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1 TARKASTELUIDEN 1 JA 2 SISÄLTÄMÄT ALUEKOKONAISUUDET 

1.1 1.LUOKAN ALUEET 

1. Luujoki 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot 
tarkasteluun 1)  

Sijainti ja koko Kuivajoen pohjoispuolella Luu-
joen molemmilla puolilla, rajau-
tuen Simon kuntaan.  

Pinta-ala noin 32 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 15-
30 kpl  

Alue lähempänä Kui-
vajokea ja Luujokea.  

Pinta-ala 60,1 km2 
(28,1 km2 suurempi 
kuin tarkastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 35-50 (tar-
kastelu 1 + tarkastelu 
2) 

Kohdenumero (kartalla) 1.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Alueen läpi kulkee Fingridin 400 
kV -voimajohto ja suunnitteilla 
oleva 400 kV+100 kV -voima-
johto. 

Alueella varsin kattava metsäau-
totieverkosto. 

Alueen keskellä kulkee maantie 

18814.   

Alueen itäosan läpi 
kulkee maantie 
18817. 

Maantie 18814 kul-
kee alueen keskiosan 
läpi.   

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ / - Alueella on jo tuulivoima-
tuotantoa. Rakentamisen vaiku-
tukset keskittyvät samalle alu-
eelle, tuotantoa myös Simon 
puolella.  

-  Iso Saarisuo - Hoikkasuo - 
Musta-aapa (SAC/SPA), Rimpi-
järvi-Uusijärvi (SAC/SPA) sekä 

- Kuivajoen ja Luu-
joen varsissa kohtuul-
lisen paljon asutusta 
ja loma-asutusta. 
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Veittiaapa (SAC/SPA) -Natura-
alueet läheisyydessä.  

Muuta huomioitavaa Tuulivoimapuistoa mahdollista 
jatkaa Simon puolelle.  

Kauniinlamminaapa soidensuo-
jelun täydennysohjelmaan esi-
tetty alue. 

 

Maastonmuodot Pääosin tasaista, yksittäisiä ym-
päristöään noin 10 m korkeam-
pia kohtia.  

 

Maaperä Pääosin hiekkamoreenia, myös 
kalliomaata ja turvetta. 

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevia asema- tai 
yleiskaavoja.  

Osa alueesta huomioitu maa-
kuntakaavassa (tv-1 307).  

- Alueen läheisyy-
dessä sijaitsee 
27.7.1978 hyväksytty 
Törmälän rantakaava.  

Maanomistusolot Maanomistusolot pirstaloitu-
neet. Osin myös suuria yksittäi-
siä kiinteistöjä.  

 

Elinkeinot Poronhoito: alue pääosin talvi-
laidunaluetta. Osin kesä-
laidunaluetta ja parasta kesälai-
dun aluetta. Alueen länsireu-
nassa pyyntiaita.  

Poronhoito: alueella 
lisäksi jäkälä-
laidunalue. 

Yleiskaavassa/jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Luonnonsuojelualueiden huomi-
ointi. 

Natura-alueen läheisyys.   

Poronhoitoon kohdistuvien vai-
kutusten lieventäminen.  

Luujoen varren asutuksen ja 
loma-asutuksen huomiointi 
(maisemavaikutukset).  

Yhteisvaikutukset (mm. mai-
sema, linnusto) olemassa 

Kuivajokivarteen ja 
Kuivaniemen taaja-
maan kohdistuvien 
vaikutusten huomi-
ointi. 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).  

 

olevien ja suunnitteilla olevien 
tuulivoimapuistojen kanssa 
(myös Simon puoli).  

Arvio  Soveltuu tuulivoimarakentami-
seen hyvin, mikäli jatkosuunnit-
telu osoittaa, ettei Natura-aluei-
siin kohdistuvat vaikutukset ole 
liian merkittäviä. Laajahkolla 
alueella on useita mahdollisia 
tuulivoimapuiston sijaintivaihto-
ehtoja. 

Soveltuu esitettäväksi seudul-
liseksi tuulivoimala-alueeksi (ny-
kyisen alueen laajentaminen). 

Soveltuu osin tuuli-
voimarakentamiseen. 
Ei ensisijainen alue 

Kuivajokivarteen ja 
Kuivaniemen taaja-
maan kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi.  
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2. Hirvisuo 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka  
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot 
tarkasteluun 1) 

Sijainti ja koko Yli-Olhavassa Kaihuanjärven 
pohjoispuolella.  

Pinta-ala noin 9 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 8-
12 kpl 

Sijoittuu osaksi myös 
Olhava-Oijärvi -tien 
eteläpuolelle.  

Pinta-ala 14,2 km2 
(5,2 km2 suurempi 
kuin tarkastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 12-18 kpl 
(tarkastelu 1 + tar-
kastelu 2) 

Kohdenumero kartalla 2.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

400 kV -voimajohto kulkee alu-
een länsireunalla. 

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) kul-
kee alueen läheisyydessä sen 
itäpuolella.  

Alueella varsin kattava metsä-
autotieverkosto.   

Alue jatkuu myös Ol-
hava-Oijärven -maan-
tien eteläpuolelle.  

 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja ra-
joittavat tekijät 

+ / - Lähialueelle jo suunnitteilla 
tuulivoimatuotantoa. Rakenta-
misen vaikutukset keskittyvät 
samalle alueelle. 

+ Lähialueella varsin niukasti 
asutusta Suomelan kylää lukuun 
ottamatta.  

- Natura-alue (Iso Hirviaapa-
Lähteenaapa (SAC/SPA) 

- Maisemavaikutuk-
set Olhavanjokivar-
teen lisääntyvät.  
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välittömässä läheisyydessä alu-
een pohjoispuolella. 

Muuta huomioitavaa -  

Maastonmuodot Alue varsin tasainen, suurimmat 
korkeusvaihtelut noin 10 m.  

 

Maaperä Alueella sekalajitteista maalajia 
sekä paksua ja ohutta turveker-
rosta. Alueella paljon soita.  

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevia asema- tai 
yleiskaavoja.   

Alue osoitettu maakuntakaa-
vassa. 

 

Maanomistusolot Maaomistusolot selkeät, alu-
eella lähinnä suuria kiinteistöjä.  

 

Elinkeinot Poronhoito: alue pääosin po-
ronhoitoalueen ulkopuolella. 
Alueen pohjoisreunalla/pohjois-
puolella kesälaidunaluetta.  

 

Yleiskaavassa /jatkosuun-
nittelussa huomioitavaa 

Maisemavaikutukset Olhavan-
joen ja Oijärven suuntaan.  

Natura-alueen (Iso Hirviaapa-
Lähteenaapa) läheisyys.  

Yhteisvaikutukset suunnitteilla 
olevien tuulivoimapuistojen 
kanssa. 

Melu- ja maisemavai-
kutukset Suomelan 
kylän suuntaan. 

Arvio Soveltuu tuulivoimarakentami-
seen hyvin. 

Alue on pääosin jo huomioitu 
maakuntakaavassa. 

Soveltuu tuulivoima-
rakentamiselle koh-
tuullisen hyvin. Jatko-
suunnittelussa syytä 
pohtia, onko aluetta 
hyvä rajata hieman 
etäämmälle Suome-
lan kylästä. 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   
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3. Louhikangas 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Väli-Olhavan itäpuolella Lä-
hellä Maunulan kylää.   

Pinta-ala 1,4 km2 

Arvio voimaloiden määrästä: 
3-4 kpl 

Alue selvästi laajempi, 
sijoittuu lähemmäs 
Maunulaa ja Olhavan-
jokivartta.  

Pinta-ala 11,7 km2 
(10,3 km2 suurempi 
kuin tarkastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 10-15 kpl 
(tarkastelu 1 + tarkas-
telu 2) 

Kohdenumero kartalla 3.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys voimajohtoon noin 2 
km. 

Alueella jonkin verran metsä-
autotieverkostoa.   

Voimajohto kulkee vä-
littömässä läheisyy-
dessä alueen itäpuo-
lella.  

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ /- Lähialueella paljon suun-
nitteilla olevaa tuulivoimatuo-
tantoa.  Rakentamisen vaiku-
tukset keskittyvät samalle alu-
eelle. 

+ Läheisyydessä ei luonnon-
suojelu-/Natura-alueita 

 

- Läheisyydessä koh-
tuullisen paljon asu-
tusta ja loma-asusta. 

Muuta huomioitavaa - - 

Maastonmuodot Varsin alavaa, ei suuria kor-
keuseroja.  

Maasto nousee kohti 
alueen itäosaa.  
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Maaperä Useita maalajeja, mm. turvetta 
ja kalliomaata.  

Alueella paljon soita.  

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevia asema- tai 
yleiskaavoja.  

Alueen itäosa maakun-
takaavan tuulivoima-
loiden alueella.  

Rajautuu itäosastaan 
Ollinkorven tuulivoi-
mapuiston yleiskaavan 
suunnittelualueeseen.  

Maanomistusolot Sijoittuu kymmenen kiinteis-
tön alueelle. Yli kolmasosa alu-
eesta saman kiinteistön alu-
eella.   

Maanomistajia selvästi 
enemmän kuin tarkas-
telussa 1. Alueella kui-
tenkin useampi suuri 
kiinteistö.  

Elinkeinot Poronhoito: alue ei poronhoi-
toaluetta.  

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Yhteisvaikutukset Yli-Olhavan 
ja Ollinkorven tuulivoimahank-
keiden kanssa.  

Maisema- ja meluvai-
kutukset Maunulan ky-
lään sekä Olhavanjoki-
varteen.  

Arvio Soveltuu hyvin pienelle tuuli-
voimapuistolle.  

Kokonsa vuoksi ei ensisijainen 
seudullinen alue.  

Alue soveltuu tuulivoi-
marakentamiseen tie-
tyin reunaehdoin. Tar-
kastelu 2:n mukainen 
rajaus merkittävästi 
suurempi kuin tarkas-
telu 1. Maunulan kylän 
läheisyys tulee huomi-
oida jatkosuunnitte-
lussa.  
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   
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4. Kortinkangas-Eteläsuo 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot 
tarkasteluun 1) 

Sijainti ja koko Kunnan eteläreunalla Jakkukylän 
eteläpuolella rajautuen Oulun kau-
pungin rajaan.  

Pinta-ala 16,2 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 12-18 
kpl 

Rajaus tulee noin ki-
lometrin lähemmäs 
Jakkukylää.  

Pinta-ala 19,4 km2 

(3,2 km2 suurempi 
kuin tarkastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 16-24 kpl 
(tarkastelu 1 + tar-
kastelu 2) 

Kohdenumero kartalla 4.  

Teknistaloudellisuus 
(etäisyys voimalinjoista, 
oleva tiestö) 

Voimajohdot (400 kV ja 110 kV) 
kulkevat alueen läpi. Suunnitteilla 
oleva Leväsuo-isokangas -voima-
johto kulkee alueen läpi. Isokan-
kaan sähköasema alueen välittö-
mässä läheisyydessä.  

Alueella tiheä metsäautotiever-
kosto. 

 

Lähialueiden tuulivoima-
rakentamista puoltavat 
ja rajoittavat tekijät 

+ / - Alueen läheisyydessä jo suun-
nitteilla oleva tuulivoimahanke.  
Rakentamisen vaikutukset keskit-
tyvät samalle alueelle. 

+ Voimajohdot ja sähköasema lä-
heisyydessä. 

+ Välittömässä läheisyydessä ei 
luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. 

- Alueen läheisyydessä pohjavesi-
alueita.  

- Välittömässä lähei-
syydessä Jakkukylän 
maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue. 

- Melu- ja maisema-
vaikutukset Jakkuky-
län asukkaille merkit-
tävämmät kuin tar-
kastelussa 1, alue tu-
lee lähelle peltoalu-
een reunoja. 
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- Läheisyydessä Jakkukylän maa-
kunnallisesti arvokas maisema-
alue.  

Muuta huomioitavaa Aluetta mahdollisuus jatkaa Oulun 
puolelle. Oulun puolella sijaitsee 
Onkamon kylä lyhimmillään noin 2 
km etäisyydellä. 

Alueella paljon muinaismuistoja. 

 

Maastonmuodot Maastonmuodot varsin vaihtele-
via, paikoin alavia soita mutta 
myös korkeampia kankaita ja har-
juja. 

Tarkastelun 2 mukai-
sen laajennusalueen 
korkeusvaihtelut var-
sin vähäisiä. 

Maaperä Hiekkamoreenia ja saraturvetta.  

Kaavatilanne ja mahdol-
liset rajoitteet tai puol-
tavat tekijät olevista 
kaavoista 

Alueella voimassa Uuden Oulun 
yleiskaava. Alueen pohjoispuolella 
Jakkukylän osayleiskaava. Länsi-
puolella vireillä oleva Kovasinkan-
kaan tuulivoimapuiston osayleis-
kaava. 

Uuden Oulun yleiskaavassa keskei-
siä aluetta koskevia merkintöjä 
ovat pohjavesialue (pv) sekä oh-
jeellinen uusi sähkölinja tai yhteys-
tarve. 

Sijoittuu osin voimas-
saolevan Jakkukylän 
osayleiskaavan ja 
parhaillaan laaditta-
vana olevan uuden 
osayleiskaavan alu-
eelle. Uudessa kaa-
vassa alue suurim-
maksi osaksi maa- ja 
metsätalousaluetta.  

Maanomistusolot Alueella paljon maanomistajia. 
Kiinteistöt suurelta osin kapeita ja 
pitkiä. Myös useita kymmenien 
hehtaarien suuruisia kiinteistöjä.   

 

Elinkeinot Poronhoito: alue talvilaidunaluetta 
ja osin jäkälälaidunaluetta. Alu-
eella ja sen läheisyydessä erotusai-
toja.  

 

Yleiskaavassa / jatko-
suunnittelussa erityisesti 
huomioitavaa 

Läheisyydessä pohjavesialueita. 

Jakkukylän maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue.  

Sijoittuu voimassa 
olevan ja parhaillaan 
laadittavana olevan 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   

Muinaismuistot. Jakkukylän osayleis-
kaavan alueelle.  

Arvio Soveltuu tuulivoimarakentamiseen 
hyvin. Jatkosuunnittelussa tärkeä 
kiinnittää huomiota Iijokivar-
teen/Jakkukylän maakunnalliselle 
maisema-alueelle kohdistuvien 
vaikutusten sekä poronhoitoon 
kohdistuvien vaikutusten lieventä-
miseen. Myös pohjavesialueiden 
läheisyys tulee huomioida. 

Soveltuu tietyin reunaehdoin esi-
tettäväksi seudulliseksi tuulivoi-
mala-alueeksi. 

Laajentaa tarkastelun 
1 aluerajausta vain 
hieman. Jakkukylän 
läheisyyden vuoksi ei 
ensisijainen alue tuu-
livoimatuotannolle.  
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5. Lautakangas-Vesisuo 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Kunnan eteläreunalla, rajau-
tuen Oulun kaupunkiin.  

Pinta-ala 16,8 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 
14-20 kpl 

Laajennusalue sijoittuu 
lähemmäs taajamaa.  

Pinta-ala 21 km2 (4,2 
km2 suurempi kuin tar-
kastelussa 1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 18-25 kpl (tarkas-
telu 1 + tarkastelu 2) 

Kohdenumero kartalla 6.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Voimajohto kulkee alueen 
läpi. 

Maakuntakaavassa osoitettu 
uusi voimajohtovaraus alu-
een eteläreunaan.  

 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ Alueen läheisyydessä jo 
kaksi suunnitteilla olevaa tuu-
livoimahanketta (Kovasinkan-
gas ja Ketunmaankangas). Ra-
kentamisen vaikutukset kes-
kittyvät samalle alueelle. 

+ Alueella jo ympäristöhäi-
riötä aiheuttavaa toimintaa 
(rautatie) 

+ Läheisyydessä ei luonnon-
suojelu- tai Natura-alueita 

 

Muuta huomioitavaa Iin kunnan sisällä Ouluun 
kuuluvia alueita.  

Aluetta mahdollisuus jatkaa 
Oulun puolelle.  
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Maastonmuodot Alue varsin tasainen, paikoin 
pienipiirteistä maastoa.  

 

Maaperä Alueella monia maalajeja, 
pääosin hiekkamoreenia ja 
saraturvetta. 

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asemakaavaa. Alueen länsi-
reunassa radan merenpuolei-
sella alueella voimassa Iin 
keskustaajaman osayleiskaa-
van laajennus. Alueen länsi-
puolella vireillä Kovasinkan-
kaan tuulivoimapuiston 
osayleiskaava.  Rajautuu Uu-
den Oulun yleiskaavaan. 

 

Maanomistusolot Maaomistusolot pirstaleiset. 
Alueella paljon luoteis-kaak-
kosuuntaisia pitkiä ja kapeita 
kiinteistöjä. Alueella myös 
suuria kymmenien hehtaa-
rien suuruisia kiinteistöjä.  

 

Elinkeinot Poronhoito: Ei poronhoito-
aluetta. 

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Läheisyydessä pohjavesialu-
eita.  

Meriänjärven alueella muuta-
mia loma-asuntoja.  

Yhteisvaikutukset suunnit-
teilla olevien hankkeiden 
kanssa.  

Vaikutukset Oulun puolelle. 

Sijoittuu lähelle tulevaa 
Iin ohikulkutietä.  

Arvio Soveltuu tuulivoimarakenta-
miseen hyvin. Alueelle jo tu-
lossa tuulivoimatuotantoa. 
Pohjavesialueiden läheisyys 
tulee huomioida. 

Soveltuu tuulivoimara-
kentamiseen tietyin reu-
naehdoin. Jatkosuunnit-
telussa tulee tutkia, 
kuinka pitkä välimatka 
on syytä jättää Iin taaja-
maan.  
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).    

Soveltuu esitettäväksi seudul-
liseksi tuulivoimaloiden alu-
eeksi.  
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1.2 2.LUOKAN ALUEET 

6. Säynäjäjärvenkangas 

Luokittelu tarkastelu 1: 1.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Alue sijaitsee Kuivaniemen taa-
jaman kaakkoispuolella.  

Pinta-ala 7 km2. 

Arvio voimaloiden määrästä: 4-
8 kpl 

Alue lähempänä Kuiva-
niemen taajamaa ja 
Kuivajokea. 

Pinta-ala 12,6 km2 (5,6 
km2 suurempi kuin tar-
kastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 8-12 (tar-
kastelu 1 + tarkastelu 
2) 

Kohdenumero kartalla 3.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

110 Kv voimajohto kulkee alu-
een länsireunalla.  

Alueella niukasti tiestöä, lähei-
syydessä hyvä mm. olemassa 
olevaan tuulivoimatuotantoon 
ja turvetuotantoon liittyvä 
tiestö.  

110 Kv voimajohto kul-
kee alueen läpi.  

Tiestöä alueen reu-
noilla.  

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+/ - Alue olemassa olevan tuu-
livoimapuiston laajennus. Ra-
kentamisen vaikutukset keskit-
tyvät samalle alueelle. 

+ Alueella jo ympäristöhäiriötä 
aiheuttavaa toimintaa (turve-
tuotanto, rautatie ja valtatie 4 
lähellä) 

- Sijoittuu kohtuullisen lähelle 
Kuivaniemen taajamaa. 

+ Alueella jo ympäris-
töhäiriötä aiheuttavaa 
toimintaa (maa-aines-
ten otto) 

- Sijoittuu lähelle Kui-
vaniemen taajamaa. 

- Lisää linnustovaiku-
tuksia   
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- Sijoittuu lintujen muuton pai-
nopistealueelle.   

- Maakuntakaavassa 
ask-merkintä (arvokas-
suokehityssarja) 

Muuta huomioitavaa Maakuntakaavasta tehty vali-
tus koskee aluetta (hallinto-oi-
keus hylkäsi valitukset 
29.4.2020), mahdollisuus valit-
taa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen (mikäli korkein hal-
linto-oikeus myöntää valituslu-
van). 

 

Maastonmuodot Alueella varsin pienipiirteistä 
maastoa.  

 

Maaperä Hiekkamoreenia ja saratur-
vetta. 

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevia asemakaa-
voja. Rajautuu voimassa oleviin 
tuulivoimayleiskaavoihin. Ra-
jautuu vireillä olevan Yli-Olha-
van tuulivoimayleiskaavan 
suunnittelualueeseen.  

 

Maanomistusolot Maaomistusolot selkeät. Alue 
suurelta osin Metsähallituksen.  

 

Elinkeinot Poronhoito: alue syys-
laidunaluetta ja parasta kesä-
laidunaluetta.  

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Turvetuotannon jälkikäyttö. 

Maisemavaikutukset Kuivanie-
men taajamaan.  

Poronhoitoon kohdistuvat vai-
kutukset.  

Linnustovaikutukset. 

Kuivaniemen taaja-
maan kohdistuvat 
melu- ja maisemavai-
kutukset.  

Linnustovaikutukset. 

Arvio  Soveltuu tuulivoimarakentami-
seen reunaehdot huomioiden.  

Soveltuu tuulivoimara-
kentamiseen reunaeh-
dot huomioiden. 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).    

Soveltuu tietyin reunaehdoin 
esitettäväksi seudulliseksi tuu-
livoimala-alueeksi (tv-1 -alueen 
laajentaminen) 

Tarkastelu 2:n mukai-
nen alue ei ensisijaista 
seudullista tuulivoima-
aluetta.  
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7. Veskanhaju 

Luokittelu tarkastelu 1: 2.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Kunnan pohjoisosassa Oijärven 
luoteispuolella, rajautuu Simon 
kuntaan. 

Pinta-ala noin 11,7 km2. 

Arvio voimaloiden määrästä: 
8-14 kpl 

Alue rajautuu lännem-
mäs ja lähemmäs Kui-
vajokivartta. 

Pinta-ala 21,3 km2 (9,6 
km2 suurempi kuin tar-
kastelussa 1) 

Arvio voimaloiden 
määrästä: 12-22 kpl 
(tarkastelu 1 + tarkas-
telu 2) 

Kohdenumero kartalla 7.  

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys 400 kV -voimajohtoon 
noin 5 km.  

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen läpi. 

Etäisyys 400 kV -voi-
majohtoon noin 4 km. 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ Mahdollisuus jatkaa aluetta 
Simon puolelle 

+ Välittömässä läheisyydessä ei 
luonnonsuojelu- tai Natura-
alueita 

- Voimalat näkyvät Oijärvelle / 
Kuivajokivarteen, alueella ei 
ennestään tuulivoimatuotan-
toa.  

-  Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue (Harjula) alle 2 
km etäisyydellä. 

- Voimalat näkyvät tar-
kastelua 1 selkeämmin 
Oijärvelle / Kuivajoki-
varteen. 

-  Maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue 
(Harjula) noin 1 km 
etäisyydellä. 
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- FINIBA-alue alueen itäpuo-
lella. 

Muuta huomioitavaa -  

Maastonmuodot Alueen läpi kulkee harju poh-
joiseteläsuunnassa. Muuten 
tasainen alue.  

 

Maaperä Alueella mm. sekalajitteista 
maalajia sekä paksua ja ohutta 
turvekerrosta. 

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevia asema- tai 
yleiskaavoja.  

 

Maanomistusolot Maaomistusolot varsin selkeät. 
Suurimmat kiinteistöt yli neliö-
kilometrin kokoisia.  

 

Elinkeinot Poronhoito: ei merkittävää alu-
etta, kevätkiertoreitti alueen 
pohjoisreunalla.  

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Maisemavaikutukset Kuivajoki-
varteen / Harjulan maakunnal-
lisesti arvokkaalle maisema-
alueelle.  

Linnusto (FINIBA-alue läheisyy-
dessä) 

Meluvaikutukset lähi-
alueen asukkaille ja 
loma-asukkaille.  

Arvio Soveltuu pienehkölle tuulivoi-
mapuistolle kohtuullisen hyvin. 
Jatkosuunnittelussa täytyy 
kiinnittää huomiota maisema-
vaikutusten lieventämiseen. 

Soveltuu tietyin reunaehdoin 
esitettäväksi seudulliseksi tuu-
livoimala-alueeksi. 

Alue soveltuu tietyin 
reunaehdoin osin tuu-
livoimatuotannolle. 
Eteläosa haasteellinen 
alue mm. maisema-
alueen ja asutuksen lä-
heisyyden vuoksi. 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).    
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8. Klaavunsuo 

Luokittelu tarkastelu 1: 2.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Laajahko alue Oijärven länsi-
puolella.  

Pinta-ala noin 29 km2. 

Arvio voimaloiden määrästä: 
25-35 kpl 

Alue sijoittuu lähemmäs 
Kuivajokivartta ja Oijär-
veä. Rajautuu etelä-
osassa Olhava-Oijärvi -
tiehen. 

Pinta-ala 49,4 km2 (20,4 
km2 suurempi kuin VE1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 30-45 kpl 
(VE1+VE2) 

Kohdenumero kartalla 8.   

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys 400 kV -voimajoh-
toon hieman alle 4 km. 

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen läpi.  

Alueella hyvä tieverkosto 
muun muassa turvetuotan-
non vuoksi.   

400 kV -voimajohto kul-
kee alueen länsinurkan 
läpi. 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ Alueella jo olemassa olevaa 
energiantuotantoa (turve), 
alueiden jälkikäyttö. 

- Oijärven alueella ei ennes-
tään tuulivoimatuotantoa, 
maisemavaikutus Oijärvelle 

- Harjulan maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue noin 

- Harjulan maakunnalli-
sesti arvokas maisema-
alue sijoittuu noin kilo-
metrin etäisyydelle alu-
een pohjoispuolelle. 

- Rajautuu Natura-aluee-
seen (Iso Hirviaapa-Läh-
teenaapa (SAC/SPA)  
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kahden kilometrin etäisyy-
dellä alueen pohjoispuolella. 

- Natura-alue (Iso Hirviaapa-
Lähteenaapa (SAC/SPA) välit-
tömässä läheisyydessä alu-
een länsipuolella.  

 

Muuta huomioitavaa -  

Maastonmuodot Pääosin tasainen maasto, 
korkeusvaihtelut suurimmil-
laan 10-15m. 

 

Maaperä Alue pääosin paksua turvetta 
ja sekalajitteista maalajia.  

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa. Itä-
puolella Oijärven osayleis-
kaava.    

 

Maanomistusolot Maaomistusolot selkeät. Alue 
pääosin valtion omistamaa. 
Osaksi pieniä kiinteistöjä. 

 

Elinkeinot Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

Alue ei poronhoitoaluetta. 

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Turvetuotantoalueiden jatko-
käyttö.  

Maisemavaikutukset Oijärven 
suuntaan ja Harjulan maa-
kunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle.  

Natura-alueen (Iso Hirviaapa-
Lähteenaapa) läheisyys. 

Vaikutukset Kuivajoki-
varren ja Oijärven alu-
een asutukseen ja loma-
asutukseen (mm. melu, 
sosiaaliset vaikutukset). 

Arvio Soveltuu tuulivoimatuotan-
nolle kohtuullisesti. Hyvä 
alue suuren kokonsa vuoksi 
ja turvetuotannon jälkikäytön 

Alue merkittävästi suu-
rempi kuin tarkastelussa 
1. Ei ensisijaista aluetta 
tuulivoimatuotannolle 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   

näkökulmasta, mutta vaiku-
tukset lähiympäristöön ovat 
merkittäviä. Alueen pinta-ala 
on varsin laaja, joten vaihto-
ehtona on myös ottaa osa 
alueesta tuulivoimatuotan-
toon.  

Ei ensisijainen seudullinen 
alue maisema- ja ympäristö-
vaikutustensa vuoksi, mutta 
kuitenkin mahdollinen alue 
tutkittavaksi jatkosuunnitte-
lussa. Kokonsa puolesta mah-
dollinen alue. Suuri koko 
mahdollistaa erilaisia toteu-
tusvaihtoehtoja. 

merkittävien vaikutus-
tensa vuoksi. 
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9. Jakosuo-Hautamaa 

Luokittelu tarkastelu 1: 2.luokka 
Luokittelu tarkastelu: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Oijärven eteläpuolella.  

Pinta-ala 8,4 km2 

Arvio voimaloiden määrästä: 
8-12 kpl 

Alue lähempänä Oijär-
veä. Rajautuu länsiosas-
taan Olhava-Oijärvi -
maantiehen ja itäosas-
taan Oulun kaupungin 
rajaan.  

Pinta-ala 17,9 km2 (9,5 
km2 suurempi kuin VE1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 12-20 kpl 
(VE1+VE2) 

Kohdenumero kartalla 9.   

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys suunnitteilla olevaan 
Pyhänselkä-Keminmaa 
400kV+110kV -voimajohtoon 
noin 10 km. Etäisyys ole-
massa olevaan 400 kV -voi-
majohtoon noin 11 km.  

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen länsipuolella 
lähimmillään noin 5 km etäi-
syydellä. 

Etäisyys olemassa ole-
vaan voimajohtoon noin 
10 km. 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ Alueella jo olemassa olevaa 
energiantuotantoa (turve), 
alueiden jälkikäyttö.  

- Oijärven alueella ei ennes-
tään tuulivoimatuotantoa, 
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maisemavaikutus Oijärvelle ja 
Litokairaan 

- Sijaitsee Natura-alueiden 
(Mursunjärvi-Lammasjärvi-
Matilanjärvi-Lamminperä SPA 
sekä Viitaojanlatvasuo SAC) 
välissä  

Muuta huomioitavaa Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

 

Maastonmuodot Alue varsin tasainen, mutta 
yksittäisiä korkeampia kohtia. 
Korkeusvaihtelut suurimmil-
laan 15-20m.  

 

Maaperä Alue pääosin paksua turvetta 
ja sekalajitteista maalajia.  

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa. Koil-
lispuolella Oijärven osayleis-
kaava. Maakuntakaavassa 
alueelle osoitettu turvetuo-
tantoa.  

Rajautuu itäosastaan 
Uuden Oulun yleiskaa-
vaan.  

Maanomistusolot Maaomistusolot selkeät. Alu-
eella suuria kiinteistöjä. Val-
tio omistaa suuren osan alu-
eesta.  

Tarkastelu 2:n mukai-
sella alueella tarkastelu 
1:n aluetta enemmän 
pieniä kiinteistöjä. 

Elinkeinot Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Turvealueiden jatkokäyttö.  

Maisemavaikutukset Oijärven 
suuntaan. 

Natura-alueiden (Mursun-
järvi-Lammasjärvi-Matilan-
järvi-Lamminperä sekä Viita-
ojanlatvasuo) läheisyys.  

Etäisyys voimajohtoon edel-
lyttänee suurehkon puiston 
toteuttamista. 

Vaikutukset Oijärven 
alueen asutukseen ja 
loma-asutukseen (mm. 
melu, sosiaaliset vaiku-
tukset). 
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   

 

 

Arvio Soveltuu tuulivoimatuotan-
nolle kohtuullisesti. Sijainti 
Natura-alueiden välissä varsin 
haastava. Maisemavaikutuk-
set Oijärvelle todennäköisesti 
aluetta nro 8 vähäisempiä. 

Ei ensisijainen seudullinen 
alue maisema- ja ympäristö-
vaikutustensa vuoksi, mutta 
kuitenkin mahdollinen alue 
tutkittavaksi jatkosuunnitte-
lussa. Kokonsa puolesta mah-
dollinen alue. 

Lisää vaikutuksia suh-
teessa tarkastelu 1:n 
mukaiseen alueeseen. Ei 
ensisijaista aluetta tuuli-
voimatuotannolle mer-
kittävien vaikutustensa 
vuoksi. 
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1.3 3.LUOKAN ALUEET 

10. Hamarinjoki 

Luokittelu tarkastelu 1: 3.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Pieni alue Oijärven pohjois-
puolella, rajautuu pieneltä 
osin Simon kuntaan.   

Pinta-ala noin 3,6 km2. 

Arvio voimaloiden määrästä: 
4-6 kpl 

Rajautuu suuremmalta 
osin Simon rajaan ja ete-
läosassa lähemmäs Oi-
järveä. 

Pinta-ala 7 km2 (3,4 km2 
suurempi kuin VE1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 7-10 kpl 
(VE1+VE2) 

Kohdenumero kartalla 10.   

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys 400 kV -voimajoh-
toon noin 12 km.   

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen länsipuolella 
lähimmillään hieman alle 6 
km etäisyydellä.  

Etäisyys 400 kV -voima-
johtoon hieman yli 10 
km. 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

- Oijärven alueella ei ennes-
tään tuulivoimatuotantoa, 
maisemavaikutus Oijärvelle 
ja Särkijärvelle. 

-Läheisyydessä Natura-alue 
(Jänessuo SAC/SPA) 

-Särkijärven alueella jonkin 
verran asutusta ja loma-asu-
tusta.  
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Muuta huomioitavaa Ei juuri mahdollisuuksia jat-
kaa aluetta Simon puolelle lä-
heisyydessä olevan Natura-
alueen vuoksi.  

 

Maastonmuodot Tasainen alue.    

Maaperä Alue paksua turvetta ja seka-
lajitteista maalajia.  

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa.  

Maakuntakaavassa alueen 
eteläpuolelle osoitettu turve-
tuotantoalue. 

 

Maanomistusolot Maaomistusolot pääosin sel-
keät, joen varressa pienem-
piä kiinteistöjä. Valtio alu-
eella merkittävä maanomis-
taja.  

 

Elinkeinot Poronhoito: Alueella luppo-
laidunaluetta. Eteläpuolella 
kokoamisalue. 

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa huomioitavaa 

Maisemavaikutukset Särkijär-
velle ja Oijärvelle.  

Meluvaikutukset Särkijär-
velle. 

Etäisyys voimajohdosta voi 
edellyttää suurehkon puiston 
rakentamista.  

Yhteisvaikutukset alueen nro 
7. kanssa.  

Natura-alueen (Jänessuo) lä-
heisyys. 

Alueen läpi virtaa Hamarin-
joki. Alueen läheisyydessä 
joen varressa yksittäisiä 
loma-asuntoja.  

Alueen länsiosan läpi 
kulkee maantie, mikä ra-
joittaa osaltaan alueen 
käyttöä.  

Alue tulee lähemmäs 
Harjulan maakunnalli-
sesti arvokasta mai-
sema-aluetta (etäisyys 
noin 3,5 km).  

Alue tulee suuremmilta 
osin Natura-alueen lä-
heisyyteen.  
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   

 

  

Arvio Haastava alue kokonsa ja si-
jaintinsa vuoksi.  

Ei sovellu seudulliseksi alu-
eeksi pienen kokonsa vuoksi. 

Laajennusalue lisää alu-
een pinta-alaa kohtuulli-
sen merkittävästi, mutta 
myös vaikutukset lisään-
tyvät. 
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11. Hamarinjärvi-Kivijoki 

Luokittelu tarkastelu 1: 3.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Laaja alue kunnan koillisnur-
kassa, rajautuu Simon ja Ra-
nuan kuntiin.  

Pinta-ala 48,2 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 
30-50 

Alue laajenee kohti Kivi-
jokivartta ja Oijärveä. 

Yksi muusta kokonaisuu-
desta erillinen osa-alue. 

Pinta-ala 63,4 km2 (15,2 
km2 suurempi kuin tar-
kastelussa 1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 40-60 (tarkastelu 
1 + tarkastelu 2) 

Kohdenumero kartalla 11.   

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys 400 kV -voimajoh-
toon yli 15 km.   

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen länsipuolella 
lähimmillään noin 10 km etäi-
syydellä.  

Etäisyys 400 kV voima-
johtoon noin 14 km.   

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja 
rajoittavat tekijät 

+ Alueella jo olemassa olevaa 
energiantuotantoa (turve), 
alueiden jälkikäyttö.  

- Maisemavaikutus Litokairan 
alueelle (Ii, Pudasjärvi, Ra-
nua). 

- Maisemavaikutus Oijärvelle 
ja Kivijokivarteen, alueella ei 
ennestään tuulivoimatuotan-
toa. 

- Kivijoen varressa asu-
tusta ja loma-asutusta.  
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-Rajautuu Natura-alueisiin 
(Jänessuo SAC/SPA sekä Lito-
kaira SAC/SPA). 

 

Muuta huomioitavaa Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

Alueen eteläpuolella soiden-
suojelun täydennysohjel-
maan ehdotettu alue (Koiran-
suo).  

Läheisyydessä Vää-
ränahon yksityismaiden 
luonnonsuojelualue 
(YSA) 

Maastonmuodot Pääosin tasainen alue, mutta 
useita yksittäisiä korkeampia 
kohtia. Suurimmat korkeus-
vaihtelut noin 20 m.  

 

Maaperä Alue pääosin paksua turvetta 
ja sekalajitteista maalajia.  

 

Kaavatilanne ja mahdolli-
set rajoitteet tai puoltavat 
tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa.  

Maakuntakaavassa alueelle 
osoitettu turvetuotantoalu-
eita.  

 

Maanomistusolot Maaomistusolot pääosin sel-
keät, joen varressa pienem-
piä kiinteistöjä. Alue suurelta 
osin valtion omistamaa.  

 

Elinkeinot Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

Poronhoito: Kivijokivarsi Lup-
polaidunaluetta.  

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa erityisesti huo-
mioitavaa 

Maisemavaikutukset (Lito-
kaira, Oijärvi ja Kivijokivarsi).  

Kokonaisvaikutukset Lito-
kairan alueelle (mm. luonto, 
virkistys, hiljaiset alueet). 

Lentoestevalot (vaikutusten 
minimointi). 

Vaikutukset Kivijokivar-
teen (melu- ja välkevai-
kutukset, sosiaaliset vai-
kutukset).  
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Meluvaikutukset Kivijoen var-
ren asukkaille ja loma-asuk-
kaille. 

Natura-alueiden (Jänessuo ja 
Litokaira) läheisyys.   

Etäisyys voimajohdoista edel-
lyttänee suurehkon tuulivoi-
mapuiston toteuttamista.  

Turvetuotannon jälkikäyttö. 

Yhteisvaikutukset mahdollis-
ten muiden hankkeiden 
kanssa.  

Arvio Pinta-alaltaan laaja alue, 
mutta ei ensisijainen alue 
tuulivoimatuotannolle sijain-
tinsa vuoksi. Ympäristövaiku-
tukset merkittäviä. Mahdolli-
sessa jatkosuunnittelussa alu-
etta on syytä rajata etääm-
mälle Litokairasta.  

Ei ensisijainen seudullinen 
alue merkittävien ympäristö-
vaikutustensa vuoksi. 

Lisää alueen jo ennes-
tään merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia.  
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   
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12. Lavasuo 

Luokittelu tarkastelu 1: 3.luokka 
Luokittelu tarkastelu 2: 1.luokka / 2. luokka 

 Tarkastelu 1 Tarkastelu 2 (erot tar-
kasteluun 1) 

Sijainti ja koko Laaja alue Oijärven itäpuo-
lella, rajautuu Pudasjärven 
kaupunkiin.  

Pinta-ala 51,3 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 
30-50 

Alue laajenee kohti Oi-
järven kylää ja Leväjär-
ven ympärille.  

Pinta-ala 73 km2 (21,7 
km2 suurempi kuin tar-
kastelussa 1) 

Arvio voimaloiden mää-
rästä: 40-65 (tarkastelu 
1 + tarkastelu 2) 

Kohdenumero kartalla 12.   

Teknistaloudellisuus (etäi-
syys voimalinjoista, oleva 
tiestö) 

Etäisyys voimajohtoon Ra-
nuan puolelle lyhimmillään 
noin 7 km.    

Maakuntakaavassa osoitettu 
400 kV -voimajohdon yhteys-
tarve (Muhos-Ossauskoski) 
kulkee alueen länsipuolella lä-
himmillään noin 13 km etäi-
syydellä. 

 

Lähialueiden tuulivoimara-
kentamista puoltavat ja ra-
joittavat tekijät 

+ Alueella jo olemassa olevaa 
energiantuotantoa (turve), 
alueiden jälkikäyttö.  

- Maisemavaikutus Litokairan 
alueelle (Ii, Pudasjärvi, Ra-
nua). Alueella ei ennestään 
tuulivoimatuotantoa. 

- Maisemavaikutus Oijärvelle, 
alueella ei ennestään tuulivoi-
matuotantoa. 

- Kivijoen varressa ja Oi-
järven kylässä asutusta 
ja loma-asutusta (sijoit-
tuu lähemmäs kuin tar-
kastelu 1.  

- Alue Leväjärven ympä-
rillä (järven länsi- ja poh-
joisreunoilla asutusta ja 
loma-asutusta). 
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- Läheisyydessä Oijärven kylä 
ja Leväjärven alue 

-Rajautuu Natura-alueeseen 
(Litokaira SAC/SPA). Lähellä 
myös toinen Natura-alue 
(Mursunjärvi-Lammasjärvi-
Matilanjärvi-Lamminperä 
SPA). 

Muuta huomioitavaa Alueella runsaasti turvetuo-
tantoa. 

 

Maastonmuodot Pääosin tasainen alue, mutta 
useita yksittäisiä korkeampia 
kohtia. Suurimmat korkeus-
vaihtelut noin 15 m.  

 

Maaperä Alue pääosin paksua ja ohutta 
turvetta, sekalajitteista ja kar-
kearakeista maalajia.  

 

Kaavatilanne ja mahdolliset 
rajoitteet tai puoltavat teki-
jät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa. Oijär-
ven osayleiskaava voimassa 
alueen länsipuolella.  

 

Maanomistusolot Valtio omistaa suurimman 
osan alueesta. Muilta osin 
maaomistusolot vaihtelevat, 
osin suuria ja osin pieniä kiin-
teistöjä.  

 

Elinkeinot Alueella turvetuotantoa.  

Poronhoito: alueen etelä-
osassa talvilaidunalue. 

 

Yleiskaavassa / jatkosuun-
nittelussa huomioitavaa 

Maisemavaikutukset (Lito-
kaira ja Oijärvi).  

Kokonaisvaikutukset Lito-
kairan alueelle (mm. luonto, 
virkistys, hiljaiset alueet). 

Lentoestevalot (vaikutusten 
minimointi). 

Meluvaikutukset Oijär-
ven kylään ja Kivijokivar-
teen. 

Vaikutukset Leväjärven 
alueelle (mm. maisema, 
melu, sosiaaliset vaiku-
tukset).  
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Natura-alueiden (Litokaira ja 

Mursunjärvi-Lammasjärvi-Ma-
tilanjärvi-Lamminperä) lähei-
syys.   

Turvetuotannon jälkikäyttö. 

Yhteisvaikutukset mahdollis-
ten muiden hankkeiden 
kanssa. 

Arvio Laaja alue, mutta haastava si-
jaintinsa vuoksi. Ympäristövai-
kutukset merkittäviä. Mah-
dollisessa jatkosuunnittelussa 
aluetta on syytä rajata etääm-
mälle Litokairasta. Potentiaa-
lisin ja vaikutuksiltaan vähäi-
sin osa sijaitsee alueen etelä-
osassa.   

Ei ensisijainen seudullinen 
alue merkittävien ympäristö-
vaikutustensa vuoksi.  

Laajentaa aluetta varsin 
paljon verrattuna tarkas-
teluun 1. Ei ensisijainen 
alue merkittävien vaiku-
tustensa vuoksi.  
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Sijainti kunnan alueella (tummansinisellä tarkastelun 1 mukainen rajaus, vaaleansinisellä tarkastelun 
2 mukainen laajennusalue).   
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2 TARKASTELUN 2 SISÄLTÄMÄT ALUEKOKONAISUUDET 

13. Uudensuonkangas 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Pieni alue Kuivaniemen taajaman luoteis-
puolella, rajautuu Simon kuntaan.  

Pinta-ala noin 1,9 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 3-4 kpl 

Kohdenumero kartalla 13.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

110 kV -voimajohto kulkee alueen läpi.  

Alueella jonkin verran metsäautotiestöä. 
Viinamäentie (maantie 18813) kulkee alu-
een itäosan läpi. Valtatie 4 alueen länsipuo-
lella.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Läheisyydessä olemassa olevaa tuuli-
voimatuotantoa (myös välittömässä lähei-
syydessä Simon puolella). Rakentamisen 
vaikutukset keskittyvät samalle alueelle. 

+ Välittömässä läheisyydessä ei luonnon-
suojelu- tai Natura-alueita.  

+ Alueella jo ennestään ympäristöhäiriötä 
aiheuttavaa toimintaa (mm. rautatie). 

- Kuivaniemen taajama alueen läheisyy-
dessä.  

- Sijoittuu lintujen muuton painopistealu-
eelle.  

- Maakunnallisesti arvokas maisema-alue 
(Kuivajoen suun kulttuurimaisema) hieman 
yli kilometrin etäisyydellä.   

Muuta huomioitavaa  Alueen eteläpuolella ravirata.  
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 Maastonmuodot Tasainen alue, paikoin hieman korkeampia 
kohtia. Korkeusvaihtelut suurimmillaan 
noin 5 m.  

Maaperä Alue pääosin hiekkamoreenia, myös muun 
muassa saraturvetta.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa.  

Alueen kohdalla Simon puolella voimassa 
Halmekankaan tuulivoimapuiston yleis-
kaava.  

Maanomistusolot Alueen länsiosassa suurimmaksi osaksi pie-
niä kiinteistöjä, itäosassa kiinteistöt hieman 
suurempia.  

Elinkeinot Poronhoito: Alue suurimmaksi osaksi talvi-
laidunaluetta. Ohutlumista aluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset (mm. linnusto) olemassa 
olevien tuulivoimaloiden kanssa. 

Vaikutukset (mm. melu, maisema) Kuiva-
niemen taajamaan.  

Maisemavaikutukset maakunnallisesti ar-
vokkaalle maisema-alueelle.  

Arvio Mahdollinen hyvin pienelle tuulivoimapuis-
tolle, mutta ei ensisijainen alue. Useita ra-
joittavia tekijöitä (mm. Kuivaniemen taaja-
man läheisyys, potentiaalista rakentamis-
aluetta pienentävät nykyiset maankäyttö-
muodot kuten rautatie). Potentiaalisin osa 
alueen pohjoisreuna. Useita jatkosuunnitte-
lussa tutkittavia asioita. 

Ei seudullisen kokoluokan alue.  
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue).  
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14. Kurjenkangas 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Pieni alue Heinikosken alueella Kuivajoen 
eteläpuolella.  

Pinta-ala noin 1,8 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 3-4 kpl 

Kohdenumero kartalla 14.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

400 kV -voimajohto ja suunnitteilla oleva 
400 kV+110 kV -voimajohto kulkevat alueen 
itäreunalla.  

Alueen läpi kulkee yksi metsäautotie ja lä-
heisyydessä useampia metsäautoteitä. 
Maantie 8520 noin kilometrin etäisyydellä 
alueen pohjoispuolella.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Läheisyydessä olemassa olevaa ja 
suunnitteilla olevaa tuulivoimatuotantoa 
(rajautuu Yli-Olhavan tuulivoimapuiston 
yleiskaavan suunnittelualueeseen). Raken-
tamisen vaikutukset keskittyvät samalle 
alueelle. 

- Sijoittuu lähelle Heinijoen kylää ja Kuivajo-
kivartta. Joen varressa asutusta ja loma-
asutusta.  

 - Läheisyydessä Natura-alue (Tuuliaapa-Iso 
Heposuo SAC/SPA) 

Muuta huomioitavaa Välittömässä läheisyydessä alueen pohjois-
puolella ampumarata.  

Maastonmuodot Alue nousee itäosaan mentäessä noin 15-
20 m. Jonkin verran pienipiirteistä korkeus-
vaihtelua. 

Maaperä Alue pääosin karkearakeista maalajia ja se-
kalajitteista maalajia. 
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Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa.  

Rajautuu Yli-Olhavan tuulivoimapuiston 
yleiskaavan suunnittelualueeseen.  

Maanomistusolot Maaomistusolot osin pirstaleiset, mutta 
alueella myös useampi hieman suurempi 
kiinteistö. 

Elinkeinot Poronhoito: alue lähes kokonaan syys-
laidunaluetta. Alueen länsipuolella ja koillis-
puolella siirtoaita-alueita.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset (mm. linnusto) olemassa 
olevien ja suunnitteilla olevien tuulivoima-
loiden kanssa. 

Vaikutukset (mm. melu, maisema) Heini-
joen kylään ja muualle Kuivajokivarteen. 

Natura-alueen (Tuuliaapa-Iso Heposuo) lä-
heisyys. 

Arvio Mahdollinen hyvin pienelle tuulivoimapuis-
tolle, mutta ei ensisijainen alue Kuivajoki-
varren läheisyyden vuoksi. Mahdollisessa 
jatkosuunnittelussa tulee selvittää etenkin 
vaikutukset jokivarren asutukselle ja loma-
asutukselle.  

Ei yksittäisenä alueena seudullisen kokoluo-
kan alue.  
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue).  
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15. Järvikangas 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Tuulijärven alueella vajaat 10 km Kuivanie-
men taajamasta itään. Suurempi osa-alue 
järven eteläpuolella ja pienempi pohjois-
puolella lähellä Kuivajokea. 

Pinta-ala noin 6,9 km2 (isompi osa-alue 5,2 
km2 ja pienempi 1,7 km2). 

Arvio voimaloiden määrästä: 4-8 

Kohdenumero kartalla 15.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

Fingridin 400 kV voimajohto ja suunnitteilla 
oleva 400 kV+100 kV voimajohto kulkevat 
välittömässä läheisyydessä alueen koillis-
puolella.  

Alueella jonkin verran olemassa olevaa 
metsäautotiestöä.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Alueen läheisyydessä paljon olemassa 
olevaa ja suunnitteilla olevaa tuulivoima-
tuotantoa.  Rakentamisen vaikutukset kes-
kittyvät samalle alueelle. 

+ Suurempi osa-alue varsin etäällä asutus-
keskittymistä 

- Pienempi osa-alue lähellä jokivarren asu-
tusta ja loma-asutusta 

- Läheisyydessä Natura-alue (Tuuliaapa-Iso 
Heposuo SAC/SPA) 

- Linnustovaikutukset yhdessä muiden 
hankkeiden kanssa 

Muuta huomioitavaa Sijoittuu suunnitteilla olevan Yli-Olhavan 
tuulivoimapuiston osa-alueiden väliin ja 
alueen jatkoksi. 

Suuremman osa-alueen lounaispuolella soi-
densuojelun täydennysohjelman alue.  
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Maastonmuodot Alue hyvin tasainen.  

Maaperä Alue pääosin hiekkamoreenia, alueella 
myös Saraturvetta.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueelle ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa.  

Rajautuu vireillä olevaan tuulivoimayleis-
kaavaan.  

Maanomistusolot Lähes kokonaan valtion maata. 

Elinkeinot Poronhoito: Alueen länsiosa syyslaidunalu-
etta ja parasta kesälaidunaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset olemassa olevien ja suun-
nitteilla olevien hankkeiden kanssa.  

Linnustovaikutukset.  

Pienemmän osa-alueen vaikutukset Kuiva-
jokivarteen.  

Natura-alueen (Tuuliaapa-Iso Heposuo 

SAC/SPA) läheisyys. 

Arvio Mahdollinen alue, mikäli yhteisvaikutukset 
mm. linnustolle, Natura-alueille ja poron-
hoidolle eivät osoittaudu jatkosuunnitte-
lussa liian merkittäväksi. Pienempi osa-alue 
melu- ja maisemavaikutuksiltaan merkittä-
vämpi sijoittuessaan lähelle jokivartta. 

Ei seudullisen kokoluokan alue.    
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue).  
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16. Peukaloisenkangas-Käyrälampi   

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Kahdesta pienestä osa-alueesta koostuva 
alue Kuivajoen pohjoispuolella Luola-aa-
vaan alueella. 

Pinta-ala noin 1,8 km2 (Suurempi osa-alue 
1,3 km2, pienempi 0,5 km2).  

Arvio voimaloiden määrästä: 3-5 kpl 

Kohdenumero kartalla 16.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

400 kV -voimajohto sivuaa pienempää län-
tistä osa-aluetta.  

Kummallakin osa-alueella ja niiden läheisyy-
dessä hyvin olemassa olevaa tiestöä. 

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ Alueen läheisyydessä jo ennestään ener-
giantuotantoa (turve) 

- Läheisyydessä kohtuullisen paljon haja-
asutusta 

- Natura-alue (Rimpijärvi-Uusijärvi 
SAC/SPA) hieman yli 2 km etäisyydellä 

Muuta huomioitavaa Itäisemmän osa-alueen koillispuolella tur-
vetuotantoalue.  

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) 
Pekkasuo noin 1,5 km etäisyydellä länti-
semmästä osa-alueesta.  

Maastonmuodot Kummatkin osa-alueet hyvin tasaisia.  

Maaperä Alueella sekalajitteista maalajia ja paksua 
turvekerrosta.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa.  
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Maanomistusolot Kummatkin osa-alueet noin kymmenen 
kiinteistön alueella. Suuremmasta osa-alu-
eesta valtaosa neljän kiinteistön alueella. 

Elinkeinot Poronhoito: alue parasta talvilaidunaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Natura-alueen (Rimpijärvi-Uusijärvi 
SAC/SPA) läheisyys. 

Vaikutukset lähialueen asutukselle ja loma-
asutukselle sekä Kuivajokivarteen (mm. 
melu- ja maisemavaikutukset). 

Yhteisvaikutukset mahdollisten muiden lä-
hialueiden hankkeiden kanssa.  

Arvio Mahdollinen alue hyvin pienelle tuulivoima-
puistolle, mikäli ympäristövaikutukset eivät 
jatkosuunnittelussa osoittaudu liian merkit-
täväksi. Voimajohdon läheisyys voi mahdol-
listaa taloudellisesti myös pienen puiston 
toteuttamisen, mikäli liityntä on mahdolli-
nen kohtuullisella etäisyydellä.  

Ei seudullisen kokoluokan alue.  
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Sijainti kunnan alueella (siniset alueet).   
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17. Kirkkaanlamminmaa 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Pieni alue kunnan itäosassa Väli-Olhavasta 
Itään, rajautuu Oulun kaupungin rajaan. 

Pinta-ala noin 2,0 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 3-4 kpl 

Kohdenumero kartalla 17.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

400 kV -voimajohtoon etäisyyttä noin 5 km. 

Alueen läpi kulkee metsäautotie.   

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / -Pohjoispuolella suunnitteilla oleva tuu-
livoimahanke.  Rakentamisen vaikutukset 
keskittyvät samalle alueelle. 

 + Lähialueella vain vähän asutusta ja loma-
asutusta. 

+ Välittömässä läheisyydessä ei luonnon-
suojelu- tai Natura-alueita 

Muuta huomioitavaa Aluetta mahdollista laajentaa vähäisessä 
määrin Oulun puolelle.  

Lähimmät luonnonsuojelualueen Oulun 
puolella. 

Maastonmuodot Tasainen alue, vain vähäisiä korkeusvaihte-
luja. 

Maaperä Pääosin sekalajitteista maalajia.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Ei voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. 
Rajautuu Uuden Oulun yleiskaavaan. 

Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu 
merkintöjä poronhoitoalueen rajaa lukuun 
ottamatta. Viereinen Kivijärven suo on 
osoitettu merkinnällä SL-1 (Merkinnällä 
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osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suo-
jeltaviksi tarkoitettuja suoalueita).  

Maanomistusolot Kokonaisuudessaan valtion mailla.   

Elinkeinot Ei poronhoitoaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset Ollinkorven ja Yli-Olha-
van tuulivoimapuistohankkeiden kanssa.  

Yhteisvaikutukset Oulun puolella sijaitsevan 

Yli-Iin Iso Rytisuon tuulivoimapuistohank-
keen kanssa. 

Vaikutukset Kivijärven soille (SL-1 -mer-
kintä). 

Mahdollisuus laajentaa aluetta Oulun puo-
lelle. 

Arvio Kohtuullisen potentiaalinen alue pienelle 
tuulivoimapuistolle. Toteutumista edistää, 
mikäli aluetta on mahdollisuus jatkaa Oulun 
puolelle. Ei seudullisen kokoluokan alue 
pelkästään Iin puolella.  
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue).   
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18. Vittakangas-Pyöriäkangas 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Kahdesta pienestä osa-alueesta koostuva 
Yli-Olhavan kylän läheisyydessä.  

Pinta-ala noin 2,5 km2 (Suurempi osa-alue 
1,4 km2 ja pienempi 1,1 km2).  

Arvio voimaloiden määrästä: 4-6 

Kohdenumero kartalla 18.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

400 kV -voimajohto kulkee eteläisemmän 
alueen läpi. 

Kummallakin alueella ja niiden läheisyy-
dessä metsäautotieverkostoa. Läheisyy-
dessä maanteitä. 

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Lähialueilla suunnitteilla runsaasti tuu-
livoimaa. Rajautuu suunnitteilla olevan Yli-
Olhavan hankkeen hankealueeseen.  Ra-
kentamisen vaikutukset keskittyvät samalle 
alueelle. 

+ Voimajohdot välittömässä läheisyydessä 
ja Tuomelan alueelle suunnitteilla uusi säh-
köasema.  

+ Alueen välittömässä läheisyydessä ei si-
jaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita.  

- Lähistöllä kohtuullisen paljon asutusta ja 
loma-asutusta  

Muuta huomioitavaa Suunnitteilla oleva Fingridin Pyhänselkä-Ke-
minmaa 400 kV -voimajohtohanke sivuaa 
pohjoisempaa osa-aluetta.  

Maastonmuodot Kummatkin osa-alueet tasaisia, vain pieniä 
korkeuseroja.  

Maaperä Alueella ohutta ja paksua turvekerrosta 
sekä sekalajitteista maalajia.  
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 Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa.  

Pohjoisempi osa-alue rajautuu vireillä ole-
van Yli-Olhavan tuulivoimapuiston yleiskaa-
van suunnittelualueeseen.  

Maanomistusolot Maaomistusolot varsin pirstaleiset.  

Elinkeinot Alueet metsätalouskäytössä. 

Poronhoito: Ei poronhoitoaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset (mm. maisema, linnusto 
ja sosiaaliset vaikutukset) Ollinkorven ja Yli-
Olhavan tuulivoimapuistohankkeiden 
kanssa.  

Melu- ja maisemavaikutukset lähialueen 
asukkaille ja loma-asukkaille.  

Arvio Voimajohtojen läheisyyden näkökulmasta 
potentiaalinen alue. Alueen läheisyydessä 
paljon suunnitteilla olevaa tuulivoimaa. Yh-
teisvaikutukset voivat muodostua merkittä-
viksi.  

Alueet itsessään eivät kovin hyvin mahdol-
lista seudullisen koko luokan tuulivoima-
puistoa, mutta nykyistä maakuntakaavan 
tuulivoimaloiden alueen rajausta voisi olla 
mahdollista laajentaa pohjoisemmalle osa-
alueelle. Lähialueen suhteellisen suuri asu-
tuksen määrä asettaa kuitenkin rajoitteita.   
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Sijainti kunnan alueella (siniset alueet).  
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19. Saarisuo-Saunasuo 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Kahdesta pienestä osa-alueesta koostuva 
alue Väli-Olhavassa. Alueiden välillä etäi-
syyttä 3 km. 

Pinta-ala noin 2,5 km2 (eteläinen osa-alue 
1,3 km2 ja pohjoinen 1,2 km2) 

Arvio voimaloiden määrästä: 4-7 

Kohdenumero kartalla 19.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

Eteläinen osa-alue lähempänä 110 kV -voi-
majohtoa (etäisyys alle 3 km) ja pohjoinen 
400 kV -voimajohtoa (etäisyys lyhimmillään 
alle 2 km).  

Eteläisellä osa-alueella metsäautoteitä, 
pohjoisella osa-alueella ei tällä hetkellä juu-
rikaan tiestöä. Olhava-Oijärvi -maantie 
kummankin osa-alueen läheisyydessä.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Lähialueilla suunnitteilla runsaasti tuu-
livoimaa. Pohjoinen osa-alue rajautuu suun-
nitteilla olevan Yli-Olhavan hankkeen han-
kealueeseen.  Rakentamisen vaikutukset 
keskittyvät samalle alueelle. 

- Lähistöllä kohtuullisen paljon asutusta ja 
loma-asutusta (mm. Olhavanjokivarsi, Vuo-
siojanvarsi alueiden välissä). 

Muuta huomioitavaa - 

Maastonmuodot Kumpikin osa-alue tasaisia. Eteläisellä osa-
alueella jonkin verran pienipiirteisiä kor-
keusvaihteluja.  

Maaperä Eteläisellä osa-alueella monia maalajeja, 
pääasiassa kalliomaata ja hiekkamoreenia. 
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 Pohjoinen osa-alue pääasiassa paksua ja 
ohutta turvekerrosta sekä sekalajitteita 
maalajia.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueilla ei voimassa olevaa asema- tai yleis-
kaavaa. Eteläinen osa-alueen länsipuolella 
Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
(etäisyys noin 1,5 km). Pohjoinen osa-alue 
rajautuu Yli-Olhavan tuulivoimapuiston 
yleiskaavan suunnittelualueeseen.  

Maakuntakaavassa eteläisen osa-alueen 
länsipuolella arvokas suokehityssarjan alue 
(ask).  

Maanomistusolot Eteläisellä osalla viisitoista kiinteistöä, alu-
eella myös suuria kiinteistöjä. 

Pohjoisella osalla yhdeksän kiinteistöä, val-
taosa alueesta saman, valtioon omistaman 
kiinteistön alueella.  

Elinkeinot Ei poronhoitoaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset (mm. maisema ja lin-
nusto) Ollinkorven ja Yli-Olhavan tuulivoi-
mapuistohankkeiden kanssa.  

Vaikutukset lähialueen asukkaille ja loma-
asukkaille.  

Arvio Mahdollinen alue pienelle tuulivoimapuis-
tolle, mikäli yhteisvaikutukset olemassa ole-
vien ja vireillä olevien hankkeiden kanssa 
eivät osoittaudu mahdollisessa jatkosuun-
nittelussa merkittäviksi. 

Yksittäisenä alueena ei seudullisen kokoluo-
kan alue.  
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Sijainti kunnan alueella (siniset alueet).  



 

  

 

 
 

 

62 (67) 
 
IIN STRATEGISEN YLEISKAAVAN TUULIVOIMASELVITYS 

18.6.2020 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

20. Rahkasuonkangas 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Olhavanjoen eteläpuolella Olhavan ja Mau-
nulan välisellä alueella.  

Pinta-ala noin 3,7 km2.  

Arvio voimaloiden määrästä: 4-8 kpl 

Kohdenumero kartalla 20.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

110 kV -voimajohto vajaan 1,5 kilometrin 
etäisyydellä alueen länsipuolella. 

Alueen läpi kulkee kaksi metsäautotietä. Lä-
heisyydessä useita metsäautoteitä ja maan-
teitä.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Lähialueille rakentunut ja suunnitteilla 
runsaasti tuulivoimaa. Rakentamisen vaiku-
tukset keskittyvät samalle alueelle. 

+ Läheisyydessä ei luonnonsuojelu- tai Na-
tura-alueita 

- Olhavanjoen varressa ja Maunulan alu-
eella kohtuullisen paljon asutusta ja loma-
asutusta.  

- Sijoittuu lintujen muuton painopistealu-
eelle.   

Muuta huomioitavaa - 

Maastonmuodot Alue varsin tasainen, alueella soita ja niiden 
ympärillä hieman (5-10m) korkeampia alu-
eita.   

Maaperä Alue pääosin hiekkamoreenia, myös muun 
muassa Saraturvetta.  

Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueella ei voimassa olevaa asema- tai 
yleiskaavaa. 
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 Rajautuu eteläosastaan suunnitteilla vireillä 
olevan Ollinkorven tuulivoimapuiston yleis-
kaavan suunnittelualueeseen.   

Maanomistusolot Alueella paljon pitkiä, kapeita kiinteistöjä.  

Elinkeinot Poronhoito: alue ei poronhoitoaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset (mm. maisema, linnusto) 
Ollinkorven ja Yli-Olhavan tuulivoimapuis-
tohankkeiden ja olemassa olevien tuulivoi-
mapuistojen kanssa.  

Vaikutukset (mm. maisema) Maunulan ky-
lään ja Olhavanjokivarteen.  

Arvio Ei ensisijainen alue tuulivoimarakentami-
selle sijaintinsa vuoksi. Toteuttaminen li-
säisi osaltaan Ollinkorven tuulivoimahank-
keesta aiheutuvia vaikutuksia muun mu-
assa Olhavanjokivarren ja Maunulan kylän 
asukkaille. Lähialueella paljon olemassa 
olevaa tuulivoimaa. Toisaalta alueen raken-
taminen myös keskittäisi haittoja koska 
alue sijoittuisi suunnitteilla olevan tuulivoi-
mapuiston jatkoksi. Alueen rakentamis-
mahdollisuuksia on syytä tutkia tarkoin 
mahdollisessa jatkosuunnittelussa.  

Ei yksittäisenä alueena seudullisen koko 
luokan alue. 
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue).  
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21. Iijoen pohjoispuoli 

Luokittelu tarkastelu 2: 2. luokka 

Sijainti ja koko Laajahko, kapean mallinen alue Iijoen poh-
joispuolella.  

Pinta-ala noin 18,2 km2 

Arvio voimaloiden määrästä: 15-25 kpl 

Kohdenumero kartalla 21.  

Teknistaloudellisuus (etäisyys voimalin-
joista, oleva tiestö) 

110 kV -voimajohto kulkee alueen läpi. 

Alueella tiheä metsäautotieverkosto. Lähei-
syydessä hyvä maantieverkosto.  

Lähialueiden tuulivoimarakentamista 
puoltavat ja rajoittavat tekijät 

+ / - Lähialueilla suunnitteilla runsaasti tuu-
livoimaa (Ollinkorven tuulivoimapuisto). 
Rakentamisen vaikutukset keskittyvät sa-
malle alueelle. 

+ Alueella ja sen läheisyydessä jo ennestään 
ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa 
(mm. rautatie, ampumarata). 

- Lähistöllä runsaasti asutusta.  

- Lähialueella maakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita ja valtakunnallisesti mer-
kittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.  

Muuta huomioitavaa Alueen länsireunan läpi kulkee suunnitteilla 
oleva Iin ohikulkutie.  

Alue rajautuu keskiosassaan Sherwoodin 
metsän yksityisen mailla olevaan suojelu-
alueeseen (YSA).  

Maastonmuodot Pääosin tasainen alue. Suurimmat korkeus-
vaihtelut noin 10-15m. Maasto nousee itää 
kohti.  

Maaperä Alueella useita maalajeja, pääosin hiekka-
moreenia ja saraturvetta.  
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Kaavatilanne ja mahdolliset rajoitteet 
tai puoltavat tekijät olevista kaavoista 

Alueen länsireunan läpi kulkevan Iin ohikul-
kutien alueella on voimassa Iin keskustaaja-
man osayleiskaavan laajennus (Asemakylän 
osayleiskaava). Kaava koskee tältä osin ai-
noastaan tieyhteyttä.  

Maanomistusolot Maanomistusolot pirstaleiset. Paljon pitkiä, 
kapeita kiinteistöjä. Itäosassa hieman suu-
rempia kiinteistöjä.  

Elinkeinot Poronhoito: länsiosa poronhoitoaluetta. 
Osa tästä alueesta jäkälälaidunaluetta.  

Yleiskaavassa / jatkosuunnittelussa eri-
tyisesti huomioitavaa 

Yhteisvaikutukset Ollinkorven tuulivoima-
puistohankkeen kanssa.  

Maisema- ja meluvaikutukset Iin keskus-
taan, Jakkukylään ja Iijokivarteen.  

Vaikutukset Jakkukylän ja Karjalankylän 
maakunnallisesti arvokas maisema-alueille. 

Sosiaaliset vaikutukset (ihmisten elinympä-
ristö, virkistys) 

Vaikutukset RKY-kohteille (Vanha Hamina ja 
Akolan tila).  

Arvio Ei ensisijainen alue taajaman ja Iijoen lähei-
syyden vuoksi. Läheisyyteen suunnitteilla 
Ollinkorven tuulivoimapuisto. Useita mah-
dollisessa jatkosuunnittelussa selvitettäviä 
asioita. Osia laajasta alueesta voisi olla 
mahdollista ottaa tuulivoimatuotannon 
käyttöön.    

Sijoittuu pieneltä osin länsireunastaan maa-
kuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle. 
Muilta osin ei ensisijainen seudullinen alue. 
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Sijainti kunnan alueella (sininen alue). 


