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1. JOHDANTO

1.1 Menetelmät sekä tarkastelualueen rajaaminen

Maisemaselvitys perustuu paikkatietoanalyyseihin, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä muihin
olemassa oleviin selvityksiin.  Tässä raportissa on teemakartoin, tekstein ja valokuvin kuvattu
alueen maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevat perustiedot. Selvityksessä käsitellään tiiviisti
maisemarakenteen ja maisemakuvan perustiedot, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
arvot ja maiseman paikalliset ominaispiirteet.

Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvoalueet sekä niiden sijoit-
tuminen suhteessa hankealueeseen on osoitettu kartalla. Arvoalueet on luetteloitu noin 15 kilo-
metrin säteellä hankealueesta. Myös yksittäiset, kohdemaiset arvorakennukset on merkitty kar-
talle 15 kilometrin säteellä hankealueesta niiltä osin kuin paikkatietomuotoista lähdeaineistoa on
ollut saatavilla.

Vaikutusarvioinnin painopiste on alle viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevissa
kohteissa.

Maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevan perustiedon kokoaminen perustuu seuraaviin mene-
telmiin:

- paikkatietopohjaisten maaperä-, kallioperä- ja topografiateemakarttojen luominen
- maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvo-

jen kokoaminen teemakartalle
Maisemavaikutusten voimakkuuden arvioimiseksi kartalle on lisätty tuulivoimaloiden etäisyys-
vyöhykkeet yhden, kolmen, viiden ja kymmenen kilometrin etäisyysvyöhykkein. Vaikutuksen laa-
juutta on arvioitu näkemäalueanalyysin avulla ja vaikutuksen hallitsevuutta havainnekuvien avul-
la.

Kuva 1. Näkymä kohti hankealuetta Seitenjärven rannalta. Taustalla tie E63.
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2.    VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN LAAJUUS

2.1 Suorat maisemavaikutukset

Rakentamisen  aikana  syntyy  suoraan  hankealueeseen  kohdistuvia  vaikutuksia,  kun  pintamaata
muokataan  ja  kasvillisuutta  joudutaan  poistamaan  tiestön,  kaapelilinjojen  ja  tuulivoimaloiden
pystytyskenttien alueelta.

2.2 Visuaaliset maisemavaikutukset ja vaikutusten laajuus

Tuulivoimaloiden  maisemavaikutukset  kohdistuvat  laajalle  alueelle.  Selkeällä  säällä  voimaloiden
lavat ovat erotettavissa 5–10 kilometrin päässä voimalasta, mutta 15–20 kilometrin etäisyydellä
lavat  eivät  enää  ole  paljaalla  silmällä  havaittavissa.  Ihanteellisissa  oloissa  torni  on  erotettavissa
noin 20–30 kilometrin päähän.

Usean  tuulivoimalan  muodostama  tuulipuisto  muodostaa  maamerkkimäisten  rakennelmien  ken-
tän,  jonka  muoto  ja  vaikutukset  vaihtelevat  katselupisteen  mukaan.  Tässä  hankkeessa  tuulivoi-
malat  sijoittuvat  tasaisin  välein  noin  1,5  x  1,5  kilometrin  kokoiselle  alueelle  ja  muodostelma  on
joka ilmansuunnasta suunnasta suurin piirtein samankokoinen. Lapojen pyörimisliike, välkevaiku-
tus ja rakenteisiin asennettavat lentoestevalot kuuluvat toiminnan aikaisiin vaikutuksiin.

2.2.1   Lentoestevalot
Visuaalisiin vaikutuksiin kuuluvat myös lentoestevalot, joita tulee asentaa tuulivoimaloiden raken-
teisiin  lentoturvallisuuden  vuoksi.  Lentoestevalojen  sijoittamista  ohjaa  Liikenteen  turvallisuusvi-
raston Trafin ohjeet (12.11.2013) tuulivoimaloiden päivämerkinnöistä, lentoestevaloista sekä va-
lojen ryhmityksestä. Ohjeen mukaan tuulivoimala tulee varustaa sekä päivä-, hämärä-, että yö-
aikaan  lentoestevaloilla,  mikäli  tuulivoimalan  lavan  korkein  kohta  on  yli  150  metriä.  Päiväajalla
valo  on  konehuoneen  päälle  sijoitettava  suuritehoinen  vilkkuva  valkoinen  valo  ja  yöajalla  joko
vilkkuva  valkoinen,  vilkkuva  punainen  tai  kiinteä  punainen.    Lisäksi  torniin  sijoitetaan  lentoeste-
valoja  noin  50  metrin  välein  ylhäältä  alas  laskien.  Joissakin  sääolosuhteissa  valojen  heijastumi-
nen pilvistä tai sumusta on mahdollista. Valot heijastuvat myös vesipintoihin, mikä vaikuttaa eri-
tyisesti Seitenjärven hämäränajan maisemakuvaan.

2.2.2   Menetelmistä
Ympäristöministeriön julkaisussa Tuulivoimalat ja maisema (Ympäristöministeriö 2006) on käsi-
telty tuulivoimaloiden vaikutuksia maisemaan. Julkaisua ja sen määritelmiä maisemavaikutukses-
ta, visuaalisista vaikutuksista, suorista maisemavaikutuksista, maisemavaikutuksen luonteesta ja
maiseman sietokyvystä tuulivoimarakentamista kohtaan on käytetty tämän arvioinnin taustama-
teriaalina.

Voimaloiden  suuren  koon  vuoksi  niiden visuaaliset vaikutukset  voivat  kohdistua  varsin  laajalle
alueelle voimaloiden ympäristössä. Tässä selvityksessä tuulivoimaloiden visuaalinen vaikutusalue
on jaettu kolmen, viiden, kuuden ja kymmenen kilometrin vaikutusvyöhykkeisiin, jotta rakentei-
den maisemaa hallitsevan vaikutuksen lieveneminen voitaisiin ottaa huomioon.

Maisemavaikutuksia  on  havainnollistettu  viiden  valokuvasovitteen  avulla  ja  vaikutusten  kohden-
tumista ja laajuutta on tutkittu näkemäalueanalyysien avulla.

Kuva 2. Taulukko 1 tuulivoimaloiden vaikutusvyöhykkeistä.

0–3 km Lähialue,  ”dominanssivyöhyke”  Voimalat  saattavat  hallita  mai-
semakuvaa niillä alueilla, joilta avautuu näkymiä kohti voimaloita.

3–5 (6) km Välialue.  Voimala  näkyy  hyvin  ympäristöönsä,  mutta  sen  kokoa
tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa.

5 (6) -15 km Kaukoalue.  Voimala  näkyy  hyvin  ympäristöönsä,  mutta  sen  ko-
koa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa.
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2.2.3 Näkymäalueanalyysi

Kuva 3. Näkemäalueanalyysi. Tummansinisille alueille näkyvät hankkeen kaikki
kahdeksan tuulivoimalaa.
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3. MAISEMAN PERUSRAKENNE, MAISEMAKOKONAI-
SUUDET JA NIIHIN KOHDISTUVAT MAISEMALLISET
VAIKUTUKSET

3.1 Maisemamaakunta

Hyrynsalmi sijoittuu Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan ja sen tarkemmassa seutujaossa Kai-
nuun vaaramaahan. Hyrynsalmen tienoilla mannerjäätikön aiheuttama suuntautuneisuus on län-
nestä itään. Metsiä on runsaasti ja ne ovat Kainuussa tyypillisesti mäntyvaltaisia. Laakeissa
maasto-osuuksissa on runsaasti korpia ja puustoisia rämeitä. Pellot ovat pieniä ja ne sijaitsevat
yleensä huuhtoutumattomilla lakialueilla vaaraviljelyksinä. Asutus on harvaa.

Kainuun vaaraseudun länsipuoliskossa sijaitsee jylhä vaarajakso, jolle sijoittuvat muun muassa
Kajaanin, Paltamon, Ristijärven ja Puolangan vaarat. Hankealue ja sillä sijaitseva Illevaara sijoit-
tuu tämän vaarajakson itäisille, jo hieman matalammille reunavaaroille. Selvitysaluee itäosissa
maat vähitellen loivenevat ja maasto muuttuu alavammaksi, korkeussuhteiltaan vaihtelevaksi
moreenimaaksi, jossa korkokuvaa hallitsevat luode-kaakko ja länsi-itä –suuntaiset drumliiniken-
tät. Muita maisemakuvan elementtejä ovat vesistöt ja harjujaksot.

Kuva 4. Pinta-alallisesti valtaosa selvitysalueen maisemasta on peitteistä ja sul-
jettua. Kuvasarjassa on esitelty selvitysalueen tyypilliset avoimet maisematyypit; puu-
ton räme, järvimaisema, vaara-asutukseen liittyvä viljelyala ja vaaran hakkuuaukolta
avautuva kaukonäkymä.
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3.2 Maa- ja kallioperä

Maaperä on laajoilla alueilla vedenkoskematonta, eli maankamara sijoittuu jääkauden jälkeisten
rantojen yläpuolelle. Hyrynsalmen vesireitin laaksopainanteessa on jääkauden sulamisvesien alle
jääneitä alueita, missä maisemakuvaa rikastuttavat muinaisrantavyöhykkeellä sijaitsevat hiekka-
ja hietapitoiset jäätikköjokimuodostumat ja tuulirantamuodostumat. Seudulle tyypillinen vaara-
asutus on seurausta juuri siitä, että viljelykelpoinen maa-aines ei ole huuhtoutunut veden muka-
na pois vaarojen rinteiltä ja lakialueilta. Kalliomaat ovat yleisesti moreenipeitteen alla ja kalliopal-
jastumia on vain vähän. Alavilla mailla vaarojen juurella on turvemaita. Moreenimaat ja niiden
kasvillisuustyypit hallitsevat maisemakuvaa. Suomussalmi-Hyrynsalmi (17) drumliinikenttä sijoit-
tuu Kainuun maakunnan keski- ja itäosaan, josta se ulottuu katkonaisena Venäjän puolelle saak-
ka. Selvitysalueella, hankealueen itäpuolella erottuu tähän drumliinikenttään kuuluvia drumliini-
parvia.

Kuva 5. Suomen drumliini- ja kumpumoreenikentät. Selvitysalueelle sijoittuvat
Suomussalmen-Hyrynsalmen drumliinikenttä (17) ja Suomussalmen kumpumo-
reenikenttä (22).

Kuva 6. Ote GTK:n muinasrantatietokannasta.

Kuva 7. Seudun maaperäolosuhteita.
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Kuva 8. Ote kallioperäkartasta.

Kuva 9. Kalliopaljastumat ovat selvitysalueella suhteellisen harvinaisia, sillä
maasto on useimmiten moreenipeitteistä. LIITE 7
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3.3 Topografia

Oulujärveen laskevat vesistöt muodostavat selvitysalueen alavimman perustason. Pääjärvien ve-
sipinnat ovat seuraavilla tasoilla: Seitenoikean voimalan yläpuoleiset Hyrynjärvi 156,4 mpy ja
Seitenjärvi 156,2 mpy ja voimalan alajuoksun puoleiset Roukavirta 135 mpy, Emäjoki 133,9
mpy, Tenämä 134,3 mpy ja Iijärvi 134,3 mpy, sekä lopulta Oulujärvi 122,7 mpy.

Useat vaarat kohoavat selvitysalueella yli kahdensadan metrin korkeuteen. Tällaisia ovat muun
muassa Seitenjärven rannoillekin näkyvät Kokkovaara noin 220 mpy, Ollinvaara noin 210 mpy,
Paha Pölhävaara noin 235 mpy, asutut vaarat Kovavaara 225 mpy, Möttösenvaara 230 mpy, Hir-
vivaara 260 mpy. Ristijärven kaakkoispuolella sijaitsee Saukkovaara 315 mpy, jonka läntisellä
rinteellä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Kivikylä. Hankealueen tuulivoimalat sijoittuvat Tee-
risuolta 195 mpy kohoaville alueille ja mäille, kuten Illevaara 225, Teeriharju 200 ja Sauna-aho
200 mpy.

Suhteellinen korkeusero Illevaaran ja Seitenjärven välillä on noin 70 metriä. Hankealueen sisällä
Illevaaran ja Teerisuon rämeiden välinen suhteellinen korkeusero on noin 30 metriä. Selvitysalu-
een korkeimmat vaarat kuten Saukkovaara, kohoaa 100 metriä Illevaaraa korkeammalle ja Pal-
jakka peräti 160 metriä Illevaaran lakea korkeammalle.

Kuva 10. Seudun topografiaa. Korkeimpina vaaroina erottuvat lounaassa Ristijär-
ven Saukkovaara 325 mpy sekä luoteessa Hyrynsalmen Lumivaara 380 mpy, Peura-
vaara ja Paljakka 385 mpy. Hankealueen itä- ja kaakkoispuolella erottuu drumliinipar-
vi maaston pienipiirteisenä kaakko-luode –suuntaisena muodostona.
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3.4 Vaikutukset maisemakokonaisuuksiin

Tarkastelualueella on maisemarakenteen ja maisemakuvan perusteella tunnistettavissa tietyt
maisemalliset kokonaisuudet, joilla kullakin on omat tuulivoimarakentamisen sietokykyyn vaikut-
tavat ominaisuudet.

Metsäiset vaarat

Maisematyypin kuvaus: Vedenkoskemattomat vaarat, luonto- ja kulttuuriympäristöt.

Keskeisimmät  arvot: Vaara-asutukseen liittyvät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt,
näkymät, maisematilojen rajautuminen, luontoarvot.

Maiseman  mittakaava  ja  herkkyys  muutokselle: Vaaramaisemien mittakaava on selkeiden
topografisten  muotojen,  maisemakuvan  metsäisyyden  ja  yksityiskohtien  vähäisyyden  sekä  pitki-
en näkymien vuoksi lähtökohdiltaan suuripiirteinen. Maisematyypin sietokyky suhteessa tuulivoi-
marakentamiseen  on  suhteellisen  hyvä.  Vaarojen  lakiasutukset  ovat  pienialaisuudestaan  huoli-
matta  vaaramaiseman  perinteisiä  maamerkkejä,  jotka  ovat  tyypillisimmillään  erottuneet  vaaran
laelta toiselle. Vaara-asutuksen sietokyky tuulivoimaloiden voimakasta maamerkkimäisyyttä koh-
taan on herkkä.

Vaikutukset: Hankkeen vaikutukset kohdistuvat hallitsevina Illevaaraan sekä niille alle kahden
kilometrin  päässä  tuulivoimaloista  sijaitseville  vaaroille,  joissa  puusto-olosuhteet  mahdollistavat
tuulivoimaloiden  näkymisen.  Havainnekuvien  perusteella  puuston  katvevaikutuksen  vuoksi  tuuli-
voimalat  eivät   näy   Möttösenvaaralle,  mutta   Kovavaarassa   sen   sijaan   paikoittaisia  näkymiä
syntyy. Toisaalta vaarat myös peittävät tuulivoimaloita silhuettinsa taakse. Tämä havainnollistuu
ha-   vainnekuvasta    B,    jossa    Paha    Pölhövaara    peittoaa    tuulivoimalat    taakseen    tai
näkymäalueanalyy- sistä, jossa esim. Ristijärven näkymäsektoreihin järven selän takaiset vaarat
vaikuttavat  peittoa-  vasti.  Kaukomaiseman  vaaroista  Saukkovaaran  Kivikylän  asutus  jää  vaaran
rinteen katveen puo- lelle.

Vesireitit ja järvet

Maisematyypin kuvaus: Maiseman alavimman perustason muodostava paikoin virtamainen ve-
sireitti, näkymät, voimalaitosrakenteet.

Keskeisimmät arvot ja avainsanat: Virkistys- ja luontoarvot, näkymät, vapaa-ajanasunnot.

Maiseman  mittakaava  ja  herkkyys  muutokselle: Järvialtaat ovat kooltaan suhteellisen pie-
nialaisia, mutta niiden muoto ja ranta-alueet ovat maaston topografian ja metsäisen kasvillisuus-
tyypin vuoksi suhteellisen selkeitä ja mittakaavaltaan suuripiirteisiä. Järvialueiden herkkyys muu-
tokselle on kohtalainen.

Vaikutukset: Järvialtaat ovat puuttomien rämeiden ja pienialaisten viljelyalueiden lisäksi ainoita
yhtenäisiä  avoimia  maisematiloja  ja  hankkeen  laajimmat  yhtenäiset  näkymäalueet  muodostuvat
selvitysalueella juuri järville. Kapeat virtavedet jäävät todennäköisesti puuston ja maaston muo-
dostamille katvealueille. Lähes kauttaaltaan näkymäalueella ovat alle kuuden kilometrin etäisyy-
dellä sijaitsevat Seitenjärvi ja Roukajärvi, joihin kohdistuvat hankkeesta seuraavat oleellisimmat
vesialueiden  maisemalliset  vaikutukset.  Tuulivoimaloiden  näkyminen  näille  järville  muuttaa  jär-
vimaiseman  mittakaavaa  ja  vähentää  maisemakuvassa  muutoin  vallitsevaa  luontovaltaisuutta.
Seitenjärven ja Pölhöjärven ylittävän tien  E63 penkereeltä laadittu havainnekuva osoittaa hyvin
maiseman  selkeät  maastonmuodot  ja  metsäisyyden.  Maiseman  mittakaava  on  lähtökohtaisesti
suhteellisen suuripiirteistä, mikä kasvattaa ympäristön sietokykyä tuulivoimaloiden suhteen. Täs-
tä  huolimatta  voidaan  havainnekuvan  avulla  arvioida,  että  tuulivoimalat  vaikeuttavat  maiseman
topografisten  muotojen  mittakaavan  hahmottamista  ja  niin  kauko-  kuin  lähietäisyyksien  arvioin-
tia.

Osittain  katveeseen  jääviä  järviä  ovat  Hyrynjärvi,  Salmijärvi,  Nuottijärvi,  Niemelänjärvi,  Niskan-
selkä,  Tenämä  ja  Ristijärvi,  Iso-Pyhäntä.  Näiltä  järviltä  etäisyys  tuulivoimaloihin  on  yli  kuusi  ki-
lometriä ja minkä vuoksi tuulivoimaloiden edellä kuvattu vaikutus on lieventynyt
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4. MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVO-
KOHTEET JA MAISEMALLISET VAIKUTUKSET

Kuva 11. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet.
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4.1 Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Noin 5-12 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti merkit-
tävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY2009):

- Hyrynsalmen kirkko ja tapuli ympäristöineen (1)
- Hyrynsalmen rautatieasema (2)
- Kaunislehdon talomuseo, Oravivaara (3)
- Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset, Seitenoikean voimala (7)

Vaikutukset: Seitenoikean voimalaitosalue jää näkymäalueanalyysin perusteella järven itäpuo-
lella sijaitsevan rinteen ja sen puuston katvealueelle, eikä tuulivoimaloiden arvioida näkyvän ja
vaikuttavan voimalaitosalueelle.

Kuva 12. Ote näkymäalueanalyysistä ja Seitenoikean voimala.

Kuva 13. Nykyinen näkymä Seitenoikean voimalalta Seitenjärven selälle.

Vaikutukset: Hyrynsalmen keskustan tuntumassa tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin pe-
rusteella laajoina alueina Hyrynjärven ja Salmijärven pohjoisrannalle sekä salmimaisen Emäjoen
länsirannalle.  Muualla  taajama-alueella  mahdolliset  näkyvyysalueet  ovat  pienialaisia  ja  pirstalei-
sia.

Hyrynsalmen kirkko ja tapuli sijaitsevat Salmijärven ja Hyrynjärven välisellä niemellä Konivaaran
eteläpuolella  avoimien  rantapeltojen  tuntumassa.  Salmijärven  rantapelloilta  avautuu  näkymiä
järven ylitse etelään kohti hankealuetta ja näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät ran-
nan avoimiin ympäristöihin. Kookas kirkkomaan puusto luo katvetta kirkon ja tapulin lähistöön ja
pihapiireihin,  mutta  kirkkoa  ympäröiville  rantapelloille  tuulivoimalat  näkyvät  järven  takaisessa
horisontissa  noin  kymmenen  kilometrin  päässä.  Horisontissa  erottuvat  tuulivoimalat  ovat  uusi
elementti  maisemakuvassa  ja  vähentävät  maiseman  luontovaltaisuutta.  Kokonaismaisemavaiku-
tuksen arvioidaan näkymisestä huolimatta jäävän vähäiseksi. Etäisyyden vuoksi tuulivoimalat ei-
vät hallitse kirkkoalueen, viljelymaisemien tai järvimaiseman maisemakuvaa, näiden keskinäisen
sijoittumisen välisiä suhteita tai maisemakuvan mittakaavaa.

Hyrynsalmen rautatieaseman ja Kaunislehdon talomuseon arvoihin hankkeella ei arvioida olevan
haitallista  maisemavaikutusta  etäisyyden,  topografian  ja  kohteita  ympäröivän  runsaan  puuston
vuoksi.

LIITE 7
MAISEMASELVITYS 2016



14

Kuva 14. Näkymäalueet Hyrynsalmen keskustassa ja Kaunislehdon talomuseon
tuntumassa.

Kuva 15. Hyrynsalmen taajaman arvokohteet ja Kaunislehdon talomuseo.

Lisäksi noin 15-20 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti
arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet:

- Möykkyjoen kivisilta (4)
- Ristijärven kirkko ympäristöineen (5)
- Kivikylän vaara-asutus (6)

Vaikutukset: Ristijärven keskustan lähistöllä tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin perus-
teella yhtenäisenä alueena Tenämän eteläreunan vesialueille. Ristijärven vesialueille ja sen ylittä-
välle tien 888 sillalle rantapuusto ja Lampovaaran selänne luovat jonkin verran suojaavaa katvet-
ta, minkä vuoksi järvelle ja tielle muodostuvat näkemäalueet ovat kapeita ja sektorimaisia. Risti-
järven kylän pohjoisille ranta-alueille, rannan edustan vesialueille ja Pakarilahden lounaispouka-
maan tuulivoimalat näkyvät, mutta kylän keskeisille maa-alueille muodostuu näkymäalueanalyy-
sin perusteella ainoastaan hyvin pieniä näkymäalueita.

Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy Möykkyjoen kivisillalle ja Ristijärven kirkol-
le. Kivikylän vaara-asutus sijoittuu Saukkovaaran korkeille rinteille, mutta hankealueesta nähden
vaaran taustapuolelle, jolloin näkymäalueita ei muodostu. Hankkeella ei siten arvioida olevan
vaikutusta näiden kohteiden arvoihin.
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Kuva 16. Näkymäalueet Ristijärven keskustassa ja Saukkovaaralla.

4.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet

Noin 4 – 6 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kallioalue:
- Kalliovaara – Mustanmäenkangas (8)

sekä noin 15 – 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat:
- Hiidenkirkko (9)
- Vortikka (10)

Vaikutukset:
Hankkeella ei ole vaikutusta kallioalueiden arvoihin.

4.3 Valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat

Noin 6 - 7 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas tuuliranta-
muodostuma:

- Valtikangas (14)

Noin 7 – 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat tuuli-
rantamuodostumat:

- Pikkaraisenkangas (11)
- Mätäskangas – Hautakangas (12)
- Mustasuonsärkät, Ahvenlamminkangas (13)

Vaikutukset: Tuulivoimaloiden näkyvyysalueet ulottuvat Nuottijärven pohjoisille vesialueille ja
rantaan, mutta vain pirstaleisesti järven pohjoispuoleisille Pikkaraisenkankaan ja Mätäskangas –
Hautakangas -tuulirantamuodostumille. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden arvoihin.

Mustasuonsärkkälle (13) sijoittuu UKK-reitti, jonka varteen tuulivoimaloiden paikoittainen näky-
minen on näkyvyysanalyysin mukaan mahdollista. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden arvoi-
hin.

Vatikankaan tuulirantamuodostuma sijaitsee Roukavirran tuntumassa yli kuuden kilometrin etäi-
syydellä tuulivoimaloista eikä hankkeella arvioida olevan vaikutusta kohteen arvoihin.
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Kuva 17. Pikkaraisenkangas ja Mätäskangas –Hautakangas (10 ja 11) ja ote näky-
mäalueanalyysistä.

4.4 Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee
- Vaaranpään pihapiiri (15)

Vaikutukset: Vaaranpään pihapiiristä laaditun havainnekuvan ja näkymäalueanalyysin perus-
teella tuulivoimalat näkyvät Vaaranpään pihapiiriin johtavalle tielle ja pihapiiriä ympäröivälle vil-
jelyalueelle. Pihapiiristä etelään suuntautuviin näkymiin hankkeella ei ole vaikutusta, mutta poh-
joiseen ja koilliseen avautuvissa näkymissä tuulivoimaloiden arvioidaan näkyvän osittain puiden
takaa. Etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin on alle kaksi kilometriä, minkä vuoksi hanke vaikut-
taa paikoin haitallisesti kohdetta ympäröivän viljelyalueen maisemakuvan eheyteen ja mittakaa-
van hahmottamiseen.

5. YHTEENVETO

Yhteenveto
- Hankkeesta kohdistuu suoria, mutta paikallisia maisemallisia vaikutuksia vaaro-

jen välisille rämeille ja hankealueen vaarojen alarinteille.
- Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maiseman tai kulttuuriympäristön val-

takunnallisiin tai maakunnallisiin arvoalueisiin tai –kohteisiin. Vaaranpään piha-
piiriin tuulivoimaloiden arvioidaan vaikuttavan haitallisesti vähäisen etäisyyden
ja paikoittaisten näkymien vuoksi.

- Laaja-alaisimmat visuaaliset vaikutukset kohdistuvat selvitysalueen järvialtaille
ja puuttomille rämeille. Alle kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijait-
sevilla Seitenjärvellä ja Roukajärvellä järvimaiseman ja topografisten muotojen
mittakaavan hahmottaminen vaikeutuu ja maisemakuvan muutoin vallitseva
luontovaltaisuus vähenee.

- Hankkeesta ei kuitenkaan seuraa merkittäviä kokonaisvaikutuksia maisemalli-
siin osa-alueisiin.
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