maasto on luode-kaakko 

suuntautunutta. Kaava-alueen ja sen lähiympäristön suot ovat pääasiassa ojitettuja. 

Soiden vähäpuustoisista osita ja metsäalueiden avohakatuista osuuksista johtuen 

kaava-alueella on myös paljon avoimia tai puoliavoimia alueita. Kaava-alueen kor-

keustasot vaihtelevat pääsääntöisesti 122 metristä 140 metriin mpy. Alueen korkeim-

mat kohdat kohoavat noin 142 metriä mpy. Kaava-alueen länsireunan lähettyvillä 

kulkee voimajohtokäytävä. 

Maisemarakenne on noin viiden kilometrin säteellä kaava-alueesta seuraavanlainen. 

Etelässä ja idässä vyöhykkeelle sijoittuu laajahko viljelylaakso. Idässä se on osa Py-

häjoen viljelylaaksoa. Etelässä kyse on Karsikasojan viljelylaaksosta. Pohjoisessa 

Vatjusjärveen liittyvä viljelylaakso yltää vähäisessä määrin vyöhykkeelle. Länteen 

Suotuperän ja Keson ympäristöön sijoittuva viljelyaluekokonaisuus on pienempi ja 

hajanaisempi. Alueelta (viiden kilometrin säteellä kaava-alueesta) löytyy myös laa-

joja avonaisia suoalueita, kuten Iso Susineva, Rahkaneva ja Hankilannevan pohjois-

osat. Kaava-alueen lähiympäristössä avoimet ja sulkeutuneet maisematilat vuorotte-

levat. Metsäisiä alueita on todella runsaasti mutta ne ovat osin harvapuustoisia soista 

johtuen ja osin myös avohakattuja. Viiden kilometrin säteelle ei aivan yllä ojia suu-

rempia vesistöjä. Pyhäjoki ja Vatjusjärvi vain sivuavat vyöhykettä. Viiden kilometrin 

säteellä asutusta on sijoittunut pääasiassa kaava-alueen etelä-, itä- ja länsipuolelle: 

Karsikasojan viljelylaaksoon, Pyhäjokilaaksoon ja Suotuperän ympäristöön. Pohjoi-

sessa asutusta on harvakseltaan lähinnä viljelysten ja teiden yhteydessä. Yksittäisiä 

lomarakennuksia on sulkeutuneessa metsämaastossa kaava-alueen ympärillä. Lä-

himmät niistä sijoittuvat noin kahden kilometrin päähän voimaloista. 

5.2.4 KAAVA-ALUEEN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN MAISEMAKUVA, LUONNE JA LAATU 

Kaava-alueen maasto on pääasiassa metsätalousmaata ja ojitettua metsäistä suoalu-

etta, mutta myös aukkoja esiintyy paljon. Avohakattujen ja harvapuustoisten suoalu-

eiden ohella alueen länsiosasta löytyy voimajohtokäytävä ja lounaisosasta kaksi 

pientä peltoaluetta, jotka ovat toisiinsa yhteydessä kulmastaan. Alueella on myös 

pieniä lampia tai vesialtaita ja muutamia maa-aineksen ottoalueita. Kaava-alue on 

maisemakuvaltaan hyvin tavanomainen. 
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Kaava-alueen lähiympäristö on myös metsätalousvaltaista. Lähimmät laajemmat pel-

toalueet, joiden ympäristössä on myös asutusta, sijoittuvat kaava-alueen länsipuo-

lelle Suotuperälle ja Kesoon, eteläpuolelle Karsikkaseen, itäpuolelle Pyhäjokilaaksoon 

ja pohjoiseen Iso Vatusjärven eteläpuolelle. 

Kaava-aluetta ympäröivät monin paikoin ojitetut suot, jotka ovat nykyisin pääosin 

talousmetsää. Kun maisemakuvaa tarkastelee hieman laajemmin, noin viiden kilo-

metrin säteellä kaavaillusta tuulivoimapuistosta, on maisemakuvalle tunnusomaista 

metsäisyys. Koska viiden kilometrin säteelle kaava-alueesta sijoittuvien teiden varret 

ovat niin metsäiset ja enimmäkseen sulkeutuneet, pienetkin viljelyalueet tuovat niihin 

virkistävää vaihtelua. Esimerkiksi Karsikkaasta pohjoiseen Iso Vatjusjärvelle johtavan 

tien varressa on pieniä/pienehköjä avotilaoja Mäenperän ja Suotuperän ympäris-

tössä. Pyhäjoen länsipuolisen tien varressa avotilat ovat selvästi laajempia, samoin 

Karsikkaassa ja Vatjusjärven eteläpuolella. Vyöhykkeelle sijoittuu myös pari isompaa 

avosuota: Iso Susineva ja Rahkaneva.  

 

 Näkymä Kesosta viljelyaukealta kohti kaava-aluetta 

Noin viisi kilometriä kaava-alueen itäpuolella virtaava Pyhäjoki on varsin tärkeä ele-

mentti alueen maiseman muotoutumisessa. (Etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin 

kertyy vajaat kuusi kilometriä.) Laajat viljelyalueet ovat sijoittuneet Pyhäjokivarteen. 

Pyhäjokeen yhtyvän Haapajärven pohjoispuolella on myös Haapaveden keskustaa-

jama. Etäisyyttä lähimpiin voimaloihin tosin kertyy yli 12 kilometriä Haapaveden kes-

kustasta. Muulta osin asutus on Pyhäjokilaakson Haapaveden ja Kärsämäen välisellä 

jaksolla keskittynyt Pyhäjokea kehystävien teiden varteen. Paikoin on muodostunut 

pieniä kyliä, paikoin asutusta on nauhamaisesti tai harvakseltaan teiden varsilla. Pel-

toja on pääsääntöisesti joen molemmin puolin hyvin pitkällä matkalla. Viiden kilomet-

rin säteellä kaava-alueesta asutusta on Pyhäjokilaaksossa lähinnä Pentinpurossa ja 

Käräjäojan alueella. 

Kaava-aluetta lähimmät asuinrakennusten pihapiirit sijaitsevat kaava-alueen länsi-

puolella noin 2-2,5 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Pari lähintä piha-

piiriä sijaitsee metsäisessä maastossa tai siten, ettei tuulivoimapuiston suuntaan 

avaudu pitkää esteetöntä avotilaa. Näkyvyysanalyysin mukaan kahteen seuraavaksi 

lähimpään näkyisi voimaloita mutta ilmakuvatarkastelun perusteella näiden lähistöllä 
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on tuulivoimapuiston suuntaan sen verran paljon kasvillisuutta, ettei näköyhteyttä 

pääse muodostumaan. Toisen pihalla on tosin yksi pitkä näköakseli, josta näköyhteys 

saattaisi muodostua. Asuinrakentamista lähemmäksi sijoittuu yksittäisiä lomaraken-

nuksia mutta ne sijoittuvat sulkeutuneeseen ympäristöön. 

Lähialuevyöhykkeellä maisema ei ole erityisen pienipiirteistä lukuun ottamatta Kar-

sikkaan ympäristöä ja Pyhäjokilaaksoa, jotka lukeutuvat osittain lähialuevyöhykkee-

seen. Suurin osa lähialueesta on sulkeutunutta metsä- ja suoaluetta. Metsäiseen ym-

päristöön sijoittuvat peltoalueet ovat melko pieniä ja tavanomaisia. Kärsämäentieltä 

avautuu paikoin varsin miellyttäviä näkymiä Pyhäjokilaaksoon. Kiinnostavimmat nä-

kyvät avautuvat kuitenkin Karsikkaan viljelymaiseman kautta kulkevalta Kajaanin-

tieltä Karsikkaan kohdalla.  

Karsikkaan viljelymaiseman yli avautuvat näkymät ovat alueen vahvuuksia. Samoin 

Kärsämäetieltä Pyhäjokilaaksoon eli itään ja koilliseen avautuvat näkymät. Maiseman 

kohokohtia lähialuevyöhykkeellä ovat Karsikkaan kylä ja sitä ympäröivät viljelyalueet 

sekä Pyhäjokilaakso, joka tosin sijoittuu pääasiassa vyöhykkeen ulkopuolelle. Myös 

Iso Vatjusjärven eteläpuolinen viljelysmaisema lukeutuu samaan kategoriaan. Her-

kimpiä ja samalla maiseman muutosten sietokyvyn kannalta heikoimpia alueita lä-

hialuevyöhykkeellä ovat juuri edellä mainitut alueet. 

 

 Karsikkaan viljelymaisemaa 

Lähialuevyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuvista maisemallisista kohokohdista voidaan 

mainita Malisjokivarren kulttuurimaisema, Vatjusjärven kulttuurimaisema sekä Pyhä-

jokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän kulttuurimaisema-alue. Kyseiset alueet 

ovat maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alueet ovat maisemakuvaltaan 

melko pienipiirteisiä ja niiltä avautuu viehättäviä näkymiä muun muassa niihin liitty-

vien vesistöalueiden suuntaan. Esimerkiksi Vatjusjärven kulttuurimaisema-alueella 

on jopa useampia järviä. Alueisiin liittyy vaihtelevaa viljelymaisemaa puustosaarek-

keineen ja alueilla on myös vanhoja rakennuksia. Edellä mainituilla alueilla maiseman 

muutosten sietokyky on heikohko.  
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 Näkymä Karsikkaasta Kirveskadulta pohjoiseen kaava-alueen suun-

taan 

 

 Näkymä Aittokyläntieltä Kuoppakankaan kohdalta Pyhäjokilaakson yli 

länteen 
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 Näkymä Aittokylästä Pyhäjokilaakson yli länteen 

5.2.5 ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN JA RAKENNETTUJEN KULTTUURIYMPÄRIS-

TÖJEN INDEKSIKARTTA JA KOHDELUETTELO 

Alle on taulukoitu kaikki kaava-alueen ja sen lähiympäristön arvokkaat maismea-alu-

eet ja rakennetut kulttuuriympäristöt 

 Tuulivoimaloista 25 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat valtakunnalli-

sesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet.  

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä 
voimalasta 

Kohteet kaukoalueella 12–25 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Haapaveden Vanhatien raitti n.13  km 

RKY 2009 Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mus-
tikkamäen viljelyaukea 

n. 13,4 km 

RKY 2009 Kärsämäen kirkko n. 15,5 km 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue (ehdotus 2014) 

Kalajokilaakson kulttuurimaisema n. 16,3 km 

Valtakunnallisesti arvokas  
maisema-alue 

Kalajokilaakso n. 19,5 km 

RKY 2009 Köyhänperän latoalue n. 19,6 km 
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 Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle sijoittuvat maiseman ja kulttuu-
riympäristön maakunnallisesti arvokkaat alueet (Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaa-

kuntakaava). Arvokkaat alueet on esitetty 20 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta.   

Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys lähimmästä 
voimalasta 

Alueet lähialueella 0-5 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta 

Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

Vatjusjärven kulttuurimaisema n. 4,5 km  

Alueet 5-20 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta 

Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

Malisjokivarren kulttuurimaisema n. 6,5 km 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sul-
kakylän kulttuurimaisema 

n. 7,6 km 

Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue 

Alarannan kulttuurimaisema n. 12,7 km 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Kärsämäen Pauunukirkko, pappila ja Katti-
lakosken tienoo 

 

n. 16,1 km 

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Saunatie n. 16,7 km 

Maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue 

Mieluskylän kulttuurimaisema n. 17,1 km  

Maakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristöalue 

Porkkala n.  18,3 km  
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 Arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakenne-

tut kulttuuriympäristöt 
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 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti mer-

kittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset. 

5.2.6 ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET 

Suomessa arvokkaita maisema-alueita on arvotettu valtakunnallisesti ja maakunnal-

lisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ne on kuvailtu 20 kilometrin etäisyydelle kaava-

alueesta. 
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VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET 

Nykyisin voimassa olevat Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on vahvistettu 

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.  

Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Kalajokilaakso, sijait-

see lähimmillään noin 18,5 kilometrin etäisyydellä kaava-alueelta. Valtakunnallisesti 

ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoin-

nissa 2010-2014 Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueen rajausta on esitetty hie-

man muutettavaksi. Mikäli uusi rajaus astuu voimaan, etäisyys Kesonmäen kaava-

alueeseen pienenee noin kolmella kilometrillä johtuen rajaukseen mukaan otetusta 

Karvosperän ulokkeesta. Kohdekuvaus on Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 

2013-2015 -raporttista ”Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla”. 

KALAJOKILAAKSON KULTTUURIMAISEMA 

Maisema-alueen runkona on kaakosta luoteeseen kohti Pohjanlahtea virtaava Kala-

joki, joka Nivalan taajaman kohdalla avautuu kolmen kilometrin pituiseksi ja kilomet-

rin levyiseksi Pidisjärveksi. Pohjanmaan jokien tavoin Kalajoen veden määrä vaihte-

lee suuresti: kesäaikana jokiuoma voi olla lähes kuiva, ja keväällä tulva saattaa peit-

tää laajoja alueita. Tulvien rajoittamiseksi joen pääuomaa on perattu ja pengerretty. 

Kalajokeen laskee useita kapeita jokia, kuten Sorvojanoja, Pylväsoja, Ainasoja ja Set-

tijoki. Nivalan taajaman kohdalla Pidisjärveen laskee voimakkaasti mutkitteleva Ma-

lisjoki. Maisema on vallitsevalta osaltaan kulttuurivaikutteista, luonnonmaisemaa ei 

juuri ole nähtävissä. 

MAAKUNNALLISESTI TAI SEUDULLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET 

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on alle 20 kilometrin etäisyydellä 

kaava-alueesta viisi, joista Vatjusjärven kulttuurimaisema sijoittuu lähimmäksi 

kaava-aluetta, vajaan neljän kilometrin etäisyydelle kaava-alueen luoteispuolelle. 

Kohdekuvaukset on poimittu Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013-2015 -

raporttista ”Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla”. 

VATJUSJÄRVEN KULTTUURIMAISEMA 

Maisema-alueeseen kuuluvat neljä järveä – Iso Vatjusjärvi, Pieni Vatjusjärvi, Kurran-

järvi ja Valkeinen – sekä niitä ympäröivät viljelysalueet ja asutus. Viljelysalueet ja 

asutus tukeutuvat Ison Vatjusjärven ja Pienen Vatjusjärven länsipuolelta kulkevaan 

Nivalasta Haapavedelle johtavaan pohjois-eteläsuuntaiseen maantiehen. Tien var-

relle muodostuu nauhamainen Vatjusjärven kylä. Kylässä on paljon maisemallisesti 

arvokkaita peltoja ja ennen 1960-lukua rakentuneita pihapiirejä. Maisemalle ovat 

ominaisia järvenrantanäkymät. Järvien ympärillä on myös loma-asutusta. 
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 Vatjusjärven kulttuurimaisemaa Hiekanlahden pohjoispuolelta kaava-

alueen suuntaan 

MALISJOKIVARREN KULTTUURIMAISEMA 

Maisemalle ovat tyypillisiä vuoroin sulkeutuvat ja vuoroin avoimien viljelysalueiden 

yli avautuvat pitkät ja laajat näkymät. Esimerkiksi Erkkilän kylän kohdalla avautuu 

pitkiä näkymiä pohjoiseen kohti Sarjankylää. Maisemakuva on pienipiirteisempi kuin 

Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Maisema-alueella 

on pitkä historia asuttuna, elinvoimaisena maaseudun kulttuurimaisemana. Vanhim-

mat jäljet asutuksesta ovat peräisin esihistorialliselta ajalta. 

 

 Malisjokivarren kulttuurimaisemaa Kajaanintieltä nähtynä 
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PYHÄJOKILAAKSON, MUSTIKKAMÄEN JA SULKAKYLÄN KULTTUURIMAISEMA 

Sulkakylän ja Mustikkamäen viljelysmaisemat sijaitsevat Mustikkaojaa ympäröivässä 

laajassa laakeassa laaksopainanteessa, jota rajaavat luode-kaakko-suuntaiset har-

jannealueet ja kangasmaat. Korkeimpina kohtina maisemassa ja viljelysalueiden 

taustamaisemina erottuvat Rainkallio ja Matokallio. Haapajärven kaakkoispuolella ka-

peaa Pyhäjokea ympäröivät laajat viljelysalueet. Viljelysmaisemassa kohoavilla kum-

pareilla sijaitsevat asutuskeskittymät Vattukylä, Koivuperä, Kuljunsaari, Kytökylä ja 

Nevalanmäki. 

ALARANNAN KULTTUURIMAISEMA 

Alarannan kulttuurimaisemalle on ominaista kerroksellisuus. Vaikka alue on hyvin 

vanhaa viljelysseutua, maisemakuva ilmentää tämän päivän maatalouden luonnetta. 

Alueella on paljon vanhaa perinteistä rakennuskantaa. Niiden ohella olennainen osa 

maisemaa ovat myös nykyaikaista maataloutta edustavat kookkaat tuotantoraken-

nukset, kuten navetat, viljankuivaamot ja rehusiilot. Pihapiirit ovat laajoja ja moni-

muotoisia, niihin kuuluu asuinrakennusten ohella lukuisia eri-ikäisiä talousrakennuk-

sia. 

 

 Näkymä Alarannan kulttuurimaisema-alueelta 

MIELUSKYLÄN KULTTUURIMAISEMA 

Mieluskylän kulttuurimaisema on kerroksellinen ja elinvoimainen kokonaisuus. Vaikka 

maisema on monin paikoin ominaispiirteiltään melko tavanomaista maaseudun vilje-

lysmaisemaa, se on tyypillinen, edustava ja hyvä esimerkki jokivarsien viljelysmai-

semista. Maisemassa erottuu monin paikoin hienoja miljöökokonaisuuksia. Sellainen 

on esimerkiksi joen yli johtava silta ja sen ympäristö. 
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VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueelli-

sesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakenne-

tun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennet-

tuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) ei sijoitu kaava-alueelle eikä sen lähiympäris-

töön. Lähimmät RKY 2009 –kohteet ovat Haapaveden Vanhantien raitti, lähimmillään 

noin 12,1 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta, Haapaveden kotitalousoppilaitos ja 

Mustikkamäen viljelyaukea, lähimmillään noin 12,2 kilometrin etäisyydellä kaava-alu-

eesta ja Kärsämäen kirkko, lähimmillään noin 15,8 kilometrin etäisyydellä kaava-

alueesta. Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät 

rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta. 

Kohteita kuvailevat tekstit on lainattu Museoviraston internetsivuilta www.rky.fi.  

HAAPAVEDEN VANHANTIEN RAITTI  

Haapaveden kirkonkylän läpi kulkevan Vanhatien raitin luonteva, rinnettä myötäilevä 

linjaus ja mittakaavaltaan yhtenäinen rakennuskanta muodostavat edustavan koko-

naisuuden, joka kuvastaa maamme kirkonkylissä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alussa tapahtunutta kehitystä. Raitin tuntumaan on keskittynyt joukko kirkonkylän 

kantataloja ja pitäjän virkamiesten huvilamaisia asuinrakennuksia sekä julkisia että 

liikerakennuksia pihapiireineen. 

HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS JA MUSTIKKAMÄEN VILJELYAUKEA 

Haapaveden kotitalousoppilaitos on Suomen ensimmäinen tytöille tarkoitettu talous-

koulu. Koulun eri-ikäiset rakennukset yhdessä naapuripihapiirien kanssa muodosta-

vat tiiviin rakennusryhmän viljelysten keskellä. 

Haapaveden kotitalousoppilaitos sijaitsee Haapaveden kirkonkylän itäpuolella, Haa-

pajärveen viettävällä rinteellä Mustikkamäen viljelysaukean keskellä. 

Arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema vanha koulurakennus vuodelta 1911. Kaksiker-

roksisen huvilamaisen rakennuksen arkkitehtuurissa näkyy jugendin tyylipiirteitä. 

Vanhaan koulurakennukseen liittyy alkuperäinen muotopuutarha, josta avautuu kau-

nis näkymä alas järvelle. Oppilaitokseen kuuluu 300 ha opetustila. Koulun rakennuk-

siin kuuluu lisäksi mm. kolme vanhaa aittaa. 

KÄRSÄMÄEN KIRKKO 

Kärsämäen kirkko on arkkitehti C.L. Engelin piirtämä ja kuuluu Intendentinkontto-

rissa Engelin johdolla 1800-luvun alussa kehitettyyn ristikirkkojen ryhmään. 

Empiretyylinen puukirkko on pohjakaavaltaan tasavartinen ristikirkko, jossa sakaristo 

on kuorin takana itäisessä ristivarressa. Ulkoseinien jäsentely pilastereineen ja pal-

kistoineen noudattaa tarkoin doorilaista järjestelmää. 

Kirkkosalissa hirsiseinät ovat sileiksi piilutut ja ristikeskuksessa on särmikäs kasetoitu 

keskikupoli. Kuoriseinällä on näyttävä klassillinen alttarilaite.  

http://www.rky.fi/
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Kaksikerroksinen tapuli on rakennettu 1842 E.B. Lohrmannin suunnitelman mukaan. 

Kellotapuli liittyy kirkon länsipäähän kapean sillan avulla. 

MAAKUNNALLISESTI TAI SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄT KULTTUURIHISTORIAL-

LISET YMPÄRISTÖT JA KOHTEET 

Maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia alueita on alle 20 kilometrin etäi-

syydellä kaava-alueesta kolme. Ne sijoittuvat kaikki yli 15 kilometrin etäisyydelle 

kaava-alueesta. Lisäksi on esitetty kartalla alle 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta 

sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet, jotka eivät si-

sälly kulttuurihistoriallisiin alueisiin. Kohdekuvaukset alle 5 kilometrin etäisyydellä 

tuulivoimapuistosta sijaitsevien kohteiden osalta on poimittu Pohjois-Pohjanmaan ra-

kennettu kulttuuriympäristö 2015 kuntakohtaisista inventointiraporteista. 

KÄRSÄMÄEN PAANUKIRKKO, PAPPILA JA KATTILAKOSKEN TIENOO 

Kärsämäen Paanukirkon ja pappilan tienoo Pyhäjokivarressa on sekä kulttuurihistori-

allisesti että maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Paanukirkko on merkittävä maa-

merkki, joka näkyy viljelysmaiseman keskellä kauas. Pappilalla ja Paanukirkolla on 

merkitystä myös matkailukohteina. 

Alueen asema tärkeiden julkisten rakennusten, kirkon ja pappilan, sijaintipaikkana 

periytyy aina 1700-luvulta saakka. Vuonna 2004 valmistunut Paanukirkko sijaitsee 

lähes samoilla sijoilla kuin entinen Kärsämäen kirkko ja sen kellotapuli. Pappilan pi-

hapiiri sijaitsee edelleen vanhalla paikallaan. 

SAUNATIE 

Kärsämäen kirkonkylän keskustan tuntumassa sijaitseva Saunatien raitti on pienipiir-

teinen ja omaleimainen kokonaisuus. Raitilla on säilynyt hyvin kirkonkylän keskus-

talle vanhastaan tyypillinen mittakaava ja rakenne. Rakennukset rajaavat tietä yhte-

näisenä nauhana. Asuinrakennukset sijaitsevat Saunatien varsilla, talousrakennukset 

rajaavat pihapiirejä niiden takana. Raitin varrella on myös uudempia, ominaispiirteil-

tään vanhoista rakennuksista selvästi poikkeavia rakennuksia.  

Raitin varrella sijaitsevat rakennukset ovat itsessään varsin vaatimattomia. Alueen 

arvo perustuu sen merkitykseen kirkonkylän historiasta ja rakentamiselle vanhastaan 

tyypillisistä ominaispiirteistä kertovana kokonaisuutena. 

PORKKALA 

Porkkala on hyvä esimerkki perinteisestä maaseutukylästä viljelysalueineen. Kylä on 

pienikokoinen ja selkeästi rajautuva. Rakentaminen tukeutuu kauniisti kaartuviin 

vanhoihin kyläteihin. Pihapiirit sijaitsevat harvahkona ryppäänä teiden varsilla, kylän 

keskipisteeksi hahmottuvan tienristeyksen ympärillä. Kylässä on vanhoja talonpoi-

kaista rakentamisperinnettä edustavia rakennuksia sekä jälleenrakennuskaudella ra-

kennettuja rakennuksia. Kokonaisuuteen kuuluvat viljelyskäytössä olevat peltoalueet 
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ja niitty- ja laidunalueet, jotka ympäröivät asutusta pienehköinä lohkoina. Miljöötä 

elävöittävät kookkaat maisemapuut. 

PAIKALLISESTI ARVOKKAAT KULTTUURIHISTORIALLISET KOHTEET 

Paikallisesti arvokkaista kohteista ei ole tiedossa kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyy-

dessä sijaitsevia kohteita.  

 MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologisen inventoinnin Haapaveden 

Kesonmäen tuulivoimahankkeen yleiskaava-alueella maastokaudella 2018.  

Inventoinnissa kartoitettiin kaksi uutta munausjäännöskohdetta: Luolakaarto, terva-

hauta ja Riihikaarronneva, tervahauta sekä kaksi kulttuuriperintökohdetta, jotka ovat 

Luolakaarto itä, kämppä ja Riihikaarto pohjoinen, kämpän jäännös. Yhtä peruskar-

talle merkittyä tervahautaa sekä mj-rekisterissä mainittua pyyntikuoppakohdetta Rii-

hikaarto 1000023721 ei havaittu maastossa. 

 Kesonmäen yleiskaava-alueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja 

muut kulttuuriperintökohteet. MJ  = muinaisjäännös. 

Nro. 
kaava-

kartalla 

Nimi 
Rekisterin 

mj-tunnus 
Tyyppi 

Etäisyys    
lähimmästä 

voimalasta / 
tiestä 

1 Luolakaarto (MJ) – 
Työ- ja valmistuspaikat / 
tervahaudat 

270 m / 40 m 

2 Riihikaarronneva (MJ) – 
Työ- ja valmistuspaikat / 
tervahaudat 

600 m / 430 m 

3 Luolakaarto itä – Asuinpaikat / kämpät 260 m / 10–20 m 

4 Riihikaarto pohjoinen – 
Asuinpaikat / kämpät 
jäännökset 

420 m / 20–30 m 
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 Kaava-alueen muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet. 
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 VIRKISTYSKÄYTTÖ JA MATKAILU 

Yleiskaava-alue on pääasiassa tavanomaisessa metsätalouskäytössä ja muiden met-

sätalousalueiden tavoin suunnittelualuetta voidaan käyttää virkistystarkoituksessa 

ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen, luonnon tarkkailuun ja metsästykseen. 

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia virkistys- tai matkailupal-

veluita tai virallisia ulkoilu- tai retkeilyreittejä.  

  METSÄSTYS 

Kaava-alue sijoittuu Haapaveden riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Kaava-alue on 

Haapaveden Metsästysyhdistys ry:n metsästysaluetta. Haapaveden Metsästysyhdis-

tys on perustettu vuonna 1949. Seuran metsästysalueen pinta-ala on yli 50000 ha ja 

jäseniä seurassa on yli 1200. 

  LIIKENNE 

Suunnittelualueille päästään metsäautotietä pitkin, joka kulkee kaava-alueen läpi liit-

tyen kaava-alueen luoteispuolella Nivalantiehen ja eteläpuolella Kajaanintiehen.  

Yleiskaava-alueella tullaan sekä parantamaan olemassaolevia teitä että rakentaman 

uusia tuulipuiston voimaloita varten.  

Kesonmäen yleiskaava-alueen lähimmät satamat ovat Raahen ja Kokkolan satamat. 

Tuulivoimapuiston rakennusvaiheen kuljetukset alueelle hoidetaan todennäköisesti 

jommastakummasta näistä satamista. 

 LENTOLIIKENNE 

Kesonmöen tuulivoimapuistoaluetta lähinnä olevat Finavian lentoasemat ovat Oulun 

lentoasema (noin 100 km pohjoiseen), Kajaanin lentoasema (noin 110 km itään) ja 

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema (noin 113 km lounaaseen). Kesonmäen tuulivoima-

puisto ei sijoitu näiden lentoaseman korkeusrajoitusalueille.  

 ERITYISTOIMINNOT 

5.8.1 KAIVOSTOIMINTA 

Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan Kesonmäen tuulivoimapuiston suunnittelu-

alueella on voimassa 5.3.2019 saakka Norrbotten Exploration AB:llä oleva kaivosva-

rausilmoitus Haapaveden, Kärsämäen Haapajärven ja Siikalatvan alueelle. 
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 Karttaote Tukesin karttapalvelusta (05/2018). 

5.8.2 MAA-AINESTENOTTO 

Kaava-alueen pohjoisosissa on muutamia pieniä maa-ainestenottoalueita. 

Kanteleen Voimalla on Rahkaneva-Teerinevan-Katajanevan alueille vireillä turvetuo-

tantohanke. Hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2014. Etäisyys 

turvetuotantoalueelta lähimpään voimalaan on noin 1,3 kilometriä. Suomen aluehal-

lintovirasto on myöntänyt hankkeelle 22.10.2015 ympäristöluvan. 
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 LUONNONYMPÄRISTÖ 

5.9.1 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ TOPOGRAFIA  

Kesonmäen alueen kallioperä lukeutuu Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuuluvan 

laajan Svekofennisen liuskevyöhykkeen alueelle, jonka kallioperä koostuu pääsään-

töisesti happamista kivilajeista. Kaava-alueen länsiosan kallioperä koostuu syväkiviin 

kuuluvasta granodioriitista, itäosa intermediäärisestä vulkaniitista sekä koilliskulma 

porfyyrisestä graniitista. (GTK 2018)  

 

 Kaava-alueen kallioperä (GTK kallioperäkartta 1:200 000, 2018).  

Kaava-alueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 

(1:200 000) ja karttatarkasteluun. Kesonmäen kaava-alueen keskiosa sijoittuu kar-

kearakeisia maalajeja sisältävälle kaakko-luode suuntaiselle harjualueelle. Kaava-

alueen länsiosalla sekalajitteisia maalajeja. Sekalajitteisilla kivennäismaa-alueilla 

maaperä on suurelta osin sekalajitteista moreenia. Alueen itäosassa esiintyy paksu-

jen turvekerrosten alueita, joiden turvepaksuus on paikoin yli 0,6 m.  

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Haapaveden alueen soilla tutkimuksia vuosina 

1958, 1961, ja 1984–1989. Kesonmäen tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu Ke-

sonnevan ja Uudenahonneva–Rahkanevan tutkimusalueille. Tehtyjen tutkimusten 

perusteella Kesonnevan tutkimusalueella (kokonaispinta-ala 235 ha) yli metrin sy-

vyisten turvekerrosten paksuus on 77 ha, yli 1,5 m:n syvyisten 49 ha ja yli kahden 

metrin syvyisten 28 ha. Uudenahonneva–Rahkanevan tutkimusalueella (kokonais-

pinta-ala 140 ha) yli metrin syvyisten turvekerrosten paksuus on 50 ha, yli 1,5 m:n 

syvyisten 22 ha ja yli kahden metrin syvyisten 7 ha.  Uudenahonneva-Rahkanevan 
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turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m. Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 

1,4 m. (GTK 1987, 1992) 

Voimalat on sijoitettu pääosin rakennettavuudeltaan hyville karkearakeisille kiven-

näismaa-alueille ja ne sijoittuvat korkeustasoltaan noin 140–150 m mpy. Alueen si-

säiset korkeusvaihtelut ovat loivapiirteisiä ja koko kaava-alue sijoittuu noin korkeus-

tasolle 130–155 m mpy. Kaava-alueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen 

pohjoisosassa Kesonmäessä. Maanpinnan yleisviettosuunta on itään kohti Pyhäjokea.  

Kaava-alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, 

moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Lähin arvokas kallioalue on Karsikka-

mäki (KAO110038), joka sijaitsee yli 10 kilometrin etäisyydellä kaava-alueen kaak-

koispuolella. 

 

 Kaava-alueen maaperä (GTK maaperäkartta 1:200 000, 2018). 

SULFIDISEDIMENTIT JA HAPPAMOITUMISHERKKYYS ALUEELLA 

Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Lito-

rinameren aikoinaan peittämillä alueilla, jolloin kaava-alue alavana rannikon lähei-

senä alueena lukeutuu tähän vyöhykkeeseen. Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan 

maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat hapettu-

essaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista 

sekä raskasmetallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, 

hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sul-

faattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän ala-

puolella.  
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Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa esiintyy yleisesti sekä todellinen että 

potentiaalinen hapan sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuo-

lella sulfidisedimentit eivät aiheuta haittaa ympäristölleen ja täten näitä sedimenttejä 

kutsutaan potentiaalisiksi happamiksi sulfaattimaiksi. Maankohoamisen ja maankäy-

tön muutoksien myötä pohjavedenpinta laskee ja kyseiset kerrokset altistuvat hapet-

tumiselle ja sitä kautta myös happamoitumiselle, jolloin niistä tulee todellisia happa-

mia sulfaattimaita.  

GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitus-

työtä ja tuottanut tuloksista digitaalista aineistoa. Aineistoon sisältyy muinaisen Lito-

rina-meren korkeimman rantatason rajaus, jonka yläpuolella kaava-alue kokonaisuu-

dessaan sijaitsee. Kaava-alueelta ei ole saatavilla GTK:n yleiskartoitus-aineistoa hap-

pamista sulfaattimaista, eikä kaava-alueen läheisyydessä sijaitse kartoituspisteistä. 

Kaava-alueen itäpuolella Pyhäjoen varressa (etäisyys n. 3,5 km) sekä länsipuolella 

Suotuperällä (etäisyys n. 4 km) sijaitsee kartoituspisteitä, joissa ei ole todettu hap-

pamia sulfaattimaita.  

5.9.2 PINTAVEDET 

Kaava-alue sijaitsee Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella (VHA 4).  Kolme voimalaa 

sijoittuu Kalajoen vesistöalueelle (53) ja neljä voimalaa Pyhäjoen vesistöalueelle 

(54). Kaava-alueen länsi- ja luoteisosa sijoittuu Kesonojan valuma-alueelle (53.067), 

koillis-ja itäosa sijoittuu Kuljunsaaren valuma-alueelle (54.032), kaakkoisosa Käräjä-

ojan valuma-alueelle (54.038) ja eteläosa Karsikasojan valuma-alueelle (53.063). 

Kaava-alueen sijoittuminen valuma-alueille (3.jakovaihe) on esitetty oheisessa ku-

vassa. 

Kaava-alueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu luonnontilaisia pienvesiä. Turvemaat on 

pääosin tehokkaasti ojitettuja ja alueelle sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaver-

kostoa. Kaava-alueella on pieniä maa-ainestenottotoiminnan myötä syntyneitä ve-

sialtaita.  
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 Tuulivoimapuiston kaava-alueen sijoittuminen pintavesien päävesis-

töalueille ja 3.jakovaiheen valuma-alueille sekä lähimmän Varvaskallion (11071024) 

pohjavesialueen sijainti. (Syke, Avointieto 2018) 

5.9.3 POHJAVEDET 

Kaava-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Varvas-

kallio (11071024, luokka I), joka sijaitsee noin 4,2 kilometrin etäisyydellä kaava-

alueen pohjoispuolella. Pohjavesialueen sijainti kaava-alueeseen nähden on esitetty 

oheisessa kuvassa. 

Muut luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat yli viiden kilometrin etäisyydellä kaava-

alueesta.  
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5.9.4 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

LUONTOARVOJEN YLEISKUVAUS 

Haapaveden Kesonmäki sijoittuu Pyhäjoen ja Kalajoen vesistöalueiden välisen veden-

jakajaselänteen alueelle. Moreeniharjanteiden väliset laajemmat suoaltaat Iso Susi-

neva-Lehtisaarenneva, Kesonneva ja Hämeenneva ovat nykyisellään tiuhaan ojitet-

tuja ja vesitaloudeltaan muuttuneita. Alun perin seudun suot ovat karuja ja rämeval-

taisia. Kallioperässä ei esiinny ravinteisia kivilajeja, joten yleisti alueen soilla ja niiden 

muuttumilla ei ole havaittavissa erityistä kasvupaikkojen rehevyyttä.  

Kaava-alue sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliselle havumet-

sävyöhykkeelle, Pohjanmaan–Kainuun alueelle (3a). Suokasvillisuusvyöhykkeiden 

aluejaossa kaava-alue sijoittuu Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaiden alueelle (2c).  

METSÄT JA SUOT 

Kaava-alueen metsät ovat yleispiirteiltään pääosin karuja ja mäntyvaltaisia. Alueen 

kivennäismaan metsät ovat kasvupaikkatyypiltään variksenmarja-puolukkatyypin 

(EVT) kuivahkoja kankaita. Alueen eteläosassa, Luolakaarron ja Soidinkorven ympä-

ristössä esiintyy myös tuoreen kankaan sekapuustoisia kasvatusmetsiä, pienilalai-

sesti lehtomaista kangasta sekä ojitettuja lehtokorpia. Ojitettujen rehevämpien kor-

pien olosuhteet ovat jo siinä määrin muuttuneita, että kohteita ei rajattu luontokoh-

teiksi. Tuoreiden kankaiden ja lehtipuuvaltaisten metsien osuus hankealueella on 

yleisesti vähäisempi.  

Kaava-alueelle ei sijoitu luonnontilaisia soita. Turvemaamuuttumia ja entisiä ojitet-

tuja rämemaita sen sijaan esiintyy runsaasti. Alueen keski- ja pohjoisosat ovat laa-

jalti rämevarpuisia turvekankaita, jolla männyn kasvu on elpynyt ojitusten myötä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kivennäismaan kuivahkot kangasmetsät alueella ovat varttuneita 

kasvatusmännikköjä 
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Runsaat ojitukset ja puuston käsittely ovat merkittävästi muuttaneet alueen alkupe-

räisten korpi- ja rämetyyppien luonnontilaa. Alueen moreeniselänteiden väliset pai-

nanteet ovat alun perin olleet varsin rämeisiä, mutta nykytilassaan ojitettuja muut-

tumia ja turvekankaita. Alueella esiintyy pääasiassa mäntypuustoisia ja rämevarpu-

jen vallitsemia turvekankaita sekä pienialaisia isovarpurämemuuttumia.   

Lehtipuuston osuus hankealueella on suurin korpimuuttumien alueilla, mm. Luola-

kaarron eteläpuolella esiintyy ojitettuja metsiä, jolla on lehtoruohoja ojien varsilla. 

Eteläosan korpimuuttumat ovat sekapuustoisia ja harvennushakattuina valoisia ja si-

ten hyvin heinävaltaisia sekä sisältävät mm. halavaa ja raitaa talousmetsien jou-

kossa. Hankealueen räme- ja korpimuuttumien perusteella suoluontotyypit alueella 

ovat olleet varsin karuja, eikä erityistä rehevyyttä ja vaateliaamman kasvilajiston 

potentiaalia esiinny.  

 

 Kunnostusojitettua tuoreen kankaan ja ruohokorven aluetta Luola-

kaarron eteläpuolella.  

KULTTUURIYMPÄRISTÖT 

Asuttuja kulttuuriympäristöjä kaava-alueelle ei sijoitu. Alueen lounaisosaan sijoittuu 

peltoalueita, jotka on todennäköisesti aikoinaan raivattu rehevämpään maaperään 

korpiselle alueelle. Alueen keskelle sijoittuu Riihikaarrontie, jonka varrella on useita 

pienialaisia maa-ainestenottoalueita. Luolakaarron itäpuolelle sijoittuu huonokuntoi-

sia eräkämppärakenteita, sauna ja kaivettu lampi. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoit-

tuu metsästysmaja piharakennuksineen. Virkistyskäytössä olleiden rakenteiden lä-

heisyyteen sijoittuu kulttuuriperäistä lajistoa ja puutarhakarkulaisia. Lisäksi metsä-

autoteiden varrelle tuotujen kompostijätteiden vuoksi tienpientareilla esiintyy paikoin 

mm. lupiinia.  
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 Ilmakuvasta voi todeta kaava-alueella olevan laajalti myös taimikko-

vaiheen metsäkuvioita sekä ojitettua turvepohjaista metsää.  

 

LUONTOKOHTEET JA ARVOLAJISTO 

Luontokohteet ovat muusta ympäristöstä poikkeavia, valtakunnallisesti, alueellisesti 

tai paikallisesti edustavia luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita. Maankäytön 
suunnittelussa näitä huomioidaan joko lakisääteisesti (MetsäL 10§, Lsl 29§, VesiL 

11§) tai hyvän maankäytön suunnittelukäytännön mukaisesti.   

Kesonmäen kaava-alueelta ei paikannettu sellaisia arvokkaita luontotyyppejä, luon-

totyyppiyhdistelmiä tai arvokkaan kasvilajiston esiintymisalueita, jotka tulisi huomi-

oida hankkeen kehittämisessä merkitsemällä ne kaavakartalle.    
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 Kasvupaikkatiedot kaava-alueen ympäristössä. 

 

 Puuston ikä kaava-alueen ympäristössä. 
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5.9.5 LINNUSTO 

Kaava-alueen pesimälinnusto koostuu etupäässä alueellisesti yleisistä ja runsaslukui-

sista talousmetsien yleislajeista. Kartta- ja ilmakuvatulkinnan perusteella kaava-alu-

een elinympäristöt ovat melko karuja ja yksipuolisia talousmetsiä, eikä alueelle to-

dennäköisesti sijoitu linnuston kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Kaava-alueelle ei 

sijoitu lainkaan avoimia suoalueita eikä reheviä kosteikoita. Alueella on pieniä ihmisen 

kaivamia lampareita, joiden merkitys linnustolle on todennäköisesti vähäinen. Mah-

dollisia suojelullisesti arvokkaita lajeja ovat mm. metsäkanalinnut, eräät tavanomai-

set päiväpetolinnut ja pöllöt sekä mm. uhanalaiset metsävarpuslinnut. Mahdollisten 

arvokkaampien lintulajien esiintymisestä alueella ei ole tarkempaa tietoa, mutta tie-

toja tarkennetaan kaavoituksen yhteydessä suoritettavien maastoselvitysten aikana. 

Rengastustoimiston ja Metsähallituksen petolinturekisterien mukaan kaava-alueelle 

tai sen lähialueelle ei sijoitu uhanalaisen tai muuten arvokkaan linnuston tiedossa 

olevia pesäpaikkoja (tietopyynnöt 03/2018). Kaava-alueen lähin tiedossa oleva suo-

jelullisesti arvokkaan petolinnun pesäpaikka sijoittuu noin 10 km etäisyydelle. Kaava-

alueen kaakkoispuolella (Rahkaneva, Teerineva ja Katajaneva) on vanhoja 

havaintotietoja uhanalaisesta lintulajistosta (etenkin suolintulajistosta). 

Muuttolinnuston osalta kaava-alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-

alueelle, jossa lintujen muutto on luonteeltaan melko hajanaista ja selvästi päämuut-

toreittejä vähäisempää. Seudun kautta suuntautuu kurjen valtakunnallisesti tärkeä 

syysmuuton aikainen päämuuttoreitti, jonka painopiste sijoittuu yleensä kaava-alu-

een länsipuolelle. Syksyn päämuuttopäivinä kurkien muutto sijoittuu tyypillisesti 

useiden satojen metrien korkeudelle tuulivoimaloiden törmäyskorkeuden yläpuolelle. 

Seudun tärkeimmät muutonaikaiset lepäily- ja ruokailualueet sijoittuvat Nivalan ja 

Haapaveden laajemmille peltoalueille, selvästi kauemmas kaava-alueen ulkopuolelle. 
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 Kaava-alueen sijoittuminen suhteessa lintujen valtakunnallisiin pää-

muuttoreitteihin: rannikon päämuuttoreitti (punainen) ja kurjen syysmuuttoreitti (si-

ninen). 

5.9.6 MUU ELÄIMISTÖ 

Kaava-alueella tavattava eläinlajisto on tyypillistä metsätalousvaltaisen havumetsä-

vyöhykkeen lajistoa, joka koostuu etupäässä alueellisesti yleisistä ja tavanomaisista 

lajeista, jotka tulevat toimeen ihmisen muokkaamassa metsäympäristössä. Alueen 

yleisimpiä nisäkkäitä ovat mm. hirvi, metsäjänis, orava ja kettu sekä useat eri pien-

nisäkäslajit. Hirvieläimistä alueella tavataan myös mm. metsäkaurista. Suurpetoja 

(karhu, ilves, susi) alueella saattaa esiintyä ajoittain. 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista seudulla saattaa esiintyä mm. lepakoita 

(pohjanlepakko, viiksisiipat), liito-oravaa, viitasammakkoa ja saukkoa. Edellä mainit-

tujen lajien esiintymisestä alueella ei ole tarkempaa tietoa, mutta tietoja tarkenne-

taan kaavoituksen yhteydessä suoritettavien maastoselvitysten aikana. 

5.9.7 NATURA-ALUEET JA MUUT SUOJELUALUEET 

Kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualu-

eita tai suojeluohjelmien kohteita. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijoittuvat noin 

yhdeksän kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimalapaikoista ja lähin Natura-

alue, Haapajärven Hirsineva (FI1000056 / SAC) sijoittuu yli yhdeksän kilometrin etäi-

syydelle lähimmistä voimaloista. 
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Lähimmät suojeluohjelmien alueen (Karsikkamäen arvokas kallioalue) sijoittuvat yli 

11 kilometrin etäisyydelle voimaloista. 

 

 Natura- ja luonnossuojelualueet Kesonmäen kaava-alueen ympäris-

tössä. 
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6 LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET 

 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 

24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistet-

tävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toi-

minnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 teke-

män ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, 

luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Kesonmäen tuulivoimapuistoa ja sen kaavoitusta koskevat seuraavat valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen: 

 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-

tuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-

dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle 

sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-

nolle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kau-

punkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen: 

 Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 

hallinta varmistetaan muutoin. 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 

ja terveyshaittoja. 

 Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 

vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai ris-

kit hallitaan muulla tavoin. 

 Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelli-

set kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat: 

 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-

rinnön arvojen turvaamisesta. 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-

gisten yhteyksien säilymistä. 
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 Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkit-

tävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkei-

nojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto: 

 Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen rat-

kaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voi-

malan yksiköihin. 

 Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen 

ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteutta-

mismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti ole-

massa olevia johtokäytäviä. 

 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 

Pohjois-Pohjanmaan kumoutuva maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki 

maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavassa 

on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 

sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen kannalta. 

Kaavassa on osoitettu maakunnan aluerakenne, kaupunki- ja maaseutualueiden ke-

hittämisvyöhykkeet, matkailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logistiikka-aluei-

den kehittäminen, tuulivoima-alueita, luonnon monikäyttöalueita, virkistysreittejä, 

luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristön arvoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi 

kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut 

lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä. 

Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005 vahvistetun maakuntakaavan uudistaminen käyn-

nistyi syyskuussa 2010, jolloin maakuntahallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta.  

Maakuntakaavan uudistamisessa on käsitelty kattavasti koko maakunnan alueiden-

käyttöä. Maakuntakaavan uudistaminen on edennyt kolmessa vaiheessa. Kokonais-

maakuntakaava on kumoutunut vaihekaavoissa käsiteltyjen teemojen ja 

korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 

 Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013.  Ympäristömi-

nisteriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan 23.11.2015. 

 Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Maakuntakaa-

van 2. vaihekaava sai lainvoiman 2.2.2017. 

 Maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan 11.6.2018. Hyväksymis-

päätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta, 

joista yksiköön ei koske Kesonmäen aluetta tai sen lähiympäristöä. Maakunta-

hallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaa-

van tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Voimaan-

tulosta on kuulutettu 12.11.2018. 

Näin ollen kaikki vaihemaakuntakaavat ovat nyt voimassa ja maakuntakaa-

van ohjausvaikutus voidaan käsitellä tässä yleiskaavassa vaihekaavojen yh-

distelmämaakuntakaavakarttaa käyttäen. 

http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018526-5
http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018526-5
http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018526-5
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6157
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6157
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 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen uudesta yhdistelmäka-

tasta. Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava-alue on merkitty sinisellä pistekatko-

viivalla. 

Yleiskaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat maakuntakaavassa 

seuraavat merkinnät: 

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

Kesonmäen kaava-alue sijoittuu valtaosin maakuntakaavaan merkitylle tuulivoima-

loiden alueelle tv-1, 352. 

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten 

tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista 

rakentamisrajoitusta.  

 

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, 

linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
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vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on var-

mistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että 

valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 

johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloi-

den vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata po-

ronhoidon edellytykset. 

 PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV ja 220 kV (1. ja 3. vmkk) 

Kaava-alueen länsiosiin sijoittuu maakuntakaavaan merkitty pohjois-eteläsuuntainen 

pääsähköjohto (400/220 kV). 

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

Pääsähköjohdon 400 kV ja 220 kV rinnalle on osoitettu maakuntakaavassa uusi pää-

sähköjohto 400 kV. Merkinnällä on osoitettu voimajohtohankkeiden YVA-menettelyn 

perusteella valitut linjaukset tai muutoin rakentamisen edellytykset täyttävät voima-

johtojen linjaukset. Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen 

ehdollinen rakentamisrajoitus. 

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

Kaava-alueen länsiosiin on maakuntakaavaan merkitty turvetuotantoon soveltuva 

alue, tu-1. 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita. 

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

Aivan kaava-alueen pohjoispuolelle on maakuntakaavaan merkitty turvetuotantoon 

soveltuva alue, tu-2. 

Merkinnällä osoitetaan suoalueita, jotka soveltuvat pääosin turvetuotantoon. 

 TURVETUOTANTOALUE (EO-tu) (1. ja 3.vmkk)  

Kaava-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu maakuntakaavaan merkittyjä turvetuotanto 

alueita, EO-tu. 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla 

on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. 
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Lisäksi maakuntakaavassa on annettu yleisiä suunnittelumääräyksiä kos-

kien tuulivoimaloiden rakentamista (1. ja 3.vmkk): 

 Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan to-

teuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia.  

 Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 

maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voi-

daan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei mer-

kittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia 

asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön.  

 Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden aluei-

den ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista 

myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnus-

toarvoja.  

 Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnalli-

sesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kult-

tuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, 

harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja seudulli-

sesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

 Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden 

yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä 

ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä 

melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 

säilyvät.  

 Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrit-

tävä keskittämään yhteiseen johtokäytävään.  

 Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, 

liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja 

sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toi-

mintaan. Poron-hoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.  

 Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnit-

telussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti 

huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyh-

teyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 YLEIS- JA ASEMAKAAVAT 

Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole voi-

massa olevia yleis- tai asemakaavoja. 

Lähimmät yleiskaava-alueet ovat Hankilannevan tuulivoimapuiston yleiskaava noin 

2,5 kilometriä kaava-alueesta kaakkoon ja Vatjusjärven osayleiskaava-alue noin 4 

kilometriä kaava-alueesta pohjoiseen.  

Asemakaavoista lähimmäksi sijoittuvat Vatjusjärven ranta-asemakaavoitetut alueet 

(lähimmillään noin 5 km kaava-alueesta pohjoiseen.  
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7 MUUT TUULIVOIMAHANKKEET 

 Kesonmäen tuulivoimahanketta (kuvassa keskellä punaisella) lähim-

mät muut tuulivoimahankkeet. 
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Lähimmät toiminnassa olevat tuulivoimapuistot ovat Sauviinmäki-Savineva Haapa-

järvellä (23 km) ja Pajukoski I Ylivieskassa (40 km). 

Lähimmät tuulivoimahankkeet (tuulivoimakaava hyväksytty) ovat Haapavedellä Han-

kilanneva (etäisyys noin 2,5 km), Nivalassa Kukonaho (etäisyys noin 10 km) ja Haa-

pajärvellä Ristiniitty ja Välikangas (etäisyys lähimmillään noin 16 km). Hankkeiden 

rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.  

Muita suunnitteilla olevia hankkeita 20 kilometrin säteellä Kesonmäestä ovat Haapa-

vedellä Piipsanneva ja Puutionsaari (YVA-menettelyt ja kaavoitus käynnistymässä). 
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8 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Suunnittelun lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ilmastopo-

liittiset tavoitteet sekä maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin 

suunnitelmiin. Näiden lisäksi yleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka muo-

toutuvat lähinnä Haapaveden kaupungin tavoitteista. 

 TUULIVOIMAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA PÄÄTÖKSET 

Hankkeen taustalla on osaltaan tavoite pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, 

joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut.  

 Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja 

energiapoliittiset strategiat. 

Strategia Tavoite 

YK:n ilmastosopimus (1992) Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sel-

laiselle tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti il-

mastojärjestelmään. 

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

EU:n ilmasto- ja                          

energiapaketti (2008) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuo-

teen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. 

Uusiutuvien energianmuotojen osuuden kasvattaminen 20 

prosenttiin EU:n energiakulutuksesta. 

Suomen kansallinen            

suunnitelma (2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentäminen mm. edistämällä uusiutuvan ener-

gian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman          

tarkistus (2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja ve-

sivoimaa sekä biopolttoaineita. 

Kansallinen ilmasto- ja          

energiastrategia (2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 

2020 ja yleisemmällä tasolla vuoteen 2050. 

Kansallisen ilmasto- ja            

energiastrategian päivitys 

(2013) 

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavutta-
misen varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pit-
kän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita. 

Pariisin ilmastosopimus 

(2015) 

Sopimus täydentää vuonna 1992 solmittua YK:n ilmaston-
muutosta koskevaa puitesopimusta. Tavoitteena on pitää 

maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa as-
teessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla 

lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Sopimuk-
sessa on asetettu myös pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuu-

tokseen sopeutumiselle sekä tavoite sovittaa rahoitusvirrat 
kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. 

Kansallinen ilmasto- ja ener-

giastrategia vuoteen 2030 

(2017) 

Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovitut tavoitteet vuo-
teen 2030 mennessä ja etenee kohti kasvihuonekaasu-pääs-
töjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 men-

nessä. 
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 SUOMEN TAVOITTEET TUULIVOIMATUOTANNOLLE 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omava-

raisuuden turvaamiseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen 2017 

julkistaman ilmasto- ja energiastrategian toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uu-

siutuvan energian tuotannon lisääminen.  

Vuoden 2017 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2 044 MW, 700 tuulivoima-

laa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 5,6 % Suomen sähkönkulutuksesta (noin 4,8 TWh) 

vuonna 2017. (Suomen tuulivoimayhdistys, 2018). 

 ALUEELLISET TAVOITTEET 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia on valmistunut vuonna 2011. Strategiassa on 

tuotu Euroopan unionin yleiset ja Suomea koskevat ilmastostrategiat maakunnan ta-

solle. Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa on vuodelle 2020 asetettu tavoitteeksi 

mm. tuulivoimatuotannon kasvattaminen 1 TWh:iin. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on päivittänyt energiastrategiaansa vuoden 2012 lopulla. 

Päivitys on laadittu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan taustaselvi-

tykseksi. Energiastrategian tavoitevuosi on 2020, josta on laadittu suuntaviivat pi-

demmälle aikavälille aina vuoteen 2050 saakka.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2014–2017 on hyväksytty maakuntavaltuus-

tossa 2.6.2014. Ohjelmassa tuulivoimatuotannon hallittu kehittäminen on tunnistettu 

yhdeksi maakunnan kärkiteemoista. 

 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN TAVOITTEET 

Haapaveden kaupungin tavoitteina on monipuolisen energiatuotannon ja vihreän ta-

louden kehittäminen, jossa painotetaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian mu-

kaisesti uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä eri muodoissaan. Tavoitteisiin kuu-

luu myös tuulivoiman sijoittaminen tuuliolosuhteiltaan edullisille alueille, joilla haital-

liset ympäristövaikutukset eivät ole esteenä voimalan sijoittamiselle.  

 HANKKEESTA VASTAAVAN TAVOITTEET 

Puhuri Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omista-

jilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy on Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö, jonka 

omistavat Katternö ryhmä, Suomen Voima Oy, Kaakon Energia Oy, Valkeakosken 

Energia Oy ja Ålands Elandelslag. Puhuri Oy:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti 

merkittävä tuulivoimayhtiö, joka tuottaa ympäristöystävällistä sähköä ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseksi. Puhuri rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ih-

misten kannalta järkeville paikoille. Yhtiöllä on tällä hetkellä tuulivoimahankkeita ke-

hitteillä useamman sadan megawatin edestä.  
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 HANKKEEN JA YLEISKAAVAN TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen 

sähköverkkoon. 

Yleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen 

luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä 

lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi 

yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötar-

peet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. 
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9 TUULIVOIMAPUISTON TEKNINEN KUVAUS 

 TARVITTAVA MAA-ALA 

Kesonmäen tuulipuiston yleiskaava-alueen laajuus on noin 1 036 hehtaaria. Kaava-

alue sijoittuu useiden eri maanomistajien maille. Rakentamistoimenpiteet kohdistu-

vat vain pienelle osalle yleiskaava-aluetta, muualla maankäyttö säilyy ennallaan. Ra-

kentamiseen tarvittava maa-ala muodostuu tuulivoimaloiden, huoltoteiden sekä huol-

torakennuksen rakentamisesta. Tuulivoimalaitokset sijoitetaan vähintään 500–600 

metrin välein toisistaan. Tuulivoimaloiden sijoittaminen liian lähekkäin vähentää vie-

reisten voimaloiden tuotantoa. 

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perus-

tusten viereen. Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala riippuu valitta-

vasta voimlasta. Tyypillisesti se on noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista varten 

noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 20–25 metriä. 

 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET 

Tuulivoimapuisto muodostuu enintään 7 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoima-

loiden välisistä huoltoteistä, sähköasemasta, tuulivoimaloiden ja sähköaseman väli-

sistä keskijännitekaapeleista (maakaapeli), alueverkkoon liitettävistä keskijännite-

kaapeleista (maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennetta-

vasta muuntoasemasta.  

Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes 

samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin. Sähköaseman alue ai-

dataan turvallisuussyistä. 

9.2.1 TUULIVOIMALOIDEN RAKENNE 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 

roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneille on erilaisia rakennustek-

niikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. 

Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena 

tai betonin ja teräksen yhdistelmänä, nk. hybridirakenteena. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 260 metriä. Tuulivoimaloiden napa-

korkeus on voimalaitostyypistä riippuen enintään noin 170 metriä ja roottoriympyrän 

halkaisija noin 175 metriä. 

Voimalat saattavat voimalatyypistä riippuen vaatia harukset voimalatornin tuke-

miseksi. Harukset tarvitsevat perustusalueen, joka sijoittuu roottoriympyrän ulkopuo-

lelle. Rakentamisvaiheessa perustuksen ympäristöstä poistetaan puusto niin laajalta 

alalta, että perustukset mahdutaan rakentamaan. 
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 Tuulivoimasanastoa 

 

 Harusten perustukset sijoittuvat nostoalueen ulkopuolelle.  

9.2.2 TUULIVOIMALOIDEN PERUSTAMISTEKNIIKAT 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamis-

paikan pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustu-

losten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja 

kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.  
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Vaihtoehdot perustamiselle ovat maavarainen teräsbetoniperustus, teräsbetonipe-

rustus ja massanvaihto, teräsbetoniperustus paalujen varassa sekä kallioankkuroitu 

teräsbetoniperustus. 

 

 Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat 

maanvaraisesta teräsbetoniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massan-

vaihdolla sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta. 

 

 SÄHKÖNSIIRRON RAKENTEET 

9.3.1 MUUNTOASEMAT, SISÄISET JOHDOT JA KAAPELIT 

Tuulivoimapuistojen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan 

maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan mahdollisuuksien mukaan huoltoteiden yh-

teyteen kaapeliojaan suojaputkessa.  

Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 

halutulle tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voi-

malan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuo-

lella erillisessä muuntamokopissa. 

9.3.2 TUULIVOIMAPUISTON ULKOINEN SÄHKÖNSIIRTO 

Kesonmäen tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteu-

tettavaksi kaava-alueelle voimaloiden länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n ole-

massa olevaan 220 kV voimajohtolinjaan. Hanke ei edellytä uusia maanpäällisiä voi-

malinjoja. 

 TIEVERKOSTO 

Tuulivoimapuiston rakentaminen ja huolto edellyttävät tieyhteyttä jokaiselle tuulivoi-

malalle. Liikenne tuulivoimapuistoon toteutetaan olemassa olevia teitä hyödyntäen. 

Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä, mutta sielläkin hyödynnetään pää-

asiassa olemassa olevia tiepohjia.  

Olemassa olevien hyödynnettävien teiden geometriaa ja kantavuutta on osin paran-

nettava raskaille kuljetuksille soveltuviksi. Teiden leveyttä on myös paikoin kasvatet-

tava. Tarvittavien teiden leveys on noin 8 m. Yleiskaavassa näkyvät uudet tiet ja 

oikaisut on esitetty yhteystarpeena. 
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 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMINEN 

Kesonmäen tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu alustavasti 2020-luvun 

alkupuolelle, jonka aikana tehdään tiet ja perustukset, kootaan voimalat sekä raken-

netaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden raken-

tamisella. Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon 

kaapeleiden suojaputket ja kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön valmistuttua teh-

dään voimaloiden perustukset.  

 

 

9.5.1 PERUSTUSTEN RAKENTAMINEN 

Tiestön rakentamisen jälkeen tehdään tuulivoimaloiden perustukset. Perustukset rau-

doitetaan ja ne valetaan betonista. Jokaisen lieriötornivoimalan perustus vaatii noin 

500 m3 betonia.  

Karkeasti on arvioitu, että yhden teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan 

noin 100 kuljetusta. Perustusten valaminen on mahdollista myös talvella, mutta ei 

kelirikkoaikaan. Yleensä perustusten valaminen pyritään ajoittamaan kesäaikaan. Jos 

tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja siten 

myös kuljetukset vähenevät. 

9.5.2 TUULIVOIMALOIDEN KOKOAMINEN 

Tuulivoimalat kootaan osista valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakenta-

misalueeksi tarvitaan noin hehtaarin alue, jolta raivataan kasvillisuus. Alue sisältää 

torninosturin kokoamiseen tarvittavan noin 6 x 200 metrin alueen. Rakentamisen jäl-

keen kasvillisuus saa palautua ennalleen osassa voimalan rakennusaluetta.  

Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti teräslieriö-

torni tuodaan 7–8 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 ele-

mentistä, joiden päälle tulee 2–3 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kap-

paleena, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan 

paikalla valmiiksi ennen nostoa.  

Voimalatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai ko-

nehuone ja napa asennetaan pystytettyyn torniin, jonka jälkeen lavat nostetaan nos-

turilla yksitellen paikalleen.  

Tuulivoimaloiden osia; torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskulje-

tuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kul-

jetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti joko Kalajoen, Raahen tai Kokkolan sata-

masta. Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä 

lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Jos hybriditornin betoniosuus tehdään elementeistä, 
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on kuljetuksia useita kymmeniä yhtä voimalaa kohden. Yhteensä kutakin voimalaa 

kohden on 150–180 kuljetusta riippuen voimalatyypistä. 

 HUOLTO JA YLLÄPITO 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukai-

sesti. Huoltoa ja ylläpitoa varten alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös 

talvisin. Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään 

yleensä noin 1–2 kertaa vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta 

huoltokäyntiä voimalaa kohti vuosittain. Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen 

tehdä keskimäärin 3 käyntiä vuodessa. 

Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotan-

totappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuus-

olot ovat heikoimmat. Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Ras-

kaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuoneeseen tuulivoimalan omalla 

huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia, ja raskaim-

pien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

 KÄYTÖSTÄ POISTO 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 

vuoden käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusi-

malla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat 

vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Ensin voimalaosat kuljetetaan pois tuulipuistosta 

ja toimitetaan kierrätykseen. Tuulivoimaloiden perustusten ja maakaapelien osalta 

ratkaistaan silloisen voimassa olevan jätelainsäädännön mukaisesti, poistetaanko ja 

kierrätetäänkö ne vai maisemoidaanko ne. Perustuksen purku kokonaan edellyttää 

betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja 

työvoimavaltaista. Useissa tapauksissa ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät 

pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja maanpäälliset osat maisemoi-

daan. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. 
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10 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ETENEMINEN 

 KAAVOITUKSEN VIREILLETULO (JOULUKUU 2018) 

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Haapaveden kaupungille, jonka 

kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.10.2018 § 242 ja päättänyt yleiskaavoituksen 

käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut vireille Haapaveden kaupunginhallituksen pää-

töksellä 3.12.2018 § 292. Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä on laadittu 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Yleiskaavan vireilletulosta ja osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville asettamisesta on kuulu-

tettu 12.12.2018 paikallislehdessä sekä Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla ja 

kaupungin internetsivuilla. Kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus 

esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä 

sekä kaavan suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista.  

Osallistumissuunnitelma on saatavilla kaupungintalolta ja kaupungin internetsivuilta 

osoitteessa https://www.haapavesi.fi/kaavoitus-ja-tontit koko kaavaprosessin ajan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin 

aikana. 

Yleiskaavasta on järjestetty ensimmäinen viranomaisneuvottelu 17.1.2019. 

 YLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE (LOPPUVUOSI 2018 – ALKU-

VUOSI 2019) 

Kaavanlaatijan esitys: Haapaveden kaupunginhallitus on päättänyt 11.2.2019 § X 

asettaa Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja 

kaavaluonnoksen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 

25.2.2019–1.4.2019 väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta on kuulutettu paikal-

lislehdessä sekä Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Vatjusjärven 

koululla 12.3.2019 klo 17.30.  

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana 

valmisteluvaiheen aineistosta ja kaavaluonnoksesta joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Kirjalliset mielipiteet on osoitettava Haapaveden kaupunginhallitukselle (os. PL 40, 

86601 Haapavesi) ennen nähtävilläolon päättymistä. Valmisteluvaiheen aineistosta 

pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi ja lausun-

toihin ja mielipiteisiin annetaan perustellut vastineet. 
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 Kesonmäen tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnos. 

 YLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE (KEVÄT – KESÄ 2019)  

Haapaveden kaupunginhallitus päättää ehdotusvaiheen aineiston asettamisesta näh-

täville. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan julkisesti paikallislehdessä, kaupungin 

ilmoitustauluilla sekä kaupungin internetsivuilla.  

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa nähtävilläoloaikana muistutus ehdo-

tusvaiheen aineistosta joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet on osoi-
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tettava Haapaveden kaupunginhallitukselle (os. PL 40, 86601 Haapavesi) ennen näh-

tävilläolon päättymistä. Ehdotusvaiheen aineistosta pyydetään lausunnot viranomai-

silta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi ja lausuntoihin ja muistutuksiin annetaan 

perustellut vastineet. 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tarvittaessa toinen tiedotus- ja keskusteluti-

laisuus, josta tiedotetaan kuulutuksen yhteydessä. 

Osa kaavan luontoselvityksistä valmistuu vasta maastokaudella 2019, mistä johtuen 

ehdotusvaiheen aineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä vasta kesällä 2019. 

 YLEISKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE (SYKSY 2019) 

Haapaveden kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Yleiskaavan 

hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ELY-keskusta, muita lausunnon antaneita ja tie-

dottamista erikseen pyytäneitä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 

Yleiskaavan saatua lainvoiman siitä ilmoitetaan voimaantulokuulutuksella. 
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11 YLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

 KOKONAISRAKENNE JA KAAVAN SISÄLTÖ 

Kesonmäen tuulivoimapuiston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaavaa. 

Yleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen oh-

jaukseen. Lisäksi kaavassa on huomioitu arvokkaat muinaisjäännökset. 

Yleiskaava-alueen pinta-ala on noin 1 036 hehtaaria. Yleiskaavalla mahdollistetaan 

laajimmillaan seitsemän tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto.  

Tuulivoimapuiston alueet on merkitty suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi (M-1), jonne saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille 

alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. 

Tuulivoimaloiden alueet on rajattu kaavaan tv-merkinnällä. Yksittäisen tuulivoimalan 

ohjeellinen sijoitus on merkitty tv-alueen sisällä katkoviivalla.  Yleiskaavassa on esi-

tetty tuulivoimaloiden suurin sallittu maksimikorkeus, väritykseen liittyviä määräyk-

siä sekä tuulivoimaloiden enimmäismäärä koko kaava-alueella. Yleiskaavassa ei oteta 

kantaa kuitenkaan tuulivoimaloiden yksityiskohtaisempiin teknisiin ratkaisuihin, ku-

ten voimalatehoihin. 

Yleiskaavassa osoitetaan lisäksi tuulivoimaloita palvelevat huoltotiet sekä voimaloita 

yhdistävät maakaapelit ja sähköaseman paikka (energiahuollon EN-alue). Kaavamer-

kinnöin ja -määräyksin on varmistettu alueelta havaittujen luontoarvojen sekä mui-

naismuistojen huomioon ottaminen tuulivoimapuiston rakentamisessa. 

Yleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen oh-

jaukseen. 

 ALUEVARAUSMERKINNÄT 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M-1) 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa 

sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille ja niitä 

varten huoltoteitä, teknisiä verkkoja sekä varastointi- ja 

kokoonpanoalueita. 

ENERGIAHUOLLON ALUE (EN) 

Energiahuollon alueelle voidaan rakentaa sähköasemakenttä, kojeis-

torakennus ja huoltorakennus. Sähköasemakenttä tulee aidata. 
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 OSA-ALUEMERKINNÄT 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoi-

maloita. Aluerajauksissa on huomioitu alueen rajoittavat tekijät. Osa-

aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 

 Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoima-

laa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saa-

daan enintään sijoittaa. 

 Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet ja siipien pyörimisalue tulee si-

joittua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.  

 

MUU ARKEOLOGOSEN KULTTUURIPERINNÖN KOHDE 

Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja 

muu siihen kajoaminen on kielletty. Kaikista aluetta koskevista 

toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen 

lausunto. Kohteen numero viittaa yleiskaavan selostuksen 

kohdeluetteloon. 

 KOHDE- JA VIIVAMERKINNÄT 

TUULIVOIMALOIDEN OHJEELLINEN SIJAINTI 

  Tuulivoimaloiden ohjeellinen sijainti on osoitettu katkoviivalla. 

SÄHKÖLINJAT 

SÄHKÖLINJA 220 kV 

OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI 

Maakaapelit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti 

huoltoteiden yhteyteen. 

MUINAISMUISTOKOHDE 

Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja 

muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kai-

kista aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää 

museoviranomaisen lausunto. Kohteen numero viittaa yleiskaavan 

selostuksen kohdeluetteloon. 
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TIET JA REITIT 

NYKYINEN / PARANNETTAVA TIELINJAUS 

  OHJEELLINEN UUSI TIELINJAUS 

Merkinnällä on osoitettu tuulivoimalaitoksia palvelevat uudet huolto-

tiet. Huoltotiet toteutetaan sorapintaisina ja keskimäärin 8 metriä le-

veinä.  

 KOKO YLEISKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen 

suunnittelussa ja   toteuttamisessa on otettava huomioon Valtioneuvoston asetus 

tuulivoimaloiden ulkomelutason   ohjearvoista (1107/2015) ja Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asumisterveysasetus (545/2015). 

 Tuulivoimaloiden sähkönsiirtojohdot on toteutettava maakaapeleina. 

 Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä nykyisten 

perusparannettavien teiden ja maakaapeleiden sijoittamisessa on otettava huo-

mioon luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä muinaisjään-

nökset. 

 Yleiskaavassa osoitetuille tv-alueille saadaan sijoittaa yhteensä enintään 7 tuuli-

voimalaa. 

 Yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla enintään 260 metriä maan-

pinnasta. 

 Jokaiselle tuulivoimalalle on haettava lentoestelausunto ilmaliikennepalvelun   

tarjoajalta. Mikäli lentoestelausunnossa niin edellytetään, on lisäksi saatava len-

toestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.   

 Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin varustet-

tuna ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen mukaisin merkinnöin. 

 Tuulivoimalat tulee merkitä tunnistemerkinnöin. 

 Tuulivoimaloiden lopullisten toteutettavien sijaintien koordinaatit on ilmoitettava 

Puolustusvoimien pääesikunnalle. 

 Yleiskaava-alueelle saa sijoittaa vähäistä maa- ja metsätaloutta palvelevaa ra-

kentamista. Uuden rakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida Ympäristöhal-

linnon ohjeita 5/2016 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan suositus ra-

kentamisen sijoittamisesta 1,5 kertaa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden mu-

kaisen etäisyyden päähän tuulivoimaloista.  

Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana 

oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukais-

ten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alu-

eilla (tv-alueilla). 
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12 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

 TUULIVOIMAPUISTOJEN TYYPILLISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maise-

maan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voi-

vat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva 

auringonvalon vilkkuminen ja varjonmuodostuminen. Luonnonympäristöön kohdistu-

vista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat vai-

kutukset kohdistuvat linnustoon. 

Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin 

vaikutuksiin. Ajanjaksollisesti vaikutus on lyhytkestoinen ja aiheutuu pääosin työ-

maakoneiden äänistä ja liikenteestä. 

 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Puhuri Oy pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä YVA-menettelyn 

soveltamisesta hankkeeseen. Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus on todennut 10.7.2018 päivätyllä päätöksellä (PO-

PELY/968/2018), että Haapaveden Kesonmäen tuulivoimapuistohankkeeseen osalta 

ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista ar-

viointimenettelyä. Näin ollen hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään tämän yleis-

kaavaprosessin yhteydessä. 

Tuulivoimapuiston kaavoitusprosessin yhteydessä on tarkasteltu hankkeen vaikutuk-

sia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, luontoon, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyt-

töön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

Hankkeessa laaditut selvitykset ja vaikutusten arviointi ovat yleiskaavoituksen poh-

jana. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa 

suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laa-

tua. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin ja 

selvityksiin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, karttatarkasteluihinn, tehtyihin 

mallinnuksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä 

laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Seuraavissa luvuissa on esitetty yleiskaavan keskeisimmät vaikutukset. 
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 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN 

12.3.1 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISENAIKAISET VAIKUTUKSET 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muutta-

malla maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi, mutta 

valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maatalous- ja metsätalouskäyttö voivat jat-

kua. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisessa vaiheessa kunkin tuulivoimalan ym-

päriltä raivataan puusto enintään noin hehtaarin alueelta. Osa raivatusta alueesta saa 

palautua metsätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen. 

Tuulivoimapuiston alueella tuulivoimaloiden lisäksi metsätalouskäytössä olevaa 

maata häviää rakennettavien tuulivoimaloiden huoltoteiden ja sähköaseman alueilta. 

Huoltotiet tehdään parantamalla nykyisiä metsäautoteitä tai rakentamalla uusia teitä.  

Tuulivoimapuistojen rakentamisen ajaksi vapaata liikkumista joudutaan turvallisuus-

syistä rajoittamaan rakennettavana olevalla tuulipuistoalueella sekä rakennus- ja 

huoltotiestöllä. Rakentaminen rajoittaa myös näiden alueiden käyttöä metsästykseen 

ja virkistykseen. Rajoitus kohdistuu hyvin pienelle alueelle ja se poistuu heti raken-

tamisen päätyttyä. 

12.3.2 TUULIVOIMAPUISTON KÄYTÖNAIKAISET VAIKUTUKSET 

Kesonmäen tuulivoimapuiston suunnittelualue on pääasiassa metsätalouskäytössä. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset keskeiset maankäyttöön kohdistuvat vaikutuk-

set koskevat ennen kaikkea rakentamattomien metsätalousalueiden muuttumista 

osin energiantuotannon alueiksi ja uusiksi tiealueiksi. Vaikutukset kohdistuvat osin 

myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hyvin pit-

käkestoiset, mutta kohdistuvat vain noin 2 prosentin alaan kaava-alueesta. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston alue sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja 

tukeutuu hyvin olemassa olevaan infrastruktuuriin. Kesonmäen tuulivoimapuiston 

sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueelle voima-

loiden länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n olemassa olevaan 220 kV voimajohto-

linjaan, ja hanke ei näin ollen edellytä uusia maanpäällisiä voimalinjoja. 

Toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt eivät edellytä muutoksia yleiseen tieverk-

koon ja kaava-alueella hyödynnetään olemassa olevaa tiestöä. Tuulivoimapuiston 

alue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunta-

kaava. Kesonmäen kaava-alue sijoittuu valtaosin maakuntakaavaan merkitylle tuuli-

voimaloiden alueelle tv-1, 352, ja edistää näin maakuntakaavan tavoitteita osoittaa 

alue tuulivoimakäyttöön. Yleiskaava ei ole ristiriidassa aluetta ja sen lähiympäristöä 

koskevien muiden maakuntakaavassa osoitettujen merkintöjen kanssa.  

Kesonmäen tuulivoimahankkeen kaava-alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai ase-

makaavoja. Lähimmät kaavoitetut alueet ovat sen verran etäällä suunnittelualueesta, 

ettei suoria maankäytöllisiä vaikutuksia synny hankkeen toteuttamisesta. Alueille 

kohdistuu korkeintaan tuulivoimaloista johtuvia maisemavaikutuksia.  
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Alueen läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai maankäytön kehit-

tämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen kanssa. 

Kesonmäen tuulivoimapuisto ei vaikuta mainittavasti myöskään Haapaveden kaupun-

gin yhdyskuntarakenteeseen. 

Haapaveden tuulivoimapuiston kaava-alueelle ei kohdistu erityisiä asuinrakentamisen 

tai muun rakentamisen tarpeita. Alueella ei ole nykyisellään asuinrakennuksia ja tuu-

livoiman toteutuessa nykyinen maankäytön pääkäyttömuoto säilyy ja siihen liittyen 

alueelle voi jatkossakin rakentaa pienimuotoisia maa- ja metsätaloutta palvelevia ra-

kennuksia. Hankkeen toteutuminen ei siten rajoita alueen nykyisiä maankäyttömuo-

toja muutoin kuin uusien rakennuspaikkojen osalta. Maanomistajilla on edelleen mah-

dollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä normaalilla, maa- ja metsätalousalueille 

tavanomaisella tavalla. 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat riittävän etäälle sekä nykyisestä 

että kaavoitetusta asutuksesta. Alle kahden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista 

tuulivoimaloista ei sijaitse yhtään vakituista asuinrakennusta tai loma-asuntoa. Voi-

malasijoittelun perusteella tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja 

määräyksissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa rakennettuihin asuinra-

kennuksiin sekä kaavoitettuihin rakentamattomiin asuinrakennuspaikkoihin. Välk-

keen osalta sekä rakennetut että rakentamattomat kaavoitetut rakennuspaikat jäävät 

välkevaikutusalueen ulkopuolelle. Maisemavaikutuksia asutukselle syntyy enemmän, 

varsinkin peltojen yhteydessä olevalle asutukselle, silloin kun pellot aukeavat tuuli-

voimapuiston suuntaan. Voimaloiden näkeminen ja kokeminen on hyvin kokemuspe-

räinen asia, johon vaikuttaa myös kokijan oma suhtautuminen muuttuneeseen näky-

mään. Näin ollen muutosta ei voida lähtökohtaisesti pitää positiivisena tai negatiivi-

sena. Kaiken kaikkiaan suoria maankäytöllisiä vaikutuksia (melu ja välke) asutukselle 

ei ole, ja epäsuorat (voimaloiden näkyminen) vaihtelevat vähäisetä kohtalaiseen. 

Maisemavaikutuksia on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvuissa 12.5 ja 12.17.3. 

Kesonmäen tuulivoimapuiston alueella tullaan rakentamaan jonkin verran uutta ties-

töä. Tämä parantaa alueen metsien hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta 

niin virkistysmielessä kuin metsätalouden kannalta, joskin olemassa olevaa tiestöä 

on alueella ennestäänkin. Uusi tiestö helpottaa hiukan metsien huoltoa ja tehostaa 

niiden hyödyntämistä (ojitukset, hakkuut, istutukset yms. helpottuvat). Uusi tiestö 

vähentää hiukan metsien pinta-alaa, mutta tien alta kaadetuista puista saadaan 

myynti- ja verotuloja. 

Kaava-alueelle ei kohdistu matkailua tai matkailupalveluja eikä alueella ole erityistä 

merkitystä kunnan tai seudun matkailun kohdealueena. 

12.3.3 TUULIVOIMAPUISTON KÄYTÖN JÄLKEISET VAIKUTUKSET 

Toiminnan päätyttyä tuulivoimalat voidaan purkaa ja poistaa kokonaisuudessaan. 

Tuulivoimaloiden perustusten ja maakaapelien osalta ratkaistaan silloisen voimassa 

olevan jätelainsäädännön mukaisesti, poistetaanko ja kierrätetäänkö ne vai maise-

moidaanko ne.  Mikäli kaikki rakenteet poistetaan, ei hankkeella käytöstä poiston 

jälkeen ole vaikutuksia maankäyttöön. Mikäli perustuslaatat jätetään paikoilleen, voi-

daan vaikutuksia vähentää maisemoinnilla. Tuulivoimapuiston purkamisen jälkeen 

alue vapautuu muuhun maankäyttöön.  
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 SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-

kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa 

huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa.  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä 

velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella.  

Tätä yleiskaavaa koskeviksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityista-

voitteiksi ovat tunnistettu seuraavat kohdat: 

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN: 

 Tavoite: Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyk-

siin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuk-

sien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittä-

miselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asunto-

tuotannolle. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimapuiston toteuttamisessa on 

otettu huomioon alueiden omien vahvuuksien, sijaintitekijöiden sekä elin-

keinoelämän edellytysten vahvistaminen. Yleiskaava lisää paikallista säh-

köntuotantoa ja siten alueen omavaraisuutta. Tuulivoimapuisto edistää 

myös Haapaveden kaupungin elinvoimaisuutta ja omavaraisuutta. Tuuli-

voimayleiskaavat edistävät tuulivoimahankkeita kehittävien yritysten toi-

mintaedellytyksiä. 

 Tavoite: Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunta-

kehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suu-

rilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuuli on uusiutuva energialähde ja edis-

tää täten tavoitetta vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle. Hanke hyödyn-

tää olemassa olevia rakenteita (tiet ja voimalinjat). Hanke ei edellytä uusia 

maanpäällisiä voimalinjoja. 

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN: 

 Tavoite: Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vai-

kutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tul-

variskien hallinta varmistetaan muutoin. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimapuiston sijoituksessa on huomi-

oitu alueen lähiympäristö ja luonnontila. Yleiskaava-alue ei sijoitu tulvavaara-

alueelle. 
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 Tavoite: Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia 

ympäristö- ja terveyshaittoja. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalat on sijoitettu mahdollisim-

man etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista meluhaittojen 

ehkäisemiseksi. 

 Tavoite: Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toi-

mintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäi-

syys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Ihmisten terveydelle mahdollisesti tuuli-

voimaloista aiheutuvat haitat on huomioitu sijoittamalla voimalat etäälle 

asutuksesta ja muista vaikutuksille herkistä toiminnoista. Melu- ja välke-

mallinnuksin on osoitettu, etteivät välke tai meluarvot ylitä asutuksen 

osalta annettuja määräyksiä ja ohjearvoja. 

 Tavoite: Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, eri-

tyisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät 

alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Maanpuolustuksen ja sotilasilmailun tar-

peet turvataan pyytämällä lausunnot puolustusvoimilta kaavavaiheessa 

niin kaavaluonnoksen kuin kaavaehdotuksen osalta ja ottamalla ne huo-

mioon hankkeen suunnittelussa. Puolustusvoimien pääesikunnalta on pyy-

detty lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä 22.1.2019. 

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT: 

 Tavoite: Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 

luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalat on sijoitettu mahdollisim-

man etäälle kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä luonnonperin-

nön arvokohteista niiden luonteen säilymisen turvaamiseksi. Suunniteltua 

hanketta ja sen suhdetta valtakunnallisiin maisema-, kulttuuri ja luonnon-

arvoihin on arvioitu tämän kaavamenettelyn yhteydessä. Alueella ei ole 

valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kulttuurihistoriallisia ym-

päristöjä tai valtakunnallisesti merkittäviä esihistoriallisia suojelualueko-

konaisuuksia. 

 Tavoite: Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden 

ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimahankkeen suunnittelussa on 

otettu huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden ja 

herkkien alueiden säilyminen sekä ekologisten yhteyksien säilyminen si-

joittamalla tuulivoimalat riittävän etäälle tällaisista alueista. Luonnon kan-

nalta arvokkaat kohteet on tunnistettu lähialueilta ja ne on huomioitu 

suunnittelussa.  
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 Tavoite: Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnon-

varojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta 

merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -

elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalla edistetään luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä, koska tuulivoima ei energiamuotona kuluta uu-

siutumattomia luonnonvaroja energian tuottamiseen. Kaava ei sijoitu pel-

toalueille, eikä se estä metsätalouden harjoittamista kaava-alueella. 

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIAHUOLTO: 

 Tavoite: Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien lo-

gististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskite-

tysti usean voimalan yksiköihin. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoima on uusiutuvaa energiantuo-

tantomuoto. Kesonmäen tuulivoimapuisto muodostuu 7 tuulivoimalasta ja 

tukee täten tavoitetta sijoittaa tuulivoimalat keskitetysti ryhmiin.  

 Tavoite: Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voi-

majohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden 

toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti 

olemassa olevia johtokäytäviä. 

 Toteutuminen yleiskaavassa: Kesonmäen tuulivoimayleiskaava ei vaa-

ranna valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohto-

jen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjauksia tai niiden 

toteuttamismahdollisuuksia.  

Kesonmäen tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunni-

teltu toteutettavaksi kaava-alueelle voimaloiden länsipuolelle sijoittuvaan 

Fingrid Oyj:n olemassa olevaan 220 kV voimajohtolinjaan. Kaava-alueelle 

rakennetaan sähköasema. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 

maakaapelein. Hanke ei edellytä uusia maanpäällisiä voimalinjoja. 
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 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 

Vaikutukset maisemaan ovat kestoltaan pitkäaikaisia, sillä tuulivoimaloiden elinkaa-

reen odotetaan olevan vähintään 25 vuotta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat maisema-

vaikutukset ovat voimakkaimmillaan tuulivoimapuiston elinkaaren alkuaikana, jolloin 

tuulivoimalat ovat uusia elementtejä maisemassa. Ajan kuluessa, vaikutukset lieven-

tyvät, kun tuulivoimalat opitaan näkemään maisemassa ja niihin totutaan.  

Tuulivoimapuiston elinkaaren lopussa tuulivoimaloiden maanpäälliset osat voidaan 

purkaa pois kokonaan, jolloin niiden aiheuttamat maisemavaikutukset häviävät. Tuu-

livoimaloiden purkaminen aiheuttaa jälleen maisemanmuutoksen, kun maamerkiksi 

muodostuneet voimalat häviävät maisemasta ja tilanne palautuu pitkälti tilanteeseen, 

joka on vallinnut ennen tuulivoimapuiston rakentamista. 

12.5.1 VAIKUTUSPERIAATTEET 

Tuulipuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Rakentamisen 

myötä tuulivoimaloita ympäröivät lähimaisemat muuttuvat rakennetuksi tuulivoiman 

tuotantomaisemaksi.  

Tuulivoimapuistot muodostuvat tuulivoimaloista ja huoltoteistä. Tuotetun sähköener-

gian siirtämiseksi tuulivoimaloiden välille tulee maakaapelointi sekä puistomuunta-

moita. Tuulivoimapuisto muuttaa rakennuspaikkojen maisemakuvaa tekniseksi ja 

moderniksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Jos rakennusalueet ovat pääosin peit-

teistä aluetta, maisematila muuttuu aiempaa avoimemmaksi voimaloiden ja niiden 

vaatiman infrastruktuurin rakentamisen myötä. Kaikkien muiden rakenteiden, paitsi 

tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat pienialaisia ja sijoittuvat rakentamiskoh-

teiden välittömään läheisyyteen (n. 0–400 m) riippuen alueen maiseman avoimuu-

desta / peitteisyydestä. 

Tuulipuiston alueella muuttuu myös alueen äänimaisema tuulivoimaloiden käynti-

äänestä sekä lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamasta ”huminasta” johtuen. 

Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä ra-

kennusalueilta, muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutus-

ten voimakkuuteen vaikuttaa suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista. Maise-

man luonne kuitenkin vaikuttaa siihen kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemaku-

vassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muutoksia voi-

daan pitää. Maiseman muutokset havaitaan maiseman luonteen muutoksina, eikä 

enää niinkään ympäristön mekaanisena muutoksena.  

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ym-

päröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoi-

milta alueilta (järvet, pellot, suot ja tuulipuistoa kohti avautuvat pitkät akselit kuten 

tiet) tuulivoimalat havaitaan parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden ha-

vaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Voi-

maloiden korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin 

heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa alu-

etta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot 
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ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet 

rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitse-

vuutta maisemassa. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat myös sääolosuhteet, 

kuten ilman selkeys ja valo-olosuhteet. 

Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hal-

litseva ominaisuus pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voi-

mistuu etäisyyden kasvaessa (ohessa esimerkkikaavio). 

Tuulivoiman maisemavaikutusten arvioinnissa käytetään usein käsitettä voimalan do-

minanssivyöhykkeestä. Sillä tarkoitetaan aluetta, jolla voimala hallitsee maisemaku-

vaa näkyessään. Dominanssivyöhyke on maksimissaan noin 2 kilometriä tuulivoima-

loista. Voimaloiden dominanssivyöhykkeellä tuulivoimalan näkyessä pihapiiriin se hal-

litsee maisemaa ja maisemavaikutuksia voidaan pitää merkittävinä. 

Noin 2–5 kilometrin etäisyydellä voimala on alueen luonteesta riippuen edelleen usein 

varsin hallitseva elementti näkyessään. Kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus 

on kuitenkin dominanssivyöhykettä voimakkaampi. Mitä kauemmas voimaloista men-

nään, sitä laajempi avoin tila tarvitaan katselupisteen ja voimaloiden väliin voimaloi-

den näkymiseksi. Kauemmas mentäessä myös muiden maiseman elementtien vaiku-

tus maisemakuvaan voimistuu suhteessa voimaloihin. 

Välivyöhykkeellä, etäisyys noin 5–12 kilometriä tuulivoimaloista, voimalat eivät etäi-

syydestä johtuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään noin kymmenen kilometrin 

etäisyydellä tuulivoimala ”sulautuu” ympäristöönsä. 10–12 kilometrin etäisyydellä ja 

sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottami-

nen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kaukomaisemassa voimalat 

tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston ylä-

puolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä 

sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voi erottaa jopa 20–30 km etäisyydeltä. 

 Esimerkkikaavio pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaiku-

tuksesta sen taakse jäävän katvealueen laajuuteen. Esimerkkihankkeessa käytettä-
vän voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä. Kaaviokuvasta saadaan yhtälö, 

jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun kohteeseen: (voima-
lan kokonaiskorkeus / etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen laajuus). 

Kaavan mukaan saadaan laskettua esimerkiksi, että 1 km etäisyydeltä tarkastelta-
essa n. 20 metriä korkea puusto taakse jättää tasaisessa maastossa taakseen noin 

100 metrin laajuisen katvealueen, eli havainnoija voi seistä noin kilometrin etäisyy-
dellä voimaloista näkemättä niitä, jos välissä on enintään 100 metrin laajuinen avoin 

alue. 
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Voimaloiden maisemavaikutusten kokeminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja 

sen vuoksi vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on haasteellista. 

Jotta maisemavaikutukset voidaan huomioida tuulipuistojen suunnittelussa mahdol-

lisimman hyvin, on kuitenkin järkevää pyrkiä perusteltuun yleistykseen vaikutusten 

voimakkuudesta. 

12.5.2 NÄKYMÄALUEANALYYSI JA HAVAINNEKUVAT  

Näkemäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä, ja todellisuu-

dessa hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai niiden osia voidaan havaita myös kauem-

paa tuulipuistosta, kuin näkemäalueanalyysin tulokset osoittavat. Merkittävimmät ja 

selkeimmät vaikutukset kohdistuvat alueille, joilta analyysin mukaan voimalat ovat 

selvästi havaittavissa eli avoimille alueille, kuten vesistöille, pelloille ja soille. Etäisyy-

den kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva 

ominaisuus pienenee. 

 Näkymäalueanalyysi. Kesonmäen tuulivoimalat on osoitettu punai-
sella merkinnällä. Voimaloiden napakorkeus on 170 metriä ja kokonaiskorkeus noin 

260 metriä. 
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  Suunnitteilla olevat Kesomäen tuulivoimaloiden 

näkymäalueanalyysin tulokset ja valokuvasovitteiden kuvauspaikat sekä lähiseudun 

merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöalueet.  

Näkymäalueanalyysin tuloksia on hyödynnetty maisemavaikutusten arvioinnissa. Nä-

kymäalueanalyysin tulokset osoittavat ne alueet, joilta voimalat ovat selkeimmin ha-

vaittavissa. Voimaloita voi siis todellisuudessa paikoin näkyä myös alueille, jotka eivät 

näy näkymäalueanalyysin tulostekartalla. Tämä johtuu käytettävästä lähtöaineis-

tosta, jossa maaston peitteisyys on jaettu 25 metrin ruutuihin. Ruutujen suhteellisen 

suuresta koosta johtuen, voi laskenta analysoida alueen täysin peitteiseksi, vaikka 

sinne sijoittuisi pieniä avoimia alueita. Vastaavasti asutusalueilla lähtöaineisto voi 

olettaa pihapiirin avoimeksi alueeksi, vaikka todellisuudessa pihapuusto saattaa estää 

näkymiä tuulivoimaloille joko osittain tai kokonaan. Näin esimerkiksi asutusalueiden 

kohdalla virhemarginaali kasvaa. 

Näkemäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen nä-

kyvyyttä. Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, eli niiden näkyvyys myö-

täilee tornin näkyvyysaluetta ja edustavat näin myös laskentatuloksia.  

Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat on laadittu alueesta tehtyä maastomallinnusta 

hyödyntäen WindPRO-ohjelmalla. Mallinnukset on tehty voimalatyypillä, jonka root-

torien halkaisija on 180 metriä ja voimalan napakorkeus on 170 metriä. Voimaloiden 

kokonaiskorkeus on näin ollen noin 260 metriä maapinnan yläpuolella. Näin ollen uu-

sien voimaloiden kokonaiskorkeus havainnekuvissa on 260 metriä. Havainnekuvien 

pohjaksi otetuissa valokuvissa ei ole käytetty zoomia, vaan kuvat on otettu normaa-

liaukolla 50 mm, mikä vastaa ihmissilmän havaitsemaa kuvaa. Havainnekuvia on laa-

dittu useista eri katselusuunnista kohti tuulivoimapuistoa. Havainnekuvia on myös 

laadittu eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisemakuvassa tulisivat paremmin ilmi. 
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Kuvat on pyritty laatimaan kriittisistä kohteista, jonne uudet suunnitellut voimalat 

näkyisivät. Kuvissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti katsojaa. Todellisuu-

dessa roottorit kääntyvät tuulen mukana, joten roottorit voivat näkyä katselupistee-

seen myös sivuttain, jolloin niistä näkyy pienempi osa kuin havainnekuvissa. 

Näkymäalueanalyysikartta ja havainnekuvia varten otettujen valokuvien ottopaikat 

on esitetty oheisissa kuvissa sekä suuremmassa koossa kaavan liitteessä 2. Näkymä-

alueanalyysikartta osoittaa alueet, joilta käsin voimaloita tulisi näkymään. 

12.5.3 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISENAIKAISET VAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuistojen rakentamisaikaiset maisemavaikutukset ovat kestoltaan lyhytai-

kaisia ja laajuudeltaan hyvin paikallisia. Vaikutukset kohdistuvat tuulivoimaloiden 

pystytyspaikoille, eli voimaloiden välittömään lähiympäristöön. Muutoksia maise-

massa aiheuttaa puuston raivaaminen voimalan pystytyspaikalla sekä rakennuspai-

kalla olevat työkoneet ja nosturit. Korkea työkalusto saattaa näkyä puuston latvuston 

yläpuolella rakentamistoimenpiteiden aikana. Rakentamisalueiden äänimaisemassa 

muutokset ovat havaittavissa rakentamisen aikana, jolloin suurelta osin hiljaisina 

koetuilla alueilla on kuultavissa rakentamisen äänet. 

Lähimaisema palautuu rakentamisen jälkeen osittain ennalleen, sillä voimaloiden 

asentamisen jälkeen nostopaikan kasvillisuuden annetaan kasvaa uudelleen. 

12.5.4 TUULIVOIMAPUISTON TOIMINNANAIKAISET VAIKUTUKSET MAISEMAAN ETÄI-

SYYSVYÖHYKKEITTÄIN 

Kesonmäen tuulipuistoalueelle suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enin-

tään 260 metriä, joten ne näkyvät maisemassa laajalle alueelle.  

Kesonmäen suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat metsäisille alueille. Asutuksen, 

loma-asutuksen ja pääkulkuväylien sekä tuulivoimaloiden väliin sijoittuu puustoisia 

alueita, jotka katkaisevat monin paikoin voimakkaasti näkymiä kohti voimaloita. 

TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN ALUEELLA (”VÄLITÖN 

VAIKUTUSALUE”, ETÄISYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 0–200 M) 

Kesonmäen voimaloiden pystytysalueet sekä metsäautoteiden parantaminen ja uu-

sien tieosuuksien rakentaminen muuttavat maisemaa tuulivoimaloiden välittömässä 

ympäristössä avoimemmaksi. Kunkin voimalan välittömässä läheisyydessä voimalat 

hallitsevat maisemaa. Maisemassa tapahtuva muutos on suuri. Voimaloiden välittö-

mään lähiympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei voida kuitenkaan pitää erityisen 

merkittävinä, sillä Kesonmäen alue on lähinnä tavanomaista talousmetsää. 
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TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”LÄHIALUEELTA” TARKASTELTUNA (ETÄI-

SYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 0–5 KILOMETRIÄ)  

Kesonmäen tuulivoimapuiston lähialueella voimalat voidaan parhaiten erottaa kaava-

alueen eteläpuolisilta Karsikkaan viljelyalueilta, länsipuolisilta Suotuperän ja Keson 

viljelyalueilta, itäpuolisilta Pyhäjokilaaksoon kuuluvilta viljelyalueilta sekä koillisen ja 

kaakon puolelle sijoittuvilta soilta. Voimaloita näkyy myös peltoalueita halkovilta 

teiltä käsin sekä ympäristön hakkuuaukeilta. Kyseisillä alueilla tuulivoimaloita tai osa 

niistä näkyy puuston muodostaman silhuetin takaa. Metsän latvuston yläpuolella ko-

hoava tuulivoimala on varsin hallitseva tai vähintäänkin selvästi havaittavissa tältä 

etäisyydeltä. Sellaisten alueiden, jonne voimaloita näkyy, luonne muuttuu nykyistä 

teknologisempaan suuntaan.  

Kaikkein voimakkaimmat vaikutukset kohdistuvat yleensä niin kutsuttuun dominans-

sivyöhykkeeseen, joka yltää noin kahden kilometrin päähän voimaloista. Kesonmäen 

tuulivoimapuiston ympärillä dominanssivyöhykkeelle ei sijoitu asuin- eikä lomakiin-

teistöjä. Dominanssivyöhyke on muutenkin Kesonmäen ympäristössä pääasiassa sul-

keutunutta aluetta. 

Tuulivoimaloiden lähialueella (<5 km) ei sijaitse kovin runsaasti asutusta. Asutus on 

keskittynyt tuulivoimapuiston eteläpuolelle Karsikkaaseen peltoaukean ja tiestön yh-

teyteen suhteellisen pienelle alueelle. Toinen pieni asutuskeskittymä löytyy Kärsämä-

entien varresta alueen itäpuolelta. Myös lännessä Suonperän ja Keson ympäristössä 

sekä pohjoisessa Iso Vatjusjärven eteläpuolella on useampia asuinkiinteistöjä. Loma-

asuntoja on hajallaan kaava-alueen ympärillä. Ne kuitenkin sijoittuvat metsäiseen 

maastoon, sulkeutuneeseen maisemaan eikä niiltä ole näköyhteyttä voimaloille. Lä-

himmät asuinrakennusten pihapiirit, jonne voimaloita pitäisi näkymäalueanalyysin 

mukaan näkyä sijoittuvat Kesoon noin 2,4-2,5 kilometrin päähän lähimmästä voima-

lasta. Ilmakuvatarkastelu kuitenkin osoittaa, että näistä rakennuksista kolmen ym-

päristössä on niin paljon puustoa, ettei näköyhteyttä todellisuudessa pääse muodos-

tumaan. Myös neljännen rakennuksen ympäristössä on paljon kasvillisuutta, mutta 

yhdestä kohdasta piha-aluetta näyttäisi muodostuvan riittävän pitkä näköakseli tuu-

livoimapuiston suuntaan, joka mahdollistaisi voimaloiden osittaisen näkymisen. Eri-

tyisesti roottorin pyörimisliike sekä pimeään aikaan lentoestevalot voivat kiinnittää 

huomiota. Siitä huolimatta vaikutukset jäävät korkeintaan kohtalaisiksi. Ensinnäkin 

näkösektori on varsin kapea. Toisekseen voimaloiden suuri koko ei tule kovin selvästi 

ilmi, sillä voimalatornit jäävät yli puoliksi katveeseen puustoon taakse. Voimalat eivät 

näin ollen aiheuta huomattavia mittakaavamuutoksia maisemassa.  

Keson alueelta on tehty yksi valokuvasovite (nro 5). Siinä etäisyys voimaloille on 

pidempi kuin edellä kuvatulla pihapiirillä. Väliin jää myös laajempi avoin alue, joka 

mahdollistaa voimalatornien paremman näkymisen. Voimalatornien pituudesta näkyy 

parilla voimalalla yli puolet. Vaikka nuo kaksi voimalaa näyttävätkin varsin suurilta, 

maisemaa kutistava vaikutus ei ole kovin merkittävä. Kuvauspisteessä vaikutus lä-

hentelee merkittävää noiden kahden kookkaimpana näkyvän voimalan takia, muulta 

osin se on suhteellisen vähäinen. 
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 Näkymä Keson alueelta (valokuvasovite nro 5), etäisyys lähimpään 
voimalaan noin 3,2 km. Kuusi voimalaa näkyy yhden jäädessä lähes kokonaan kat-

veeseen. Kahden voimalatornin pituudesta näkyy yli puolet. 

Asuinrakennuksia sijoittuu etelässä, idässä sekä muutamia myös lännessä näkymä-

alueelle noin 3–5 kilometrin etäisyydelle voimaloista. Yleisesti ottaen tie- ja piha-

alueilla sekä peltoalueiden reunoilla puusto katkaisee monin paikoin näkymiä kohti 

voimaloita. Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyisi esimerkiksi useille Kar-

sikkaassa oleville asuinkiinteistöille. Ilmakuvatarkastelu kuitenkin osoittaa, että lähes 

joka talon ympärillä on kasvillisuutta tai ulkorakennuksia, jotka estävät näkymät voi-

maloiden suuntaan. Mikäli pihakasvillisuutta ei ole, ei edessä useinkaan ole riittävän 

laajaa avotilaa, joka mahdollistaisi näkymät tuulivoimaloille. Alueilla on siitä huoli-

matta joitakin tiloja tai kiinteistöjä, joiden pihapiireihin tai itse asuinrakennukselle 

tuulivoimaloita näkyy, tavallisesti kuitenkin vain muutama kerrallaan yhteen katselu-

pisteeseen.  

Lähialue -vyöhykkeen pienipiirteisin maisemaosuus sijoittuu kaava-alueen eteläpuo-

lelle Karsikkaaseen 4–5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä Kesonmäen voimaloista. 

Kajaanintien molemmin puolin on laajoja viljelysalueita, joitakin laidunalueita, puus-

tosaarekkeita rakennuksin ja ilman, useista rakennuksista muodostuvia tilakeskuk-

sia. Karsikkaan alue on myös lähialueen rakennetuista alueista herkin, sillä sinne si-

joittuu osin vanhaa rakennuskantaa. Tosin joukossa on myös uudempia rakennuksia, 

joten alue on varsin kerroksellinen. Näin ajallisen luonteen muutos ei ole kovin suuri 

modernien voimaloiden tulessa näkökenttään. 

Karsikkaan alueelta on tehty valokuvasovite (nro 7). Etäisyyttä lähimpään Keson-

mäen voimalaan on viitisen kilometriä. Kaikki voimalat näkyvät jollakin tapaa, vaikka 

kolme niistä jääkin suurimmaksi osaksi katveeseen puuston taakse. Neljästä muusta 

voimalatornien huiput ja roottorit näkyvät mutta voimalatornien pituudesta reilusti 

yli puolet jää katveeseen. Kuvassa voimalat näkyvät tilakeskusten taustalla suhteel-

lisen pienipiirteisessä maisemassa. Voimalat eivät kuitenkaan erityisemmin herätä 

huomiota tai millään muotoa alista maisemaa. Ympäröivää maisemaa kutistavaa vai-

kutusta ei myöskään ilmene, sillä voimaloiden suuri koko ei katvevaikutusten takia 

tule ilmi. Maisemavaikutus jää suhteellisen vähäiseksi. 
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 Näkymä Karsikkaan alueelta (valokuvasovite 7), etäisyys lähimpään 

Kesonmäen voimalaan noin 5 km. Kolme voimaloista jää lähes kokonaan katveeseen 
puuston taakse, neljästä näkyy voimalatornien huiput ja roottorit. Kuvassa oikeassa 

laidassa näkyy myös neljä Hankilannevan voimalaa. Yksi niistä on melko hallitseva.  

Pyhäjokilaakson lähialueelle ulottuvalla osuudella voimaloita näkyy näkymäalueana-

lyysin mukaan Pentinpuron asutukselle, pelloille ja niiden kautta kulkeville teille. Il-

makuvatarkastelu osoittaa, että voimaloita tosiaankin näkyy ainakin parille asuinra-
kennukselle, vaikka useimpien suojana on kasvillisuutta tai talousrakennuksia. Voi-

malat eivät kuitenkaan näy koko pituudessaan vaan voimalatornien pituudesta näkyy 
enimmillään noin neljäsosa. Etäisyyttä on noin 4,5 kilometriä. Voimaloilla ei pitäisi 

olla maiseman mittakaavaa kutistavaa vaikutusta, koska ne jäävät suurelta osin met-
sän reunan taakse katveeseen. Ne eivät myöskään hallitse maisemassa. Maisemaku-

van luonne tosin muuttuu teknisemmäksi. Vaikutus on enimmilläänkin korkeintaan 
kohtalainen. 

Lähialue-vyöhykkeeseen sijoittuvilta soilta Iso Susinevalta, Rahkanevalta ja Kataja-

nevalta voimaloita näkyy varsin hallitsevasti. Teknisten, huomiota herättävien ele-

menttien ilmaantuminen luonnonmaisemaan toki vaikuttaa luontokokemukseen väis-

tämättä. Soilla ei kuitenkaan oleskella kuin satunnaisesti (luonnontarkkailijat, mar-

janpoimijat jne.), joten vaikutusta ei voida pitää erityisen merkittävänä, varsinkaan 

kun alueille ei sijoitu ulkoilu- tms. reittejä. 

Kaiken kaikkiaan vaikutukset maisemalle jäävät lähialueella (0–5 km voimaloista) 

melko vähäisiksi. Paikallisesti, esimerkiksi joidenkin yksittäisten pihapiirien ja pelto-

aukeiden osalta vaikutukset saattavat olla kohtalaisia tai lähes merkittäviä, mutta 

pääsääntöisesti vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi eikä maiseman sietokyky 

ylity. 

TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”VÄLIALUEELTA” TARKASTELTUNA (ETÄI-

SYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 5–12 KILOMETRIÄ)  

Välialueella (5–12 km voimaloista) voimalat näkyvät parhaiten Vatjusjärville sekä nii-

den länsirannalle, Pyhäjokilaaksoon, Malisjokivarren peltoalueille sekä joillekin suu-

remmille suoalueilla kaava-alueen ympäristössä. Sekä Malisjokivarressa että Pyhäjo-

kilaaksossa yksi isompi kyläalue jää näkymäalueanalyysin mukaan katvealueelle. Py-

häjokivarressa esimerkiksi Aittokylään pitäisi kuitenkin näkyä voimaloita.  

Välialue -vyöhykkeellä asutusta sijoittuu Vatjusjärvien ympäristöön, Pyhäjokilaakson 

kyliin tai harvakseltaan Pyhäjokea kehystävien teiden varsille sekä Malisjokivarteen. 

Näkymäalueanalyysin mukaan Iso Vatjusjärven ja Pieni Vatjusjärven ympäristössä 

voimaloita näkyy lähinnä länsirannan asutukselle. Niitä ei kuitenkaan näy siinä laa-



HAAPAVEDEN KAUPUNKI                   KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 

KAAVASELOSTUS (VALMISTELUVAIHE)                                                   11.2.2019 

 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     82 

juudessa kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää, sillä ilmakuvatarkastelu osoit-

taa, että monilla asuinrakennuksilla on pihakasvillisuutta suojanaan. Myös pihapiirin 

muut rakennukset saattavat muodostaa näköesteen. Rannassa on myös paikoin 

puustovyöhykettä, joka osaltaan katkaisee näkymiä ja jota mallinnus ei ole myöskään 

huomioinut. Alueelta on tehty havainnekuva, mutta se on esitetty tuonnempana ar-

voalueisiin kohdistuvien vaikutusten yhteydessä.  

Pyhäjoen itärannalta Koirikiven alueelta voimalat näkyvät hyvin. Useiden voimalator-

nien pituudesta näkyy vähän yli puolet. Se saa ne näyttämään kookkailta ja ympä-

ristön mittakaavaa kutistavaa vaikutusta ilmenee jonkin verran. Voimalat näkyvät 

lähinnä tielle ja pelloille. Asuinrakennusten pihapiirit ovat sen verran suojaisia (kas-

villisuutta ja ulkorakennuksia), ettei monestakaan asuinrakennuksesta tai pihapiiristä 

näy voimaloita. Ainakin parilta asuinrakennukselta näyttäisi kuitenkin olevan näkö-

yhteys voimaloille. Juuri Koirikiven alueen tienoilla voimaloista aiheutunee eniten 

maisemavaikutuksia välialue -vyöhykkeellä. Etäisyyttä on noin seitsemän kilometriä, 

sijainti on aika lailla tuulivoimapuistoa vastapäätä ja katselupisteeseen nähden voi-

malat sijoittuvat noin 40–45 metriä korkeammalle (alue, jolle voimalat sijoittuvat, on 

noin 140 metriä mpy ja alue, josta katsellaan, on noin 95-100 metriä mpy) ja väliin 

jää riittävästi avointa tilaa. Koska voimaloiden määrä on varsin maltillinen, eivät vai-

kutukset kuitenkaan yllä merkittäviksi vaan ovat kohtalaista luokkaa. Alueelta on laa-

dittu valokuvasovite (nro 4). Siinä näkyy myös pari Hankilannevan voimalaa, joista 

toisen vaikutus on selvästi merkittävämpi kuin Kesonmäen voimaloiden.  

Välivyöhykkeellä vaikutukset vaihtelevat lähes olemattomasta kohtalaiseen. Paikalli-

sesti vaikutus saattaa yltää jossain kohteessa lähes merkittäväksi.  

 Näkymä Koirakiven alueelta (valokuvasovite nro 4), etäisyys 

lähimpään Kesonmäen voimalaan noin 6,9 km. Neljän voimalatornin pituudesta nä-

kyy yli puolet. Myös muut kolme näkyvät hyvin. Alueelle näkyy Hankilannevan voi-

maloita (kuvassa vasemmalla). Kuvassa yksi niistä näyttää varsin hallitsevalta.  

TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”KAUKOALUEELTA” TARKASTELTUNA (ETÄI-

SYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 12–25 KILOMETRIÄ) 

Tässä vyöhykkeessä näkymiä syntyy näkymäalueanalyysin mukaan lähinnä Mielusjo-

kivarren peltoaukeilta, Haapajärven pohjoispuoliselta viljelyalueelta, Piipsannevalta 

sekä Kärsämäen lounais- ja eteläpuolisilta viljelyalueilta muun muassa Alarannan 

kulttuurimaisemasta.  

Kaukoalueelle sijoittuu kolme isompaa asutuskeskittymää: Nivala, Haapavesi ja Kär-

sämäki. Niistä lähin on Haapavesi (etäisyys lähimmillään noin 13 kilometriä). Näky-

mäalueanalyysin mukaan edellä mainituista keskustaajamista ei ole näköyhteyttä 
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voimaloille. Haapaveden itäreunalta saattaa jostain kohdista olla näköyhteys. Myös 

Haapajärven pohjoisrannalta katsottuna voimalat näkyvät. Kohdasta on havainne-

kuva (nro 1). Kuudesta voimalasta näkyy voimalatornin huippu roottoreineen ja yh-

destä lapaa. Etäisyyttä lähimpään voimalaan on noin 13 kilometriä. Voimalat sulau-

tuvat hyvin ympäristöönsä ja niistä aiheutuva maisemavaikutus on vähäinen. Ne ei-

vät näytä kookkailta eikä niillä ole mittakaavaa kutistavaa vaikutusta, sillä voimala-

tornit jäävät suureksi osaksi katveeseen metsän reunan taakse. 

Kaukoalueella vaikutukset jäävät suuresta etäisyydestä ja vähäisistä näkymäalueista 

johtuen korkeintaan vähäisiksi ja monin paikoin lähes olemattomiksi.  

 Näkymä Haapajärven pohjoisrannalta (valokuvasovite nro 1), 

etäisyys lähimpään Kesonmäen voimalaan noin 13 km. Kaikki voimalat näkyvät jol-

lakin tapaa, vaikka kahdesta näkyykin ainoastaan roottorin lapaa. 

TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”TEOREETTISELTA MAKSIMINÄKYVYYS-

ALUEELTA” TARKASTELTUNA (ETÄISYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 25–30 KILO-

METRIÄ)  

Tällä etäisyysvyöhykkeellä näkymien syntyminen tuulivoimaloille on näin etäällä me-

ren rannasta pääsääntöisesti teoreettista. Lentoestevalot voivat pimeässä näkyä kirk-

kaalla säällä myös maalta käsin, jos löytyy korkealla sijaitseva katselupiste. Etäi-

syyttä on kuitenkin niin paljon, että valot ”hukkuvat” muiden valonlähteiden jouk-

koon.  

Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella maisemavaikutuksia ei käytännössä juuri 

ole. 

12.5.5 VAIKUTUKSET KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN JA ARVOKOHTEISIIN 

Osayleiskaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäris-

töjä tai maakunnallisella tasolla merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaisiin kohteisiin ei kohdistu suoria vaikutuksia rakentamisen johdosta. 

Mahdolliset vaikutukset muodostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen ja maise-

man muutoksista, mikäli tuulivoimalat ovat havaittavissa kohteista. Seuraavassa on 

käsitelty tuulipuiston vaikutuksia arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin etäisyysvyöhyk-

keittäin. 
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LÄHIALUE (ETÄISYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 0–5 KILOMETRIÄ) 

Lähialue -vyöhykkeelle ulottuu hyvin pieni osa maakunnallisesti arvokkaasta mai-

sema-alueesta Vatjusjärven kulttuurimaisema.  Muulta osin tämä varsin kookas alue 

sijoittuu välialue –vyöhykkeeseen ja siihen kohdistuvia vaikutuksia on tarkemmin ar-

vioitu siinä yhteydessä. Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyy vain hyvin 

pienelle osalle tätä lähialue –vyöhykkeelle ulottuvaa pientä osuutta. Alue, jonne voi-

maloita näkyy, on peltoa. Näin ollen vaikutukset jäävät siltä osin hyvin vähäisiksi.  

VÄLIALUE (ETÄISYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 5–12 KILOMETRIÄ) 

Välialue-vyöhykkeellä sijaitsee kolme maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: 

Vatjusjärven kulttuurimaisema; Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän kult-

tuurimaisema sekä Malisjokivarren kulttuurimaisema. Kaksi jälkimmäistä ulottuvat 

myös kaukoalue -vyöhykkeelle. Esimerkiksi Malisjokivarren kulttuurimaisemasta ai-

noastaan 1/3 sijoittuu tähän etäisyysvyöhykkeeseen. Edellä mainittujen kohteiden 

välialueelle sijoittuvasta osuudesta noin puolelle näkyy näkymäalueanalyysin mukaan 

voimaloita.  

Vatjusjärven kulttuurimaiseman osalta voimaloita näkyy lähinnä järvelle mutta myös 

monin paikoin länsirannalle ja sen viljelyalueille ja niiden kautta kulkeville teille. Jär-

ven osalta vaikutuksia ei voida pitää erityisen merkittävinä, sillä järvellä ei oleskella 

kovin usein ja etäisyyttäkin on jo jonkin verran. Iso Vatjusjärven länsirannalta on 

tehty havainnekuva (nro 3) ja se osoittaa, että vaikka voimaloita näkyykin puuston 

latvuston yläpuolella, niistä maisemalle koituva haittavaikutus ei ole merkittävä. Voi-

malat jäävät suureksi osaksi katveeseen puuston taakse, eivätkä ne millään muotoa 

dominoi maisemakuvassa. Niillä ei ole myöskään maisemaa kutistavaa vaikutusta. 

Toki järvimaisemasta tulee teknisempi uusien elementtien myötä. Voimaloiden root-

toreista aiheutuva pyörimisliike saattaa herättää jonkin verran levottomuutta. Näky-

viä voimaloita on kuitenkin maltillinen määrä. Katselupisteeseen näkyvät myös parin 

Hankilannevan voimalatornin huiput, joskin nämä jäävät taka-alalle. Arvoalueeseen 

kohdistuva haittavaikutus on etäisyydestä, voimaloiden määrästä ja melko niukasta 

näkyvyydestä johtuen suhteellisen vähäinen.  

 Näkymä Iso Vatjusjärven länsirannalta (valokuvasovite nro 3), 
etäisyys lähimpään Kesonmäen voimalaan noin 7,5 km. Kuusi voimalatornin huippua 

näkyy roottoreineen ja seitsemännestä roottorin lapa. Lisäksi näkyy etäällä pari Han-

kilannevan voimalaa.  
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Tässä etäisyysvyöhykkeessä Pyhäjokilaakson maisema-alueella voimaloita näkyy 

pääasiassa jokilaakson pelloille. Pellot itsessään eivät ole niin kriittisiä, sillä niillä ei 

oleskella kovin usein. Voimaloita ei muutenkaan todellisuudessa näy siinä laajuudessa 

kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää, sillä analyysissä ei ole huomioitu tien-

varsi-, ranta- eikä pihakasvillisuudesta aiheutuvaa katvevaikutusta. Arvoalueelta on 

tehty havainnekuva. Se on näkymä Kytökylän reunalta. Varsinaiselle Kytökylän alu-

eelle voimalat eivät näkymäalueanalyysin mukaan näy. Havainnekuvassa (nro 2) voi-

malatornien pituudesta näkyy alle puolet. Niiden koko ei näin ollen millään muotoa 

korostu. Muutenkin etäisyyttä on jo yli kymmenen kilometriä ja se saa voimalat su-

lautumaan taustaansa. Arvoalueeseen kohdistuva haittavaikutus jää kokonaisuudes-

saan, lähinnä etäisyydestä johtuen, vähäiseksi.  

 Näkymä Kytökylästä (valokuvasovite nro 2), etäisyys lähimpään 

Kesonmäen voimalaan noin 10,5 km. Kaikki voimalat näkyvät mutta voimalatornien 

pituudesta näkyy alle puolet.  Lisäksi näkyy muutamia Hankilannevan voimaloita. 

Malisjokivarren kulttuurimaisema-alueella voimaloita näkyy lähinnä pelloille ja niiden 

kautta kulkeville tieosuuksille. Alueelta tehty havainnekuva (nro 6) on noin kymme-

nen kilometrin etäisyydeltä lähimmästä Kesonmäen voimalasta. Siinä voimalat jäävät 

lähes kauttaaltaan metsän taakse katveeseen, vaan muutamia lapojen kärkiä vilkkuu 

puuston latvuston yläpuolella. Vaikutus on kuvauspisteessä lähes olematon. Kuvasta 

on myös havaittavissa voimalatornien koko. Näkyessäänkin ne olisivat melko pieniä, 

eivätkä millään muotoa hallitsisi maisemaa.  Havainnekuvassa näkyy myös Hankilan-

nevan tuulivoimapuiston voimaloita. Niiden näkyvyys on selvästi parempi. Joidenkin 

voimalatornien pituudesta näkyy noin puolet. Ne jäävät kuitenkin sen verran etäälle, 

että niistäkin koituva vaikutus jää vähäiseksi. Paikoin Kesonmäen voimaloita saattaa 

näkyä pelloille paremmin. Niitä ei kuitenkaan näy siinä laajuudessa kuin näkymäalue-

analyysi antaa ymmärtää. Kaiken kaikkiaan tässä etäisyysvyöhykkeessä näkyvään 

arvoalueen osaan kohdistuvat vaikutukset jäävät melko vähäisiksi tai vähäisiksi.  

 Näkymä Nivalasta Jokipuhdon alueelta (valokuvasovite nro 6), etäi-

syys lähimpään Kesonmäen voimalaan noin 10 km. Kesonmäen voimalat jäävät lähes 
kauttaaltaan metsän taakse katveeseen. Kuvassa näkyy etäällä Hankilannevan voi-

maloita (oikealla).  
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KAUKOALUE (ETÄISYYS TUULIVOIMALOILTA NOIN 12–25 KILOMETRIÄ) 

Kaukoalueelle sijoittuu useita arvokohteita. Niistä yksi on valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue Kalajokilaakso. Lähimmillään etäisyyttä on 19 kilometriä. Valtakunnal-

lisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysin-

ventoinnissa 2010–2014 Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueen rajausta on esi-

tetty hieman muutettavaksi. Mikäli uusi rajaus astuu voimaan, etäisyys Kesonmäen 

kaava-alueeseen pienenee noin kolmella kilometrillä johtuen rajaukseen mukaan ote-

tusta Karvosperän ulokkeesta. Välimatkaa on joka tapauksessa varsin paljon ja kult-

tuurimaisema-alueella ne alueet, jonne voimalat saattavat näkyä, sijoittuvat ainakin 

neljä kilometriä kauemmaksi. Etäisyyttä muihin arvokohteisiin on sen verran paljon, 

että vaikka osa voimaloista näkyisikin joihinkin kohteisiin, tuulivoimapuiston raken-

teet ovat osa kaukomaisemaa ja niistä kohteille aiheutuvat haittavaikutukset ovat 

hyvin vähäisiä. Parista arvokohteesta on tehty valokuvasovite tästä etäisyysvyöhyk-

keestä. Haapaveden pohjoisrannalta laadittua valokuvasovitetta (nro 1) on käsitelty 

aiemmassa kohdassa kaukoalueen maisemavaikutuksia arvioitaessa. Kyseinen ha-

vainnekuva on Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän kulttuurimaisema-alu-

een reunalta noin 13 kilometrin etäisyydeltä lähimmästä voimalasta. Maisemaan koh-

distuva vaikutus jää siinä vähäiseksi, vaikka voimalat näkyvätkin puuston muodosta-

man silhuetin takaa. Valokuvasovite nro 8 on tehty Kärsämäeltä Alarannan kulttuuri-

maiseman reunalta. Siinä voimalat jäävät puuston taakse täysin katveeseen eikä vai-

kutuksia ole. 

 VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN 

Tuulivoimapuistohankkeiden muinaisjäännöksiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät eri-

tyisesti rakentamisvaiheeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin 

ympäristössä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää raken-

nustyön välittömälle vaikutusalueelle. Muinaisjäännösten sijainti voidaan huomioida 

tuulivoimapuiston suunnittelussa siten, etteivät kohteet jää rakentamisen alle, jolloin 

niille ei aiheuteta fyysisiä muutoksia. 

Hankkeen toteutuksella ei arvioida olevan vaikutusta kaava-alueen muinaisjäännös- 

tai kulttuuriperintökohteisiin. 
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 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA LAJISTOON 

12.7.1 VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN  

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massan-

vaihtoa uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Kaava-alueen maaperä on alus-

tavan voimaloiden sijoitussuunnitelman mukaisilla alueilla rakennettavuuden kan-

nalta hyvää kivennäismaa-aluetta, jolla rakentaminen ei todennäköisesti vaadi suuria 

massanvaihtoja. Kaava-alueen itä- ja länsiosassa on paikoin runsaastikin turvemaita, 

joilla maarakentamista on järkevää välttää. Tällöin ennalta ehkäistään myös riskiä 

happamien sulfaattimaiden esiintymiselle rakentamisalueilla.  

Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät kohdistu niinkään maa-

perään vaan lähinnä pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän kiintoaineskuormituksen 

sekä valuma-alue muutosten seurauksena. Voimalapaikat sijoittuvat vedenjakaja-

alueelle, joten hyvällä jatkosuunnittelulla, mm. tielinjausten osalta, voidaan välttää 

vaikutukset valuma-alueisiin. 

Kaava-alueelle tai sen lähettyville ei sijoitu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta 

arvokkaita kallioalueita, tuuli- ja rantakerrostumia tai moreenimuodostumia. 

ARVIO HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN ESIINTYMISESTÄ ALUEELLA 

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman 

rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen 

seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikko-

alueella noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Kesonmäen tuulivoimapuisto si-

jaitsee noin korkeustasolla 130–155 m mpy.  

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt rannikko- ja jokilaaksojenalueella happamien 

sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuottanut tuloksista digitaalista aineis-

toa. Pyhäjokilaaksossa happamia sulfaattimaita esiintyy Haapaveden korkeudella lä-

hinnä joen välittömässä läheisyydessä, johon Litorinameren rantaviiva on ulottunut. 

(GTK, 2018)  

Pyhäjokilaakson yleiskartoitusaineistoon sekä kaava-alueen maalajitarkasteluun ja 

korkeustasoon perustuen Kesonmäen kaava-alueella on hyvin pieni happamien sul-

faattimaiden esiintymispotentiaali. Potentiaalisimpia kohteita ovat suoaltaiden (Ke-

sonneva ja Uudenahonneva–Rahkaneva) turpeenalaiset maakerrokset, mikäli ne ovat 

hiesupitoisia. Mikäli turvemaille rakennetaan, tulee happamat sulfaattimaat huomi-

oida rakentamissuunnittelun yhteydessä.  

12.7.2 VAIKUTUKSET PINTAVESILLE 

Kaava-alueella ei sijaitse luonnontilaisia pienvesiä, jotka ovat herkkiä mahdollisille 

vesistövaikutuksille.  

Pintavesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan hankkeen ra-

kentamisaikana voimalapaikkojen, tiestön sekä sähkönsiirtoreittien raivaamisen ja 

rakentamisen kautta. Rakentamistoimenpiteiden aikana poistetaan pintamaa, mikä 

saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. 
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Kiintoaineskuormitusta voi lisätä myös perustuksiin käytettävä kiviaines. Vesien laa-

dun heikkeneminen näkyy veden sameutena ja humuspitoisuuden kasvuna. Tuulivoi-

mapuistojen rakentamisen aikana ei käytetä sellaisia aineita, jotka voisivat haitalli-

sessa määrin liueta maaperään ja joutua valunnan kautta vesistöihin. Ennakoimatto-

missa onnettomuustilanteissa vesistöjen pilaantumisriski on kuitenkin mahdollinen. 

Tierakentaminen voi myös vaikuttaa vesien laatuun. Teiden rakentamiseen tarvitta-

vat toimenpiteet ovat varsin pieniä. Tästä johtuen teiden rakentamisesta pintavesiin 

johtuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen, mutta se voi osaltaan lisätä kiintoaines- 

ja humuskuormitusta. Alueilla, joilla rakennettava tai kunnostettava tie ylittää ole-

massa olevan ojan tai puron, tai tuulivoimalan rakennuspaikka sijoittuu ojan välittö-

mään läheisyyteen, voi syntyä väliaikaisia tukoksia uomiin ja paikallisia muutoksia 

veden virtaukseen maansiirtotöiden aikana.  

Ojien välittömään läheisyyteen sijoittuvien teiden osalta tulee huolehtia siitä, että 

vesistöihin kohdistuvat tuulivoimarakentamisen aiheuttamat vaikutukset, mm. kiin-

toaineskuormituksen muodossa, jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

12.7.3 VAIKUTUKSET POHJAVESILLE 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvat riskit alueen pohjave-

sivaroihin liittyvät mahdollisiin haitallisten kemikaalien vuotoihin, esimerkiksi kulje-

tus- ja rakennuskalustosta tai työmaan polttoainesäiliöistä. Tämä riski liittyy kaikkeen 

ajoneuvojen liikkumiseen pohjavesialueilla eikä hankkeen katsota siten lisäävän tätä 

riskiä merkittävästi.  

Haitallisten aineiden ohella tuulivoimapuiston maarakennustyöt, kuten voimaloiden 

perustaminen ja tierakentaminen, voivat vaikuttaa paikallisesti pohjaveden muodos-

tumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin maaperässä. Maarakentaminen voi myös näkyä 

tilapäisesti pohjaveden laadussa, mm. pohjaveden sameutena tai humuspitoisuuden 

kasvuna.  

Kaava-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue, Varvaskallio 

(11071024, luokka I), sijaitsee noin 4,2 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta, joten 

hankkeella ei ole vaikutusta luokiteltujen pohjavesialueiden vedenlaatuun tai yhdys-

kuntien vedenhankintaan.  

12.7.4 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN 

YLEISET KASVILLISUUSVAIKUTUKSET 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta raivataan rakennus- ja asennustöitä varten 

puusto noin hehtaarin laajuiselta alueelta. Uusia huoltoteitä varten puusto poistetaan 

teiden rakentamisalueilta tien molemmin puolin, ja myös parannettavien teiden alu-

eella puustoa voidaan joutua hieman poistamaan.  

Rakentamisaikana rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena voimaloiden ja huolto-

tiestön lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan lajistoksi. Reunavai-

kutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta lajistoa. Tältä osin 
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vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvioidaan vähäiseksi, sillä kaava-alueelle si-

joittuvien metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reunavaikutteista.  

Vaikutukset rakennuspaikoilla ovat pysyviä tuulivoimapuistojen toiminta-ajan. Ne ar-

vioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska rakentamisen alle jäävän 

metsämaan pinta-ala on kohtalaisen vähäinen suhteessa koko rajattuun kaava-alu-

eeseen. Lisäksi vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin ja alueellisesti sekä val-

takunnallisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin tai lievänä karuihin tai keskira-

vinteisiin suoluontotyyppeihin, joiden edustavuuteen metsätalous on vaikuttanut jo 

hyvin pitkään.  

Kasvillisuusvaikutukset ovat ominaisuuksiltaan jossain määrin pysyviä, sillä toimin-

nan loputtua, maisemoinnin jälkeen alueelle tyypillinen lajisto ei kovin nopeasti täysin 

palaudu, johtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa (podsoli- ja turvemaan 

poisto, soramassojen tuonti) ja vesitaloudessa (tiepenkereet). Tuulivoimaloiden ja 

sähkönsiirtoreittien purkamisen jälkeen alueen kasvillisuus voi kuitenkin kehittyä 

kohti lähialueiden kasvupaikkatyyppiä edustavaan suuntaan. Rakentamisalueet pa-

lautuvat ennen pitkää tavanomaisiksi metsätalousalueiksi tai niille suunnitellaan 

muuta maankäyttöä.  

Jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa voimalapaikat ja huoltotielinjaukset pyritään jo 

lähtökohtaisesti sijoittamaan siten, että ne eivät sijoitu ennalta arvioiduille luonto-

kohteille, kuten ojittamattomille soille. Tielinjauksista ja voimaloiden rakennuspai-

koista oli ensimmäisten maastoselvitysten aikana kesällä 2018 tiedossa alustavat si-

jainnit.  

Kaava-alueen voimalapaikat ja huoltotiestö sijoittuvat normaalissa metsätalouskäy-

tössä oleville alueille, jo rakentuneiden tuulipuistojen välittömään läheisyyteen, jol-

loin rakentaminen kohdistuu pääasiassa jo ennestään ihmisvaikutuksen alaisena ole-

ville alueille, missä vaikutukset eivät ole niin merkittäviä kuin luonnontilaisilla alueilla 

rakennettaessa. Alueella on olemassa olevia metsäautoteitä sekä metsätaloustoimin-

taa, joten talousmetsien pirstoutumisella ei siten katsota olevan suurta haitallista 

vaikutusta. Vaikutukset tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle arvioidaan herkkyydel-

tään ja suuruudeltaan vähäisiksi. 

VAIKUTUKSET ARVOKKAILLE LUONTOKOHTEILLE JA LAJISTOLLE 

Kesonmäen hankealueelta ei paikannettu luontotyyppi- ja kasvillisuusinventoinneissa 

arvokkaita maankäytön suunnittelussa huomiotavia kohteita, joten hankkeella ei ole 

vaikutuksia alueellisesti tai seudullisesti edustaville luontokohteille.  

Alueelta ei ole tiedossa olevia uhanalaisen lajiston paikkatietoja (Hertta eliölajit –

tietokanta, POP ELY 2018) eikä maastoselvitysten aikana paikannettu uhanalaista, 

silmälläpidettävää tai alueellisesti uhanalaista kasvilajistoa.  

Kaava-alueen kaakkoispuolelle sijoittuu Rahkanevan–Teerinevan suoalue. Lähimmil-

lään suoalue sijoittuu noin 1,4 km etäisyydelle suunnitellusta voimalan rakennuspai-

kasta sekä noin 0,8 km etäisyydelle kaava-aluerajasta.  Tuulivoima-alueelle sijoittu-

vat tiet vahvistetaan ja Rahkanevan länsipuolelle sijoittuu Riihikaarron metsäautotie, 
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jolta etäisyyttä   suolle on noin 250–350 metriä. Tien vahvistamisen ei arvioida kui-

vattavan suoalueen laiteita entisestään, jolloin Rahkanevan vesitasapaino ei hank-

keen vuoksi muutu. 

12.7.5 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 

Kaava-alue on elinympäristöiltään voimakkaasti ihmisen muokkaamaa talousmetsää, 

eikä alueelle sijoitu ennalta arvioiden linnuston kannalta arvokkaita elinympäristöjä. 

Alueelta ei myöskään ole tietoa suojelullisesti arvokkaan lintulajiston esiintymisestä, 

mutta todennäköisesti alueen suojelullisesti arvokas lintulajisto lukeutuu talousmet-

sissä vielä melko yleisenä esiintyvään, mutta viime vuosina taantuneeseen lajistoon. 

Kaava-alueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole tiedossa suojelullisesti arvokkaiden pe-

tolintujen pesäpaikkoja. 

Kaava-alue sijoittuu, kurjen syysmuuttoreittiä lukuun ottamatta, lintujen valtakun-

nallisesti tärkeiden päämuuttoreittien ulkopuolelle. Lintujen muutto seudulla on ha-

janaista ja päämuuttoreittejä selvästi vähäisempää, eikä kaava-alueen lähiympäris-

töön sijoitu lintujen tärkeitä levähdys- tai ruokailualueita. Syksyn kurkimuutto sijoit-

tuu yleensä kaava-alueen länsipuolelle, mutta muuttoreitin painopiste saattaa muut-

tua muuttopäivänä vallitsevan tuulen suunnan ja voimakkuuden mukaan. Kurkien 

päämuuttopäivänä linnut lentävät tyypillisesti selvästi tuulivoimaloiden törmäyskor-

keuden yläpuolella. 

Ennalta arvioiden suunnitellulla tuulivoimahankkeella ei ole sellaisia merkittävän hai-

tallisia vaikutuksia alueella pesivään linnustoon tai alueen kautta muuttavaan linnus-

toon, että tavanomaisen tai suojelullisesti arvokkaan lintulajiston elinolosuhteet alu-

eella vaarantuisivat. 

Kaava-alueella toteutetaan vuonna 2019 tuulivoimayleiskaavan edellyttämät katta-

vat linnustoselvitykset, joiden jälkeen suunnitellun tuulivoimahankkeen vaikutukset 

alueen linnustoon voidaan arvioida luotettavammin. Kaava-alueen pesimälinnustoa 

selvitetään yleisesti käytettyjen ja tuulivoimahankkeisiin sovellettujen pesimälinnus-

ton selvitysmenetelmien avulla, jossa huomioidaan myös mm. alueen metsäkanalin-

tujen soidinpaikat. Pesimälinnustoselvityksiin käytettävä työmäärä on yhteensä neljä 

maastotyöpäivää. Tuulivoimahankkeen vaikutuksia alueen kautta muuttavaan linnus-

toon arvioidaan olemassa olevaan tietoon perustuen, ja suhteutettuna lintumuuton 

yleiskuvaan laajemmalla seudulla. Ensisijaisina tietolähteinä ovat seudun laajemmat 

tuulivoimahankkeet (mm. Haapavedellä, Nivalassa ja Haapajärvellä), joiden yhtey-

dessä on suoritettu lintujen muutontarkkailua. 

MAHDOLLISTEN HARUSTEN VAIKUTUKSET LINNUSTOON 

Kesonmäelle suunniteltu voimalatyyppi vaatii mahdollisesti harusrakenteen, jonka 

kiinnittymiskohta on noin puolessa välissä voimalatornia. Harukset sijoittuvat yläosal-

taan selvästi puiden latvuston yläpuolelle, mutta osin melko lähelle voimalatornia. 

Harusvaijereiden törmäysvaikutukset muuttolinnustolle arvioidaan kokonaisuutena 

vähäiseksi, koska vain hyvin harvojen lintujen on havaittu muuttavan näin läheltä 

voimalatornia. Paikalliselle ja kiertelevälle pesimälinnustolle saattaa tiettyjen lajiryh-

mien osalta (esim. kanalinnut) aiheutua potentiaalisempia vaikutuksia törmäysriskin 
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kasvun myötä. Harusvaijerien törmäysvaikutukset vertautuvat todennäköisesti lintu-

jen törmäyksiin voimajohtoihin, mutta harusrakenteen suunnan ja pituuden vuoksi 

törmäykset harusvaijereihin olisivat todennäköisesti vähäisempiä. Muualta maail-

masta ei ole lainkaan kokemuksia tuulivoimaloiden harusvaijereista ja lintujen mah-

dollisista törmäyksistä niihin. Tarpeen mukaan tulisi tutkia mahdollisuuksia merkitä 

harusvaijerit linnuille näkyvämmiksi. Kokonaisuutena harusvaijereiden vaikutukset 

alueen linnustoon jäävät todennäköisesti hyvin vähäisiksi. 

12.7.6 VAIKUTUKSET MUUHUN ELÄIMISTÖÖN 

Kaava-alueelle ei ennakkotietojen perusteella sijoitu eläimistölle erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä, ja alueella elävä eläimistö on todennäköisesti sopeutunut elämään 

ihmisen voimakkaasti muokkaamassa talousmetsäympäristössä. Alueelta ei ole tie-

dossa EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaik-

koja.  

Ennalta arvioiden suunnitellulla tuulivoimahankkeella ei ole sellaisia merkittävän hai-

tallisia vaikutuksia alueella eläville tai alueen kautta liikkuville eläimille, että tavan-

omaisen tai suojelullisesti arvokkaan lajiston elinolosuhteet alueella vaarantuisivat. 

Kaava-alueella toteutetaan vuonna 2019 tuulivoimayleiskaavan edellyttämiä tarkem-

pia eläimistön maastoselvityksiä, etenkin EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) lue-

tellun lajiston osalta. Esimerkiksi liito-oravan, viitasammakon ja saukon esiintymistä 

ja elinolosuhteita sekä mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja selvitetään pesi-

mälinnustoselvitysten ensimmäisten maastokäyntien yhteydessä. Lisäksi lepakoiden 

osalta toteutetaan kolmen käyntikerran lepakkoselvitykset aktiivikartoituksena de-

tektorin avulla. Muun eläimistön sekä tavanomaisten eläinlajien osalta lajien elinym-

päristöjä ja esiintymispotentiaalia tarkastellaan alueella toteutettavien luonto- ja lin-

nustoselvitysten yhteydessä. 

12.7.7 VAIKUTUKSET NATURA-ALUEILLE JA MUILLE SUOJELUALUEILLE 

Lähimmät Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet sijoittuvat niin etäälle hankealu-

eesta (noin 9 km), että hankkeella ei katsota olevan lainkaan vaikutuksia näiden suo-

jeluperusteille.  Lähin suojeluohjelma-alue eli Karsikkamäen arvokas kallioalue sijoit-

tuu yli 11 kilometrin etäisyydelle, joten vaikutuksia ei muodostu.  
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 MELUVAIKUTUKSET 

12.8.1 MELUN KOKEMINEN 

Tuulivoimapuisto aiheuttaa muutoksia tuulipuiston alueen ja sen lähiympäristön ää-

nimaisemaan. Tuulivoimalaitoksien tuottama ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai 

häiritsevänä, jolloin se luokitellaan meluksi. Melulla ei ole absoluuttisia desibelirajoja, 

vaan melun kokeminen on aina subjektiivista. Samanlainen ääni voidaan erilaisessa 

tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri tavoilla. Tasaisen äänen on todettu häi-

ritsevän vähemmän kuin vaihtelevan melun. Vaurioita kuulossa ääni voi aiheuttaa, 

jos se ylittää 80 dB. Pitkäaikainen altistumien riittävän voimakkaalle melulle voi ai-

heuttaa myös esimerkiksi uni- ja keskittymishäiriöitä. 

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Tuulivoimalaitokselle 

ominainen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynamiikasta, sekä lavan 

ohittaessa maston, jolloin siiven ääni heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan 

väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Ääntä aiheutuu vähäisesti myös säh-

köntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy yleensä lapojen huminan 

alle. Voimaloiden melu voi sisältää myös pienitaajuista, impulssimaista, kapeakais-

taista tai merkityksellisesti sykkivää ääntä, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Hyvin lä-

hellä voimalaitoksia voidaan äänestä erottaa yksittäisen tuulivoimalaitoksen lavan ai-

heuttama ääni. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden 

melupäästö on suurin. 

Tuulivoimaloiden äänien leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riip-

puu mm. tuulen suunnasta sekä sen nopeudesta ja lämpötilasta eri korkeuksilla. Tuu-

livoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä 

etäälle voimalasta. Ääni on voimakkaimmillaan, kun tuuli puhaltaa tuulivoima-laitok-

sen suunnasta, vastatuuleen ääni on paljon heikompi. Ääni ja äänenvoimakkuus vaih-

televat melulle altistuvassa kohteessa merkittävästi myös sääolojen mukaan. Äänten 

kuuluvuuden kannalta olennaista on myös taustamelun taso. Taustaääniä aiheuttavat 

mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina). 

 Äänenpainetasot eri äänilähteille mikropascaleina (μPa) ja desibe-

leinä (dB). 

Äänenpaine, μPa Tyypillinen äänilähde Äänenpaine-taso, dB 

100 000 000 Suihkumoottori  134 

10 000 000 Rock-konsertti 114 

1 000 000 Suuri teollisuusmoottori 94 

100 000 Yleistä toimistomelua 74 

10 000 Toimistohuone 54 

1 000 Hiljainen luontoalue 34 

100 Erittäin hiljainen huone 14 

20 Kuulokynnys 0 
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12.8.2 MELUN OHJEARVOT 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvot (VNp 993/1992) eivät suoraan sovellu 

tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Ympäristöministeriö on huhtikuussa 2012 

julkaissut tuulivoimarakentamista koskevan suunnitteluohjeen, jossa on annettu tuu-

livoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Ohjearvoja päivi-

tettiin syksyllä 2015, kun Valtioneuvosto antoi asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelu-

tason ohjearvoista. Asetus astui voimaan 1.9.2015.  

Melun leviämismallinnuksen laskentatulokset on havainnollistettu niin sanotun le-

viämiskartan avulla. Leviämiskartta osoittaa melun leviämisen teoreettisen maksi-

min, eli mallinnuksessa oletetaan tuulevan yhtä aikaa yhtä kovaa jokaisesta ilman-

suunnasta. Melumallinnusten tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät siinä 

esiintyvät melutasot esiinny yhtäaikaisesti joka puolella tuulivoimapuistoa. Melumal-

linnuksessa lasketut melualueet eivät ulotu niin laajalle alueelle kuin kartoilla esite-

tään muulloin kuin myötätuulitilanteessa. Silloin tuulen suunta on tuulivoimaloilta 

kohti häiriintyvää kohdetta. 

 Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot 

Terssin keskitaa-

juus, Hz 

 

20 

 

25 

 

31,5 

 

40 

 

50 

 

63 

 

80 

 

100 

 

125 

 

160 

 

200 

Painottamaton kes-

kiäänitaso sisällä, 

Leq, 1h, dB 

 

74 

 

64 

 

56 

 

49 

 

44 

 

42 

 

40 

 

38 

 

36 

 

34 

 

32 

 

 Valtioneuvoston (9/2015) asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason oh-
jearvoista ulkona. Ulkomelun ylin taustaäänenvoimakkuuden ohjearvo LAeq on yöai-

kaan 40 dB sekä vakituiselle että loma-asutukselle. Mikäli tuulivoimalan melu on im-
pulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä 

saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä säädettyihin 

arvoihin. 
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 Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen ti-

lanteen mukaisesta tuulivoima-melun leviämisestä alhaalla. 

12.8.3 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

MELUMALLINNUS ISO 9613-2 

Melumallinnuksen on tehnyt Etha Wind Oy. 

Mallinnusmenetelmä noudattaa Ympäristöministeriön Ohje 2/2014 Tuulivoimaloiden 

melun mallintaminen (Ympäristöministeriö 2014).  

Melumallinnus on suoritettu WindPRO -ohjelmiston DECIBEL-moduulia käyttäen. Oh-

jelmistolla mallinnetaan ja visualisoidaan äänen eteneminen ja vaimeneminen.  

Mallinnusta tehtäessä ohjelmistoon syötetään ympäristöministeriön (2/2014) ohjeis-

tamat parametrit sekä ISO 9613-2 standardin mukaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa 

lasketaan melun leviäminen vaikutusalueella sekä hankkeesta aiheutuvat melutasot 

tarkastelluissa pisteissä. 

Kesonmäen hankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 

185,5 metriä korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty 
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tuulivoimalaitosvalmistajan Nordexin N149 voimalaa (4,5 MW). Laskelmissa tuulivoi-

malan äänitehotaso (LWA) on 108,1 dB(A).  

Matalataajuinen melulaskenta on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukai-

sesti, asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen ulkopuolelta käyttäen annettua laskenta-

kaavaa. Sisätilojen melutasot on laskettu niin ikään ympäristöministeriön ohjeistuk-

sen mukaisesti. Rakennusten äänieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukai-

sesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa oleviin sisämelun toimenpi-

derajoihin. 

12.8.4 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEN AIKAINEN MELU 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, 

nostureista, ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on 

hyvin impulssimaista ja paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tämän 

vuoksi meluvaikutukset eivät kasva merkittäviksi. Tiestön ja perustusten rakentami-

nen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne saattaa nostaa valtatien melutasoa 

hieman. 

Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten 

meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi. 

12.8.5 TUULIVOIMAPUISTON TOIMINNAN AIKAINEN MELU 

Melumallinnuksen mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen koh-

dalla ei ylitetä valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kesonmäen tuulivoimaloiden meluvaikutuk-

set ovat vähäiset. 

Melumallinnuslaskelmat on esitetty tarkemmin kaavan liitteessä 3.  
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 Kesonmäen tuulivoimapuiston melumallinnus. Kuvaan on merkitty 

kirjaimin kymmenen havainnointipistettä, joiden lakennalliset meluarvot on esitetty 

seuraavassa taulukossa. 

 Kesonmäen mallinnuksen meluarvot valituissa kohteissa 
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12.8.6 MATALATAAJUINEN MELU LUONNOSVAIHEESSA  

Matalataajuinen melu on laskettu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.  

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat matalataajuiselle melulle alittuvat selvästi 

lähimmissä asunnoissa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla sisätilojen toimenpiderajat 

alittuvat. Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska 

matalataajuinen melu vähenee etäisyyden kasvaessa. Laskennan tulokset löytyvät 

liitteestä 3.  

Laskennassa on käytetty laskentastandardissa todettuja äänieristysominaisuuksia, 

joten todellinen matalataajuinen melu voi poiketa lasketusta arvosta (DSO 

laskentamenetelmässä käytetään ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). 

Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole lähellä asumisterveysasetuksen toimenpideraja-

arvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, eivätkä raja-arvot ylity. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kesonmäen tuulivoimaloiden 

matalataajuisen melun vaikutukset ovat vähäiset. 
 

 VARJOSTUS- JA VÄLKEVAIKUTUKSET 

12.9.1 VARJOVÄLKKEEN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuu säännöllisesti välkkyvää varjovai-

kutusta, kun voimala pyörii tarkastelupisteen ja auringon välissä. Välkkeen määrä 

riippuu sääolosuhteista siten, että esimerkiksi pilvisellä säällä välkettä ei esiinny. Ke-

sällä välkevaikutukset ovat mahdollisia aamuisin ja iltaisin, kun aurinko on matalalla. 

Talvisin välkettä voidaan havaita myös päivällä. Etäisyyden kasvaessa tuulivoimalan 

ja tarkastelupisteen välissä, välkkeen vaikutus pienenee. Kun tuulivoimala ei pyöri, 

välkettä ei esiinny. Välkevaikutus riippuu myös tuulen suunnasta eli roottorin kul-

masta havainnointipisteeseen nähden. Havaintopaikkaan kohdistuva varjovälke ei ole 

jatkuvaa, vaan välkkeen ajankohta ja kestoaika vaihtelevat vuorokauden ja vuoden-

ajan mukaan. Yhtäjaksoista välkettä esiintyy yleensä noin 5–30 minuuttia päivässä 

riippuen havainnointipaikan suhteesta välkelähteeseen. 

Ihmiset kokevat välkevaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Se 

havaitaanko varjovälkettä asuinalueella, loma-asunnolla tai työalueella, vaikuttaa il-

miön häiritsevyyteen. Myös eri hankkeiden varjovälkkeen kumuloituminen voi vaikut-

taa lähialueen asuinviihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön. Noudatettaessa ympäristö-

ministeriön suosittelemia ulkomaisia ohjearvoja, pystytään välkkeen häiritsevyys mi-

nimoimaan. 

12.9.2 OHJE- JA RAJA-ARVOT 

Tuulivoimaloista aiheutuvalle varjovälkkeelle ei ole Pohjoismaissa määritelty raja-ar-

voja. Ruotsissa on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo 

maksimissaan kahdeksan tuntia välkettä vuodessa ja 30 minuuttia päivässä (nk. to-
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dellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat). Teoreettisessa maksimitilan-

teessa välkettä saa olla korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Suomessa käytetään ylei-

sesti kahdeksan tunnin vuotuisen välkkeen suositusarvoa. 

12.9.3 VARJOVÄLKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

Välkemallinnuksen on tehnyt Etha Wind Oy. 

Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO -ohjelmiston SHADOW-

moduulia käyttäen.  

Välkkeen muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti sääolosuhteiden lisäksi voimaloi-

den käyttöaika, korkeus ja roottorin halkaisija. Myös kasvillisuus ja puusto vaikutta-

vat oleellisesti välkevaikutuksen muodostumiseen, mutta niitä ei ole laskennassa 

otettu huomioon eli mallinnuksessa välkettä on paikoittain enemmän kuin todellisuu-

dessa. 

Mallinnuksen pohjatietona käytettiin paikallisia olosuhteita vastaavia tilastollisia tie-

toja. Ohjelmalla voidaan laskea sekä tiettyyn pisteeseen kohdistuva varjovälke, että 

koko tuulivoima-alueen varjovälkkeen muodostuminen. Laskennat tehtiin todellisten 

olosuhteiden mukaisesti, jolloin otetaan huomioon tuulivoimaloiden korkeus, sijainti 

ja roottorin halkaisija sekä paikalliset, tilastolliset sääolosuhteet. 

Maastotietokantana käytettiin Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja 

säähavaintotietoina käytettiin Sodankylän lentokentän säähavaintoja. Sodankylän 

lentokenttä sijaitsee noin 110 kilometrin päässä suunnitellusta tuulivoimapuistoalu-

eesta. Laskelmissa oletetaan, että tuulivoimaloiden roottorit pyörivät vain tuulenno-

peuden ollessa sopiva. Varjovälkettä tarkasteltiin 1,5 metrin korkeudelta eli suunnil-

leen ihmisen havainnointikorkeudelta. 

Kesonmäen välkemallinnus on tehty voimalalla, jonka napakorkeus on 172,5 metriä 

ja roottorin halkaisija 175 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on 260 metriä. Kyseinen 

voimala on valittu maksimivaikutusten arvioimiseksi. 

12.9.4 VÄLKEVAIKUTUKSET 

Välkemallinnuksen tulokset on esitetty visuaalisesti oheisessa kuvassa sekä selos-

tettu sanallisesti.  

Välkemallinnuksessa vihreän alueen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle 

kahdeksan tuntia. Alueelle, jossa välkettä on yli kahdeksan tuntia, ei sijoitu yhtään 

vakituista asuntoa eikä vapaa-ajan asuntoa. Yhdenkään asunnon tai vapaa-ajan 

asunnon kohdalla ei mallinnuksen mukaan esiinny välkettä. 

Laskennassa on tarkasteltu välkettä myös yksittäisissä havainnointipisteissä. Ohei-

sessa taulukossa on laskennasta saadut tulokset havainnointipisteille. 

Välkemallinnusraportti on kaavan liite 4. 
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 Varjovälkkeen muodostuminen Kesonmäen alueella. Voimalat on 

merkitty kuvaan kirjaimin (A-K). Havainnointipisteet on myös korostettu kuvaan kir-

jaimin. 

 Varjovälkelaskennan tulokset, Kesonmäen tuulivoimapuisto. 
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 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN JA TIESTÖÖN 

Tuulivoimapuiston käytön aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäisiä, koska liiken-

nettä syntyy ainoastaan tuulivoimapuiston huoltoliikenteestä.  

Merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset ajoittuvat tuulivoimapuiston rakentamis-

vaiheeseen. Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on kaava-alueen lähiympäris-

tössä kestoltaan noin 1–2 vuotta. 

Raskaan liikenteen lisääntyminen on merkittävää kaava-alueen lähiympäristössä. Se 

voi heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa, erityisesti asu-

tuksen kannalta. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää tuulivoimapuistoalueella sijaitsevien tei-

den sekä siltojen kantavuuden ja tiegeometrian parantamista siten, että rakentami-

sen aikaiset erikoiskuljetukset voidaan toteuttaa. Erikoiskuljetukset aiheuttavat to-

dennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä. 

Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoimapuiston lähiympäristössä on kui-

tenkin kestoltaan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset 

liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä. 

Yleiskaava-alueen sisälle rakennetaan myös uusia teitä. 

 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 

Kaava-aluetta voidaan kuvailla tyypilliseksi tuulivoimahankkeen sijaintipaikaksi, joka 

on talousmetsäkäytössä. Tuulivoimapuiston kaava-alueen sisällä ei ole asutusta. Alle 

2 kilometrin etäisyydellä voimaloista ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia.  

Maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia vaikuttaessaan alueen lähi- ja 

kaukomaisemaan sekä ihmisten maisemakokemuksiin. Tuulivoimapuiston vaikutuk-

sia maisemaan on arvioitu luvuissa 12.5 ja 12.17.3. Maisemavaikutukset voivat tuu-

livoimaloiden näkyvyydestä riippuen kohdistua laajalle alueelle. Myös lentoestevalot 

muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää asumisviihtyisyyttä. 

Kaava-alue muuttuu tuulivoimapuiston toteutuksen myötä talousmetsäalueesta ener-

giantuotantoalueeksi, jolloin paikallisesti maisemassa tapahtuvat muutokset ovat 

kaava-alueiden välittömässä läheisyydessä asuville ja kaava-alueilla liikkuville mer-

kittäviä. Maisemassa tapahtuvat muutokset voivat myös heikentää läheisten asuin-

alueiden houkuttelevuutta ja vetovoimaa.  

Maiseman muutoksen osalta vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioi-

daan pääasiassa vähäisiksi ja paikoitellen kohtalaisiksi. 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia äänimaisemaan on arvioitu luvussa 12.9. Tuulivoima-

loiden tuottama ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai häiritsevänä, jolloin se luo-

kitellaan meluksi. Melulla ei ole absoluuttisia desibelirajoja ja melun kokeminen on 

aina subjektiivista. 
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Samanlainen ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri ta-

voilla. Tasaisen äänen on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan melun. 

Vaurioita kuulossa ääni voi aiheuttaa, jos se ylittää 80 desibeliä. Pitkäaikainen altis-

tumien melulle voi aiheuttaa myös esimerkiksi uni- ja keskittymishäiriöitä. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa kaava-alueen lähiympäristön äänimaise-

maa. Melumallinnusten mukaan Kesonmäen tuulivoimalat eivät aiheuta valtioneuvos-

ton asetuksen mukaisen yöajan melutason 40 dB ylitystä yhdenkään asuin- ja loma-

rakennusten kohdalla. Lähimmät vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat kokea tuu-

livoimaloiden melun häiritsevänä tuulipuiston lähiympäristössä liikkuessaan, vaikka 

ohjearvot eivät kiinteistöillä ylittyisikään. 

Tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen osalta vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

jäävät vähäisiksi, koska tehtyjen mallinnusten mukaan asuin- ja lomarakennusten 

kohdalla meluarvot alittavat selvästi tuulivoimamelulle asetetut ohje- ja raja-arvot. 

Tuulivoimaloiden varjostus- ja välkevaikutuksia on arvioitu luvussa 12.10. Tuulivoi-

malan lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voivat 

havaita valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahta-

vana varjona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostus- ja välkevaikutukset havaitaan 

parhaiten keväällä ja kesällä, jolloin aurinko paistaa eniten.  

Kesonmäen tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset eivät yllä lähialueen asuin- tai lo-

marakennuksille lainkaan. Varjostus- ja välkevaikutusten osalta vaikutukset ihmisten 

elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan olemattomiksi. 

Voidaan arvioida, että tuulivoimapuiston elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat hai-

talliset vaikutukset ovat subjektiivisia ja usein muodostuneisiin ennakkokäsityksiin, 

asenteisiin, huoliin ja pelkotiloihin perustuvia. Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti 

eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin sekä niihin asukkaisiin, jotka kokevat tuulivoi-

maloiden näkymisen ja maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen ja lentoeste-

valot häiritseväksi omassa tututussa ja miellyttävässä asuinympäristössään.  

Kokonaisuudessaan vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan vähäisiksi. 

12.11.1 VAIKUTUKSET VIRKISTYSKÄYTTÖÖN, ULKOILUUN JA MARJASTUKSEEN 

Voimaloiden rakentaminen voi vähentää jossakin määrin alueen virkistyskäytöllistä 

merkitystä ja sen koettua arvoa. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei kuitenkaan estä 

alueella liikkumista eikä alueen virkistyskäyttöä. Ainoastaan sähköaseman alue aida-

taan. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta näiden 

alueiden osuus kaava-alueen kokonaispinta-alasta on pieni.  

Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä ja 

maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan ko-

kea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Haitalliset vaikutukset korostuvat erityisesti sellai-

silla alueilla, jotka ovat asukkaille tärkeitä virkistyskohteita ja joilla asukkaat liikkuvat 

paljon. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pelot voivat heikentää virkistyskäy-

tön miellyttävyyttä. Talviaikaan alueella liikkumiseen voi kohdistua vähäisiä rajoit-
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teita lapoihin tai rakenteisiin muodostuvan jään irtoamisriskin vuoksi. Turvallisuus-

riski sinänsä on kuitenkin todettu hyvin pieneksi ja rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi 

varoituskyltein.  

Useiden tuulivoimahankkeiden vaikutusarviointien perusteella (FCG 2009—2015) 

mielipiteet vaihtelevat paljon ja eri puolilla Suomea virkistyskäytölle aiheutuva rik-

koutuneen luonnonympäristön haitta koetaan eri tavalla. Pohjois-Suomessa tek-

niseksi muuttuva ympäristö koetaan usein haitallisemmaksi, sillä on totuttu erämai-

sempaan virkistysympäristöön. Tuulivoimasuunnitelmien lähialueilla asuvien virkis-

tyskäytön kokeminen vaihtelee myös suuresti; osa kokee muutoksen lähiluonnossa 

ja -maisemassa haitalliseksi ja osa tervetulleeksi. 

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole virallisia retkeily-, ulkoilu- tai hiihtoreittejä 

eikä kaupungin virkistys- tai matkailupalveluita, jolloin vaikutus virkistyskäyttöön 

kohdistuu lähinnä talousmetsä- ja suoalueisiin, joissa kävijämäärät ovat kuitenkin 

verrattain vähäisiä. 

Olemassa olevan metsäautotieverkoston parantaminen ja uusien teiden rakentami-

nen parantavat alueen saavutettavuutta ja sitä kautta myös alueen virkistyskäyttö-

mahdollisuuksia. Uusi ja parannettu tiestö helpottaa marjastajien ja sienestäjien, 

luonnossa liikkuvien ja metsästäjien liikkumista alueella.  

Tuulivoimahankkeen ei arvioida heikentävän merkittävästi kaava-alueen virkistys-

käyttömahdollisuuksia. Vaikutukset arvioidaan olevan kokonaisuutena vähäiset. 

12.11.2 VAIKUTUKSET METSÄSTYKSELLE JA RIISTAKANNOILLE 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä kaava-alueella liikkumista eikä metsästystä. 

Ainoastaan sähköaseman alue aidataan. Metsästysmahdollisuudet poistuvat raken-

nettavilta tuulivoimaloiden alueilta ja heikkenevät huoltoteiden alueella, mutta näiden 

alueiden osuus kaava-alueen kokonaispinta-alasta on pieni. Metsästykseen kohdistu-

vat vaikutukset eivät johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemisestä, vaan 

mahdollisista riistan elinalueiden pirstoutumisesta ja laadun muuttumisesta sekä kul-

kureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit siirtyisivät muualle ympäröiville rauhalli-

semmille alueille.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa alueen metsäistä ympäristöä sekä maise-

maa ja voimaloiden ääni, varjostus ja näkyminen voidaan kokea metsästystä häirit-

sevänä. Toisaalta nykyisen tiestön paraneminen ja uusien tieyhteyksien rakentami-

nen parantavat alueiden saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikkumista. Vaiku-

tukset kohdistuvat Haapaveden Metsästysyhdistys ry:n metsästysalueelle. 

Rakentamisesta aiheutuvat häiriövaikutukset ovat lyhytaikaisia ja tyypiltään metsän-

käsittelytoimien kaltaisia. Riistan elinympäristöihin kohdistuvat, tuulivoimapuistojen 

rakentamisen suorat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti vähäisiksi, koska tuuli-

voimaloiden ja huoltotiestön alle jäävät elinympäristöt ovat enimmäkseen tavan-

omaista metsätalouskäytössä olevaa metsämaata. Lisäksi menetettävän elinympä-

ristön pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan alueen laajuus on vähäinen 

suhteessa ympäristön metsäisten alueiden kokonaislaajuuteen. Etenkin suurikokoi-

sille ja laajalla alueella liikkuville nisäkkäille, kuten esim. hirvieläimille ja suurpedoille, 
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vaikutukset jäävät lieviksi, koska muutoksia ilmenee vain hyvin pienellä osalla eläin-

ten elinalueista. Myös huoltotiestön elinalueita pirstova vaikutus arvioidaan vä-

häiseksi, sillä kaava-alueella on jo nykyisellään melko laaja metsäautotieverkosto. 

Tuulivoimala-alueet saattavat jonkin verran muuttaa hirvien kulkureittejä alueilla. 

Pienriistalle aiheutuvat vaikutukset ovat vähäisiä.  

12.11.3 TUULIVOIMALOIDEN TUOTTAMAN ÄÄNEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2017 teettänyt tutkimuksen tuulivoimaloiden 

tuottaman äänen vaikutuksista terveyteen. Tutkimusraportin tiivistelmässä todetaan 

seuraavaa: ”Tuulivoimalat tuottavat laajakaistaista ääntä, joka sisältää myös pieniä 

taajuuksia. Alle 20 Hz:n taajuisia ääniä kutsutaan sopimusluonteisesti infraääneksi. 

Infraääntä esiintyy yhdessä kuultavan äänen kanssa kaikkialla luonnossa ja rakenne-

tuissa ympäristöissä. Infraäänet eivät yleensä ole kuultavissa tavanomaisilla ympä-

ristössä esiintyvillä tasoilla.   

Kuultavan melun yleisin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Myös 

tuulivoimaloiden kuultava ääni on yhteydessä häiritsevyyden kokemiseen, mutta 

näyttöä yhteydestä unihäiriöihin on vähemmän. Tuulivoima-alueiden välillä vaikuttaa 

olevan eroa häiritsevyyden yleisyydessä. Häiritsevyyteen vaikuttavat äänenpaineta-

son lisäksi myös monet muut tekijät. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden kuultavan 

äänen vaikutuksista sairauksien esiintymiseen ei ole.  

Osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka he yhdistävät tuulivoimaloiden 

infraääneen. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa tai pie-

nempiä kuin kaupunkikeskustoissa. Ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tällaisissa ym-

päristöissä esiintyvät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa, eikä esimerkiksi 

toistaiseksi tehdyissä väestötutkimuksissa oireilun ole havaittu olevan yleisempää lä-

hellä tuulivoimaloita. Asiaa on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Sen sijaan voimak-

kaan, kuultavissa olevan infraäänen on raportoitu vaikuttavan esimerkiksi valveti-

laan.   

On esitetty erilaisia mekanismeja, joiden kautta myös pienten infraäänitasojen on 

ajateltu voivan vaikuttaa terveyteen tuulivoimaloiden läheisyydessä. Vastaavia tasoja 

esiintyy myös muualla rakennetussa ympäristössä. Infraäänen on esitetty voivan ai-

heuttaa herkissä ihmisryhmissä (poikkeavuudet korvan rakenteessa, kuulo- ja tasa-

painoelimiin liittyvät sairaudet) tasapainoelimiin liittyvää oireilua. Toisaalta yksittäi-

sessä kokeellisessa tutkimuksessa on raportoitu, että infraääni aiheuttaa aivojen ak-

tivaatiota myös muualla kuin kuuloalueella. Tutkimuksia erityisesti pitkäaikaisen tuu-

livoimaloiden infraäänille ja kuultavalle melulle altistumisen vaikutuksista terveyteen 

on varsin vähän, joten lisätutkimukset ovat perusteltuja. 

Kokonaisuudessaan Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu löytyy Valtioneuvoston jul-

kaisuarkistosta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-229-3. 

TEM:n tutkimusraportissa esitellään infraäänen mittauskampanja kahden tuulivoima-

alueen läheisyydessä. Tuloksissa todetaan, että mittausarvot jäävät alle kuulokyn-

nyksen ja ovat samaa tasoa kuin äänitasot kaupunkiympäristössä. 
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Raportissa esitellään muita kansainvälisiä tutkimuksia, joissa poikkeuksetta todetaan 

infraäänestä, että suorista terveysvaikutuksista ei ole saatu näyttöä. Kuultavasta me-

lusta todetaan raportissa, että se saattaa häiritä ja aiheuttaa unihäiriöitä, jos tuuli-

voima-alue sijaitsee liian lähellä asutusta. Käytännössä häiritsevyys lisääntyy, kun 

äänitaso ylittää ulkona 35–40 dB. Äänen voimakkuuden lisäksi monet muut tekijät, 

kuten asenteet, tuulivoimalan näkyminen asunnolle ja meluherkkyys ovat yhteydessä 

häiritsevyyteen. 

 VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN 

Kesonmäen tuulivoimalat eivät sijoitu minkään lentoaseman korkeusrajoitusalueelle, 

joten hankkeella ei ole vaikutuksia ilmailuturvallisuuteen. 

Lähimmät lentopaikat sijoittuvat niin etäälle kaava-alueen tuulivoimaloista, että 

hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lentopaikkojen toimintaan. 

12.12.1 LENTOESTELAUSUNTO JA -LUPA 

Tuulivoimaloita ja muita korkeita rakennelmia (ns. lentoesteet) koskevat lentoturval-

lisuuteen liittyvän säännökset on määritelty Ilmailulaissa (864/2014) ja erityisesti sen 

pykälässä 158. Laki määrää, että jokaiselle tuulivoimalalle on haettava ilmaliiken-

nepalvelun tarjoajalta (ANS Finland Oy) lentoestelausunto. ANS Finland Oy toteaa 

lausunnossaan, tuleeko voimalalle hakea lentoestelupa. Mikäli lupa tulee hakea, pää-

töksen lentoesteluvasta tekee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.  

12.12.2 VOIMALOIDEN LENTOESTEVALOT 

Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä. Lentoestevalaistusvaatimukset 

perustuvat ilmailumääräykseen AGA M3-6. Suunniteltujen tuulivoimaloiden lavan 

korkein kohta ylittää 150 m, jolloin tuulivoimalat tulee merkitä konehuoneen päälle 

asennettavilla suuritehoisilla vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla. Kaikkien valojen 

tulee välähtää samanaikaisesti. Yöaikaan lentoestevaloina voi olla myös punaiset kiin-

teät lentoestevalot. Lentoestevalojen teho on päivällä voimakkaampi kuin yöllä. Hy-

vissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalojen nimellistä valovoimaan voidaan vähen-

tää.  

12.12.3 TUULIVOIMALOIDEN LENTOESTEVALOJEN INFRAPUNA (IR) -VAATIMUS  

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on asettanut uuden vaatimuksen muun muassa 

tuulivoimaloihin vaadittaviin lentoestevaloihin. Vaatimus koskee infrapunan (IR) aal-

lonpituutta ja se on tullut voimaan vuonna 2012. Uusi vaatimus koskee kaikkia uusia 

Suomeen asennettavia lentoestevaloja.  

Normaalin lentoestevalovaatimuksen lisäksi valolta vaaditaan näkyvän valon lisäksi 

infrapuna (IR) -ominaisuutta. Infrapunavalon tulee täyttää Liikenteen turvallisuusvi-

rasto TraFin asettamat vaatimukset. Infrapuna (IR) -vaatimus johtuu esimerkiksi 

puolustusvoimien käyttämistä pimeänäkölaitteista (NVG -laitteet, Night Vision Gog-
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gles), joilla tavallisesti lentoestevaloissa oleva punainen LED valo ei välttämättä 

erotu. Infrapuna (IR) -vaatimus koskee myös suuritehoisia lentoestevaloja. 

 TUTKAVAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuistoista saattaa aiheutua vaikutuksia tutkille. Vaikutusten suuruus riip-

puu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa ilma- ja merivalvontatutkiin.  

Puolustusvoimien pääesikunnalta on pyydetty lausunto hankkeen hyväksyttävyy-

destä 22.1.2019. TIETO PÄESIKUNNAN KANNASTA PÄIVITETÄÄN TÄHÄN, KUN LAU-

SUNTO ON SAATU. 

Ilmatieteenlaitoksen säätutkat sijoittuvat niin etäälle kaava-alueesta, että hankkeella 

ei ole vaikutusta säätutkien toimintaan. 

 VAIKUTUKSET VIESTINTÄYHTEYKSIIN 

Tuulivoimaloiden on useissa tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä antenni-tv-vas-

taanottoon voimaloiden lähialueilla. Tuulivoimala voi myös katkaista radiolinkkiyhtey-

den, jos voimala sijoittuu suoraan lähettimen ja vastaanottimen väliin. Häiriöiden 

esiintyminen riippuu voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja tv-vastaan-

ottimiin.  

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan kaava-aluetta lähin TV-lähetinasema sijait-

see Haapavuorella Haapaveden luoteispuolella. Kaava-alueen lähikylien ja asutuskes-

kittymien (Karsikas, Keso, Soutuperä, Pyhäjokivarren asutus, Vatjusjärvi, Etelälahti 

ja Salliperä) TV-vastaanotto tapahtuu Haapavuorelta. Mikään asutuskeskittymistä ei 

sijoitu siten, että Keonmäen tuulivoimahanke jäisi suoraan niiden ja lähetinaseman 

väliin, jolloin vaikutuksia voisi syntyä. Näin ollen vaikutukset tv-antennivastaanottoon 

arvioidaan vähäisiksi. 

Mikäli kaava-alueen ympäristössä esiintyy tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen 

häiriöitä antenni-tv-vastaanotossa, selvittää hanketoimija yhdessä verkon ylläpitäjän 

kanssa häiriön syyn. Mikäli tuulivoimalat häiritsevät antenni-tv-vastaanottoa, häiriöt 

voidaan todennäköisesti poistaa suuntaamalla antenni uudelleen tai asentamalla uu-

dempia tehokkaampia antenneja. Hankevastaava vastaa toimenpiteistä, joilla mah-

dolliset tuulivoimaloista aiheutuneet antenni-tv -vastaanottohäiriöt poistetaan. 

 TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKIT 

Tuulivoimapuiston ja voimajohtojen turvallisuus- ja ympäristöriskit jakautuvat raken-

tamisen aikaisiin riskeihin ja toiminnan aikaisiin riskeihin. Tuulivoimapuiston käytöstä 

poisto ja rakenteiden purkaminen voi aiheuttaa samantapaisia riskejä kuin rakenta-

minen.  
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Tuulivoimapuiston toiminnan aikana mahdolliset turvallisuusvaikutukset liittyvät 

muun muassa tulipaloihin tai lapojen rikkoutumisesta ja talviaikaisesta jään irtoami-

sesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Tuulivoimaloissa ja rakentamiseen tarvittavassa 

kalustossa käytetään jonkun verran kemikaaleja. Lisäksi tuulivoimapuisto voi aiheut-

taa turvallisuusriskejä lentoliikenteelle.  

Tuulivoimapuiston ympäristöriskien vaikutusalue rajoittuu pääasiassa voimaloiden lä-

hiympäristöön.  

Maakaapeleiden ympäristöriskien vaikutusalue rajoittuu niiden lähiympäristöön. Ris-

kit liittyvät rakentamisen aikaiseen mahdollisiin kaluston kemikaalivuotoihin. 

12.15.1 RAKENTAMISEN JA PURKAMISEN AIHEUTTAMAT ONNETTOMUUSRISKIT 

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja muissa rakennustöissä tulee noudattaa rakenta-

mis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksia. Tuulivoimaloiden 

osien kuljetuksissa ja asennuksissa on noudatettava tuulivoimaloiden valmistajan 

laatimia kuljetus- ja asennusohjeita. 

Tuulivoimaloiden pystytyksestä vastaa voimalavalmistajan sertifioima yritys, jolla on 

tarpeellinen erikoisosaaminen pystytystyöhön liittyvistä turvallisuusasioista. 

Työmaa-alueelle laaditaan rakentamisenaikainen turvallisuusohje, jota kaikki alueella 

työskentelevät sitoutuvat noudattamaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana 

alueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty turvallisuussyistä. Työmaa-alueelle pääsee 

vain henkilöt, joilla on asianmukainen ammattitaito myös turvallisuusasioissa. 

12.15.2 TOIMINNAN AIKAISET ONNETTOMUUSRISKIT 

TUULIVOIMALOIDEN RIKKOONTUMINEN JA OSIEN IRTOAMINEN 

Tuulivoimalat on varustettu suojajärjestelmällä, joka pysäyttää voimalan hallitusti, 

mikäli se havaitsee poikkeavuuden valmistajan ilmoittamista sallitusta arvosta. Tuu-

livoimaloiden rikkoontuminen niin, että tuulivoimaloista irtoaisi osia, on erittäin epä-

todennäköistä. Jos rikkoontumista ja osien irtoamista tapahtuisi, se sattuisi todennä-

köisimmin kovalla myrskytuulella, jolloin on oletettavaa, että tuulivoimaloiden lähis-

töllä ei ole liikkujia, jotka voisivat loukkaantua putoavista osista. 

TALVIAIKAINEN JÄÄN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua 

jäätä voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää pu-

toaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää 

voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin yleensä 

jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 80–90 metrin sä-

teelle. 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä 

etenkin talvisin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni. 
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Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat nou-

dattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee varoituskylttejä.  

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodostami-

sen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. Tähän on olemassa esimerkiksi seuraavia vaihto-

ehtoja: 

EPÄTASAPAINO JA VIBRAATIO 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät la-

pojen painoerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasapai-

noon. Tästä aiheutuu vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla senso-

reilla. 

KÄYTTÖPARAMETRIEN VERTAAMINEN 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan systemaattisesti sen ollessa käytössä. 

Tämän avulla tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin samassa tuulen-

nopeudessa toteutuneisiin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aerodynaaminen profiili 

muuttuu ja voimalan teho laskee. Tämä havaitaan poikkeamana odotetusta arvosta. 

Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat olisivat jäätyneet tasaisesti eli sym-

metrisesti. 

TUULISENSOREIDEN ERILAISTEN MITTAUSARVOJEN VERTAAMINEN 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. Mo-

lemmat ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankarissa olo-

suhteissa saattaa kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemiseen. Mo-

lempien anemometrien mittaustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta vir-

heilmoituksesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä että 

irtoavista osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoimaloista ai-

heutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin 

pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ym-

päristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista 

osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus perustelee sitä 

muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektiivin 5 artiklan mu-

kaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja ter-

veysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli 

sellaisia on. 

12.15.3 VOIMALOIDEN TURVALLISUUSVAIKUTUKSET TEILLE 

Tuulivoimapuiston kaikki voimalat ovat maanteistä kauempana kuin mitä Liikennevi-

raston ohjeessa 2854/060/2011 ”Tuulivoimalan etäisyys maanteistä ja rautateistä 
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sekä vesiväyliä koskeva ohjeistus” on esitetty tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyy-

deksi maanteistä. Lisäksi tuulivoimapuisto sijoittuu siten, ettei se muodosta erityisen 

haittaavaa elementtiä tienkäyttäjien näkymissä. 

12.15.4 TULIPALORISKI 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai ul-

koisen syyn, esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon takia. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on häviävän 

pieni. Tuulivoimalassa on palonilmaisulaitteet, jotka pysäyttävät tuulivoimalan auto-

maattisesti havaitessaan savua ja voivat näin ehkäistä varsinaisen tulipalon. Useim-

piin voimalatyyppeihin on asennettavissa automaattinen sammutuslaitteisto, joka 

sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa voi olla hanka-

laa sammuttaa ulkoisesti. Riittävän korkealle nostavaa nosturia ei välttämättä ole 

saatavissa pikaisesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää näissä ta-

pauksissa lähialueen evakuoiminen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnettomuuksien 

ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoitetaan jo lähtökohtaisesti riittävän suojaetäisyy-

den päähän esimerkiksi yleisistä teistä ja asutuksesta, jolloin palavakaan tuulivoimala 

ei aiheuta vaaraa sivullisille. 

12.15.5 KEMIKAALIVUODOISTA AIHEUTUVAT YMPÄRISTÖRISKIT 

Jokaisen voimalan konehuoneessa käytetään jonkin verran öljyä voiteluaineena muun 

muassa vaihteiston kitkan vähentämiseen. Konehuoneen öljymäärä vaihtelee turbii-

nityypistä riippuen 300–1 500 litran välillä. Sen lisäksi konehuoneessa on käytössä 

jäähdytysnestettä noin 100–600 litraa. 

Kemikaalien määrää ja mahdollisia vuotoja seurataan reaaliajassa automaatiojärjes-

telmän kautta. Tieto pinnantasosta välitetään reaaliaikaisena valvomoon. Näin var-

mistetaan, että mahdolliset vuototapaukset huomataan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Tuulivoimalan konehuone on osastoitu, minkä vuoksi mahdolliset neste-

vuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Samalla on rakennettu valuma-altaat 

kemikaaleille. Näin ollen kemikaaleja ei pääse valumaan konehuoneesta alas, vaan 

huoltohenkilökunta voi kerätä ne hallitusti. Huoltohenkilökunnan koulutuksella ja oi-

keilla varusteilla varmistetaan, että kyseisten aineiden käsittelyyn on asianmukaiset 

resurssit. Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöllisellä 

huoltotoiminnalla ja varautumissuunnitelmalla.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että lukuisien turvarakenteiden ja asianmukaisten työ-

käytäntöjen ansiosta riski öljyn ja jäädytysnesteen vuotamisesta ympäristöön on erit-

täin vähäinen. 

Tuulivoimaloiden huollon yhteydessä käsitellään koneöljyä ja muita kemikaaleja, 

mutta huoltohenkilökunnan ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana turvallisuus-

asiat ja kemikaalien käsittely, joten vaarallisten aineiden kulkeutumisriski ympäris-

töön huollon yhteydessä arvioidaan merkityksettömäksi ja paikalliseksi. 
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Tuulivoimapuiston rakentamisen ja purkamiseen liittyy tavanomaiseen maanraken-

nukseen kuuluvat ympäristöriskit eli kuljetuskalustosta ja työkoneista voi onnetto-

muustilanteessa aiheutua maaperän ja edelleen pinta- ja pohjaveden pilaantumista 

öljy- tai polttoainevuodon seurauksena. Kuljetuksessa ja rakennustöissä käytetään 

kuitenkin asianmukaista ja huollettua kalustoa, eikä huoltotöitä tai polttoaineenjake-

lua tehdä tuulivoimapuiston tai rakennus- ja huoltoteiden alueella. Tuulivoimapuisto 

ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla eivätkä rakennus- tai huoltotiet kulje pohja-

vesialueella tai vesistöjen välittömässä läheisyydessä. 
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 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

Luvussa 7 on kuvattu Kesonmäen tuulivoimahanketta lähinnä olevat mut tuulivoima-

hankkeet. Seuraavassa on käsitelty niitä vaikutustyyppejä, joissa yhteisvaikutuksia 

kyseisten hankkeiden kanssa saattaisi syntyä. 

12.16.1 MELU 

Kesonmäen ja Hankilannevan yhteismelumallinnuksen mukaan alueella olevien vaki-

tuisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä valtioneuvoston asetuksen yöajan 

ohjearvoa 40 dB(A). Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kesonmäen ja Hanki-

lannevan tuulivoimaloiden yhteismeluvaikutukset ovat vähäiset.  

 Kesonmäen ja Hankilannevan yhteisvaikutusten melumallinnus. 

12.16.2 VÄLKE 

Seuraavassa kuvassa on Kesonmäen ja Hankilannevan voimaloiden välkemallinnuk-

sen yhteisvaikutusten tulokset. 
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 Varjovälkkeen muodostuminen Kesonmäen alueella, kun myös 

Hankilannevan voimalat on otettu huomioon. 

Seuraavassa kuvassa on Kesonmäen ja Hankilannevan voimaloiden välkemallinnuk-

sen yhteisvaikutusten tulokset. Kartalta voidaan havaita, että alueilta muodostuvan 

varjovälkkeen yhteisvaikutukset eivät ole merkittävät eikä havainnointipisteissä yli-

tetä kahdeksan tunnin vuotuista välkeaikaa. 

12.16.3 MAISEMA 

Maisemallisia yhteisvaikutuksia syntyy eniten siinä tapauksessa, että kaksi tai use-

ampi tuulivoimapuisto sijoittuu enintään 10 kilometrin etäisyydelle toisistaan. Keson-

mäen ja Hankilannevan tuulivoimapuistojen uloimmat voimalat sijoittuvat noin viiden 

kilometrin etäisyydelle toisistaan. Kesonmäen ja Kukonahon uloimpien voimaloiden 

väliin jää noin 11 kilometriä. Piispannevan Kesonmäen tuulivoimapuistoa lähinnä ole-

vat voimalat sijoittuvat noin 15 kilometrin etäisyydelle siitä. Eniten maisemallisia yh-

teisvaikutuksia koituu näin ollen Kesonmäen ja Hankilannevan tuulivoimapuistois-

toista. Vaikutukset ovat tuntuvimmat kummankin puiston lähialue –vyöhykkeellä 

(<5km) tai siten, että ainakin toisen tuulivoimapuiston voimalat sijoittuvat enintään 

viiden kilometrin säteelle katselupisteestä alueilla, joille kummankin tuulivoimapuis-

ton voimaloita näkyy hyvin. Esimerkiksi Karsikkaan alueelle molempien tuulivoima-

puistojen voimaloita näkyy samanaikaisesti. Maisemavaikutukset voimistuvat näky-

vien voimaloiden tuplaantuessa. Vaikutukset eivät kuitenkaan yllä merkittävälle ta-

solle, sillä näkyviä voimaloita on edelleen melko maltillinen määrä eivätkä ne näy 
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koko pituudessaan. Kuvasovitteessa nro 7 etäisyyttä lähimpään Kesonmäen voima-

laan on viisi kilometriä ja lähimpään Hankilannevan voimalaan vajaat neljä kilometriä. 

Karsikkaan alueella maisemasta löytyy lisäksi runsaasti tuulivoimalattomia alueita, 

joissa voi ”lepuuttaa silmää.”   

Pyhäjoen itäpuolella Koirikiven alueella yhteisvaikutukset lienevät suurimmasta 

päästä. Etäisyyttä lähimpään Kesonmäen voimalaan on noin 6,9 kilometriä ja lähim-

pään Hankilannevan voimalaan noin 5 kilometriä. Alueelta on tehty valokuvasovite 

nro 4. Vaikka etäisyyttä on enemmän kuin Karsikkaan alueen tapauksessa, voimalat 

hallitsevat maisemaan enemmän, sillä Kesonmäen voimalatornien pituudesta näkyy 

useilla voimaloilla suurin osa. Hankilannevan voimaloista useimmat jäävät suurelta 

osin katveeseen mutta lähin voimala on hallitseva. Yhteisvaikutukset eivät kuiten-

kaan tältäkään osin yllä merkittävälle tasolle. 

Kytökylässä maisemavaikutukset voimistuvat jonkin verran näkyvien voimaloiden li-

sääntyessä. Hankilannevan voimaloista useat jäävät kuitenkin puuston taakse kat-

veeseen. Kesonmäen lähimpään voimalaan on etäisyyttä 10,5 kilometriä ja Hankilan-

nevan voimaloihin vielä tätäkin enemmän. Kytökylästä on tehty valakuvasovite nro 

2.  

Iso Vatjusjärven länsirannalle näkyvät sekä Kesonmäen että osa Hankilannevan voi-

maloista. Hankilannevan voimaloista näkyy sen verran vähän, etteivät vaikutukset 

juuri voimistu yhteisvaikutusten myötä. Alueelta on tehty valokuvasovite nro 3. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueille saattaa näkyä useampien tuulivoima-

puistojen voimaloita samanaikaisesti tai päätä kääntämällä. Tavallisesti on kuitenkin 

niin, että toisen tuulivoimapuiston voimalat sijoittuvat hyvin etäälle tai jäävät lähes 

kauttaaltaan katveeseen, joten vaikutukset eivät juuri lisäänny yhteisvaikutusten 

myötä. Malisjokivarren kulttuurimaisemaan näkyy paikoitellen sekä Kesonmäen että 

Hankilannevan voimaloita. Luoteeseen katsottaessa eli päätä kääntämällä näkyy pai-

koin myös Kukonahon voimaloita. Alueelta on tehty valokuvasovite nro 6, jossa näkyy 

samanaikaisesti Kesonmäen ja Hankilannevan voimaloita. Kesonmäen lähimpään voi-

malaan on matkaa noin 10 kilometriä ja Hankilannevan lähimpään voimalaan yli 12,5 

kilometriä ja Hankilannevan muihin voimaloihin huomattavasti enemmän. Keson-

mäen tuulivoimapuiston voimalat jäävät suurimmaksi osaksi katveeseen puuston 

taakse ja Hankilannevan voimalat sijoittuvat niin etäälle ja osin katveeseen, ettei 

niistä juuri aiheudu häiriötä. Kukonahon voimalat näkynevät alueelle parhaiten, sillä 

niistä lähimpään on etäisyyttä noin 4,4 kilometriä, mutta ne ovat toisessa katse-

lusuunnassa. Maisemasta löytyy kuitenkin runsaasti tuulivoimalattomia alueita, joissa 

voi ”lepuuttaa silmää.”    

Vatjusjärven kulttuurimaisemalle ei Hankilannevan voimaloista juuri aiheudu mainit-

tavaa lisähaittaa. Kukonahon voimalat lounaassa ja Piipsannevan voimalat koillisessa 

sijoittuvat myös sen verran etäälle ja eri suuntiin, etteivät ne erityisemmin lisää vai-

kutuksia sulautuessaan taustamaisemaan. 

Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän kulttuurimaisema-alueelle Kesonmäen 

voimaloista itsessään aiheutuu vain melko vähän vaikutusta etäisyydestä johtuen. 

Hankilannevan voimalat voimistavat vaikutuksia jonkin verran niillä alueilla, jonne ne 

näkyvät (valokuvasovite nro 2). Esimerkiksi valokuvasovitteen nro 1 alueelle Haapa-

veden pohjoisrannalle niitä tuskin näkyy lainkaan. Piipsannevan voimalat näkynevät 



HAAPAVEDEN KAUPUNKI                   KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 

KAAVASELOSTUS (VALMISTELUVAIHE)                                                   11.2.2019 

 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     113 

Pyhäjokilaakson arvoalueelle monin paikoin parhaiten selvästi lyhyemmästä etäisyy-

destä johtuen. Niitä on myös runsaslukuisesti alueen muihin tuulivoimapuistoihin ver-

rattuna. Piipsannevan voimalat ovat toisessa ilmansuunnassa Kesonmäen voimaloi-

hin verrattuna, joten ne näkyvät vain päätä kääntämällä. Ne kuitenkin selvästi lisää-

vät yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutukset eivät kuitenkaan yllä merkittävälle tasolle 

Kesonmäen, Hankilannevan ja Kukonahon tuulivoimapuistojen voimaloiden kaukai-

sesta sijainnista johtuen. Lisäksi maisemasta löytyy alueita, joissa voi ”lepuuttaa sil-

mää”. 

 Yhteisvaikutusten näkymäalueanalyysi. 

12.16.4 LINNUSTO 

Kaava-alueella pesivään ja alueen kautta muuttavaan linnustoon kohdistuvia yhteis-

vaikutuksia arvioidaan tarkemmin tuulivoimahankkeen kaavoituksen myöhemmissä 

vaiheissa, vuoden 2019 maastoselvitysten jälkeen. 

Ennalta arvioiden suunnitellulla tuulivoimahankkeella ei ole yksin tai yhdessä lähiseu-

dun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa sellaisia merkittäviä vaikutuksia, jotka hei-

kentäisivät alueella elävän linnuston elinolosuhteita tai estäisivät lintujen muuttoa 

alueen kautta. 
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13 YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat siinä määrin kuin 

laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa 

aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Lisäksi 

Laadittaessa MRL 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaa-

vaa, on sen huomioitava tuulivoimarakentamista koskevat yleiskaavan erityiset sisäl-

tövaatimukset. 

Yleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-

sapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Yleiskaava koskee ainoastaan suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa, joka muodostuu 

tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä, maakaapeleista, 

muuntamoista sekä sähköasemasta. Tuulivoimapuisto tukeutuu pääosin olemassa 

olevaan infrastruktuuriin mm. hyödyntämällä alueella olevaa tieverkostoa. Keson-

mäen tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutetta-

vaksi kaava-alueelle voimaloiden länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n olemassa 

olevaan 220 kV voimajohtolinjaan. Kaava-alueelle rakennetaan sähköasema. Tuuli-

puiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Alueelle sijoittuvat tuulivoi-

malat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista, eivätkä heikennä alueen virkis-

tyskäyttömahdollisuuksia. Yleiskaava perustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, 

luonnonarvoja sekä ympäristöhaittoja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vai-

kutusten arviointiin. Yleiskaava ei aiheuta suunnittelualueen tai lähialueiden maan-

omistajille kohtuutonta haittaa. Kaavaan on rajattu tuulivoimaloiden, niihin liittyvien 

huoltoteiden ja sähköaseman vaatimat alueet. Alueen päämaankäyttömuotona säilyy 

edelleen maa- ja metsätalousalue.  
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Yleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskeviin erityisiin sisältövaatimuksiin:  

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kysei-

sellä alueella;  

2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maise-

maan ja ympäristöön 

3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää 

Laadittavassa yleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § mukaiset sisältövaatimuk-

set sekä tuulivoimarakentamista koskevat erityiset sisältövaatimukset huomioon seu-

raavasti: 

Yleiskaavan sisältö, esitystapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutuk-

set huomioiden. Yleiskaavan mittakaava on 1:10 000. Kaavakartalle on rajattu tar-

kasti alueet, jotta se voisi ohjata suoraan rakennuslupamenettelyä.  

Hankkeen yhteydessä on selvitetty kattavasti tuulivoimaloiden vaikutuksia maisema-

kuvaan. Vaikutukset luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, mui-

naismuistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja elinympäristöjen laatunäkökohtiin on 

selvitetty kattavasti kaavaprosessin yhteydessä. 

Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen huollon ja sähkön-

siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liittymisen 

järjestämismahdollisuudet. 
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14 TOTEUTUS 

Tuulivoimapuiston yleiskaavassa on määrätty, että yleiskaavaa voidaan MRL 77 a §:n 

mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Rakennuslupa voi-

daan myöntää, kun yleiskaava on saanut lainvoiman.  Lopullinen toteutusaikataulu ei 

ole vielä tiedossa.  

Rakentamisvaiheessa muinaisjäännökset on hyvä osoittaa maastossa esim. merkki-

nauhalla rajaamalla, jotta näihin ei kohdistu tahattomia vaurioita. 

Lopulliset tutkavaikutukset tulee selvittää ja hankevastaavalla tulee olla puolustus-

voimien suostumus viimeistään ennen maanpäällisten rakennustöiden aloittamista. 

Rakentajan on otettava yhteys alueen eri radiojärjestelmien käyttäjiin ja kerrottava 

heille rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta. 

Tuulivoimaloiden maa-alueiden vuokra- ja korvauskysymykset tulee Puhuri Oy:n ja 

maanomistajien kahdenvälisillä sopimuksilla. 

 

 

 

15 LIITTEET 

 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (11.2.2019) 

Liite 2: Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (01/2019) 

Liite 3: Meluselvitys (Ethawind Oy) (01/2019) 

Liite 4: Välkeselvitys (Ethawind Oy) (01/2019) 

Liite 5: Luontoselvitys (VALMISTUU ENNEN KAAVAEHDOTUSTA) 

Liite 6: Arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu)   

           (3.12.2018) 

 

 
 

  



HAAPAVEDEN KAUPUNKI                   KESONMÄEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 

KAAVASELOSTUS (VALMISTELUVAIHE)                                                   11.2.2019 

 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     117 

16 YHTEYSTIEDOT 

Yleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja kaupungin internet-sivuilta 

https://www.haapavesi.fi/kaavoitus-ja-tontit sekä seuraavilta henkilöiltä: 

 

  Kunnan yhteystiedot: 

Haapaveden kaupunki  
Tähtelänkuja 1, 86601 Haapavesi 

Paulos Teka 
Rakennustarkastaja 

puh. 044 7591 206  
paulos.teka@haapavesi.fi 

  

 
 

  Kaavaa laativa konsultti: 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy  
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU 

Janne Tolppanen  
Maankäytön suunnittelija 

arkkitehti  

puh. 044 2787 307  
janne.tolppanen@fcg.fi  

 
 

 
Hankkeesta vastaava: 

  Puhuri Oy 

  Tietotie 2, 90460 Oulunsalo 

  Tuomas Ylimaula 

  Tuulivoimapäällikkö – Wind Power Manager 

puh. 050 454 9289  

  tuomas.ylimaula@puhuri.fi 

 


