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TEHTÄVÄN KUVAUS 
 

Selvitys on tehty Siikalatvan kunnan Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitusta varten. Selvityksen 

on laatinut Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen. 
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KULTTUURIHISTORIALLISESTI JA MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET 
 

Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa oleviin selvityksiin, 

hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäynteihin. 

Hankkeesta tehtiin näkemäalueanalyysi, jossa tutkittiin näkymäyhteys voimaloihin. Maisemavaikutuksia on 

havainnollistettu mm. näkemäalueanalyysin ja valokuvasovitteiden avulla 

Maisemamaakuntajaossa arviointialue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 

mukaan Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaon maisemamaakuntajaossa hankkeen arviointialue kuuluu 

Pohjois-Pohjanmaan Suomenselkään. (Ympäristöministeriö 1992a) 

 

Kuva 1. Alueen inventoitu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet. 
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Suomenselkä on karu laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvisuomen välillä. Maasto on suhteellisen 

tasaista. Korkeuserot jäävät yleensä alle 20 metrin. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. 

Maa on yleensä karun moreenin peitossa ja paikoin on laajoja kumpuilevia drumliinikenttiä. Suurimpien 

rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvojen varsilla on savi ja silttikerrostumia. 

Soita on huomattavan paljon, keskimäärin puolet maapinta-alasta. Paikoissa joihin ei ole kehittynyt soita on 

metsämaata, joka on lähinnä karua puolukkatyypin mäntykangasta. Kylät ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa 

ja vesistöjen tuntumissa tai jonkin selänteen rinteellä. 

Kuvassa 1 näkyy inventoitu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet. Kohteet on merkitty 

maakuntakaavojen (YM 17.02.2005, YM 23.11.2015), ja uuden maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaavan 

(Maakuntavaltuusto 7.12.2016) ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993 inventoinnin mukaisesti. Seudullisesti tai paikallisesti arvokkaista 

kohteista on uudessa inventoinnissa, Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, mukana 

suurin osa. Voimaloiden läheltä on kuitenkin uudessa inventoinnissa poistuneet kohteet: Rasi, Hassila ja Sipo 

sekä Järvikylän alue. Hankkeen vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Vaikutusalueella 

on kuitenkin seudullisesti ja paikallisesti arvokkaita kohteita. 

Kohdeluettelo ja lyhyt kuvaus seudullisesti tai paikallisesti arvokkaista lähialueiden kohteista: 

Järvikylän alue, Mulkuanjärven rantaviljelysmaisema, johon liittyy perinteistä rakennuskantaa. 
Sipo, kansakouluna ja majatalona toiminut päärakennus, vanhoja aittoja ja navetta. 
Saari, idyllinen 1800 -luvulta 1930-luvulle rakentunut entinen kruunutorppa. 
Rasi, kaksi talouskeskusta, joista vanhempi on siirretty Kruunutorpasta. 
Hyvölän koulu, 1920 rakennettu kaksikerroksinen koulu. 
Huvölänrannan alue, esimerkki perinteisestä Siikajokivarren viljelysmaisemasta. 
Hassila, kaksi asuinrakennusta vuodelta 1930 sekä talli- ja luhtiaitta vuodelta 1935. 
Alatalo, perinteistä maaseuturakentamista vuosilta 1907 ja 1912. 
Ruottala, asuinrakennukset 1800-luvulta ja 1912, talli- ja puojirakennukset 1822. 
Tavastkengän alue, laaja viljelymaisemakokonaisuus, jossa perinteistä maaseuturakentamista. 
Savela, 1933 perustetun asutustilan pihapiiri. 
Puusaari, kahden 1900 -luvun alkupuolen muodostama rakennusryhmä. 
Palola, pieni 1930-luvun maaseuturakentamista edustava pihapiiri. 
Palokankaan aitta, hyvin säilynyt vilja-aitta vuodelta 1878. 
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VAIKUTUKSET KULTTUURIHISTORIALLISESTI JA MAISEMALLISESTI ARVOKKAISIIN 
KOHTEISIIN 
Tuulivoimapuiston vaikutukset Hyvölänrannan kulttuurimaisemaan muodostuvat sen länsipuoleiselle 

reunalle. Idän puoleiset peltoaukeat ovat suurimmalta osaltaan metsänreunan suojassa. Voimalat ovat 

havainnoitavissa jokilaakson länsipuolella kulkevalta Pyhännäntieltä peltoaukeiden yhteydessä. Hyvölän 

koululle voimalat eivät näy puuston suojaisen vaikutuksen seurauksena (kuva 2). Vastaava tilanne on myös 

Kestilän ja Pyhännän kirkolta, joista ei myöskään avaudu avoimia näkymiä voimaloiden suuntaan (kuva 3).  

 

Kuva 2. Kuvassa Hyvölän koulu tieympäristössä. Tuulivoimapuisto sijoittuu vasemmalle puolelle. Näkymiä 

tuulivoimapuistoon ei synny. 

Uudemman inventoinnin kohteista Ruottalasta avautuu näkymä tuulivoimaloiden suuntaan 

valokuvasovitteen 10(D) mukaisesti. Tavastkengän alueelta voimalat ovat havaittavissa eteläosasta pohjoisen 

suuntaan katsottaessa. Tavastkengän suunnasta on tehty kuvasovite 11(E). Näkymäalueanalyysin mukaisesti 

voimalat näkyvät myös aikaisemmin (1993) inventoiduista lähialueen kohteista Rasille ja Alatalolle. 
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Kuva 3. Kuva Kestilän kirkolta voimaloiden suuntaan. Puusto estää näkymät tuulivoimapuistoon. 

YHTEENVETO 
Maisemalliset vaikutukset inventoiduille kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaille alueille ovat 

merkittävimmät Hyvölänrannan kulttuurimaisemalle sekä vähäisemmässä määrin kauempana sijaitsevalle 

Tavastkengän alueelle. 
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MAISEMALLISET VAIKUTUKSET 
 

 

Kuva 4. Puuston muodostama näkymisen katvealue. 

Tässä hankkeessa karkeana sääntönä voidaan pitää tarvittavan avoimen tilan suhdetta etäisyyteen samana 

kuin 1:10. Kilometrin etäisyydellä tarvitaan 100 metriä avonaista tilaa metsänreunaan, jotta voimala näkyisi 

metsänreunan yli. Suhdeluvuksi muodostuu kymmenen, koska tuulivoimala on noin 10 kertaa korkeampi 

kuin puusto. Kuvasta 4 näkyy kuinka 500 metrin etäisyydellä katvealue on 50 metriä ja kilometrin etäisyydellä 

100 metriä. Samalla logiikalla 5 kilometrin päässä katvealue on 500 metriä ja 10 kilometrin päässä 1000 

metriä. Voimalat eivät näy metsän keskelle. 

Muihin rakennuksiin ja rakennelmiin verrattuna maanpinnasta enimmillään noin 250 metriä korkeaa 

tuulivoimalaa korkeampia rakennelmia ovat Suomessa ainoastaan radiomastot, kuten Kiimingin radiomasto 

326 m tai ulkomailla poikkeukselliset rakennukset kuten Eiffel-torni 301 m. Matalammiksi rakennelmiksi 

jäävät Suomessa esimerkiksi Näsinneula 168 m ja Oulun Puolivälinkankaan vesitorni 55 m (Kuva 5). 

 

Kuva 5. Tuulivoimaloiden suhde muuhun korkeaan rakentamiseen. 
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NÄKYMÄALUEANALYYSI 

 

Kuva 6. Kokkonevan tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi. 

Analyysi on tehty maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineiston pohjalta, jota on täydennetty 

ilmakuvatulkinnalla ja satelliitti aineistolla. Maastosta, voimaloista ja kasvillisuudesta on laadittu 

kolmiulotteinen malli, jonka pohjalta näkymäaluesektorit on laskettu.  

Kuvissa 6 ja 7 on esitetty tuulivoimaloiden näkymäalueanalyysi, jossa punaisella on osoitettu alueet joihin 

voimalat voivat näkyä. Violetilla on merkitty suoalueet jotka ovat ojituksen seurauksena muuttuneet 

peitteisiksi, jolloin niistä ei avaudu avoimia näkymiä voimaloihin.  

Näkymiä kohti hankealuetta avautuu avoimilta alueilta, kuten hankealuetta kohti suuntautuneilta vesi-, tie-, 

kallio-, pelto- ja suoalueilta. Näkymiä ympäristöstä kohti tuulivoimaloita katkaisevat rakennukset, rakenteet 
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ja erityisesti kasvillisuus. Esimerkiksi rakennetuilla ja metsäisillä alueilla tämän tyyppisiä pitkiä 

näkymäakseleita katkaisevia elementtejä on yleensä runsaasti. 

 

Kuva 7. Kokkonevan tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysin yksityiskohta. 

Voimalat näkyvät selkeimmin lähialueiden avosoille, kuten Törmäsensuolle, Törmäsenrimpille, 

Kuurakankaalle, Parkkisenrimpille ja Oudonrimpille. Muita laajoja näkymäalueita muodostuu Oulujärvelle, 

joka sijaitsee jo noin 20 kilometrin päässä. 

Asutuksen osalta voimalat näkyvät erityisesti peltojen yhteydessä oleviin asuinpaikkoihin. Lähimmät 

asuinpaikat, joihin voimalat näkyvät sijaitsevat pohjoispuolella Rasinperässä ja Rivinperässä noin kolmen 

kilometrin etäisyydellä. Seuraavaksi voimakkaimmin voimalat näkyvät Siikajoen jokilaaksoon lähimmillään 

noin neljän kilometrin etäisyydellä. Kauempana alle 10 kilometrin etäisyydellä avautuu peltoaukeiden 

yhteydessä yksittäisiä näkymiä voimaloihin Ahonperässä, Heiniojanperässä ja Tavastkengässä. 
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KUVASOVITTEET 
Kuvasovitteet on tehty paikan päältä otettuihin valokuviin. Kuvasovitteet perustuvat tuulivoimaloiden ja 

niiden tarkastelualueen 3D-mallinnukseen, joiden pohjalta havainteet on tehty.  Selvityksessä käytetty 

valokuvamateriaali on otettu keväällä 23.05.2017. Voimaloiden tornin korkeus on mallinnuksissa 170 metriä 

ja lavan pituus 80metriä jolloin kokonaiskorkeus on 250 metriä.  

Tuulivoimalan suuren koon ja suurten etäisyyksien takia kuvasovitteet on tehty objektiivien eri polttovälillä, 

jotka on osoitettu 35 mm kinofilmin vastaavuudella. Lisäksi on huomioitu myös A4-raportin kuvien pieni koko 

ja nettijakeluun tulevan version heikompi kuvanerottelutarkkuus eli resoluutio. Kuvasovitteissa 16 mm 

objektiivi vastaa koettua ympäristöä sekä kuinka kohde asettuu maisemaan ja 50 mm objektiivilla otettu kuva 

vastaa kohdistettua katsetta ja kohteen näkyvyyttä. Polttoväliä 50 mm pidetään normaalina kuvakulmana. 

Sitä pienemmät polttovälit kuten 16 mm ovat laajakulmaisia objektiiveja. 

Voimalat ovat tietokoneella mittatarkasti mallinnettuja valokuvasovitteisiin ja ne osoittavat yleisimpään 

tuulensuuntaan eli lounaaseen. Poikkeuksena Törmäsenrimmin (F) kuvasovite, jossa voimalat on käännetty 

kaakkoon, jotta ne näkyisivät kuvasovitteessa paremmin. 

 

Kuva 8. Kuvanottopaikat on osoitettu nuolen kärjellä ja kuvaussuunta nuolen suunnalla. 
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Kuva 9(A). Kuvasovite Rivinperä(yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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Kuva 10(B). Kuvasovite Rasinperältä Suvelan kohdalta(yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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Kuva 11(C). Kuvasovite Hyvölänrannalta Hyvölän kohdalta (yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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Kuva 12(D). Kuvasovite Ruottalan kohdalta (yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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Kuva 13(E). Näkymä Tavastkengältä voimaloita kohti (yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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Kuva 14(F). Näkymä Törmäsenrimmiltä voimaloita kohti (yläkuva 16mm ja alakuva 50mm objektiivi). 
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VAIKUTUKSET MAISEMAAN 
Maisemalliset vaikutukset ovat voimakkaimmat tuulivoimapuistoalueen sisällä, jossa tuulivoimalat näkyvät 

erittäin korkeina rakenteina puuston yläpuolella. Lähiympäristön ulkopuolella voimalat näkyvät avointen 

sektoreiden mukaisesti sitä voimakkaammin mitä lähempänä ollaan sekä kuinka paljon voimalasta on 

näkyvillä. Voimala-alue on nykyisin talousmetsää, jota rikkovat avosuot sekä ojitetut suoalueet. Tämän 

johdosta maisemalliset vaikutukset eivät ole lähiympäristössä kuitenkaan merkittävät. 

Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset muodostuvat lähialueiden avointen peltojen yhteydessä oleviin 

asuinpaikkoihin. Lähin asuinpaikka, johon voimalat näkyvät on Rasinperän asuinpaikat ja siellä erityisesti 2,5 

kilometrin etäisyydellä olevalle Suvelalle, josta on tehty kuvasovite 10(B). Kuvasovitteesta on havaittavissa, 

kuinka voimalat näkyvät selvästi asuinpaikalle avoimen peltoaukean yli. Kauempana sijaitsevalle Rivinperälle 

voimalat näkyvät myös pääosin kyläteille ja peltoaukeille (kuvasovite 9(A)). 

Kolmas merkittävä alue on Siikajoen viljelty jokilaakso Hyvölänrannan kohdalla, jonne voimalat näkyvät 

erityisesti lehdettömään vuodenaikaan, jolloin joen lehtipuuvaltainen rantakasvillisuus ei paikoin peitä 

länsipuolelta voimaloihin avautuvaa näkymäyhteyttä. Tilanteesta on kuvasovite 11(C), joka on otettu 

lehdettömään vuodenaikaan keväällä. Kuvassa 12(D) on kauempaa Ruottalan kohdalta tehty kuvasovite, 

jonne voimalat näkyvät jokilaakson yli vuodenajasta riippumatta.  

Tuulivoimapuisto näkyy eteläpuolella olevalle Tavastkengälle noin 10 kilometrin etäisyydelle, mutta 

maisemallisia vaikutuksia ei voida pitää enää merkittävinä pitkän etäisyyden takia (kuvasovite 13(E)).  

Merkittäviä maisemallisia vaikutuksia muodostuu myös lähialueiden avosoille. Vaikutukset vähenevät 

kuitenkin etäisyyden mukaisesti. Kuvasovitteessa 14(F) näkyy tilanne noin kuuden kilometrin etäisyydeltä 

Törmäsenrimmin avosuon yli katsottuna kohti voimaloita. Maisemallisia vaikutuksia heikentää suojellun 

avosuon reunassa tehdyt ojitukset ja avohakkuut, jotka ovat vähentäneet suomaiseman 

luonnonmukaisuutta. 

Vähäisempiä maisemallisia vaikutuksia muodostuu kauempana oleville Oulujärvelle ja Iso Lamujärvelle sekä 

joillekin laajoille avosoille. Näissä Kokkonevan tuulivoimapuisto asettuu osaksi laajempaa useiden 

lähialueiden tuulivoimapuistojen muodostamaa kokonaisuutta. 

 

YHTEENVETO 
Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähialueiden peltojen yhteydessä oleville 

asuinpaikoille: Rasinperälle, Rivinperälle ja Hyvölänrannalle, joista avautuu laajoja näkymäalueita 

voimaloiden suuntaan. Vähäisempiä vaikutuksia muodostuu myös kauempana oleville pelto- ja 

järvimaisemille sekä avosoille.  
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Kuva 15. Analyysien yhdistelmäkartta  
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