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Tiivistelmä
Hanke

Arvioitavat vaihtoehdot

Suunnitteilla oleva PROKON Wind Energy Finland
Oy tuulivoimapuisto Hyrynsalmelle Lumivaaran
itärinteelle Määtänkuljun alueelle sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta 10 kilometriä länteen ja
Ristijärven keskustasta 17 kilometriä pohjoiseen. Hankealueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 10 tuulivoimalaa.

Tarkasteltavana on kaksi tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu 0-vaihtoehto.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta, tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä
yhdistämistä maakaapeleista, sähköverkkoon
liittämistä varten tarvittavasta sähköasemasta,
kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot ja voimajohtoyhteyksien linjaukset
tarkentuvat hankesuunnittelun ja hankealueen
kaavoituksen edetessä.

Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämisessä valtakunnan verkkoon tarkastellaan kahta
sähkönsiirtovaihtoehtoa.
VE O

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
VE 1

Tuulivoimalat
Rakennetaan Lumivaaran alueelle 8 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2-5 MW.
Tuulivoimaloiden napakorkeus on noin
110–165 m ja roottorin halkaisija 110–
130 m, jolloin kokonaiskorkeus enintään
230 m.

Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankealueen koko on 400 hehtaaria.
Hankkeesta vastaava

Tuulivoimalat

VE 2

Hankkeesta vastaa PROKON Wind Energy Finland Oy, joka on osa saksalaista yritysryhmää
PROKON. PROKON on keskittynyt uusiutuviin
energialähteisiin ja sillä on nyt 51 käynnissä
olevaa tuulivoimapuistoa. Suomen toimipiste
sijaitsee Vaasassa (perustettu 2011).

Tuulivoimalat
Rakennetaan Lumivaaran alueelle 10 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2-5
MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on
noin 110–165 m ja roottorin halkaisija
110–130 m, jolloin kokonaiskorkeus enintään 230 m.

Hankkeen perustelut ja tavoitteet
Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä
niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi
on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Tuulivoiman osalta Suomen tavoitteena on nostaa
tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä
noin 450 MW:n tasosta noin 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho
tulisi olemaan enintään noin 50 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 130,5 GWh
luokkaa, mikä vastaa noin 10 prosenttia koko
Kainuun vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Sähkönsiirto
VEA

Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö liitetään maakaapelilla uudelle rakennettavalle sähköasemalle hankealueen koillispuolelle. Sähköasemalta liittymä olemassa
olevaan Loiste Sähköverkot Oy:n Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohtoon.

VEB

Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankealueelta rakennetaan uusi
110 kV Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettava voimajohto sijoittuu aluksi
1,2 kilometrin matkalla uuteen johtokäytävään Seitenoikea-Puolanka voimajohdolle saakka ja loppumatkalla Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon
rinnalle. Ilmajohdon pituus on noin 11,7
kilometriä.
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Hankkeen tekniset tiedot
Tuulivoimapuistohanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit, sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tai
ilmajohdot sekä voimaloiden välisen huoltotiestön.
Selite

VE 1

VE 2

8

10

Kokonaisteho (MW) ~

16-40

20-50

Vuotuinen sähköntuotanto GWh ~

42-104

52-130

Parannettava tiestö, pituus [km]

1,5

1,5

Parannettava tiestö, maa-ala [ha]

1,5

1,5

Rakennettava tiestö, pituus [km]

4

5

Rakennettava tiestö, maa-ala [ha]

4

5

18 000

21 000

Teiden rakennusmateriaalien kuljetusten määrä [ajoneuvoa]

530–660

640–790

Rakennettava maakaapeli VE A [km]

0,7

0,7

Rakennettava ilmajohto VEB [km]

11,7

11,7

Kokoamisalueen maa-ala [ha]

8

10

Maa-ala voimajohdot VEB [ha]

20

20

Rakennuskausien määrä*

1

1

Voimaloiden lukumäärä

3

Teiden rakennusmateriaalit (m )

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Yleiskuvaus
Tuulivoimapuiston alue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustan lounaispuolella ja
noin 17 kilometriä Ristijärven keskustan pohjoispuolella. Alue sijoittuu Ristijärvi—Hyrynsalmi
välisen seututien (Vanhatie) ja valtatien 5 länsipuolelle.
Hankealueen pinta-ala on yhteensä noin 4 km2
ja maat ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on metsätalouskäytössä ja alueella
on jonkin verran metsäautotieverkostoa. Hankealueella ei ole maatalouskäytössä olevia peltoalueita.
Lähin kylä on alueen luoteispuolelle sijoittuva
Lietekylä noin 2,3 km etäisyydellä hankealueesta.

Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi. Hankkeen rakentamisen aikana kunkin
tuulivoimalan ympäriltä raivataan puusto ja
maankäyttö muuttuu rakennettavien tuulivoimaloiden huoltoteiden ja sähköasemien alueilta.
Vaikutukset ovat pitkäkestoiset mutta yksittäisten voimaloiden osalta maankäytölliset vaikutukset kohdistuvat suhteellisen pienelle alalle.
Tuulivoimapuiston alue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena. Toiminnassa
hyödynnetään osin olemassa olevaa tiestöä,
eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon.
Metsätieverkon parantaminen lisää alueen metsän hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta niin virkistyskäytön kuin metsätalouden
kannalta.
Tuulivoimaloiden rakentaminen ei rajoita alueen
muuta metsätaloutta tai virkistyskäyttöä palvelevaa rakentamista. Aluetta voidaan edelleen
käyttää metsätalousalueille tavanomaisella tavalla. Tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta.
Hanke ei estä alueen virkistyskäytön kuten sienestyksen, marjastuksen ja metsästyksen jatkumista. Tuulivoimapuisto voi kuitenkin paikallisesti heikentää maakuntakaavaan merkittyjen
ohjellisten virkistysreittien virkistysarvoja luontomatkailukohteina,
esimerkiksi
muuttuvien
näkymien vuoksi. Hanke ei tule merkittävästi
vaikuttamaan loma-asuntojen määrään seudulla.
Tuulivoimapuiston purkamisen jälkeen alue vapautuu muuhun maankäyttöön.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei kohdistu
sellaisia yhdyskuntarakenteen tai maankäytön
kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa
yhteen tuulivoimarakentamisen kanssa. Kunnan
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tuulipuiston vaikutukset ovat marginaalisia.
Lumivaaran tuulivoimapuisto ei ole ristiriidassa
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai
Kainuun maakuntakaavan maankäytöllisten tavoitteiden kanssa. Hankealueelle laaditaan tuulivoimaosayleiskaava.

Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee TDC:n 51
metriä korkea linkkimasto.
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Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealue on
tyypillistä Kainuun vaaramaisemaa. Hankealueen
maisemakuvaa hallitsee talousmetsä, jossa vaihtelevat eri kehitysvaiheissa olevat metsät ja
metsäautotiet. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien alueet ovat tavanomaista avohakkuin muokattua talousmetsää ja pienialaisia ojitettuja
soita.
Yleisesti voidaan todeta, että mitä etäämmäksi
tuulivoimapuistosta edetään, sen vähäisempiä
maisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat. Alle
viiden kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta
tuulivoimala on näkyessään varsin hallitseva
elementti maisemassa. Yli viiden kilometrin säteellä tuulivoimala näkyy vielä hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa
olla vaikea hahmottaa. Yli 12 kilometrin etäisyydellä näkyvyys tuulivoimapuistoon on jo sen
verran
rajoittunut,
ettei
tuulivoimapuistoa
useimmiten voida edes kunnolla havaita.
Tarkasteltavat toteutusvaihtoehdot VE1 ja VE2
aiheuttavat muutoksia hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuvaan. Lähialueen asutus on sijoittunut Kainuun vaaraseudulle tyypillisesti hajanaisesti vaarojen rinteille ja vesistöjen
äärille. Lähimaisemassa Lietekylällä ja Karpinvaarassa pienet vaaranrinteiden peltoalat ja
muutaman talon ryhmät ovat tyypillisiä. Asutukseen kohdistuvat maisemavaikutukset jäävät
hankealueen lähialueilla molemmissa vaihtoehdoissa kokonaisuudessaan vähintään kohtalaisiksi. Joidenkin pihapiirien osalta, lähinnä Lietekylän asuinrakennusten yhteydessä, vaikutukset
voivat kokijasta riippuen kohota jopa merkittäviksi molempien hankkeiden toteutuessa. Oravijärven rannalta eroa vaihtoehdoissa ei juurikaan
ole, ja kaikki voimalat näkyvät miltei kokonaisuudessaan. Oravijärvellä maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on vähintään kohtalainen. Karpinvaaraan näkyvät lähinnä vain voimaloiden
lavat, tornirakenteiden jäädessä katveeseen
pellonreunapuuston taakse. Karpinvaarassa maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi.
Vaihtoehdon VEA sähkönsiirrosta aiheutuvat
vaikutukset ovat paikallisia, eivätkä maakaapeloinnissa kohdistu maisemaan. Uusi sähköasema
sijoittuu metsäalueelle. Sähkönsiirtovaihtoehtossa VEB rakennetaan ilmajohtoa joka edellyttää
täysin uuden johtokäytävän raivaamista 1,2
kilometrin matkalle sekä lisäksi ilmajohdon rakentamista olevan 110 kV voimajohtoreitin rinnalle 10,5 kilometrin matkalle. Sähkönsiirtoreitin
VEB vaikutukset maisemaan voidaan katsoa
vähäiseksi, sillä uusi voimajohto sijoittuu pääosin olemassa olevan sähkönsiirtoreitin rinnalle.
Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen ei
sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisemaFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

alueita. Kulttuuriympäristön osalta hankealue
sijoittuu syrjäiselle alueelle. Maakuntakaavassa
kulttuurihistoriallisena kohteena osoitettu Johanin luhtiaitta Karpinvaarassa sijoittuu noin 5
kilometrin etäisyydelle hankealueesta ja lähimmillään 1,4 kilometrin etäisyydelle SeitenoikeaPuolanka voimalinjan rinnalle sijoittuvasta sähkönsiirtovaihtoehdosta VEB. Johanin luhtiaitan
arvo ei itsessään heikkene tuulipuiston maisemavaikutusten vuoksi, vain rakennusta ympäröivän maiseman luonne muuttuu tuulivoimaloiden tulon myötä ja rakennusta ympäröivä maisema muuttuu teknisemmäksi.
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Hankealueelle tai sähkönsiirtoreittien läheisyyteen ei sijoitu entuudestaan tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Hankealueelle ja sähkönsiirtoreittivaihtoehdoille
suoritettiin
muinaisjäännösinventointi syksyllä 2013. Arkeologi ei paikallistanut alueen inventoinneissa uusia muinaisjäännöksiä.
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Lisäksi
voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä.
Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin paikallisia ja
vähäisiä. Tuulipuiston toiminnan aikana ei vaikutuksia aiheudu ja maaperän pilaantumisriski on
hyvin vähäinen.
Hankealueen vallitseva maalaji on hienoainesmoreeni. Voimaloiden ja infran rakennettavuuden kannalta maaperä on melko hyvää eikä suuria massanvaihtoja oletettavasti tarvita. Hankealueelle ei sijoitu merkittävästi turvemaita, mutta sähkönsiirtoreitti VEB sijoittuu suurelta osin
rakennettavuudeltaan vaativammille turvemaille.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Lumivaaran hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen
vesienhoitoalueella (VHA 3), missä se sijoittuu
Oulujoen päävesistöalueella (59) Hyrynsalmen
reitin alaosaan (59.4) ja edelleen Lietejoen valuma-alueelle (59.45) sekä Hyryjärven valumaalueelle (59.43). Hankealueelle sijoittuu hyvin
niukasti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä. Hankealueen eteläosaan Kaivopuron alueelle sisältyy luonnontilaisen kaltaisia
uomanosia. Hankealuetta lähimmät järvet ovat
luoteessa noin 2,5 km etäisyydellä sijaitseva
Lietejärvi ja noin 3 km etäisyydellä kaakossa
sijaitseva Oravijärvi. Pintavesiin mahdollisesti
kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan
hankkeen rakentamisaikana, jolloin pintamaan
poisto saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta.
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Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hankealuetta lähin Portinsärkän pohjavesialue sijaitsee noin 3,7 km etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Hankkeen rakentaminen ei
aiheuta riskiä pohjaveden pilaantumiselle tai
pohjaveden virtausolosuhteiden merkittävälle
muutokselle.
Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdoissa VEA ja
VEB sähkönsiirron rakenteita ei sijoitu pohjavesialueille tai niiden välittömään läheisyyteen.
Hankkeen sähkönsiirron voimajohtopylväiden
rakentamistoiminta ei aiheuta haitallista vaikutusta pohjavesialueiden pohjaveden korkeuteen
ja muuntoasema ei sijoitu pohjavesialueelle.

ja ovat tyypiltään paikallisia ja osin myös palautuvia.
Vaikutukset linnustoon
Hankealueen pesimälinnusto koostuu pääosiltaan tavanomaisilla metsätalousalueilla pesivistä
ja alueellisesti yleisistä lintulajeista. Hankealueen pesimälinnustoselvityksissä havaittiin yhteensä 63 lintulajia, joista 42 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi.
Hankealueen pesimälajistoon kuuluu 20 suojelullisesti arvokasta lajia, joista hankkeen kannalta
merkittävimmäksi arvioitiin uhanalainen (vaarantunut, VU) sinipyrstö. Hankealueella esiintyy
sinipyrstön lisäksi myös muita vanhojen metsien
tyyppilajeja.

Vaikutukset kasvilisuuteen ja luontokohteisiin
Alueen metsät Määtänkuljun rinteillä ovat kuusivaltaisia tuoreita kankaita. Määtänkuljun laella
kuuset ovat tykkylumen runtelemia ja metsät
osin luontaisesti harvakasvuisia. Suurin osa
hankealueen pinta-alasta on muutama vuosi
sitten päätehakattua tai puustoltaan nuorta taimikkoa. Hankealueelle ei sijoitu luonnontilaisia
soita, pienialaisia korpia lukuun ottamatta.
Merkittävimmät luontokohteet tuulipuistoalueella
ovat luonnontilaisia purouomia ja niiden yhteyteen sijoittuvia lehtokorpia ja aitokorpia. Lisäksi
arvokohteina on rajattu pienialainen korpiräme
ylärinteeltä. Luontokohteet ovat Metsälain 10
§:n määritelmän mukaisia. Alueen pohjoisosan
rehevin rinnekuusikko on lahopuustoinen ja
myös pesimälinnuston kannalta edustava alue,
josta rajattiin luonnon monimuotoisuuskohde.
Maakaapelireitin varrelle ei sijoitu erityisiä luontoarvoja, sillä reitti on alarinteen taimikoiden ja
puustoltaan nuorten korpimuuttumien alueella.
Sähkönsiirtoreitti VEA sivuaa Tuppipuron reheviä
korpia, joista edustavimmat osat sijoittuvat tien
itäpuolelle. Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon rinnalle sijoittuva johtokäytävä VEB ylittää muutaman laiteiltaan ojitetun suoalueen.
Johtoreitille sijoittuu yksi metsälain määritelmän
mukainen niukkapuustoinen suo.
Voimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat kaikki
tavanomaiseen talousmetsään. Yhtään rakennuspaikkaa tai huoltotielinjausta ei sijoitu edustavimmille luontokohteelle tai siten niiden läheisyyteen, että pienilmasto- tai vesitalousvaikutus
olisi merkittävä. Luonnon monimuotoisuus kohteeksi rajatun rinnekuusikon etelärajalle sijoittuu
huoltotielinjaus, joka kaventaa vähäisesti kohdetta alueella, jossa viereisen taimikon ja aukon
aiheuttama reunavaikutus on jo muuttanut luontokohteen edustavuutta. Rakentamisen yleiset
kasvillisuusvaikutukset
kohdistuvat
pääosin
puustoltaan nuorten talousmetsien tavanomaiseen lajistoon ja yleisiin metsäluontotyyppeihin
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Hankealueen kautta kulkeva lintujen muutto
todettiin melko vähäiseksi, eikä alueelta tunnistettu kevätmuutonaikaisia merkittäviä muuttoreittejä. Viereisen Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen muuttolinnustoselvitysten tulokset tukevat päätelmiä Lumivaaran sijoittumisesta muuttolinnuston kannalta vähempiarvoiselle
alueelle.
Hankealue sijoittuu tavanomaiselle voimakkaasti
käsitellylle metsätalousalueelle. Alueelle sijoittuu
pienialaisesti edustavampaa vanhan metsän
lintulajiston elinympäristöä, jonne on sijoitettu
kaksi tuulivomalan rakennuspaikkaa huoltoteineen. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei hävitä
vanhan metsän lintulajien elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista. Tuulivoimaloiden
melu- ja häiriövaikutukset saattavat heikentää
sinipyrstön reviirien elinkelpoisuutta ja vaikuttaa
reviirien sijoittumiseen alueella. Hankkeen vaikutukset sinipyrstöön eivät kohoa merkittäviksi.
Tuulivoimahankkeella saattaa olla paikallisia vaikutuksia populaatiotasolla, mutta vaikutukset
eivät merkittäviä alueellisesti tai valtakunnallisesti. Lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt
sijoittuvat hankealueen länsipuolelle. Hankealueen muuhun pesimälajistoon kohdistuvat vaikutukset jäävät pääosin vähäisiksi.
Hanke aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia alueen kautta kulkevaan muuttolinnustoon, koska
se sijoittuu päämuuttoreittien ulkopuolelle.
Vaikutukset muuhun eläimistöön
Hankealueella tavattava nisäkäslajisto koostuu
tyypillistä
metsätalousvaltaisen
havumetsävyöhykkeen lajistosta, joka käsittää etupäässä
alueellisesti yleisiä ja tavanomaisia lajeja. Hirvieläimistä alueella tavataan satunnaisesti myös
metsäpeuraa, sillä alue sijoittuu metsäpeuran
levinneisyyden pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen etelärajalle. Alueella esiintyvät levinneisyytensä puolesta myös kaikki suurpetomme, joista
todennäköisimmin karhu ja ilves.
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Vaikutukset riistaeläimiin ja metsästykseen
Hankealue sijoittuu Hyrynsalmen–Ristijärven
riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle, ja Lietekylän Metsästysseura ry:n metsästysvuokraalueille. Lumivaaran hankealue kattaa noin 8 %
seuran metsästysvuokra-alueista. Hirvi on alueilla metsästettävistä saalislajeista lihan arvon
kannalta merkittävin, ja pienriistasta etenkin
metsäkanalinnut virkistysarvon kannalta merkittävimpiä.
Ensisijaisia vaikutusmekanismeja riistalajistolle
ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset
häiriövaikutukset, tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sekä sähkönsiirron rakentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset ja alueen pirstoutuminen. Tuulivoimapuiston rakentamisesta
aiheutuva häiriövaikutus voi karkottaa riistaa
hankealueilta, mutta vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja tyypiltään metsänkäsittelytoimien kaltaisia. Tuulivoiman rakentamisalue saattaa jonkin verran muuttaa hirvien kulkureittejä seudulla, etenkin muiden hankkeiden yhteisvaikutusten
myötä. Pienriistalle aiheutuvat vaikutukset ovat
vähäisiä.
Tuulivoimatuotannon lähialueella asuville metsästäjälle ja marjastajalle alueiden metsästys- ja
virkistyskäytön heikkeneminen voidaan kokea
merkittäväksi. Marjastukselle tuulivoimaloiden
huoltotiestöstä koetaan olevan myös hyötyä
saavutettavuuden parantuessa. Lietekylän metsästysseuran alueilla käy vuosittain myös ulkomaalaisia hirvenmetsästäjiä Ukkohallan Matkailupalveluiden organisoimana. Hankkeesta ei
arvioida aiheutuvan merkittäviä vetovoimaan
heikentäviä vaikutuksia seudun metsästysmatkailulle.
Vaikutukset suojelualueisiin ja huomionarvoiseen
lajistoon
Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita.
Hankealuetta lähimmäksi sijoittuu Peuravaaran
vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, joka
on myös osa Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo–Peuravaaran Natura-aluetta ja Kainuun
vaarajaksojen metsät FINIBA-aluetta. Lähimmillään Peuravaaran osa-alue sijoittuu noin 1,2 km
etäisyydelle hankkeen voimalapaikoista. Tuulivoiman vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin tai suojeluperusteina esitettyjen luontotyyppien ominaiseen lajistoon arvioidaan melko
vähäisiksi.
Hankealueelta ei ole aiempaa paikkatietoa uhanalaisesta lajistosta. Lähimmät uhanalaisen lajiston havainnot koskevat liito-oravaa, ja sijoittuvat alueen pohjoispuolella vaaran alarinteelle
reilun 1 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

loista. Hankealueen metsät ovat pääasiassa liitooravan elinympäristöksi huonosti soveltuvia nuoria ja mäntyvaltaisia metsiä, joissa ei ole juurikaan lajin ravinnoksi kelpaavaa haapaa ja leppää. Alueelle sijoittuu pienialaisesti liito-oravan
elinympäristöksi tyypillisiä iäkkäitä kuusikoita,
joista kuitenkin puuttuu kokonaan lajin ravintopuut. Liito-oravainventoinnin yhteydessä lajista
ei tehty lainkaan havaintoja.
Hankealueen
lepakkoselvitysten
yhteydessä
havaittiin vain yksi pohjanlepakko. Alueelle ei
sijoitu lepakoiden tärkeitä ruokailualueita eikä
lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, eikä alueelle
sijoitu lepakoille tyypillisiä elinympäristöjä. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sijoittuu todennäköisesti alueen pohjoispuoleisen
asutuksen piiriin, jossa on vanhoja rakennuksia.
Viereisen Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen lepakkoselvitysten tulokset tukevat
Prokon Lumivaaran lepakkoselvitysten tuloksia.
Alueen kasvillisuusinventoinneissa merkittävimmät lajihavainnot koskivat silmälläpidettävää
raidankeuhkojäkälää ja vanhan metsän indikaattorikääväkkäitä. Arvokkaat luontokohderajaukset turvaavat myös potentiaalisimmat arvolajiston elinympäristöt.
Hankkeen vaikutuksia alapuolisten vesistöjen
raakulle ja taimenelle on arvioitu rakentamisesta
aiheutuvan kiintoaineskuormituksen osalta. Vaikutuksia ei kohdistu niihin latvavesiin, joiden
valuma-alueella sijaitsevat potentiaalisimmat
raakun elinalueet. Vakutukset Oravijärven valuma-alueelle jäävät tarkoin suunnitelluilla tieraketamistoimilla myös vähäiseksi, eivätkä heikennä
raakun kriittistä tilaa entisestään.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia eikä
loma-asuntoja. Lähialueen vakituinen ja lomaasutus on keskittynyt kyliin ja vaarojen rinteille
hankealueen ympärillä. Lähimmät asuinrakennukset ovat hankealueen pohjoispuolella hieman yli
kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista.
Tiiviimpää asutusta on Lietekylän, Oravivaaran,
Karpinvaaran ja Peuravaaran kylissä. Hankealueen
lähistöllä 5 kilometrin sisällä asuu 60 vakituista
asukasta.
Loma-asutus on sijoittunut vesistöjen äärelle.
Lähimmät loma-asunnot ovat Lietekylässä noin
2,2 kilometrin etäisyydellä ja Oravijärven ympäristössä noin 3,3 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta. Viiden kilometrin säteellä voimaloista sijaitsee 60 lomarakennusta.
Tuulivoimapuiston asumisviihtyisyyteen kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisema-,
ix
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melu- sekä valo- ja varjostusvaikutukset. Vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea niiden asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, joiden koti tai
loma-asunto on tuulivoimaloiden melu- tai varjostusalueella tai näköetäisyydellä voimaloista ja
jotka kokevat voimalan äänen, varjostuksen tai
näkymisen häiritseväksi.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä hankealueen virkistyskäyttöä. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa
kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä ja maisemaa teknisemmäksi ja voimaloiden ääni, varjostus
ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Alueen maisemaan ja tekniseen ilmeeseen on aiemmin vaikuttanut myös Määtänkuljun
laelle sijoitettu linkkimasto.
Tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä ja laajaalaisia terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista ei
myöskään aiheudu erityisiä onnettomuusriskejä ja
niiden vaikutukset turvallisuuteen ovat vähäisiä.
Terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyvät pelot
voivat kuitenkin heikentää asumisviihtyisyyttä
sekä alueella liikkumisen ja virkistyskäytön miellyttävyyttä.

Ympäristöministeriön ehdottamat melun yöaikaiset suunnitteluohjearvot ylittyvät Natura 2000alueen itäosassa molemmissa vaihtoehdoissa
hieman.
Matajataajuisen melun mallinnukset osoittavat
että Stm:n Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot eivät ylity missään mallinnetussa kohteessa.
Suomessa ei ole olemassa ohjeellisia raja-arvoja
sallituille varjostusajoille. Saksassa ja Ruotsissa
tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset saavat
olla enintään 8 tuntia/vuosi.
Kummassakaan vaihtoehdossa asuin- tai lomarakennuksiin ei kohdistu raja-arvon 8 tuntia/vuosi ylittäviä varjostusvaikutuksia.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Aluetta voidaan edelleen käyttää metsätalousalueena sekä talousmetsien virkistyskäyttöön,
kuten metsästykseen, sienestykseen, marjastukseen ja luonnon tarkkailuun.
Vaikutukset porotalouteen

Sähkönsiirron vaikutukset ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen syntyvät pääosin maisemassa tapahtuvien muutosten sekä terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyvien pelkojen kautta. Sähkönsiirron vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat suurimmat niillä voimajohdon
osuuksilla, joilla voimajohto sijoittuu uuteen
maastokäytävään.
Melu- ja varjostusvaikutukset
Tuulivoimaloiden rakentamisesta syntyvä melu
on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa
olevaa työkoneiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa ääntä. Melua syntyy ja loppuu lyhyin
väliajoin eri paikoissa sitä mukaa, kun rakentaminen etenee. Käynnissä olevista tuulivoimaloista syntyvä humiseva ääni voidaan käyttöajan ja
vaikutusalueen laajuuden puolesta pitää rakentamisen aikaista ääntä merkittävämpänä.
Tuulivoimaloiden melu mallinnettiin ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 ”Tuulivoimaloiden
melun mallintaminen” mukaisesti. Mallinnettavana voimalatyyppinä käytettiin markkinoiden
äänekkäintä voimalatyyppiä, jonka lähtömelutaso on 107,5 dB. Lähtömelutasoa lisäksi korotettiin ohjeiden mukaisesti 2 dB, koska hankealueella tuulivoimaloiden perustukset ovat yli 60
metriä korkeammalla kuin läheiset häiriintyvät
kohteet.
VNp:n mukaiset ohjearvot eivät ylity kummassakaan vaihtoehdossa missään häiriintyvissä
kohteissa. Yksi asuinrakennus sijoittuu 40 dB
melualueen rajalle vaihtoehdoissa VE2.
x

Hyrynsalmi sijoittuu poronhoitoalueen etelärajalle. Lumivaaran hankealue sijoittuu Hallan paliskunnan lounaisosaan ja se sijoittuu laajemmalle
porojen rykimä- ja talvilaidunalueelle.
Rakentamisenaikainen toiminta saattaa vaikuttaa porojen syksyiseen kulkemiseen alueella,
mutta vaikutus ei ole pysyvä. Hankkeen vaikutukset yksistään tai molempien Lumivaaran
hankkeiden yhteisvaikutukset eivät merkittävästi
muuta paliskunnan lounaisosan parhaita jäkälälaitumia. Vaaranrinteille sijoittuu lähinnä kevättalvella käytettäviä luppolaitumia.
Hankkeen rakentamisen aikainen työmaaliikenne
saattaa aiheuttaa lisääntyneen riskin porokolareille. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset
Hallan paliskunnan lounaisosan poronhoidolle
aiheutuvat talviaurattavan tiestön vuoksi kohonneena riskinä porojen kulkeutumiselle paliskunnan ulkopuolelle. Lisäksi tämä aiheuttaa riskin
metsäpeuran rotupuhtaudelle.
Liikenne
Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen syntyvät hankkeen rakentamisen aikana murske- ja
betonikuljetuksista sekä voimaloiden rakenneosien kuljetuksista. Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten kokonaismäärä on suurin. Vaihtoehdossa
VE1 kuljetusmäärä on hieman alhaisempi, koska
tuulivoimaloita on vähemmän. Vuorokausikohtaisissa raskaan liikenteen määrissä vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittäviä eroja,
mutta vaihtoehdossa VE2 liikennemäärä on hieFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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man suurempi johtuen suuremmasta voimalamäärästä ja yhtä pitkästä rakennusajasta kuin
vaihtoehdossa VE1. Liikenteen määrä kasvaa
suhteellisesti eniten hankealueen yksityisteillä ja
lähiympäristön maanteillä. Tarkastelluilla teillä
raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin
kokonaisliikennemääriin nähden kohtalaista tai
vähäistä, mutta nykyisiin raskaan liikenteen
määriin nähden kasvu on huomattava. Tämä voi
heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa kuljetusreittien varrella. Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on kuitenkin melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen
koko kuljetusreitillä.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat huoltokäynneistä ja
ovat näin ollen vähäiset.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdoilla ei
ole vaikutuksia liikenteeseen, kun voimajohdon
risteämissä maanteiden ja radan kanssa otetaan
huomioon erikoiskuljetusten vaatimat tilavaatimukset erityisesti alikulkukorkeuden osalta.
Viestintäyhteydet ja tutkat
Puolustusvoimilta on pyydetty lausuntoa hankkeen vaikutuksista tutkajärjestelmään. Puolustusvoimien lausuntoa tutkaselvityksen tarpeesta
odotetaan saapuvaksi talvella 2014-15.
Hankealueelle sijoittuu TDC:n omistama linkkimasto. Linkkiyhteyksien omistajiin ja toimijoihin
on oltu yhteydessä ja alustavassa voimalasijoittelussa on huomioitu linkkiyhteydet.
Digita Oy:n lähin antenni-tv:n asema sijaitsee
Hyrynsalmen Paljakassa ja päälähetinasema
sijaitsee Vuokatissa. Lietekylän alueen antennitv:n vastaanotto tapahtuu Paljakan täytelähetinasemalta, joten tuulivoimapuisto ei sijoitu
lähetinaseman ja vastaanottimien väliin eikä
hankkeella arvioida olevan vaikutuksia tvvastaanottoon.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla. Hankkeella ei ole
vaikutuksia säätutkien toimintaan.
Yhteisvaikutuksen muiden hankkeiden kanssa
Useiden tuulipuistojen toteutuessaan seudun
luontokohteille ja kasvillisuudelle aiheuttamat
vaikutukset kohoavat luonnollisesti suuremmiksi.
Vaara-alueiden metsäisille luontotyypeille aiheutuva pirstoutumisen lisääntyminen ja metsätalouden vaikutukset yhdessä heikentävät laajemmalla alueella Kainuun vaarajakson metsien
monimuotoisuutta. Kaikissa tuulivoimahankkeisFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

sa kuitenkin arvokkaimmat luontokohteet lähtökohtaisesti huomioidaan hankesuunnittelussa.
Vaaranrinnekuusikoiden edustavuuteen vaikuttaa tuulivoimahankkeita enemmän voimakas
metsätalous, joka näkyy myös maisemakuvassa.
Ihmisten elinoloihin kohdistuvet merkittävimmät
yhteisvaikutukset liittyvät lähinnä meluun, maisemaan ja virkistyskäyttöön sekä liikenteeseen.
Useamman
tuulivoimapuiston
rakentamisen
seurauksena ympäristön muutokset kohdistuvat
laajemmalle alueelle ja tuulivoimapuistojen rakentamisalue kattaa myös suuremman osan
asukkaiden mm. marjastukseen ja ulkoiluun
käyttämistä alueista. Riistan liikkumiselle ja hirvikannoille aiheutuvat yhteisvaikutukset saattavat kohota jopa merkittäviksi useiden seudun
tuulivoimahankkeiden mahdollisesti toteutuessa.
Tuulivoimapuistojen vaikutusalueet ovat laajat ja
niiden maankäyttöä rajaava vaikutus kasvaa
suoraan suhteessa pinta-alaan.
Otsotuulen ja PROKONin tuulivoimahankkeilla
tulee olemaan yhteisvaikutuksia Lumivaaran
linnustoon, koska hankkeet pirstovat vanhan
metsän lintulajien elinympäristöjä. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset lintujen elinympäristöihin arvioidaan kuitenkin alueella harjoitettavaa metsätaloutta vähäisemmäksi. Tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutuksia
muodostuu
myös häiriövaikutusten kautta. Häiriövaikutusten
arvioidaan kohdistuvan voimakkaimpina vaarantuneeksi luokiteltuun sinipyrstöön. On kuitenkin
todennäköistä, että tuulivoimahankkeet eivät
yhdessä muodosta merkittäviä vaikutuksia Peuravaaran–Lumivaaran alueella tai laajemmin
Kainuun vaarajaksolla esiintyville sinipyrstöille.
Muun eläimistön osalta Otsotuulen ja PROKONin
tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset kohdistuvat voimakkaimpina vanhaa metsää suosivan
eläinlajiston elinympäristöihin. Hankkeet pirstovat yhdessä Peuravaaran vanhan metsän alueen
ympäristöön sijoittuvia pienialaisempia metsäkuvioita, joka saattaa jossain määrin vaikuttaa
vanhaa metsää suosivien eläinten liikkumiseen
alueella. Metsätalouden ennestään pirstomalla
alueella vaikutusten ei kuitenkaan arvioida kohoavan merkittäviksi.
Useiden tuulivoimahankkeiden sekä metsätalouden aiheuttamat yhteisvaikutukset Hallan paliskunnan poronhoidolle saattavat kohota merkitykseltään yksittäistä hanketta suuremmiksi.
Tuulipuistohankkeet eivät kuitenkaan sijoitu
paliskunnan merkittäville jäkälälaitumille.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat lähinnä asuin- ja lomara-

xi

PROKON Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

PROKON Wind Energy Finland Oy

TIIVISTELMÄ

kentamiseen. Tuulivoimahankkeiden meluvaikutusalueille ei voida osoittaa uutta rakentamista.
Otsotuuli Oy:n ja PROKONin tuulivoimahankkeiden aiheuttamat maisemavaikutukset voimistuvat jonkun verran yksittäiseen hankkeeseen
verrattuna. Tuulivoimahankkeet ovat niin lähekkäin että ne muodostavat käytönnössä yhtenäisen tuulipuistoalueen ja molempien hankeiden
voimalat näkyvät samoihin tarkastelupisteisiin.
Useamman tuulivoimapuiston toteutuessa rakentaminen muuttaa laajan alueen maisemakuvaa ja tarkastelupisteestä riippuen tuulivoimalat
voivat olla havaittavissa useasta suunnasta.
Etäisyyttä muihin kuin Lumivaaran tuulivoimahankkeisiin on kuitenkin sen verran että tarkastelupisteestä riippuen joku puistoista on hallitsevampi ja muut näkyvät korkeintaan taustamaisemassa.
Lumivaaran tuulivoimahankkeiden yhteinen meluvaikutus ulottuu hieman laajemmalle aluelle
kuin yksittäisen hankkeen. Meluvaikutukset
asuin- tai lomarakennuksille eivät kuitenkaan
olennaisesti lisäänny.
Liikenteelliset vaikutukset voivat muodostua
yhdessä Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston kanssa kanssa lähes kaksinkertaisiksi tietyillä tieosuuksilla mikäli hankkeiden rakentaminen
ajoittuu samalla ajalle. Liikenteen lisääntyminen
voi heikentää jonkin verran liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Vaikutukset liikenteeseen ajoittuvat hankkeiden rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikennemäärät palautuvat ennalleen.
Useamman
tuulivoimahankkeen
toteutuessa
työllisyyteen ja aluetalouteen kohdistuvat myönteiset vaikutukset lisääntyvät. Matkailuelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin
maisemallisina vaikutuksina. Prokonin ja Otsotuulen hankkeet muodostavat kaukomaisemassa
yhtenäisen kokonaisuuden eikä näillä hankkeilla
arvioida olevan korostavia haitallisia vaikutuksia
Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskusten toimintaan, imagoon tai kehittämiseen tulevaisuudessa. Useampien hankkeiden toteutuessa Lumivaaran hankkeiden lisäksi voi heikentäviä
vaikutuksia kohdistua luonto- ja erämatkailutoimintojen sijoittumiseen ja kehittämiseen lähialueilla.
Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus
Molemmat tuulivoimapuiston toteuttamisvaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat toteuttamiskelpoisia.
Vaihtoehdosta VE2 aiheutuu suuremmasta voimalamäärästä johtuen hieman enemmän vaikutuksia muun muassa maisemaan ja maankäyttöön.
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Molemmat sähkönsiirtovaihtoehdot VEA ja VEB
ovat toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehdossa VEA ei
rakenneta ilmajohtoja, vaan sähkönsiirto toteutetaan kokonaan maakaapeleilla, joten sen aiheuttamat vaikutukset jäävät pienemmiksi kuin
vaihtoehdon VEB.
Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin
kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen,
vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke
saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelmasta kansalaiset ovat voineet esittää kantansa hankkeen aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä,
onko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä.
Kansalaiset
voivat
myös
YVAselostusvaiheessa esittää mielipiteensä selvitysten riittävyydestä ja vaikutusarviointien kattavuudesta.
YVA-menettelyä varten on perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu seuraavat tahot:
























Hyrynsalmen kunta
Ristijärven kunta
Kainuun museo
Hyrynsalmen–Ristijärven riistanhoitoyhdistys
Lietekylän metsästysseura ry
Hallan paliskunta
Ylä-Kainuun metsänhoitoyhdistys
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry
Hyrynsalmen yrittäjät ry
Ristijärven yrittäjät ry
Loiste sähköverkko Oy
Kainuun liitto
Matkailuyhdistys Ukkohalla ry
Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
Nature Point Paljakka
Fingrid Oyj
Trafi
Ylä-Kainuun luonto ry
Corenet Oy
Mustarinda säätiö
Puolangan kunta
Maanomistajien edustaja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana
järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja
YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilaisuuksissa on
kaikilla mahdollisuus esittää mielipiteitään hankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada lisää
tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä
keskustella
hankkeesta
vastaavan,
YVAkonsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista
tiedotetaan mm. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kuulutuksissa sanomalehdessä (Ylä-Kainuu –lehti ja Kainuun Sanomat)
sekä internet-sivuilla.
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TIIVISTELMÄ

Lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla
hankkeesta pyritään saamaan uutisia myös paikallislehtiin ja muihin medioihin.
YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan YVA-selostuksen kuulutuksen yhteydessä.
Yhteysviranomaisen lausunnot ovat nähtävillä
Ympäristö.fi –sivuilla:
http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten
arviointi > YVA-hankkeet > YVA-hankehaku
Aikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi virallisesti, kun YVA-ohjelma jätettiin yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELYkeskukselle 31.3.2014. Kainuun ELY-keskus
(yhteysviranomainen) antoi lausuntonsa YVAohjelmasta 5.6.2014
YVA-selostuksen laatiminen on aloitettu huhtikuussa 2014. Ympäristönvaikutusten arviointia
varten laadittavat selvitykset on aloitettu keväällä 2013.
YVA-selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle
loppusyksyllä 2014. Hankkeen YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Suunnitellun aikataulun mukaan lausuntoa voidaan odottaa alkuvuodesta 2015.
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KÄYTETYT LYHENTEET

Käytetyt lyhenteet
dB

desibeli

EMV

energiamarkkinavirasto

EN

erittäin uhanalainen (lajien uhanalaisuusluokka)

EVA

Suomen kansainvälinen vastuujaji

EU

Euroopan unioni

FINIBA

Suomen tärkeä lintualue

GTK

geologinen tutkimuskeskus

H/a

tuntia vuodessa

GWh

gigawattitunti

Hz

hertsi

IBA

kansainvälisesti tärkeä lintualue

kV

kilovoltti

kvl

keskimääräinen vuorokausiliikenne

kvl ras

raskaiden ajoneuvojenkeskimääräinen vuorokausiliikenne

LsL

luonnonsuojelulaki

mpy

merenpinnan yläpuolella

3
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m /d

kuutiota päivässä

MetsäL

metsälaki

MRL

maankäyttö- ja rakennuslaki

MW

megawatti

MWh

megawattitunti

NT

silmälläpidettävä (lajien uhanalaisuusluokka)

RKTL

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

RKY

valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

RT

alueellisesti uhanalainen (lajien uhanalaisuusluokka)

SCI

Sites of Community Importance, Natura-alueiden status

t

tonni

VAT

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

VesiL

vesilaki

VNp

valtioneuvoston päätös

VTT

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

VU

vaarantunut (lajien uhanalaisuusluokka)

YVA

ympäristövaikutusten arvointi

YVA-ohjelma

ympäristövaikutusten arvointiohjelma

YVA-selostus

ympäristövaikutusten arvointiselostus
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1

JOHDANTO

1.1

Hankkeen taustaa

PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Hyrynsalmen kuntaan. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 10 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen
tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 50 MW.
Lumivaaran tuulivoimapuisto kattaa noin 400 hehtaarin laajuisen alan 10 kilometriä Hyrynsalmen kuntakeskuksesta länteen. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien
maille. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä
maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista, kytkinkentistä
ja maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.
Lumivaaran tuulivoimapuistoalueilla on tehty YVA-menettelyn ja tuulivoimakaavoituksen
pohjaksi linnuston kevätmuuton seuranta keväällä 2013 sekä pesimälinnusto-, kasvillisuusja luontotyyppikartoitukset kesällä 2013. Maastoselvityksiä on jatkettu syksyllä 2013 arkeologisella selvityksellä. Selvitystyön tuloksia on hyödynnetty alustavassa voimala- ja huoltotiesijoittelussa. Kaikkia tehtyjä selvityksiä hyödynnetään tässä YVA-selostusvaiheessa ympäristövaikutusten arvioinnissa.
PROKON Lumivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
on ollut nähtävillä 11.4.–12.5.2014 välisen ajan. Yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELYkeskus on antanut arviointiohjelmasta lausunnon 5.6.2014 (Dnro KAIELY/1/07.04/2014).
Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on laadittu YVA-ohjelman sekä
siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään tiedot
hankkeesta sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostunut yhtenäinen arvio hankkeen
ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on Kainuun ELYkeskuksen lausunnon mukaisesti maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksissa, vaikutuksissa
virkistysalueisiin ja –reitteihin, erämaisuuteen ja luontomatkailuun, vesistövaikutuksissa ja
vaikutuksissa linnustoon.
YVA-menettelyn kanssa rinnakkain toteutetaan hankealueen osayleiskaavoitus. Kaavoitus
toteutetaan YVA-menettelyssä laadittujen selvitysten, YVA-menettelyn tulosten sekä YVAmenettelystä saadun palautteen pohjalta.
Kuva 1-1.
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1.2

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

1.2.1

Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Hankkeen taustalla on tavoite pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin
Suomi on kansainvälisin sopimuksin EU:n jäsenmaana sitoutunut. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on nostaa tuulivoimalla tuotetun sähkön kapasiteetti nykyisestä vajaasta 500 MW 2500 MW vuoteen 2020 mennessä. Hankkeeseen liittyvät
kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 1-1).
Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden
turvaamiseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen 2008 julkistaman ilmasto- ja energiastrategian (päivitetty 2013) toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Päivitetyssä strategiassa on asetettu tuulivoimalla
tuotetun energian tuotantotavoitteeksi 9 TWh vuodelle 2025.
Taulukko 1-1. Hankkeeseen
liittyvät
kansainväliset
energiapoliittiset strategiat.

ja

kansalliset

Strategia

Tavoite

YK:n ilmastosopimus (1992)

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle,
ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään.

Kioton pöytäkirja (1997)

Teollisuusmaiden
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen.

EU:n ilmasto(2008)

energiapaketti

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Uusiutuvien energianmuotojen
osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin
EU:n energiakulutuksesta.

suunnitelma

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen mm. edistämällä uusiutuvan
energian käyttöä.

Kansallisen suunnitelman tarkistus
(2005)

Kasvihuonepäästöjen
vähentäminen
käyttämällä tuuli- ja vesivoimaa sekä
biopolttoaineita.

Suomen ilmasto- ja energiastrategia (2008)

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia
toimenpiteitä vuoteen 2020 ja yleisemmällä tasolla vuoteen 2050.

Suomen ilmasto- ja energiastrategian päivitys (2013)

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten
tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti
EU:n pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita.

Suomen
(2001)

ja

kansallinen

ilmasto-

ja

Kainuun ilmastostrategia 2020 -raportissa on asetettu Kainuun tavoitteeksi vuositasolla 75
GWh:n tuulivoimatuotanto vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimatuotannon kehittymistä edistetään muun muassa maankäytön suunnittelun avulla (maakunta- ja yleiskaavoitus sekä
erillisselvitykset).
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Kuva 1.2.

1.2.2

Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu
kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100%
vastaa keskimääräistä tuulisuutta). VTT 10/2014.
Hankkeen alueellinen merkitys

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden
turvaamiseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen 6.11.2008 julkistaman
ilmasto- ja energiastrategian toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian
tuotannon lisääminen.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan 16-50 MW ja arvioitu vuotuinen
sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan 42-130 GWh luokkaa hankkeen vaihtoehdosta ja
voimalan kokoluokasta riippuen.
Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja
yritystoimintaan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen
kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.
Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa tuulivoimahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien
henkilöiden tarvitsemissa palveluissa.
Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja
teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja
vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä
kuin rakentaminenkin.
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1.2.3

Tuulisuus

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat
rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Tuulivoiman kannalta voidaan todeta, että Suomessa
tuulee eniten talvikuukausina. (Suomen tuuliatlas 2013).
Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta
tuuliatlaksesta (Suomen tuuliatlas 2013). Tuuliatlas toimii apuvälineenä arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulosten ja
seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuksiin. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloita. Tuulen
nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat maaston korkeuserot,
maaston rosoisuus sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä (Suomen tuuliatlas
2013).
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva tuulivoimatuotantoon. Oheisissa tuuliruusuissa on esitetty Lumivaaran tuulivoimapuiston
hankealueen tuuliruusut 100 ja 200 metrin korkeudelta. Vallitsevat tuulet puhaltavat tuuliruusujen mukaan lounaasta kohti koillista. Keskimääräinen tuulennopeus on 100 metrin korkeudella 6,6 m/s ja 200 metrin korkeudella 8,0 m/s.

Kuva 1.3.

1.2.4

Tuuliruusut Lumivaaran tuulivoimapuiston alueella 100 m:n ja 200 m:n
korkeudelta (Suomen tuuliatlas 2013).
Tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet ja -tilanne

PROKON Wind Energy Finland Oy on aloittanut Lumivaaran tuulivoimapuiston esisuunnittelun
vuonna 2012. Hankkeesta on tehty esiselvitys, jonka perusteella pyydettiin YVAtarveharkintapäätöstä 8 voimalan tuulipuistohankkeelle Kainuun –ELY-keskukselta. Kainuun
ELY-keskuksen päätös edellytti hankkeeseen sovellettavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankevastaava tarkasteli hankealueen laajentamismahdollisuutta ja YVAmenettelyyn valittiin myös toinen laajempi 10 voimalan tuulipuistovaihtoehto.
YVA-ohjelma sekä kaavoitus on käynnistetty ja OAS on ollut nähtävillä yhtä aikaa YVAohjelman kanssa.
Hankkeen suunnittelua jatketaan samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. YVA-menettelyä varten laadittavista selvityksistä saatavaa tietoa hyödynnetään hankkeen jatkosuunnittelussa.
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JOHDANTO

1.2.5

Hankkeen toteutusaikataulu

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Lumivaaran tuulivoima-alueella vuoden
2016 syksyllä. Hankkeen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 3-1.
Taulukko 1-2. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.
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YVA-menettely

2013–2015

Osayleiskaava

2013–2015

Rakentamiseen tarvittavat luvat

2015

Tekninen suunnittelu

2013–2015

Rakentaminen

2015–2016

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö

2016-

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

PROKON Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

2.1

Arviointimenettelyn tarve ja tavoitteet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Euroopan yhteisöjen (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi
(85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli
YVA-lailla (468/1994 muutettu 458/2006) ja YVA-asetuksella (713/2006). YVA-lain mukaan
hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen
kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin.
Arviointimenettelyn tulee olla saatettu loppuun viimeistään ennen päätöksentekoa hanketta
koskevassa lupamenettelyssä.
YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on
tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön
kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. Lisätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten
_arviointia_koskeva_lainsaadanto.

2.2

Arviointimenettelyn vaiheet

YVA-menettely on kaksivaiheinen: menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jonka jälkeen tehdään ympäristövaikutusten
arviointiselostus (YVA-selostus).

1. VAIHE
Arviointiohjelman
laatiminen
•Suunnitelma arvioitavista
vaikutuksista

2. VAIHE
Arviointiselostuksen
laatiminen
•selvitykset
•arviointi ja vertailu

Kuva 2.1.

Arviontiohjelma
nähtävillä
•kuulutukset
•yleisötilaisuus
•tiedotusvälineet
•kirjalliset mielipiteet ja
lausunnot

Arviointiselostus
nähtävillä
•kuulutukset
•yleisötilaisuus
•tiedotusvälineet
•kirjalliset mielipiteet ja
lausunnot

Yhteysviranomaisen
lausunto
arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen
lausunto
arviointiselostuksesta
•YVA-selostus
lupahakemusten liitteeksi

YV A-menettelyn vaiheet.
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2.3

Arviointiohjelma

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi, kun hankkeesta vastaava jätti arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
31.3.2014. Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus julkaistiin Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuu –
lehdessä. Arviointiohjelma oli nähtävillä 11.4.-12.5.2014 välisenä aikana ja siihen sai tutustua Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnanvirastoissa sekä kirjastoissa ja Kainuun ELYkeskuksessa sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla.
YVA-ohjelmassa esitettiin tiedot hankkeen tarkoituksesta ja suunnitteluvaiheesta, esitettiin
toteuttamisvaihtoehdot, sekä suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
2.4

Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen

Yhteysviranomainen pyysi YVA-ohjelmasta lausunnot eri viranomaisilta sekä muilta tahoilta,
myös kansalaiset ovat voineet esittää mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen kattavuudesta. Yhteysviranomaiselle toimitettiin 14 lausuntoa sekä viisi erillistä mielipidettä ja kannanottoa
yksittäisiltä kansalaisilta, jotka oli lähetetty yhteensä 13 henkilön nimissä. Yhteysviranomainen kokosi annetut mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antoi oman lausuntonsa YVAohjelmasta 5.6.2014. Lausunto on raportin liitteenä 1.
Taulukko 2-1. Yhteysviranomaisen
ottaminen.

YVA-ohjelmasta

antaman

LAUSUNNON SISÄLTÖ

lausunnon

huomioon

Lausunnon huomioon
ottaminen

YHTEYSVIRANOMAINEN:
Yleistä



Yhteisvaikutuksia tarkastellaan
kaikissa vaikutustyypeissä.

Vaihtoehtojen käsittely ja vertailu

Vaihtoehtojen muodostaminen, miksi joko 8 tai 10 voimalaa?

Yhteisvaikutusten arviointi ja voimaloiden sijoittelun suunnittelu Otsotuulen tuulipuistohankkeen kanssa.



Alkusuunnittelussa ollut 8 voimalaa, 2:n lisääminen ei juuri
lisää ympäristövaikutuksia.
Yhteisvaikutukset arvioitu luvussa 23.

Liittäminen sähköverkkoon

Ilmajohtovaihtoehdon ympäristövaikutukset, linjanraivaustarve tulee ilmetä arviointiselostuksesta



Sähkönsiirron vaikutuksia on
tarkasteltu vaikutustyypeittäin
ja tarvittavat maa-alat arvioitu.

Suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu

Lähiseudun asukkaiden paikallistuntemukseen perustuvat
tiedot ja havainnot luonnonoloista on lisättävä taustatietoihin ja otettava huomioon arvioinnissa



Haastateltu metsästäjien ja paliskunnan edustajat, seurantaryhmässä ja palautteessa esiin
tuodut tiedot huomioitu.



Tuulivoimaselvitysten tuottama
aineisto on otettu huomioon selostusta laadittaessa.
Maakuntakaavan taustaaineisto on otettu huomioon selostusta laadittaessa.



On tärkeää, että arviointi nivotaan mahdollisimman tiiviisti
yhteen Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistohankkeen kanssa,
yhteisvaikutuksia aiheutuu erityisesti maisema-, melu- ja
luonnonympäristöön.

Hankkeen liittyminen erilaisiin ohjelmiin, muihin hankkeisiin ja
lupamenettelyihin

Parhaillaaan laadittavana olevan Kainuun maakuntakaavoitukseen liittyvän tuulivoimaselvityksen täydennyksen tuottama aineisto on hyödynnettävä arviointiselostusta laadittaessa.

Hankealueen sijoittuminen osittain hiljaiselle luontoalueelle
tulee nostaa mukaan vaikutusten arviointiin

Koska hankealue sijoittuu Kajaanin lentoaseman lentoestealueelle, yhteysviranomainen näkee tarpeellisena arvioitavaksi teemaksi myös lentoasemien ympäristön maankäytön.

VAT – nostettava esiin poronhoidon alueidenkäytöllisten
edellytysten turvaaminen ja se että voimajohtolinjauksissa
on hyödynnettävä ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
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Voimalat jäävät lentoesterajoituskorkeuden alle.



Vaikutukset porotalouteen on
käsitelty luvussa 19.
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LAUSUNNON SISÄLTÖ

Lausunnon huomioon
ottaminen

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Tuulivoimaloiden sijoittuminen lähelle naapurikiinteistön
rajoja, vaikutukset naapuritilojen rakentamisoikeuksiin arvioitava selostuksessa.

Tuulivoimaloiden suoja-alueet tulee esittää arviointiselostuksessa



Maisema ja kulttuuriympäristö

Vaihtoehtojen välisessä tarkastelussa tulee arvioida missä
määrin voimaloiden määrän tai koon vaihtelu muuttaa maisemallisia vaikutuksia.



Vaikutukset on arvioitu molemmat vaihtoehdot huomioiden.

Vaikutusalueen rajaus

Selostuksessa tulee esittää eri vaikutusten osalta tarkastellut aluerajaukset sekä sanallisesti että kartoilla.

Selostuksessa tulee esittää havainnollisesti eri vaikutusten
osalta tarkasteltu aluerajaus

Erityisesti linnuston osalta vaikutuksia on arvioitava laajemmin kuin hankealueen välittömässä lähiympäristössä
(sinipyrstö).



Vaikutusalueiden laajuudet esitetty kartalla ja sanallisesti
kappaleessa 6.2.2.



Sinipyrtön paikallispopulaatiolle
aiheutuvia vaikutuksia tarkasteltu myös Natura-alueiden
osalta.

Vaikutusten arviointimenetelmät

Melumallinnuksissa ja vaikutusten tarkastelussa tulee hyödyntää uusimmat melumallinnusohjeet.

Arviointiin osallistuvat asiantuntijat ja käytetyt tietolähteet
selostukseen



Käytetty uusimpia voimassa
olevia melumallinnusohjeita.
Työryhmä on esitetty raportin
alussa sekä vaikutusten arviointikappaleissa mainittu tekijät.

Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Muinaisjäännösinventointia tulee täydentää Kainuun Museon lausunnossa esitetyllä tavalla

Jos sähkönsiirtovaihtoehto VEB valitaan toteutettavaksi,
tulee muinaisjäännösinventointi tehdä siirtolinjan reitiltä.



Meluvaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on otettava
huomioon Kainuun hiljaisia alueita koskeva selvitystyö vuodelta 2005.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata miten tehokkaamman
voimalan melu eroaa pienempitehoisen voimalan melusta ja
miten melualueet rajautuvat eri vaihtoehdoissa.

Arviointiselostuksessa ympäristömelun leviämistä ja vaikutuksia tulee kuvata ”Terveysvaikutukset” –otsikon alla.
Ihmisten elinolot, elinkeinot ja viihtyvyys

Asukaskyselyssä pyydettävä tieto siitä millä etäisyydellä
hankealueesta tai sen lähimmästä voimalapaikasta hän
asuu

Melun merkittävyyden arviointi hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan rakennuksen kohdalla vähintään kahden kilometrin säteellä voimaloista.

Hankkeen vaikutukset matkailuelinkeinoon, erityisesti suhteessa luontomatkailuun (Ukko-Halla) tulee kuvata arviointiselostuksessa.

Porotalouden intressit ja suhde tuulivoimarakentamiseen
tulee käydä perusteellisesti läpi.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

Natura-arviointi Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-LamminsuoPeuravaara –alueesta tulee sisältyä arviointiselostukseen
(yhteisvaikutukset Otsotuulen hankkeen kanssa).

Tarkistettava onko alueelle tai sen läheisyyteen perustettu
uusia yksityismaan luonnonsuojelualueita METSOohjelmaan liittyen
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Melualue rajoittaa rakentamista.
Voimalapaikkoja ja huoltoteitä
lukuun ottamatta hankealueen
maankäyttö voi jatkua entisellään.

Muinaisjäännösinventointi on
tehty riittävällä tarkkuudella
koko muuttuvan maankäytön
alueella.
Muinaisjäännösinventoinnin
tarve tarkistetaan ennen valitun
sähkönsiirtolinjan rakentamista.
Selvitystyö on otettu huomioon
meluvaikutusten arvioinnissa.
Melumallinnukset on tehty
markkinoiden äänekkäimmällä
voimalatyypillä.
Vaikutuksia on käsitelty ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten luvussa 15, kappaleessa 15.6.
Asukaskyselylomakkeet ovat
selostuksen liitteenä 2.
Meluvaikutuksia on arvioitu lähialueen asuin- ja lomarakennusten osalta kiinteistökohtaisesti.
Vaikutuksia elinkeinoihin on
käsitelty luvussa 18.



Vaikutuksia porotalouteen on
käsitelty luvussa 19.



Natura-arvioinnin tarveharkinta
lähimmille Natura-alueille on
laadittu YVA-selostukseen.
METSO –kohteiden tiedot on
päivitetty.
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LAUSUNNON SISÄLTÖ

Lausunnon huomioon
ottaminen



Arvioinnissa otettava huomioon uhanalaiset lajit, muut harvinaiset ja monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset lajit, rauhoitetut lajit sekä luontodirektiivin IV(a) liitteessä
tarkoitetut tiukasti suojellut lajit (myös voimajohtoreitillä).





Erityistä huomiota on kiinnitettävä lajistoon, jota on havaittu Otsotuulen hankealueen luontokartoituksissa.
Selvitystä täydennettävä ainakin vaarantuneitten purolaakasammalen ja hoikkarollin osalta, mikäli niiden mahdollista
esiintymistä ei ole vielä tutkittu.
Purotaimenen ja jokihelmisimpukan elin- ja lisääntymisympäristöihin kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää myös
hankealueen ulkopuolisten tieverkon rakennus- ja parannustöiden osalta
Vaikutukset valuma-alueen purovesien tilaan.
Sinipyrstön koko Lumivaaran populaatioon kohdistuvat vaikutukset on arvioitava.
Korpikolvan osalta hankealueen elinympäristöjen soveltuvuutta on selvitettävä tarkemmin kuin luontoselvityksessä
on tehty.
Liito-oravan potentiaaliset elinympäristöt on paikannetta
kartoille ja otettava huomioon vaikutusten arvioinnissa.
Lepakkoselvitystä on syytä täydentää.
Eräissä lausunnoissa (Metsähallitus, RKTL) ja paikallisten
asukkaiden mielipiteissä esiin tuodut havainnot yksittäisistä
lintu- ym. eläinlajeista ja niiden esiintymisestä hankealueella tulee ottaa huomioon.













Liikennevaikutukset

Arviointiselostuksesta tulee ilmetä tuulipuiston toteuttamisedellytykset sähköisten viestintä- ja tiedonsiirtoverkkojen toimivuuden kannalta tarkasteltuna. (Digitalta ei ole
pyydetty lausuntoa arviointiohjelmasta).










Uhanalaisten ja muiden suojelullisesti arvokkaiden lajien
esiintymispotentiaalia on käsitelty ja ne on huomioitu vaikutusten arvioinnissa.
Hankealueen luontoselvitysten
tuloksia on verrattu soveltuvin
osin Otsotuulen luontoselvityksen tuloksiin.
Vaateliaamman lajiston esiintymispotentiaalia käsitelty luvussa 11 ja 13.
Arvioitu vaikutuksia valumaalueen purovesille ja niiden
uhanalaislajistolle.
Sinipyrstöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu luvuissa 12 ja
14 sekä yhteisvaikutusten osalta luvussa 23.
Suojelullisesti arvokkaan eläinlajiston esiintymispotentiaalia ja
hankkeen vaikutuksia on käsitelty luvussa 13
Lepakkoselvityksen tuloksia ja
niihin kohdistuvia vaikutuksia
on käsitelty luvussa 13.
Luontovaikutuksia on käsitelty
laajasti luvuissa 11-14 ja riistalajistolle kohdistuvia vaikutuksia luvussa 17.



Lausunto vaikutuksista on saatu
Digitalta (luku 21).

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Lietejoen yläosan ja Oravijärven valuma-alueilla esiintyvät purotaimen- ja jokihelmisimpukkakannat.



Valuma-aluetarkastelu tehty
luvuissa 10 ja 13.

Riskit ja haitallisten vaikutusten ehkäisykeinot

Riskienhallinta- ja haitanlieventämiskeinot tulee esittää arviointiselostuksessa, keskittyen mahdollisimman konkreettisiin ja toteutettavissa oleviin keinoihin.



Riskienhallintaa on käsitelty
luvussa 22.
Vaikutusten lieventämiskeinoja
on tarkasteltu vaikutustyypeittäin.

Seuranta

Kansalaiskyselyt, joilla voidaan kartoittaa lähiseudun asukkaiden kokemuksia tuulipuistosta

Syytä varautua melumittauksiin sekä varjo- ja välkeilmiöiden havainnointiin tuulipuiston lähiympäristön loma- ja
asuinkiinteistöillä.

Vaikutuksia linnustoon, erityisesti korkean törmäysriskin
omaaviin lajeihin, tulee seurata.
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Ehdotus seurantaohjelmaksi on
esitetty luvussa 26.
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2.5

Arviointiselostus

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus,
jossa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi on laadittu
YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeet tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio
hankkeen ympäristövaikutuksista.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen julkisesti nähtäville, kun hankkeesta vastaava luovuttaa sen yhteysviranomaiselle. Osalliset voivat esittää mielipiteitään ohjelmasta
ja tehtyjen selvitysten riittävyydestä nähtävillä oloaikana. Yhteisviranomainen pyytää myös
lausuntoja valitsemiltaan tahoilta YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen laatii oman lausuntonsa YVA-menettelystä annettujen mielipiteiden, lausuntojen ja oman näkemyksensä perusteella.
Tässä käsillä olevassa arviointiselostuksessa esitetään:
1.

ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina;

2.

selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;

3.

hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja
päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja
käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;

4.

arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;

5.

selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista,
käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan
lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;

6.

selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;

7.

ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;

8.

hankkeen vaihtoehtojen vertailu;

9.

ehdotus seurantaohjelmaksi;

10. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;
11. selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä
12. yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–11 kohdassa esitetyistä tiedoista.

2.6

Arviointimenettelyn päättyminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä
annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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2.7

Arviointimenettelyn osapuolet

2.7.1

Hankkeesta vastaava

PROKON Wind Energy Finland Oy on osa saksalaista yritysryhmää PROKON. PROKON on keskittynyt uusiutuviin energialähteisiin ja sillä on nyt 51 käynnissä olevaa tuulivoimapuistoa.
Suomen toimipiste on Vaasassa (perustettu 2011).
2.7.2

Yhteysviranomainen

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Yhteysviranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen hoitaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 8 a ja 11 §:n mukaiset tiedotukset
ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet, kerää lausunnot ja mielipiteet, tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa.
Lisäksi yhteysviranomainen huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen ympäristövaikutusten seuranta järjestetään.
2.7.3

YVA -konsultti

YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. YVA-konsultti on hankkeen ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka hankkeesta vastaavan toimeksiannosta arvioi hankkeen ympäristövaikutuksia.
2.7.4

Seurantaryhmä

Arviointimenettelyn tukemiseksi on koottu seurantaryhmä. Seurantaryhmään on kutsuttu
viranomaisten lisäksi tahoja joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. Seurantaryhmässä
ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, mutta YVA-konsultti ottaa seurantaryhmätyöskentelyssä mukana olevien mielipiteet huomioon arviointiohjelmaa ja –selostusta laadittaessa.
Yhteysviranomainen toimii seurantaryhmässä asiantuntijana. Seurantaryhmään kutsuttiin
arviointiohjelmavaiheessa seuraavat tahot:
Taulukko 2-2. Lumivaaran tuulivoimahankkeen seurantaryhmään kutsutut tahot.
Asema YVA-menettelyssä

Taho

Hankkeesta vastaava
Yhteysviranomainen
YVA-ohjelman, -selostuksen ja selvitysten
toteuttaja (YVA-konsultti)
Seurantaryhmään kutsutut tahot

PROKON Wind Energy Finland Oy
Kainuun ELY-keskus
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hyrynsalmen kunta
Puolangan kunta
Ristijärven kunta
Kainuun museo
Hyrynsalmen–Ristijärven riistanhoitoyhdistys
Lietekylän metsästysseura ry
Hallan paliskunta
Ylä-Kainuun metsänhoitoyhdistys
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry
Hyrynsalmen yrittäjät ry
Ristijärven yrittäjät ry
Loiste Sähköverkko Oy
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Asema YVA-menettelyssä

Taho
Kainuun liitto
Matkailuyhdistys Ukkohalla ry
Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
Nature Poin Paljakka
Fingrid Oyj
Trafi
Ylä-Kainuun luonto ry
Corenet Oy
Mustarinda säätiö
Maanomistajien edustaja

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Hyrynsalmella arviointiohjelman käsittelyä
varten 24.3.2014. Seurantaryhmän kokouksessa oli paikalla 14 henkeä. Kokouksessa esiteltiin YVA-ohjelman luonnos, tehdyt luontoselvitykset sekä YVA-menettelyn ja kaavoituksen
yhteensovittaminen. Sen lisäksi käytiin avointa keskustelua hankealueen luonteenpiirteistä ja
osallistujien mielestä erityistä painoarvoa vaativista asioista.
Toisen kerran seurantaryhmä kokoontui Hyrynsalmella 6.11.2014. Kokouksessa käsiteltiin
ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja YVA-selostuksen luonnosta. Keskustelussa esiin
nousivat mm. asukaskyselyn tulokset, voimalakomponenttien kotimaisuusaste, valokuvasovitteiden kinovastaavuus, Kivivaara–Peruravaaranhankkeen huomioiminen maisemaanalyyseissä sekä materiaalin jakaminen maanomistajille jotka eivät ole seurantaryhmässä.
2.8

Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä

YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat edellä mainittujen osapuolten lisäksi osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen,
vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin, hanke saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman
ollessa vireillä kansalaiset ovat voineet voivat esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvitystarpeesta ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. Arviointiselostuksen ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä. YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten
osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVA-selostuksessa.
YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle kaksi avointa tiedotus- ja keskustelutilaisuutta.
Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin YVA-ohjelman valmistuttua 29.4.2014 Hyrynsalmen kunnanvirastossa ja toinen järjestetään YVA-selostuksen valmistuttua. Tilaisuuksissa yleisöllä on
mahdollisuus esittää mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointihankkeesta ja selvitysten
riittävyydestä, saada tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta
vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. ELYkeskuksen lehtikuulutuksissa ja internet-sivuilla.
YVA-ohjelman ja –selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan ohjelmakuulutuksen yhteydessä. Sähköiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa www.ymparisto.fi –
sivustolla. www. (http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi >
ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YVA-hankehaku (hankkeen nimi).
2.8.1

Asukaskysely

Tuulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyn aikana toteutettiin asukaskysely. Kysely lähetettiin 350 tuulivoimapuistohankkeen lähiympäristön asukkaalle ja loma-asukkaalle. Vastauksia
kyselyyn saatiin 98 kappaletta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää lähiympäristön asukkaiden ja
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loma-asukkaiden mielipiteitä suunnitellusta tuulivoimapuistosta ja sen vaikutuksista. Kyselyn
tuloksia on hyödynnetty hankkeen ympäristövaikutusten ja erityisesti ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa. Asukkailta saatu palaute otetaan huomioon myös hankkeen jatkosuunnittelussa. Kyselyn yhteydessä asukkaille lähetettiin myös tiivis kuvaus hankkeesta ja
ympäristövaikutusten arvioinnista. Kyselyn toteuttamisesta vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n johtava konsultti Taina Ollikainen.
Kyselyyn vastanneiden asukkaiden mukaan tuulivoimapuiston suunnittelussa tulee ottaa
huomioon alueen matkailuun liittyvä yritystoiminta, yhteisvaikutukset Otsotuulen Lumivaaran hankkeen kanssa, luonto, asukkaat ja maanomistajat niin, että haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Erityisen tärkeänä asukkaat pitivät sitä, että meluvaikutukset minimoidaan.
Vastaajien mukaan hankealueen virkistyskäyttöä ei tulisi rajoittaa ja huoltoteiden tulisi olla
lähialueen asukkaiden käytössä. Asukkaat toivoivat, että tuulivoimalat sijoitetaan riittävän
kauas asutuksesta ja voimajohdot toivottiin toteutettavan maakaapelina. Kyselyn tuloksia on
käsitelty kappaleessa 15.6.
2.8.2

Muut tapaamiset ja haastattelut

Metsästysseuran ja riistanhoitoyhdistyksen edustajia on haastateltu 24.3.2014 (Jukka Toivanen, Lietekylän Metsästysseura ry ja Jouni Mäkeläinen, Hyrynsalmi–Ristijärvi RHY). Metsästysseuran haastatteluissa selvitettiin alueen käyttöä metsästysseuran metsästysvuokraalueiden osalta sekä laajemman alueen riistakantoja ja metsästystä.
Hallan paliskunnan edustajaa on haastateltu 29.4.2014 (Ari Junttila, Hallan Paliskunta). Alueen merkitystä porotaloudelle sekä porotalousvaikutuksia selvitettiin pohtimalla asiaa yhdessä paliskunnan edustajan kanssa. Lisäksi paliskuntaa koskevia tietoja on saatu Riista- ja
kalatalouden tutkimukslaitoksen POROT –hankkeen paikkatietoaineistoista.
2.9

YVA -menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen

YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja
hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja
kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Prosessien yhdistämiseksi konsultti on muodostanut
yhtenäisen asiantuntijaryhmän, jonka asiantuntijat vastaavat kaavoitusprosessin ja YVAmenettelyn toteuttamisesta sekä niiden yhteensovittamisesta.

Kuva 2.2.
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Lumivaaran hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa,
joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Hankealueen kaavoitus on käynnistynyt kesällä 2013.
Käytännössä YVA-menettely ja kaavoitus sovitetaan yhteen siten että kaavoituksen edellyttämä tietopohja hankkeesta ja sen ympäristöstä tuotetaan pääasiallisesti YVA-menettelyssä.
Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn
selvitysaineiston pohjalta.
YVA- ja kaavoitusprosessit toteutetaan porrastetusti niin, että kaavoituksen keskeiset suunnitteludokumentit asetetaan nähtäville yhtä aikaa tai hieman kunkin YVA-menettelyn nähtävilläolon jälkeen. Tämä mahdollistaa sen, että kaavoituksessa voidaan jatkuvasti hyödyntää
viimeisintä YVA-menettelyssä tuotettua tietopohjaa, sekä huomioida YVA-menettelyssä annettuja palautteita ja lausuntoja. Esimerkiksi kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista
asettaa nähtäville ennen kuin YVA-menettelyn valvonnasta vastaava ELY-keskus on antanut
lausuntonsa YVA-selostuksesta.
YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet yhdistetään siten, että hankkeesta
kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset on otettu huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Kaavoituksen aikana järjestetään lisäksi
neuvotteluja Hyrynsalmen kunnan viranomaisten kanssa.
2.10

YVA -menettelyn aikataulu

YVA-menettely käynnistyi, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maalis/huhtikuun vaiheessa 2014. Yhteysviranomainen asetti YVA-ohjelman nähtäville 11.4.-12.5.2014 väliseksi ajaksi. Varsinainen arviointityö aloitettiin samanaikaisesti ja sitä on täydennetty YVA-ohjelmasta saadun yhteisviranomaisen lausunnon sekä muun saadun palautteen pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle ja asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi
marraskuusta 2014 lähtien. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon kevättalvella 2015.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu on esitetty taulukossa 2-3. Aikatauluun
vaikuttavat mm. ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntoajat.
Taulukko 2-3. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu.
Lumivaaran tuulivoimahanke - Prokon Wind Energy Finland Oy
TEHTÄVÄ

10

2013
2014
11
12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015
1

2

3

4

5

6

7

8

YVA-MENETTELY
Arviointiohjelma
YVA-ohjelman laatiminen
Ohjelma ELY:lle
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen lausunto
Arviointiselostus
Selostuksen laatiminen
Selostus ELY:lle
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen lausunto
VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN
Seurantaryhmä
Yleisötilaisuus
OSAYLEISKAAVA (OYK)
Tavoitteet + OAS
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Nähtävillä olo
Hyväksymiskäsittely
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3

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

3.1

Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen
vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton.
Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muodostamaan vaihtoehdot, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattavia. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja lomaasutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan siten, että lähimpiin asuinrakennuksiin on vähintään 1 kilometrin etäisyys ja lomarakennuksiin on vähintään 2 kilometrin etäisyys.
Alustavan hankesuunnitelman koko oli 8 voimalaa, joka muodostaa ensimmäisen tarkasteltavan toteutusvaihtoehdon. YVA-tarveharkintapäätöksen jälkeen hankealuetta laajennettiin
ja voimalamäärää lisättiin kahdella voimalalla ja näin muodostettiin toinen tarkasteltavista
toteutusvaihtoehdoista. 10 voimalan hankekoolla saadaan muodostettua tiivis yhtenäinen
hankealue aiheuttamatta olennaisesti enempää ympäristövaikutuksia.
3.2

Hankkeen vaihtoehdot

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa
sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä
arvioidaan siis seuraavat vaihtoehdot sekä niiden toteuttamiseen olennaisesti liittyvä sähkönsiirtoreitti:
VE 0

Tuulivoimalat
Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla
keinoilla.

VE 1

Tuulivoimalat
Lumivaaran hankealueelle toteutetaan 8 tuulivoimalaa, yksikköteho 2–5 MW.
Tuulivoimaloiden napakorkeus noin 110–165 m, roottori 110–130 m, jolloin
kokonaiskorkeus enintään 230 m.

VE 2

Tuulivoimalat
Lumivaaran hankealueelle toteutetaan 10 tuulivoimalaa, yksikköteho 2–5
MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus noin 110–165 m, roottori 110–130 m,
jolloin kokonaiskorkeus enintään 230 m.

VEA

Sähkönsiirto
Hankealueella tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen koillispuolella sijaitsevalle Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdolle, jonka varteen rakennetaan uusi 110/20 kV sähköasema.

VEB

Sähkönsiirto
Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankealueelta rakennetaan
uusi 110 kV ilmajohto Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettava voimajohto sijoittuu aluksi 1,2 kilometrin matkalla uuteen johtokäytävään Seitenoikea-Puolenka voimajohdolle saakka ja loppumatkalla Seitenoikea–
Puolanka 110 kV voimajohdon rinnalle. Ilmajohdon pituus on noin 11,7 kilometriä.
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HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS

4.1

Hankkeen maankäyttötarve

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Hankkeesta vastaava on tehnyt
vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Hankealueen laajuus on yhteensä noin
400 hehtaaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle hankealuetta, muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan.
Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten
viereen. Kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 75 m x 40 metriä. Lisäksi tarvitaan
noin 6 x 200 metrin tasainen puuttomaksi raivattu alue torninosturin kokoamista varten.
Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 20–33 metriä. Tuulivoimalan rakennuspaikalla
puusto poistetaan noin yhden hehtaarin kokoiselta alueelta, mutta osa tästä alueesta saa
palautua metsätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen.
Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja
sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla
vähintaan 6 metriä leveä. Keskimäärin puustosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on noin
10 metriä leveä.
Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Ilmajohtona toteutettava 110
kV voimajohto tuulivoimapuistosta eteenpäin vaatii noin 26 metriä leveän puuttoman alueen.
Voimajohdon sijoittuessa olemassa olevan 110 kV voimajohdon rinnalle, levenee nykyinen
johtoalue noin 16 metriä.
Kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden perustusten, nostoalueiden, tiestön ja sähkönsiirron
rakentamisen vaatiman maa-alueen koko arvioidaan olevat noin 1-2 hehtaaria/voimala.
Taulukko 4-1. Suunniteltujen tuulivoimaloiden määrät ja koot, teho sekä maankäyttötarve.
Hankealue

lkm

Napakorkeus (m)

Kokonaiskorkeus
(m)

Teho
(MW)

Maankäyttötarve (ha)

VE1

8

110-165

175-230

2-5

8-16

VE2

10

110-165

175-230

2-5

10-20

Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja maakaapeleiden sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä. Sähkönsiirtoreitin linjaus tarkentuu hankkeen edetessä
ja lopullisen sähkönsiirtoreitin valintaan vaikuttaa myös lähialueen toisen tuulivoimahankkeen sähkönsiirtosuunnittelun eteneminen. Eri toimijoiden tuulivoimapuistojen sähkönsiirrossa pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä niin että useita rinnakkaisia
ilmajohtoja ei tarvitsisi rakentaa. Uuden sähköaseman sijoituspaikka tarkentuu jatkosuunnittelussa.
4.2

Tuulivoimapuiston rakenteet

Lumivaaran tuulivoimapuisto muodostuu valitun vaihtoehdon mukaisesti maksimissaan 10
tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), puistomuuntamoista, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä
varten rakennettavasta 110/20 kV sähköasemasta. Valitun sähkönsiirtovaihtoehdon mukaisesti voidaan tarvita myös 110 kV ilmajohto.
Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä
lähes samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin. Sähköaseman alue aidataan turvallisuussyistä.
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4.2.1

Tuulivoimaloiden rakenne

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista
sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneille on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä, nk. hybridirakenteena.

Kuva 4.1.

Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla rakenteilla olevan
hybriditornista. (Kuvat: Leila Väyrynen, FCG)

Kuva 4.2.

Tuulivoimasanastoa.
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Suunnitellut tuulivoimalat ovat teräsrakenteisia tai hybridituulivoimaloita, joiden yksikköteho
on 2–5 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on voimalaitostyypistä riippuen noin 110–165
metriä ja roottoriympyrän halkaisija maksimissaan 131 metriä (Kuva 4.3). Tällöin voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään noin 230 metrin korkeuteen. Teknisessä suunnittelussa
ja mallinnuksissa lähtökohtana on käytetty voimalaa, jonka napakorkeus on 145 m ja roottoriympyrän halkaisija 128 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on 209 metriä. Hankkeen jatkosuunnittelussa tehdään uudet mallinnukset, jos voimalatyyppi muuttuu.

Kuva 4.3.

Mallikuva tuulivoimaloista.
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4.2.2

Tuulivoimalan konehuone

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät.
Tuulivoimalassa voi olla vaihteisto tai turbiinit voivat olla nk. suoravetotekniikkaan perustuvia, jolloin vaihteistolle ei ole tarvetta. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen
suuntaan suunta-anturin ja säätölaitteen avulla. Konehuoneen runko valmistetaan yleensä
teräksestä ja kuori lasikuidusta (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2012).
Voimalan konehuoneen toimintoihin käytetään öljyä. Kaikki öljy säilytetään konehuoneessa
ja vaihteistolla varustetussa voimalassa tyypistä riippuen sitä on noin 300 - 1500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti muutama kymmenen
litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riippuen noin 100–600 litraa. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran
voitelurasvaa.
Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan automaatiojärjestelmän kautta. Jos öljynpaineet
laskevat tai öljyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja sulkee
itsensä välittömästi. Tällä tavalla voidaan hallita mahdollisen öljyvuodon seuraukset.
Hälytystilassa voimala pysäyttää jarrumekanismilla roottorin kääntömekanismeineen, sekä
kaikki konehuoneen moottorit pumppuja myöten. Tuulivoimalan konehuone on lisäksi
osastoitu vuotoja varten siten, että mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen
alueelle. Konehuone on kokonaisuudessaan suunniteltu tiiviiksi siten, että se voi mahdollisen
vuodon aikana pitää kaiken konehuoneen öljyn sisällään.
Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arvion mukaan noin kerran viidessä
vuodessa. Öljyn vaihtotyö toteutetaan voimalatoimittajan valitsemalla urakoitsijalla, jolla on
työn vaatima koulutus.
4.2.3

Lentoestemerkinnät

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimapuistoon suunniteltuihin voimaloihin on asennettava
lentoestevalaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa,
joka haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan
valmistumisen jälkeen. Lentoestevalaistuksen vaatimukset perustuvat ilmailumääräykseen
AGA M3-6. Taulukossa 4-2 on Trafin uusin ohje tuulivoimaloiden lentoestevaloista
(12.11.2013).
Taulukko 4-2. Tuulivoimalan lentoestevalot (Trafi, 12.11.2013).
Lavan korkein kohta
yli 150 metriä

Lentoestevalo

Päivällä

-

B-tyypin suuritehoinen (100000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päälle
(2 x 50 000 cd valaisimien katsotaan täyttävän vaatimuksen)

Hämärällä

-

B-tyypin suuritehoinen (20000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päällä,
voidaan käyttää vastaavasti (2 x 10 000 cd valaisimien katsotaan täyttävän vaatimuksen) (AGA M3-6, taulukko 4)

Yöllä

-

B–tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai

-

keskitehoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen, tai

-

keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen päälle

-

Mikäli voimalan maston korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta, tulee
maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin pienitehoiset lentoestevalot tasaisin,
enintään 52 m, välein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston yläpuolelle.

Nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5000 m ja 10 %:iin
näkyvyyden ollessa yli 10 000 m. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella.
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Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen
lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan
määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tehokkaampien valaisinten etäisyys toisistaan voi olla maksimissaan noin 1600 metriä. Tuulivoimapuiston lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti.

Kuva 4.4.

Lentoestevalojen sijoitteluesimerkki, kun tuulivoimapuiston voimaloiden
korkein pyyhkäisykohta on yli 150 m maanpinnasta. Tuulivoimaloiden
ulkokehän
muodostavat
suuritehoiset
B-tyypin
vilkkuvat
valkoiset
lentoestevalot. (Trafi 2013)

Kuva 4.5.

Lentoestevalot toiminnassa (Kuva: Ville Suorsa, FCG)
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4.2.4

Vaihtoehtoiset perustamistekniikat

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan
pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.
4.2.4.1

Maavarainen teräsbetoniperustus

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen
maaperä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä
tornirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia.
Tällaisia kantavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri
rakeiset hiekkalajit.
Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset kerrokset sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5
m syvyyteen saakka. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön
(yleensä murskeen) päälle.
4.2.4.2

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen
alkuperäinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla
perustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Syvyys, jossa saavutetaan
tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 m. Kaivanto täytetään rakenteellisella painumattomalla materiaalilla (yleensä murskeella) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa
tehdään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle tehdään teräsbetoniperustukset
paikalla valaen.
4.2.4.3

Teräsbetoniperustus paalujen varassa

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky ei ole
riittävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää
kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan
pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutyyppejä on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat merkitsevästi pohjatutkimustulokset, paalukuormat sekä kustannustehokkuus. Pohjatutkimustulokset määrittävät, miten syvälle kantamattomat maakerrokset ulottuvat, ja mikä maa-ainesten varsinainen kantokyky on. Erilaisilla paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti lähes
kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät
valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan.
4.2.4.4

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on
näkyvissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kallioon varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten.
Ankkurien määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan kuormasta. Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pienempi.

Kuva 4.6.
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maavaraisesta
teräsbetoniperustuksesta,
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4.3

Sähkönsiirron rakenteet

4.3.1

Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan 20
kV maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueella kaapeliojaan suojaputkessa.
Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 20 kV tasolle.
Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa,
tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.
Tuulivoimaloiden maakaapelien yhdistäminen toisiinsa puiston alueella tapahtuu puistomuuntamoissa. Tuulivoimapuiston sisäiset maakaapelit puistomuuntamoilta kytketään 110/20 kV
sähköasemalla. Sähköaseman komponentteja ovat esimerkiksi 110 kV jännitteen kytkinkenttä, tarvittavat muuntajat joilla keskijännite nostetaan 110 kV jännitteeseen, 110 kV voimajohdon liittämiseen tarvittava päätepylväs sekä suojarakennus, jonne sijoitetaan säältä suojaa tarvitsevat laitteistot. Suojarakennuksen koko on noin 30–70 neliömetriä. Dataliikennettä
varten tarvitaan 20–30 metriä korkea masto, mikäli valokuituyhteyttä ei ole saatavilla. 110
kV sähköasema tarvitsee noin 0,5 ha suuruisen maa-alueen, joka aidataan turvallisuussyistä.

Kuva 4.7.

Puistomuuntamo kuvan oikeassa reunassa. (Kuva: Leila Väyrynen, FCG)

Kuva 4.8.

Esimerkkikuva tuulivoimapuiston 20/110 kV sähköasemasta.
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4.3.2

Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto

Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa valtakunnan verkkoon tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa.
Vaihtoehdossa VEA tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla olemassa
olevan Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle 110/20
kV sähköasemalle. Maakaapeli sijoitetaan Kaivopurontien varteen.
Vaihtoehdossa VEB hankealueen keskiosaan rakennetaan 110/20 V sähköasema, jolta rakennetaan uusi ilmajohto olemassa olevan voimajohdon rinnalle Seitenoikean sähköasemalle
saakka. Rakennettavan uuden ilmajohdon pituus on noin 11,7 kilometriä, josta noin 1,2 kilomertin osuus sijoittuu uuteen maastokäytävään ja 10,5 kilometrin osuus olemassa olevan
voimajohdon rinnalle. Uuteen maastokäytävään rakennettava voimajohto tarvitsee noin 26
metriä leveän puuttoman johtoaukean ja olevan voimajohdon rinnalle rakennettava uusi
voimajohto leventää olevaan johtoaukeaa noin 16 metriä.

Kuvapari 4.9.

4.3.3

Vasemmalla uuteen johtokäytävään sijoittuva 110 kV voimajohdon
poikkileikkaus ja oikealla uuden 110 kV ja nykyisen 110 kV voimajohdon
poikkileikkaus. (Sähkönsiirtovaihtoehto VEB).

Huoltotieverkosto

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet
ovat vähintään 6 metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli
50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia
enemmän tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä. Joissakin voimalatyypeissä
lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla,
tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin.
Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Oleva tieverkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoimapuiston alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia.
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Kuvapari 4.10. Hankkeen
alustavat
sähköasemien paikat.
4.4

tiesuunnitelmat

ja

sähkönsiirtovaihtoehtojen

Tuulivoimapuiston ja voimajohtojen rakentaminen

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella. Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapeleiden
suojaputket ja kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön valmistuttua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueella teiden rakentamiseen käytetään kiviaineksia. Kulku hankealueelle on yhdystien 19225 (Lietekyläntie) ja Kaivopurontien kautta.

Kuvapari 4.11. Tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden
rakentamisella (kuvat: Ville Suorsa/FCG).
Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen määrä riippuu maaperän laadusta ja siitä, kuinka paljon olemassa olevia teitä voidaan hyödyntää. Oletuksena
on, että kiviaineksia käytetään noin 0,5 i-m3/m2. Uusia ja kunnostettavia teitä on vaihtoehdossa VE1 yhteensä noin 5,5 km ja vaihtoehdossa VE2 yhteensä noin 6,5 km. Yhteen asennuskenttään käytetään kiviaineksia noin 3 500 i-m3/voimala. Kokonaisuutena tarvittavien
kiviainesten määrä vaihtoehdossa VE1 vastaa noin 1 400 – 1 700 kuljetusta riippuen keski-
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määräisestä kuljetuskoosta. Vaihtoehdossa VE2 kokonaisuutena tarvittavien kiviainesten
määrä vastaa noin 1 700 – 2 100 kuljetusta riippuen keskimääräisestä kuljetuskoosta. Teiden ja asennuskenttien rakentamisessa tarvittavat kiviainekset on tarkoituksenmukaista
saada mahdollisimman läheltä hankealuetta.
Karkeasti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan noin 100 kuljetusta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja siten
myös kuljetukset vähenevät. Mikäli betoniasema tuodaan hankealueelle, kuljetusmatkat lyhenevät. Tuulivoimaloiden osia; torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan
rakennuspaikoille todennäköisesti Vaasan satamasta. Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Jos hybriditornin betoniosuus tehdään elementeistä, on kuljetuksia useita kymmeniä yhtä voimalaa kohden. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on noin 150–180 kuljetusta riippuen voimalatyypistä. Koko tuulivoimapuiston osalta tämä tarkoittaa vaihtoehdossa VE1 noin 1 200 – 1 400 kuljetusta ja vaihtoehdossa VE2 noin 1 500 – 1 800 kuljetusta.
Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja
torninosturin kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei
tarvitse raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen muualla kuin voimalan
nostoalueella ja huoltoteiden alueella. Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle
rekoilla. Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 7–8 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi
koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 2–3 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan
yhtenä kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan joko
maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.

Kuvapari 4.12. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (kuvat: Ville Suorsa/FCG).

Kuvapari 4.13. Tuulivoimalan perustusten rakentamista. (Kuvat: Leila Väyrynen, FCG)
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Kuvapari 4.14. Vasemmalla; Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. (Kuva:
Leila Väyrynen, FCG) Oikealla; Tuulivoimalakomponentteja kuljetetaan
erikoiskuljetuksina. (Kuva: Hans Vadbäck, FCG).
Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu pinta-ala on noin 400 ha. Hankealueesta tullaan rakentamaan vain muutama prosentti. Rakentamiseen osoitettava pinta-ala on tuulivoimaloiden
perustus- ja huoltoalueita (noin 6 000 m²/voimala), voimaloita yhdistäviä huoltoteitä sekä
huoltorakennusten ja rakennettavan sähköaseman alueita.
Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2015–2016, jonka aikana tehdään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan sähköasema. Yksittäisen noin 10–15 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentaminen kestää yhteensä noin yhden
vuoden.
Mikäli hankeen sähkönsiirtoreitiksi valitaan liittyminen Seitenoikean sähköasemalle, rakennetaan hanketta varten tarvittava ilmajohto ennen tuulivoimaloiden käyttöönottoa.
4.4.1

Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä
tieverkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimapuistoon saapuvien kuljetusten kokonaismäärä vaihtoehdossa VE1 on noin 2 600 – 3 100
kuljetusta ja vaihtoehdossa VE2 noin 3 200 – 3 900 kuljetusta.
Hankkeen arvioitu rakentamisaika on noin yksi vuosi. Mikäli kuljetukset jakautuvat melko
tasaisesti rakentamisajalle, on hankkeen aiheuttama keskimääräinen raskas liikenne vaihtoehdossa VE1 noin 20–30 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen sekä alueelle saapuvan että
poistuvan liikenteen. Vaihtoehdossa VE2 vastaava keskimääräinen raskaan liikenteen määrä
on noin 30–40 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuu merkittävä määrä erikoiskuljetuksia, esimerkiksi valmiina paikalle tuotavien osien kuten tuulivoimaloiden lapojen kuljettamisesta. Erikoiskuljetusten määrä vaihtelee tuulivoimaloiden
toteutustavasta riippuen. Erikoiskuljetuksia on yhtä tuulivoimalaa kohden noin 12–14 kuljetusta ja erikoiskuljetuksia saapuu tuulivoimaloiden pystytysvaiheessa noin 2 kuljetusta vuorokaudessa. Henkilöautoliikennettä on rakentamisen aikana noin 10–20 ajoneuvoa vuorokautta kohti. Hankkeen aiheuttama raskas liikenne on kuvattu taulukossa 4-3.
Taulukko 4-3. Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys eri hankevaihtoehdoissa.
Tuulivoimapuisto

Lumivaara

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hankkeen aiheuttama raskas liikenne
(ajon./vrk)
VE 1

VE 2

20 – 30

30 – 40
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4.5

Huolto ja ylläpito

4.5.1

Tuulivoimalat

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti.
Huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin.
Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 kertaa vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä voimalaa
kohti vuosittain. Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin 3 käyntiä vuodessa.
Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat.
Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit
nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan
tarvita myös autonosturia, ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti
telanosturia.
4.5.2

Voimajohto

Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapito
vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1-3 vuoden
välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla.
Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5-8 vuoden välein
koneellisesti tai miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus
ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj, 2010).
4.6

Käytöstä poisto

4.6.1

Tuulivoimalat

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden
käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti.
Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa.
Perustusten ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Useissa tapauksissa ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja
maanpäälliset osat maisemoidaan. Maakaapeli voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa.
Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. Sama koskee
kaapeleissa käytettyjä metalleja.
4.6.2

Voimajohdot

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa 20–30 vuodella. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voimajohdot voidaan
jättää paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon rakenteet voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää.
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5

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu
taulukkoon 5–1. Taulukossa 5–2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. Kaikkiin
hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja
yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
Taulukko 5-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat
päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Maankäyttöoikeudet ja sopimukset

Viranomainen/Toteuttaja
Hankevastaava

YVA-menettely

YVA-laki (468/1994) ja sen muutos (258/2006)

Kainuun ELY-keskus

Osayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Hyrynsalmen rakennustarkastaja

Voimajohtoalueen tutkimuslupa

Lunastuslaki (603/1997)

Maanmittaustoimisto

Voimajohdon johtoalueen
lunastuslupa

Lunastuslaki (603/1997)

Valtioneuvosto

Sähkömarkkinalain mukainen lupa

Sähkömarkkinalaki (386/1995)

Energiavirasto

Erikoiskuljetuslupa

Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista (1715/92)

Pirkanmaan ELY-keskus

Lentoestelupa

Ilmailulaki (1194/2009)

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko 5-2. Muut mahdollisesti tarvittavat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Viranomainen/Toteuttaja

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaki
(527/2014)

Hyrynsalmen kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Vesilain mukainen lupa

Vesilaki (587/2011)

Aluehallintovirasto

Luonnonsuojelulain poikkeamislupa

Luonnonsuojelulain rauhoitetut
lajit (1096/1996 42 §) sekä EU:n
Luontodirektiivin (92/43/ETY) 16
(1) artikla ja liite IV (Lsl 49 §)

Kainuun ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

Maantielaki (503/2005)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen yleiselle
tiealueelle

Maantielaki (2005/503) 47 §:n
mukainen poikkeamislupa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muinaismuistolain kajoamislupa

Muinaismuistolaki (295/1963)

Kainuun ELY-keskus
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5.1

Maankäyttöoikeudet ja –sopimukset

Tuulivoimalat ja tuulivoimapuiston tuottamaan sähköenergian siirtoon tarvittavat maakaapelit sijoittuvat yksityisten maanomistajien omistamille maa-alueille. Hankkeen toteuttaja tekee
muiden maanomistajien kanssa tarvittavat sopimukset. Hankkeesta vastaava on tehnyt jo
maanvuokrausesisopimukset tuulivoimaloiden paikoista tuulivoimapuiston alueella.
Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomistajien
kanssa menetellään lunastuslain (603/1977) ja sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisin
menettelyin.
5.2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan hanke ja selvitetään ja arvioidaan sen aiheuttamat ympäristövaikutukset mukaan lukien vaikutukset ihmisten elinoloihin.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupaasioita. YVA-menettely on kuvattu tarkemmin luvussa 2.
5.3

Osayleiskaavoitus

Lumivaaran tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimista. Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamista mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien
hakemista.
PROKON Wind Energy Finland Oy on tehnyt keväällä 2013 Hyrynsalmen kunnalle aloitteen
tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta. Hyrynsalmen kunnanhallitus on kokouksessa
4.6.2013 hyväksynyt aloitteen ja päättänyt alueen osayleiskaavan käynnistämisestä.
Lumivaaran tuulivoimapuiston alueen osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisesti, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaavan
yhteydessä ratkaistaan tuulivoimapuiston maankäyttö sekä tuulivoimaloiden sijoittuminen.
Osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä
tehtävät selvitykset ja arvioinnit. Osayleiskaavan hyväksyy Hyrynsalmen kunnanvaltuusto.
Kaavoitusprosessin ja YVA-menettelyn yhdistämistä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.9.
5.4

Rakennusluvat

Kaavoitusprosessin päätyttyä hankkeelle voidaan hakea tuulivoimapuiston rakentamiseen
vaadittavaa rakennuslupaa. Rakennusluvat haetaan Hyrynsalmen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
5.5

Voimajohtoalueen tutkimuslupa

Voimajohtoreittien maastotutkimus edellyttää aluehallintoviraston lunastuslain (Laki kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lupaa tutkimuksen
suorittamiseen. Luvan voimajohtoreittien maastotutkimuksen suorittamiseen antaa paikallinen maanmittaustoimisto. Tutkimusaikaiset vahingot on korvattava tutkimusluvan ehtojen
mukaisesti.
5.6

Voimajohtoalueen lunastuslupa

Maa-alueiden lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lunastuslupaa
voimajohdon johtoalueen lunastamiseksi ja voimajohdon tarvitseman käyttöoikeuden supistuksen sekä lunastuskorvausten määräämiseksi.
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5.7

Sähkömarkkinalain mukainen lupa

Voimajohdon rakentamiseen tarvitaan sähkömarkkinalain (386/1995) mukainen rakentamislupa (Energiamarkkinavirasto, EMV). Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että johdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Lupa on tarveperusteinen ja siinä
todetaan johdon tarpeellisuus.
5.8

Erikoiskuljetuslupa

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit tarvitsevat erikoiskuljetuksia, jotka puolestaan edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista. Erikoiskuljetusluvat koko Suomeen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.
5.9

Lentoestelupa

Kaikkien enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoasemasta tai enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä varalaskupaikasta sijaitsevien yli 30 metriä korkeiden laitteiden, rakennusten, rakennelmien tai merkkien rakentamiseen tulee olla liikenteen turvallisuusviraston
myöntämä lentoestelupa (Ilmailulaki (1194/2009) 165 §). Tuulivoimapuistojen osalta lupaa
haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Lupahakemus saatetaan vireille
heti tarvittavien taustatietojen ollessa käytettävissä.
5.10

Muut mahdollisesti tarvittavat luvat

Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa edellä mainittujen lupien lisäksi edellyttää muita lupia. Lupien tarpeellisuus selviää pääasiallisesti YVA-menettelyn aikana, muun
muassa arviointityöstä saatujen tietojen perusteella. Tarvittavat luvat tarkistetaan hankkeen
jatkosuunnittelussa ja haetaan viimeistään rakennuslupavaiheessa.
5.10.1

Ympäristölupa

Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluetteloissa, joten niiden ympäristöluvanvaraisuus
perustuu
tapauskohtaiseen
harkintaan.
Ympäristönsuojelulain
(527/2014, 27.2 § 3. kohta) mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi
aiheutua naapuruussuhdelain mukaista rasitusta, joita tuulivoimaloiden tapauksessa voivat
olla lähinnä melu ja varjon vilkkuminen.
Mikäli kunta edellyttää ympäristölupia tuulivoimaloiden rakennusluvituksessa, ne myönnetään erillisestä hakemuksesta YYA-menettelyn päätyttyä eli yhteysviranomaisen annettua
lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lupahakemuksen käsittelee Hyrynsalmen kunnan ympäristöviranomainen. Prokon Lumivaaran hankkeessa ei arvioida olevan
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, jolloin ympäristöluvalle ei ole tarvetta.
5.10.2

Vesilain mukainen lupa

Mikäli hankkeeseen sisältyy mahdollisesti vesistöä muuttavia toimintoja, voidaan toimintoihin
tarvita vesilain mukainen lupa. Luvanvaraisia vesitaloushankkeita voivat olla esimerkiksi
sillan rakentaminen, vedenotto, vesistön alitus sekä kaapelin rakentaminen vesistöön. Lisäksi, mikäli hankealueelta todetaan vesilain (587/2011) 2. luvun 11 §:n mukaisia pienvesiä,
tulee niiden olosuhteisiin kohdistuville toimenpiteille hakea vesilain poikkeamislupa. Prokon
Lumivaaran hankkeessa ei aiheudu sellaisia vaikutuksia arvokkaiksi pienvesiksi tunnistetuille
noroille, jotta hankeessa tulisi hakea vesilain 2 luvun 11 §:n mukaista lupupaa.
5.10.3

Luonnonsuojelulain poikkeamislupa

Suunnitellun hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamista. Luonnonsuojelulain 48 § nojalla ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996), 553/2004) rauhoitettuja eliölajeja (39 §, 42 §, 47 §) koskevista
rauhoitussäännöksistä sillä edellytyksellä, että lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Luonnonsuojelulain (1069/1996, 553/2004), rauhoitettujen lajien (39 ja 42 §) ja erityisesti suojelta-
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vien lajien (47 §) sekä luontodirektiivin liitteen IV b (49 §) osalta saattaa myös tulla kysymykseen mahdollinen poikkeamismenettely.
Luontodirektiivin IV a liitteen eläinlajien, IV b kasvilajien sekä lintudirektiivin 1 artiklassa
tarkoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä poikkeamisesta (LsL 48 ja 49 §) voi ELY-keskus
myöntää yksittäistapauksissa poikkeamisluvan artiklassa erikseen lueteltuihin tarkoituksiin.
Edellytyksenä kuitenkin on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole eikä poikkeaminen haittaa
lajin kantojen suotuisan suojelutason säilymistä niiden luontaisella levinneisyysalueella. Lintudirektiivin lajien osalta poikkeamisesta säädetään lintudirektiivin 9 artiklassa, jossa myös
yleisenä edellytyksenä on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Prokon Lumivaaran hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta poiketa lajirauhoitussäädöksistä.
5.10.4

Liittymälupa maantiehen

Mikäli hanke edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille tai nykyisten
yksityistieliittymien parantamista, tarvitaan Maantielain (2005/503) 37 §:n mukainen liittymälupa. Luvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Prokon Lumivaaran hankkeessa ei
arvioida olevan tarvetta luvalle.
5.10.5

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen yleiselle tiealueelle

Voimajohdon tai kaapelin sijoittuessa tieympäristöön on tarvittaessa haettava maantielain
(2005/503) 47 §:n mukainen poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamisesta. Lisäksi maantien ylitykselle tai alitukselle voimajohdolla on haettava lupa. Luvan
myöntää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Prokon Lumivaaran
hankkeessa luvan tarve on riippuvainen toteutettavasta sähkönsiirtovaihtoehdosta.
5.10.6

Muinaismuistolain kajoamislupa

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman
erillistä päätöstä. Prokon Lumivaaran hankkeessa ei paikannettu muinaismuistokohteita,
joten alueella ei ole tarvetta hakea Museovirastolta muinaismuistolain (295/63 § 10) kajoamislupaa.
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA

6.1

Arviointityön tausta ja laajuus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa.
Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat
tyypilliset vaikutuksensa, joihin YVA-menettelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota.
YVA-menettelyn kuvauksessa esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina
hankekohtaisesti.
Ympäristövaikutus määritetään tilaksi, jolloin hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitseva kohde muuttuu hankeen rakennusvaiheessa tai käytön aikana. Siten osa hankkeen aiheuttamista vaikutuksista ovat väliaikaisia ja osa pysyviä.
6.2

Arvioitavat vaikutukset ja vaikutusalueet

6.2.1

Arvioidut ympäristövaikutukset

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa arviointi on tehty tuulipuistolle ja sen vaatimille
sähkönsiirtolinjoille (rakennettava uusi voimajohto). Arviointityössä on arvioitu hankkeen
vaikutusalue, hankkeiden yhteisvaikutukset sekä eritelty


tuulipuiston ja voimajohdon rakentamisenaikaiset vaikutukset



käytön aikaiset vaikutukset



tuulipuiston käytöstä poiston vaikutukset

Lumivaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu selvityksiä olemassa olevien selvitysten lisäksi ja täydennykseksi. Selvitystarve on alueen luontoarvojen
yleistietojen ja merkittävyyden mukaan suhteutettuna siihen, millaisia tuulipuistojen ja voimajohtojen tyypilliset ympäristövaikutukset ovat. Lisäksi selvityksiä laadittaessa on otettu
huomioon yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama lausunto (5.6.2014) sekä YVAmenettelyä varten perustetun seurantaryhmän antamat huomiot ja kommentit. Arviointityötä
tukevat maastotyöt, kyselyt ja haastattelut on tehty vuosien 2013—2014 välisenä aikana.

Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset

Ihmisen
terveyteen,
elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Kuva 6.1.
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Maaperään, vesiin,
ilmaan, ilmastoon,
eliöihin,
kasvillisuuteen ja
luonnon
monimuotoisuuteen

Yhdyskuntarakenteeseen,
rakennuksiin,
maisemaan,
kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen
hyödyntämiseen

Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA –lain ja –
asetuksen mukaisesti
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Hankkeen välittömät
ja välilliset vaikutukset

Ihmisen terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen

Asuminen,
elinolot

Elinkeinot,
porotalous

Melun
kokeminen,
maiseman
muutos

Voimajohtojen
vaikutus
terveyteen

Maaperään, vesiin, ilmaan,
ilmastoon, eliöihin,
kasvillisuuteen ja luonnon
monimuotoisuuteen

Arvokkaat
luontokohteet

Linnusto

Natura- ja
suojelualueet

Ilmasto

Yhdyskuntarakenteeseen,
rakennuksiin, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön

Maankäyttö

Rakennukset ja infra

Maisema

Muinaisjäännökset,
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen
hyödyntämiseen

Marjastus,
sienestys

Kaivannaiset

Metsästys

Virkistyskäyttö

Kuva 6.2.

6.2.2

Tuulivoimahankkeissa arvioidut ympäristövaikutukset. Vaikutustyypeissä on
korostettu niitä, joihin tässä hankkeessa on erityisesti keskitytty.
Hankkeen vaikutusten tarkastelualueet

Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu tavalla, jossa kuvataan ympäristövaikutuksen
ilmeneminen ja arvioidaan muutoksen suuruutta verrattuna nykytilaan. Vaikutusten arviointi
perustuu olemassa olevaan tietoon ympäristön nykytilasta, hankealueella tehtyihin selvityksiin sekä mallinnuksiin.
YVA-ohjelmavaiheessa arvioitiin, että keskeisimpiä vaikutustyyppejä tämän hankkeen ympäristövaikutusten kannalta ovat vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, rakennuspaikkojen
luontoon sekä muuttolinnustoon, muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan, ihmisten
elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä melun ja varjonmuodostumisen aiheuttamien vaikutusten
kokemiseen.
Ympäristövaikutusten arviointityön perusteella keskeisimmät vaikutukset hankkeesta kohdistuvat:


ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen



virkistyskäyttöön



porotalouteen



maisemaan



linnustoon



melun ja varjon muodostumiseen



rakennuspaikkojen luontoon

Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu kaikkia YVA-ohjelmavaiheessa lueteltuja tekijöitä sekä
lisäksi hankkeen erilaisia turvallisuustekijöitä (mm. liikenne, tutka- ja viestiyhteydet, lentoliikenne, puolustusvoimien toiminta). Hankkeen luonteesta ja sijainnista johtuen vähemmälle
huomiolle on voitu jättää hankeen vaikutukset maaperään ja vesiin, haitallisiin ilmastopäästöihin sekä muinaisjäännöksiin. Hankkeen toteuttamisen perusajatuksena on osaltaan paran-
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taa ilmastoa ja ilmanlaatua lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentämällä siten
hiilidioksidipäästöjä.
Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa (kuva 6.2 ja taulukko 6-1). Osa vaikutuksista rajoittuu aivan rakennuskohteen läheisyyteen, osa rajoittuu kapealle nauhamaiselle väylälle (mm. voimajohtojen vaikutukset) ja osa taas levittäytyy hyvin laajalle alueelle
(mm. maisemavaikutukset). Hankealueena tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkoitetaan kartoille rajattua ohjeellista tuulipuistoaluetta sekä vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien
alueita.
Taulukko 6-1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.
Vaikutustyyppi

Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus

Maankäyttö

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km), voimajohtoalueet lähiympäristöineen (n. 500 m).

Maisema ja
kulttuurihistorialliset kohteet

Kohteet, joille osoitetaan rakentamistoimenpiteitä, 20–30 km tuulivoimapuiston mahdollinen näkymäsektori.

Muinaismuistot

Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä sähkönsiirtoreiteillä.

Kasvillisuus, lajisto, arvokkaat
elinympäristöt

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö (n. 200 m),
sähkönsiirron alueet (n. 50 m) voimajohdon keskilinjan molemmin
puolin. Arvokohteet koko hankealueelta, vesitasapainon muutos.

Linnusto

Tuulivoimapuistojen alueet ja sähkönsiirtoreitit, lähialueen linnustollisesti merkittävät kohteet, mahdollinen vaikutusalue laaja.

Porotalous

Paliskunnan alue.

Melu ja vilkkuminen

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2 km säteellä tuulivoimapuistosta.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Vaikutuskohtainen arviointi.

Liikenne

Tuulivoimapuiston pääliikennereitit sekä sähkönsiirtoreitin alueet.

Ajallinen vaikutus

Hankkeen koko elinkaari.

Maankäyttöä tarkastellaan laajana kuntia ja niiden yhdyskuntarakennetta koskevana kokonaisuutena. Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen suunnittelualueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyisessä maankäytössä. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin suunnittelualueella ja
sen lähiympäristössä.
Luontovaikutukset eli vaikutukset kasvillisuuteen, lajistoon ja arvokkaisiin elinympäristöihin, rajataan ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. Vaikutustarkastelussa otetaan huomioon ympäristön arvokkaat luontokohteet ja niissä mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten tai erityistä suojelua vaativien kasvien ja eläinten erityispiirteet ja vaatimukset elinympäristönsä suhteen.
Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa koko tuulipuiston ja sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella sekä ympäristössä huomioiden lähiseudun arvokkaat lintualueet ja
lintujen mahdollinen liikehdintä. Hankealueen pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan vaikutuksia muuttolinnustoon seurannalla hankitun aineiston perusteella. Linnustovaikutusten osalta
hankkeen vaikutusalue ulottuu maisemavaikutusten tavoin melko laajalle.
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Muinaismuistoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuistojen alueella sekä sähkönsiirtoreittien alueella. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
on arvioitu kohteisiin muodostuvien muutosten laadun ja määrän perusteella.
Maisemavaikutusten tarkastelu on ulotettu alueen ympäristöön niin kauas kuin tuulipuisto
voidaan käytännössä ihmissilmin havaita. Tämä tarkoittaa noin 20–30 km sädettä.
Meluvaikutukset ja varjon muodostumisen vaikutukset on tarkasteltu siinä laajuudessa,
kuin laskelmat osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on tarkasteltu kuntien alueen laajuudella, keskeisin huomio on kuitenkin kohdistunut noin 5 km säteelle tuulipuistosta.
Vaikutukset riistatalouteen sekä metsästykseen virkistyskäyttömuotona; riistakantojen
tilaa ja kannanvaihteluita on tarkasteltu laajemmin Hyrynsalmen kunnan länsiosissa, sillä
metsästys ja riistan liikkuminen sijoittuvat aina laajemmalle alueelle.
Vaikutukset porotalouteen on arvioitu Hallan paliskunnan alueelta koko paliskuntaa koskevina asiakokonaisuuksina sekä erityisesti paliskunnan lounaisosan alueella.
Liikennevaikutukset on tarkasteltu pääliikennereiteillä. Turvallisuustarkastelut ovat paikkakohtaiset.
6.2.3

Ympäristövaikutusten ajoittuminen

Tuulipuistohankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset jakautuvat koko tuulipuiston elinkaaren ajalle. Ympäristövaikutusten intensiteetti ja luonne ovat kuitenkin erilaiset tuulipuiston
rakentamisaikana, toiminta-aikana ja tuulipuiston käytöstä poistamisen aikana.
6.2.3.1

Rakentamisenaikaiset vaikutukset

Tuulipuiston rakentaminen (10 voimalaa) kestää yhteensä noin vuoden. Rakentamisenaikaiset ympäristövaikutukset muodostuvat tuulipuiston ja tarvittavien voimajohtojen rakentamisesta. Rakentamisenaikaiset vaikutukset eroavat tuulipuiston käytönaikaisista vaikutuksista.
Rakentamisen aikana hankkeesta aiheutuvat meluhaitat ja ympäristön fyysiset muutokset
ovat suurimmat.
6.2.3.2

Käytönaikaiset vaikutukset

Käytönaikaiset vaikutukset ajoittuvat sille aikavälille, kun kukin tuulipuiston osa valmistuu,
aina siihen asti, että tuulipuiston osa poistetaan käytöstä. Tuulivoimaloiden perustukset mitoitetaan rakennusvaiheessa siten, että ne kestävät 50 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikä on
noin 25 vuotta, mutta niiden käyttöikää voidaan pidentää erilaisilla huolto- ja uudistustoimenpiteillä. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että tuulipuiston käytönaikaiset vaikutukset
kestävät noin 50 vuotta. Tuulipuiston toiminnan aikana ei ympäristössä tapahdu hankkeesta
johtuvia fyysisiä muutoksia.
6.2.3.3

Toiminnan lopettamisen vaikutukset

Tuulipuiston tullessa teknisen käyttöikänsä päähän se voidaan purkaa. Tuulivoimaloiden
komponentit ovat suurelta osin kierrätettävissä. Tuulipuiston alueelta puretaan muut rakenteet, jos niille ei ole muuta käyttöä. Perustukset voidaan purkaa, mutta ne voidaan jättää
myös maan alle ja maanpäälliset osat voidaan maisemoida. Toiminnan lopettamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin tuulipuiston rakentamisenaikaiset vaikutukset.
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7.1

Vaikutusmekanismit

Tuulivoimalat rajoittavat maankäyttöä sekä suoraan että välillisesti. Suora vaikutus muodostuu itse voimaloiden sekä niiden vaatimien huoltoteiden vaatimasta maa-alasta suojaalueineen. Tällöin myös poistuu nykyisin lähinnä metsätalouskäytössä olevaa maata käytöstä. Lisäksi voimalat rajoittavat lähiympäristön maankäyttöä välillisesti lähinnä maisema-,
melu- ja varjostusvaikutusten takia.
Tuulivoimapuistojen sähkönsiirron rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia maankäyttöön. Merkittävimmät vaikutukset syntyvät uusien voimajohtojen alueilla. Voimajohtoalueilla maankäyttö on rajoitettua ja uuden johdon rakentaminen aiheuttaa haittoja erityisesti metsätaloudelle. Metsätalousalueilla uuden johdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta metsätalouskäytöstä. Rakentamiseen voimajohto vaikuttaa suoraan estämällä rakentamisen uudelle
tai laajentuneelle johtoalueelle. Maankäytön kehittämiseen voimajohto voi vaikuttaa myös
laajemmin luomalla visuaalisen ja toiminnallisen esteen, joka voi haitata maankäytön kehittämistä voimajohdon ympäristössä.
Voimajohtoalueiden lisäksi sähköasemien rakentaminen sekä maakaapelein toteuttava sähkönsiirto aiheuttaa paikallisia vaikutuksia maankäyttöön.
7.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Hankkeen soveltuvuutta sekä vaikutuksia hankealueen maankäyttöön on arvioitu alueen
nykyisen ja suunnitellun maankäytön vertailun pohjalta. Vaikutukset maankäyttöön on tarkasteltu erikseen tuulivoimapuiston ja voimajohtoreittien osalta rakentamis- ja käyttövaiheessa sekä käytön lopettamisen jälkeen. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealuella ja niiden lähiympäristössä.
Hankkeen soveltuvuutta sekä vaikutuksia nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin on arvioitu tarkastelemalla hankealueita osana laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi on
tarkasteltu hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaikutuksia valtakunnallisten
alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta.
Hankealueen ja sen lähiympäristön nykyinen ja kaavoitettu maankäyttö on selvitetty ja kuvailtu saatavilla olevan lähtöaineiston pohjalta. Aineistona on käytetty valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, tuulivoimarakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ohjeita
ja oppaita, hankealueita koskevia, voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia,
paikkatietoaineistoa, karttatarkasteluja, valo- ja ilmakuvia sekä tuulivoimapuiston ja voimajohdon alustavia sijoitussuunnitelmia. Hankealuetta ja sen ympäristöä koskevan, eri kaavatasoilla esitetyn maankäytön suunnitelmatiedot on koottu Kainuun liiton, Hyrynsalmen kunnan sekä Ristijärven kunnan kaava-asiakirjoista. Tietoja on saatu myös paikallisilta maankäytön suunnittelijoilta.
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön on arvioinut asiantuntija-arviona FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:stä arkkitehti Jaakko Isoherranen.
7.3

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Tuulivoimapuiston alue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustan länsipuolella ja
noin 17 kilometriä Ristijärven keskustan pohjoispuolella. Hankealue sijoittuu RistijärviHyrynsalmi välisen seututien (Vanhatie), rautatien ja valtatien 5 länsipuolelle. Hankealueen
pohjoispuolelle sijoittuu Lietekyläntie ja hankealue rajoittuu itäosaltaan Kaivopurontiehen.
Hankealueen itäpuolelle sijoittuu Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohto. Hankealueen
pohjoisosaan sijoittuu TDC:n omistama 51 metriä korkea linkkimasto.
Hankealueelle ei sijoitu merkittäviä vesistöjä, ainoastaan pieniä puroja ja metsätalouden
kuivatusojia. Hankealuetta ympäröivät lähialueet ovat pitkälti samankaltaista maastoa kuin
Lumivaaran alue.
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Kuva 7.1.

Yhdyskuntarakenne.

Lumivaaran hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää metsästykseen, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun sekä poronhoitoon. Hankealue sisältää talousmetsää ja hakkuuaukeita ja alueella on jonkun verran metsäautotiestöä. Vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset sijoittuvat niin ikään metsätalouskäytössä oleville alueille.
Hankealueen pinta-ala on yhteensä noin 4 km². Hankealueen maat ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankealueelle ei sijoitu voimassa olevia maankäyttösuunnitelmia.
Hankealueella tai tarkastelluilla voimajohtoreiteillä ei ole maa-ainestenottoalueita tai kaivosvarauksia. Lumivaaran hankealue sijoittuu Hallan paliskunnan lounaisosaan, laajemmalle
porojen rykimä- ja talvilaidunalueelle (Poro GIS, 2014).
Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Hankealueen ympäristön asutus on pääasiassa teiden varsiin ja vaarojen rinteille sijoittuvaa haja-asutusta. Lähin kylä on alueen
luoteispuolelle sijoittuva Lietekylä noin 2,3 km etäisyydellä hankealueesta. Muita pieniä kyliä
hankealueen ympäristössä ovat Oravaara ja Karpinvaara noin 5 kilometrin etäisyydellä kaakossa sekä Pihlajavaara, Lauttala ja Väisälä Ristijärven kunnan puolella noin 10 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta. Suurimmat asutuskeskittymät hankealueen ympäristössä ovat
Hyrynsalmen keskusta ja Ristijärven keskusta.
Lähin loma-asutus sijaitsee Lietekylässä vakinaisen asutuksen lomassa ja Oravijärven ympäristössä. Pääosa ympäristön loma-asutuksesta sijoittuu vesistöjen rannoille tai lomakyliin
Ukkohallaan ja Paljakkaan.
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Kuva 7.2.
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Topografialtaan hankealue on vaihteleva. Hankealueen korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen
luoteisosiin noin 365 m mpy. Maasto laskee itään päin, mutta alueella topografiassa on myös
pienipiirteistä vaihtelua. Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on metsätalouskäytössä ja alueella on jonkin verran metsäautotieverkostoa. Hankealueella on useita päätehakkuualoja. Alarinteet ovat nuoria kasvatusmetsiä. Alueella on suoritettu vaaranrinteille tyypilliseen tapaan myös kaistalehakkuita, jotka ovat nykyisin taimettuneet.

Kuva 7.3.

Hankealueen korkeusmalli

Sähkönsiirtoreitti VEB sijoittuu metsäalueelle. Reitin varrella lähin asuinrakennus sijoittuu yli
400 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta. Seitenoikean sähköaseman ympäristössä on muutamia asuinrakennuksia. Voimajohtoreitti ylittää Kaivopurontien sekä olevan
voimajohdon rinnalla Karpinvaarantien, Vanhatien, Seitenoikeantien ja Jokilehdontien sekä
risteää rautatien kanssa.
7.4

Voimassaolevat ja vireillä olevat maankäyttösuunnitelmat

7.4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan
tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisista alueidenkäytöntavoitteista päättää valtioneuvosto, joka päätti 13.11.2008 tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat
alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa,
luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin asiasisällön perusteella.
Lumivaaran tuulivoimapuistoa ja sen kaavoitusta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
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Toimiva aluerakenne:
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin
olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon
voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen
ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden
sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisemaalueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
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Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä
maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on näiden neljän teeman lisäksi kaksi erityisteemaa: Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet, joka koskee lähinnä rannikkoaluetta, Lapin tunturialueita ja Vuoksen
vesistöaluetta. Lumivaaran tuulivoimapuistoa ja sen kaavoitusta koskee poronhoitoalueita
koskevat seuraavat tavoitteet: Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset
edellytykset.
7.4.2

Maakuntakaava

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020. Kainuun maakunta kuntayhtymän laatima maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on
hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto on vahvistanut Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009.
Maakuntakaavassa hankealue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Luoteisosa alueesta sisältyy luontomatkailun kehittämisalueeseen (kehittämisperiaate -merkintä). Kaavamerkintää koskee suunnittelumääräys: Alueita kehitetään
luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kohdealueina. Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyritään keskittämään näille alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen sekä
luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella
sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.
Metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä.
Hankealue sijaitsee maakuntakaavan merkityllä poronhoitoalueella. Suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset.
Toimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaara
on osoitettu maakuntakaavassa Natura-alueeksi sekä luonnonsuojelualueeksi (SL). Naturaalueen koilliskulmanaan sijoittuu kaavamerkintä ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue”.
Hankealueen koillis-itäpuolelle sijoittuva Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohto on osoitettu maakuntakaavassa.
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Kuva 7.4.

Ote Kainuun maakuntakaavasta. Hankealueen sijainti on osoitettu punaisella
ympyrällä.

Kainuun 1. Vaihemaakuntakaava
Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakuntakaavassa selvitysalueiksi
osoitettujen alueiden maankäyttö. Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 19.3.2012
pitämässään kokouksessa Kainuun 1. Vaihemaakuntakaavan. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan 19.7.2013. 1. Vaihemaakuntakaavan alueet eivät
ulotu Lumivaaran hankealueen läheisyyteen.
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava
Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet
rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa.
Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen
25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä julkisesti tutustumista varten 25.4.2013–27.5.2013 välisen ajan. Maakuntahallitus on hyväksynyt
osallistumis- ja arviointisuunnitelman 19.8.2013. Tuulivoimamaakuntakaavaluonnos on ollut
nähtävillä 11.8.-12.9.2014 välisen ajan.
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Kuva 7.5.

Ote Kainuun tuulivoimavaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Hankealueen
sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava
Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti
nähtävillä tutustumista 25.4.2013–27.5.2013 välisen ajan. Maakuntahallitus on hyväksynyt
osallistumis- ja arviointisuunnitelman 19.8.2013. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan
luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 1.4–2.5.2014 välisen ajan
ja vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 29.9.–28.10.2014 välisen ajan.
7.4.3

Yleiskaavat

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. PROKON
Wind Energy Finland Oy on tehnyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta. Hyrynsalmen kunnanhallitus on 4.6.2013 (§ 129) päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimisen Lumivaaran alueelle. Kunnanhallitus on pannut
osayleiskaavan vireille 8.4.2014. Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston osayleiskaavaa
PROKON Lumivaaran hankealueen välittömään läheisyyteen.
7.4.4

Asemakaavat

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
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7.4.5

Muut maankäyttösuunnitelmat ja selvitykset

Kainuun maakuntasuunnitelma 2025
Kainuun maakuntasuunnitelma on hyväksytty maakuntavaltuustossa 26.9.2005. Maakuntasuunnitelma on keskeinen osa aluekehittämislain mukaista maakunnan suunnittelua. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 - Uusiutuva Kainuu - on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa määritellään maakunnan tavoitteena oleva kehitys suunnittelukaudella. Maakuntasuunnitelma on yhteinen tahdonilmaisu kehittämisen suunnasta.
Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys
Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys on kuuden maakunnan yhteistyössä toteuttama kartoitus
maakuntien tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo,
Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala). Selvitys valmistui 2011 ja sen pohjana oli
hyödynnetty tuuliatlaksen tietoja, maakuntakaavan aluevarauksia, sähköverkkoa, tiestöä ja
maastotietoja. Kainuun osalta soveltuviksi alueiksi tarkasteltiin yli 80 erillistä aluetta. SisäSuomen tuulivoimaselvityksessä Lumivaaran alue on tunnistettu tuulivoimatuotannon kannalta potentiaaliseksi alueeksi ja sen pisteytys on 2,5/4. Lumivaaran alue sijoittuu Kainuun
neljän potentiaalisimman alueen joukkoon.
Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täydennys
Kainuun liitto on laatinut ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen tuella Sisä-Suomen
selvitystä tarkentavan ja täydentävän maakunnallisen tuulivoimaselvityksen laatimisen. Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys -raportti on valmistunut 19.12.2013.
Kainuussa on lisäksi meneillään useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä selvitys- ja kaavoitushankkeita. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan
maakuntakaavan laatimista.
7.5

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

7.5.1

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tuulivoimapuistojen kaavoituksessa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edistää erityisesti uusien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä tuulivoimaa koskevia alueidenkäyttötavoitteita. Tuulivoimapuiston toteuttamisessa on otettu huomioon myös alueiden omien vahvuuksien, sijaintitekijöiden sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn
vahvistaminen. Myös eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua sekä kulttuurija luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja koskevat valtakunnalliset alueidenkäytön
tavoitteet on otettu huomioon mm. luonnon kannalta arvokkaiden alueiden säilyttämisellä.
Hanke ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden tavoitteiden kanssa, vaan osaltaan edistää tavoitteiden toteutumista. Lumivaaran tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja tukeutuu osittain olemassa olevaan infrastruktuuriin ja sähkönsiirtoverkkoon. Toiminnassa hyödynnetään osin olemassa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon.
Hankkeessa otetaan huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet. Hankkeesta on
pyydetty Puolustusvoimien lausunto. Lausunto otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.
Hanke edistää uusiutuviin energianlähteisiin siirtymistä. Toteutuessaan hanke hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä.
Hanke ei estä porotalouden harjoittamista alueella. Hankealue käsittään vain pienen osan
Hallan paliskunnan laidunmaista.
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7.5.2

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset vaikutukset

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maaja metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi, mutta valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maatalous- ja metsätalouskäyttö voivat jatkua. Hankkeen rakentamisen
aikaisessa vaiheessa kunkin tuulivoimalan ympäriltä raivataan puusto enintään noin hehtaarin alueelta.
Tuulivoimapuiston alueella tuulivoimaloiden lisäksi metsätalouskäytössä olevaa maata häviää
rakennettavien tuulivoimaloiden huoltoteiden ja sähköasemien alueilta. Huoltotiet rakennetaan sekä parantamalla nykyisiä että rakentamalla uusia teitä.
Kokonaisuudessaan PROKON Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen seurauksena maa- ja
metsätalouskäytössä olevaa aluetta poistuu voimaloiden ja teiden rakentamisen myötä vaihtoehdoissa enintään noin 15 ha, mikä on noin 3,75 prosenttia hankealueen kokonaispintaalasta, joka on noin 400 hehtaaria.
Taulukko 7-1. Tuulivoimaloiden ja uusien teiden edellyttämät maa-alueet vaihtoehdoittain
ja alueittain.
Vaihtoehto

Voimalat
(kappalemäärä
ja maa-ala
hehtaareina)

Uusi tiestö
(teiden pituus
km ja maa-ala
hehtaareina)

Yhteensä
(hehtaaria)

Osuus hankealueen kokonaispintaalasta (%)

VE 0

–

–

–

–

VE 1

8 kpl, 8 ha

4 km, 4 ha

12 ha

n. 3,0 %

VE 2

10 kpl, 10 ha

5 km, 5 ha

15 ha

n. 3,75 %

Tuulivoimapuistojen rakentamisen ajaksi vapaata liikkumista joudutaan turvallisuussyistä
rajoittamaan rakennettavana olevalla tuulipuistoalueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä.
Rakentaminen rajoittaa myös näiden alueiden käyttöä metsästykseen ja virkistykseen. Rajoitus koskee kokonaisuutena pienialaista aluetta ja se poistuu heti rakentamisen päätyttyä.
7.5.3

Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset

Lumivaaran hankealue on pääasiassa metsätalouskäytössä kuten myös uuden voimajohtoreitin alue. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset keskeiset maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset koskevat ennen kaikkea rakentamattomien metsätalousalueiden muuttumista osin energiantuotannon alueiksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen
virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Yksittäisten voimaloiden osalta maankäytölliset vaikutukset kohdistuvat kuitenkin suhteellisen
pienelle alalle, mikä vähentää maankäytölle aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä.
Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. Lumivaaran tuulivoimapuisto ei ole ristiriidassa Kainuun maakuntakaavan maankäytöllisten tavoitteiden kanssa. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan alueet eivät ulotu Lumivaaran hankealueen läheisyyteen. Hankealue sijoittuu
vireillä olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksessa osoitetulle tuulivoimarakentamiselle soveltuvalle alueelle.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat pääosin riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta. Alle kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista ei sijaitse vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 tällä hetkellä vakituisia asuinrakennuksia tai lomarakennuksia. Tuulivoimaloiden
rakentaminen ei rajoita alueen muuta rakentamista, kuten maa- ja metsätaloutta tai virkistyskäyttöä palvelevaa rakentamista. Maanomistajilla on edelleen mahdollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä normaalilla ja maa- ja metsätalousalueille tavanomaisella tavalla. Tuulivoimapuiston alue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena.
Lumivaaran tuulivoimapuisto rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi, koska asuin- ja lomarakentamisen
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon rakennusluvan myöntämisen edellytykset mm. ympäristön terveellisyyttä koskien. Siten asuin- ja lomarakennuksia ei voida osoittaa
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lähtökohtaisesti alueille, joilla melun ohjearvot ylittyvät tai riittävää meluntorjuntaa ei muutoin
voida toteuttaa. Tämän seurauksen uutta haja-asutusta syntyy vähemmän ja uusi asutus ohjautuu jatkossa enemmän jo olemassa olevien asutuskeskittymien yhteyteen. Tuulivoimapuistojen meluvaikutuksia on arvioitu kohdassa 15.12.
Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä Lumivaaran alue on tunnistettu tuulivoimatuotannon
kannalta potentiaaliseksi alueeksi ja sen pisteytys on 2,5/4. Lumivaaran alue sijoittuu Kainuun neljän potentiaalisimman alueen joukkoon.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai maankäytön
kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen kanssa.
Kunnan yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tuulipuiston vaikutukset ovat marginaalisia.
Lumivaaran tuulivoimapuistosta johtuen myös alueen yksityistä metsätieverkkoa tullaan sekä
parantamaan että uutta tiestöä rakentamaan. Tämä parantaa alueen metsän hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta niin virkistysmielessä kuin metsätalouden kannalta. Uusi
ja parannettu tiestö helpottaa metsien huoltoa ja tehostaa niiden hyödyntämistä (ojitukset,
hakkuut, istutukset yms. helpottuvat). Maanomistajien ei tarvitse itse samassa määrin rahoittaa teiden korjaamista ja uusien rakentamista. Myös marjastus-, retkeily- ja metsästysmielessä uusi ja paranneltava metsätieverkko parantaa metsäalueiden saavutettavuutta.
Uudet tiet vähentävät hiukan metsien pinta-alaa, mutta teiden alta kaadetuista puista saadaan myös myynti- ja verotuloja.
Hanke ei estä alueen virkistyskäytön, kuten sienestys, marjastus ja metsästys, jatkumista.
Tuulivoimapuisto voi kuitenkin paikallisesti heikentää maakuntakaavaan merkittyjen ohjellisten virkistys- ja reittien virkistysarvoja luontomatkailukohteina, esimerkiksi paikoin teknisemmäksi ympäristöksi muuttuvien näkymien vuoksi.
Nykyinen loma-asutus sijoittuu pääasiassa lähialueen vesistöjen (Oravijärvi, Lietejärvi ja
Lietejoki) läheisyyteen. Loma-asuntorakentamisen paine ei alueella ole kovin suuri. Etäisyydet lähialueen vesistöihin ovat 4…5 km, minkä vuoksi uudet voimalat eivät tule merkittävästi
vaikuttamaan loma-asuntojen määrään alueella.
Hankealueelle tai sähkönsiirtoreittien alueelle sekä niiden lähialueille ei sijoitu kaivoshankesuunnitelmia.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan
laadintaa tai lupamenettelyn toteuttamista. Hankealueella on käynnistetty maankäyttö- ja
rakennuslain 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta.
7.5.4

Tuulipuiston käytön jälkeiset vaikutukset

Toiminnan päätyttyä tuulivoimalat voidaan purkaa ja poistaa kokonaisuudessaan. Perustusten ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne.
Mikäli kaikki rakenteet poistetaan, ei hankkeella käytöstä poiston jälkeen ole vaikutuksia
maankäyttöön. Mikäli perustuslaatat jätetään paikoilleen, voidaan vaikutuksia vähentää maisemoinnilla. Tuulivoimapuiston purkamisen jälkeen alue vapautuu muuhun maankäyttöön.
7.5.5

Tuulipuiston lähialueen (enint. 20 km) muut tuulivoimahankkeet

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuistoa PROKON Lumivaaran välittömään läheisyyteen hankealueen länsipuolelle. YVA-menettelyn mukaan Otsotuulen tuulipuisto käsittäisi vaihtoehtoisesti
joko kahdeksan tai kuusi yksikköteholtaan 2-5 MW tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho
olisi enintään 40 MW. Hankkeen kaavaehdotukseen on tulossa 9 voimalaa. Otsotuulen ja PROKONin hankeita pyritään viedään aikataulullisesti eteenpäin samaan tahtiin.
Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuistoa Iso Tuomivaaran alueelle 12 km Lumivaarasta pohjoiseen. Tuulipuisto koostuisi kahdeksasta yksikköteholtaan 3 MW voimalasta. Puiston kokonaisteho olisi enintään 29 MW. Hankkeessa ei sovelleta YVA-menettelyä. Kaavaluonnos on
ollut nähtävillä keväällä 2014.
Metsähallitus-Laatumaalla on vireillä tuulipuistohanke Kivivaara-Peuravaaran alueelle Hyrynsalmen keskustaajaman itäpuolelle noin 15 km päähän Lumivaarasta. Tuulipuisto käsittäisi
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33-42 voimalaa. Puisto olisi maksimiteholtaan noin 150 MW. Hankkeen osayleiskaava on
hyväksytty Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.
Puolangan Mustakummun tuulipuistohanke Paljakassa, joka sijaitsee noin yhdeksän kilometriä Lumivaarasta länteen, ei ole lähtenyt esiselvitysten jälkeen käyntiin.
7.6

Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Voimajohdot asettavat maankäytölle erilaisia rajoituksia. Johtoaukealla tai sen läheisyydessä
ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa voimajohdon käytölle ja
kunnossa pysymiselle. Voimajohtojen lähiympäristön maankäytölle ei Suomessa ole virallisia
rajoituksia, eikä johtoalueen ympärille vaadita suoja-alueen jättämistä.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VEA
tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla olemassa olevan Seitenoikea–
Puolanka 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle 110/20 kV sähköasemalle.
Vaihtoehdossa VEB hankealueelle rakennetaan 110/20 V sähköasema, josta rakennetaan
uusi ilmajohto olemassa olevan voimajohdon rinnalle Seitenoikean sähköasemalle saakka.
Rakennettavan uuden ilmajohdon pituus on noin 11,7 kilometriä. Voimajohtoreitti sijoittuu
uuteen johtokäytävään 1,2 kilometrin osuudella ja loput 10,5 kilometriä olevan voimajohdon
rinnalle. Reitistä noin 0,7 kilometrin osuus sijoittuu hankealueelle ja noin 11 kilometrin osuus
hankealueen ulkopuolelle.
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan
pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaapeliojaan. Tuulivoimapuiston sisäisen sähköaseman ja
Seitenoikea-Puolanka voimajohdon varteen (VEB) suunnitellun sähköaseman paikat sijaitsevat etäällä nykyisestä asutuksesta ja sijoittuvat metsäalueelle. Sähköaseman alue aidataan
ja alue poistuu metsätalouskäytöstä.
Taulukko 7-2. Sähkönsiirtoreittien ja sähköasemien edellyttämät maa-alueet vaihtoehdoittain ja alueittain .
Vaihtoehto

Yhteensä (hehtaaria)

VEA, 20 kV maakaapelit

Osuus hanke-alueen
kokonaispinta-alasta
(%)
Hankealueen sisällä

Sähköasema 110/20 kV

0,5 ha

0,0 %

VEB, 11,7 km ilmajohtoa

20 ha

Hankealueen sisällä

Sähköasema 110/20 kV

0,5 ha

0,95 ha / 0,24 %

Yleisesti ottaen sähkönsiirtoreitin VEB vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen voidaan katsoa
vähäiseksi, koska uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevan sähkönsiirtoreitin rinnalle ja
kauas asuin- ja lomarakennuksista. Tällöin lähi- ja kaukomaisemassa ei tapahdu selvästi
havaittavaa muutosta.
Pylväiden ja voimajohtojen alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa. Johtoalueen käyttöoikeus on kuitenkin rajoitettua siten, että johtoaukealla ei voi kasvattaa puustoa ja reunavyöhykkeillä puiden kasvupituus on rajoitettu. Pylväiden läheisyydessä työskenneltäessä on noudatettava varovaisuutta. Johtoaukealla ei lisäksi saa ilman erityistä lupaa pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita
eikä rakennuksia saa rakentaa johtoaukean välittömään läheisyyteen. Myös maanrakennustöihin yms. pylvään tai voimajohdon läheisyydessä on hankittava johdon omistajan lupa tai
lausunto. Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei myöskään saa harjoittaa sellaista toimintaa,
josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Johtopylväiden rakenteiden väliin ja kolme metriä niitä lähemmäksi ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita tai
laitteita tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Ojia tai muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea metriä lähemmäksi pylväiden rakenteita.
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Voimajohdon aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan maanomistajille. Maksettavan
lunastuskorvauksen suuruuden määrittelee ja päättää lunastustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri.
Voimajohtoalueen laajuuteen vaikuttaa johtoaukean leveys, joka on reitissä VEB noin 26
metriä. Reunavyöhykkeen leveys on lähes aina 10 metriä. Koko voimajohtoalueen leveys on
siis noin 46 metriä. Voimajohdon sijoittuessa olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen,
kuten sähkönsiirtoreitissä VEB, johtoalueen tarvittava lisäleveys on noin 16 metriä.
Voimajohtojen rakentaminen synnyttää maastoon uuden avoimen maastokäytävän, mikä
voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta johtoaukea voi tukea virkistyskäyttöä
toimimalla kulkuväylänä. Hyvän näkyvyyden vuoksi voimajohtoaukeat soveltuvat myös hyvin
metsästykseen. Kulkemista voimajohdon mahdollisesti alittavilla teillä ja poluilla ei ole syytä
rajoittaa.
Hankkeen päätyttyä voimajohdon rakenteet voidaan tarpeen mukaan poistaa käytöstä tai
jättää paikalleen. Rakennetulla ilmajohdolla voidaan esimerkiksi täydentää paikallista sähköverkkoa ja parantaa sähkönjakelua sen hetkisen tilanteen mukaisesti. Mikäli voimajohdon
rakenteet päätetään purkaa ja poistaa kokonaan, vapautuu voimajohtoalueena käytössä ollut
maa-ala muuhun käyttöön.
Voimajohdon maankäyttöön kohdistuvat keskeiset vaikutukset koskevat metsätalousalueiden
muuttumista ilmajohdon johtoalueeksi. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen pitkäkestoiset, mutta koska ne kohdistuvat suhteellisen pienelle alalle, voidaan niitä pitää merkitykseltään vähäisinä.
Tuulivoimapuiston
sähkönsiirtovaihtoehdoissa
on
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ensisijaisesti hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevia johtokäytäviä.
Olemassa olevat voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Muutoin suunnitellut uudet
voimajohtoreitit sijoittuvat maakuntakaavoissa maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös
muihin tarkoituksiin.
Suunniteltu voimajohtoreitti ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Voimajohtoreitissä
VEB voimajohdon sijoittamisessa tulee ottaa kuitenkin huomioon Kainuun maakuntakaavassa
reitin kanssa risteävä rautatie ja maakuntakaavassa esitetty pääjohto- tai linja, jonka varteen VEB on tulossa.
7.7

Vaikutusten lieventäminen

Tuulipuistohankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää kaavoituksen,
suunnittelun ja lupamenettelyjen avulla. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida eri
maankäyttömuotojen sijoittaminen suhteessa toisiinsa sekä niiden yhteensovittaminen.
PROKON Lumivaaran tuulivoimapuiston sijoituksessa on lähtökohtaisesti otettu huomioon
alueen suotuisa sijainti mm. suhteessa asutukseen ja olemassa oleviin teihin. Vaikutuksia
selvitettäessä ei ole tullut esiin tuulipuistoalueen ympäristön maankäyttöön liittyviä nykyisiä
tai tulevia tavoitteita, jotka voisivat edellyttää erityistä yhteensovittamista.
Tuulivoimapuiston sekä voimajohdon reitin ja pylväiden sijainnin yksityiskohtaisella suunnittelulla voidaan ehkäistä ja lieventää mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Voimajohdon aiheuttamista taloudellisista menetyksistä maanomistajat saavat korvauksen, joka määritellään
voimajohdon lunastustoimituksen yhteydessä. Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeisiä vaikutuksia voidaan vähentää maisemoinnilla.
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7.8

Arvioinnin epävarmuustekijät

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Arviointityössä on pyritty käyttämään uusinta mahdollista kartta- ja paikkatietoaineistoa, mutta on
mahdollista, että aineistoissa on pieniä puutteita. Vaikutusten arviointiin ei liity merkittäviä
epävarmuustekijöitä.
Maankäyttöä voidaan säädellä kaavoituksella, suunnittelulla ja lupamenettelyillä. Maankäytön
kehityksen ennustamiseen liittyy kuitenkin aina epävarmuutta. Kaavojen maankäytön aluevaraukset voivat toteutua eri tavoin, vaikka pääkäyttötarkoitus ja mittakaava säilyisivätkin.
Epävarmuutta vaikutusten arviointiin luo osaltaan myös se, että arvioinnissa käytetyt tuulivoimapuiston sijoitussuunnitelma sekä voimajohtoreitit voivat vielä myöhemmän suunnittelun edetessä tarkentua. Tarkennukset voivat koskea tuulivoimaloiden lukumäärää ja paikkaa,
sähköasemien paikkaa, kaapelien, liittymisjohdon ja uusien huoltoteiden linjauksia. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta merkittävästi arvioinnin tuloksiin.
Hankkeen keskeisimmät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön:


PROKON Lumivaaran tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle
ja tukeutuu osittain olemassa olevaan infrastruktuuriin ja sähkönsiirtoverkkoon. Toiminnassa hyödynnetään suurelta osin olemassa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta
aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon.



Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maa- ja metsätalouskäyttö voivat kuitenkin jatkua, eikä
hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä.



Tuulivoimapuistoalue on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukainen ja tukee erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevien tavoitteiden
toteutumista.



Tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta.



Lumivaaran tuulivoimapuiston aiheuttama maankäytön muutos ei ole ristiriidassa
Kainuunan maakuntakaavan kanssa.



Tuulivoimapuistojen edellyttämät sähkönsiirron rakenteet rajoittavat maankäyttöä
uusien sähköasemien ja johtoalueiden alueilla. Voimajohdon johtoalueelle ei voida
sijoittaa rakentamista lainkaan. Johtoaluetta on kuitenkin mahdollista käyttää mm.
virkistykseen, metsästykseen ja laiduntamiseen.
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VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

8.1

Vaikutusmekanismit

Arviointityössä on tarkasteltu tuulivoimapuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirron maakaapeleiden ja ilmajohtojen rakentamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen,
luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy visuaalisia
vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja –
ajankohdasta.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa
voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun.
Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua
laajallekin alueelle. Vaikutusalueen laajuus riippuu mm. alueen topografiasta ja peitteisyydestä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla
maiseman mittasuhteita.
Sähkönsiirto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia kaapelilinjan
kaivamisen ja ilmajohdon rakentamisen yhteydessä. Puustoa voidaan myös joutua poistamaan kaivulinjan tai ilmajohtoreitin tieltä. Voimajohtopylväät ja johdot muodostavat teknisen
elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laajuus
riippuu siten paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta.
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8.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arvioitaessa tuulivoimapuiston aiheuttamia visuaalisia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä
on lähtökohdaksi otettu seuraavat tarkastelunäkökulmat:


Kuinka kauas tuulivoimalat näkyvät



Kuinka laajasti uusi tuulivoimapuisto muuttaa vaikutusalueella sijaitsevan maiseman
luonnetta



Kuinka laajasti tuulivoimapuisto vaikuttaa, eli näkyy maiseman kannalta arvokkaissa tai
herkissä kohteissa, kuten asuin- ja virkistysalueilla sekä kulttuuriympäristöissä.

Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti
arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä kulttuuriympäristökohteisiin. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen osalta työssä on tukeuduttu olemassa oleviin selvityksiin: vaikutuksia on
arvioitu pääsääntöisesti Museoviraston ja Ympäristöministeriön lähteissä sekä maakuntakaavassa mainittujen arvokohteiden tai -alueiden osalta.
Kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä maastokäynnin lisäksi maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-prosessin yhteydessä laadittuun havainnekuvamateriaaliin ja näkemäanalyyseihin sekä hankkeen suunnitelma-aineistoon. Maiseman sietokykyä
on tutkittu maisema-analyysin avulla. Maisema-analyysissä on otettu huomioon maisemakuvan kannalta merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet, maiseman suuntautuneisuus, maisematilat, maiseman solmukohdat, kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä maisemakuvaltaan
herkimmät alueet.
Arviointityön pohjaksi on laadittu koko alueen kattava näkymäanalyysi, jossa on mallinnettu
ne alueet, joille tuulivoimalat näkyvät. Analyysin lähtöaineistona on käytetty voimaloiden
sijoittelua sekä voimalatyyppien korkeutta, peruskartan korkokäyriä ja maankäyttömuotoja.
Puuston esiintyminen on arvioitu Corine-datan perusteella. Puuston korkeuden on oletettu
olevan kaikkialla viisitoista metriä. Analyysissä on mallinnettu pisteet, joihin yksittäiset voimalat näkyvät ja tuloksena saatu karttakuva kertoo, montako voimalaa kuhunkin pisteeseen
näkyy. Sitä, kuinka suuressa määrin voimalat kuhunkin pisteeseen näkyvät, analyysi ei kerro. Monin paikoin voimaloista näkyvät vain lavan kärjet, joissakin tapauksissa lähes koko
voimala. Koska tuulivoimapuistossa käytettävät lentoestevalot asennetaan voimalan konehuoneen päälle, edustavat näkyvyysmallinnuksen tulokset hyvin myös lentoestevalojen näkyvyyttä.
Maisemavaikutuksia on havainnollistettu myös eri suunnista laadittujen havainnekuvien avulla. Havainnekuvat on laadittu alueesta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.
Tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin, joiden kuvauspaikat on valittu
maastomallinnustarkastelun pohjalta, on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnuksessa käytetyt
valokuvat on pyritty ottamaan kohteista, joissa tuulivoimalat olisivat havaittavissa. Valokuvat
on otettu objektiivilla, joka vastaa ihmissilmin havaittavaa kuvaa. Näkymäsektoreita muodostuu tavallisesti avoimilta vesialueilta, pelloilta, hakkuuaukeilta ja ympäristöään huomattavasti korkeammilta maastonkohdilta. Laaditut havainnekuvat on esitetty tämän raportin
liitekartoilla, liite 3.
Numeeristen arviointien tekeminen esteettisistä ja maisemallisista ominaisuuksista on vaikeaa. Tuulivoimalat ovat mittakaavaltaan isoja ja niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle
alueelle. Raja-arvoista päättäminen on hankalaa: millä etäisyydellä tapahtuvat muutokset
näkymissä tulisi ottaa huomioon arvioinnissa. Voimaloiden dominassivyöhykkeenä on pidetty
esimerkiksi noin 9–12 kertaa voimalan mastonkorkeutta hyvissä sää- ja näkyvyysolosuhteissa (Wecman 2006). Näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina hankaloittaa
myös arviointia.
Lähtökohtaisesti maisemallisia vaikutuksia ei ole arvioitu alueilla, jonne ei kohdistu aktiivista,
jokapäiväistä käyttöä (mm. asumattomat suo- ja metsäalueet, metsäautotiet).
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Arvioitaessa uuden voimajohdon maisemavaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on lähtökohdaksi otettu seuraavat tarkastelunäkökulmat:


kuinka paljon uusi voimajohto muuttaa alueen nykyistä luonnetta



missä voimajohto sijoittuu maisemakuvan kannalta erityisen herkille alueille (viljelyaukeat)



kuinka paljon uusi voimajohto vaikuttaa maisemaan ns. herkissä kohteissa (esim. asutus, virkistysalue, kulttuuriympäristö, tärkeä näkymä).

Tässä vaikutusten arvioinnissa maisemavaikutuksia on tarkasteltu niin lähimaiseman kuin
kaukomaisemankin näkökulmasta. Kaukomaisemaksi katsotaan tässä tapauksessa etäisyys
johdon keskilinjasta noin 200 metriä – kaksi kilometriä. Maisematilojen luonne ja rajautuminen on otettu huomioon.
Vaikutusten arviointityön pohjana on käytetty ympäristöministeriön julkaisuja "Tuulivoimalat
ja maisema” (Weckman 2006) sekä "Mastot maisemassa" (Weckman & Yli-Jama 2003). Kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna teosta "Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön" (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002).
8.3

Maisemavaikutusten tarkastelualue

Ympäristöministeriön oppaassa (Wecman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä
seuraavaa: ”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa
paljaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike
vielä korostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni
erottuu ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti”
korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä.” (Wecman 2006)
Maisemavaikutusten tai ylipäätänsä visuaalisten vaikutusten arvioimiseksi on tässä työssä
karkeasti määritelty viisi etäisyysvyöhykettä, joilla tuulipuiston vaikutukset maisemaan ovat
merkittävyydeltään erilaisia.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen
seuraavia etäisyysvyöhykkeitä:
”välitön vaikutusalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä


Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset.

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–5 kilometriä


Voimala on kaikkialla, alueen luonteesta riippumatta, hallitseva elementti.

”välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 5–12 kilometriä


Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla
vaikea hahmottaa.

”kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 12–25 kilometriä


Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulipuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan.



Lentoestevalot erottuvat pimeällä.

”teoreettinen
maksiminäkyvyysalue”,
kilometriä
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Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa.



Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa.
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Kuva 8.1.

Etäisyysvyöhykkeet 5–35 km tuulivoimapuiston VE1 ja VE2 ympärillä.

Vaikutusten arvioinnissa on painotettu lähialuetta (0–5 kilometriä) ja välialuetta (5–12 kilometriä). Kaukoaluetta (12-25 kilometriä) on tarkasteltu vähän yleispiirteisemmällä tasolla.
Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–35 kilometriä) osalta on tehty hyvin yleispiirteinen
tarkastelu.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ovat arvioineet FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:stä ympäristösuunnittelija Mari Lampinen ja maisema-arkkitehti Riikka Ger.
8.4

Maiseman ja kulttuuriympäristöjen nykytilanne

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuvan yleisilme. Lisäksi esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin saattaa kohdistua
vaikutuksia hankkeen toteutuessa.
Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti
tai paikallisesti jo aiemmin arvotettuja kohteita (taulukko 8-1, kuva 8-3).
8.4.1

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealuetta leimaa maisemallisesti tyypillinen Kainuun vaaramaisema. Lumivaaran hankealue sijaitsee luoteesta-kaakkoon suuntautuvan vaarajakson
itäreunassa, mistä vaarajakso suuntautuu kohti pohjoista. Vaarajakson muodostavat Humalavaara–Peuravaara–Lumivaara ja siitä etelä-pohjoissuuntaisesti olevat Pieni-Tuomivaara–
Iso-Tuomivaara–Latvavaara–Kekkovaara. Korkeuserot ovat huomattavia ja vaarojen huiput
kohoavat korkealle.
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Lumivaaran hankealueella maaston korkeudet vaihtelevat 255–365 metriä mpy. Hankealueen lähiympäristössä maaston matalimmat kohdat järvien ja suopainanteiden kohdalla painuvat paikoin n. 185 metriä mpy korkeudelle. Maisema on melko selkeästi lännestä itään
suuntautunutta, mikä on tyypillistä Kuhmon ja Hyrynsalmen tienoilla. Muutoin Kainuun ja
Kuusamon vaaramaan alueelle maiseman suuntautuneisuus on luoteesta kaakkoon.
Hankealue rajautuu idässä Kaivopurontiehen, joka muodostaa selkeän reunan hankealueelle.
Lännessä hankealue rajautuu Määtänkuljunsuohon, joka on avointa nevaa. Lännessä myös
korkeuserot ovat jyrkemmät. Hankealueen maisemarakenteessa korostuu vaaranrinnealue,
mutta maaston topografiassa on etenkin hankealueen itäosassa huomattavaa pienpiirteistä
vaihtelua. Alueen maisemakuvaa hallitsee talousmetsä, jossa vaihtelevat eri kehitysvaiheessa olevat metsät ja metsäautotiet. Määtänkuljun alueelle sijoittuu useita suoraviivaisesti
rajattuja hakkuuaukeita.
Kulttuuriympäristön osalta hankealue sijoittuu syrjäiseen maastoon, eikä asutusta tai lomaasutusta sijaitse aivan hankealueen läheisyydessä. Lähialueen asutus on sijoittunut Kainuun
vaaraseudulle tyypillisesti hajanaisesti vaarojen rinteille ja vesistöjen äärille. Lähimaisemassa
pienet vaaranrinteiden peltoalat ja muutaman talon ryhmät ovat tyypillisiä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Lietekylässä hankealueen pohjoispuolella. Lähimmät arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
8.4.1.1

Sähkönsiirtoreitit

Hankealueelta suunniteltu sähkönsiirtoreitti VEA sijoittuu alarinteen sekapuustoiseen talousmetsään ja suuntautuu hankealueen koilliskulmasta Tuppipuron yli tien länsipuolella. Voimajohto yhdistyy Pilkkasuon pohjoispuolelle rakennettavalla sähköasemalla olemassa olevaan
johtoalueeseen.
Sähkönsiirtoreitin vaihtoehdossa VEB hankealueelle sijoitetaan sähköasema, jolta rakennetaan uusi 110 kilovoltin ilmajohto olemassa olevalle Seitenoikean sähköasemalle. Ilmajohto
sijoittuu noin 10 kilometrin matkan olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka 110 kilovoltin
johtoreitin rinnalle. Voimajohtolinja seuraa hankealueen ulkopuolella melko lailla maaston
muotoja ja maaston suuntautuneisuutta ja sijoittuu puustoltaan nuorten talousmetsien sekä
ojitettujen pienten suokohteiden alueille. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien pituudet ovat
noin 1,3 kilometriä ja 11,7 kilometriä.
8.4.2

Maisemamaakunta ja maisema-alueet

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hyrynsalmi
kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan ja tarkemmassa seutujaossa Kainuun vaaraseutuun.
"Kainuun vaaraseudun länsipuoliskon kautta kohti pohjoista kulkee jylhä vaarajakso. Korkeimmat huiput nousevat lähes 400 metrin korkeuteen tai jopa sen yli. Seudun länsirajalla
maasto laskee nopeasti tasaiselle Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudelle ja Oulujärven seudulle. Vaarajakson itäpuoliset maat loivenevat kohti rajan pintaa. Täällä maasto on alavaa, korkeussuhteiltaan vaihtelevaa moreenimaata, jossa mannerjäätikön aiheuttama kasaantumiskorkokuva on laajalti hallitseva…
… Seudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä järvivesistöjä että pienempiä järviä. Myös
puro- ja jokiluonto on runsasta. Soita on runsaasti, paikoin jopa yli 50 % maa-alasta…
…Metsätaloutta on harjoitettu alueella eri muodoissaan tehokkaasti. Tervanpoltto on ollut
alueella merkittävä tulonlähde. Puustossa on havaittavissa myös kaskiviljelyn jäänteet…
…Koko seudulla tavataan vaara-asutusta. Asutus on harvaa ja tasaisesti jakautunutta vaarojen
rinteille ja vesistöjen varsille. Koko seudulla tavattavan vaara-asutuksen yhteispiirteenä ovat
avarat ja pitkät näkymät. Vaara-asutusta tavataan jopa yli 300 metrin korkeudella.”
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8.4.3

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita yleisesti uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan
sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b).
Kainuun maakunnassa on suoritettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi sekä uusien arvokkaiden maisema-alueiden määrittely.
Päivitystarkastelu on osa koko maassa tehtävää arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia. Loppuraportti on julkaistu 18.3.2014. Kohteiden rajaukset eivät ole vielä lainvoimaisia.
Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista lähin kohde, Paltamon MelalahtiVaarankylä sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Lumivaaran hankealueesta lounaaseen. Maisema-alueen rajausta on muutettu poistamalla Vaarankylä maisema-alueesta sekä nimeä on
ehdotettu muutettavaksi Melalahden kulttuurimaisemaksi. Muut valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet sijaitsevat yli 50 kilometrin päässä hankealueesta.
Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijoittuu alle 35 kilometrin säteellä viisi kohdetta:

Suomussalmella Pyykkölänvaara, Kainuun vaarakylä, uusi kohde, noin 30 kilometriä
hankealueesta koilliseen

Puolangalla Hepoköngäs, maisemanähtävyys; luonnon vesiputous, uusi kohde, noin 25
kilometriä hankealueesta louteeseen

Puolangalla Latva, kylämaisema, uusi kohde, noin 13 kilometriä hankealueesta länteen

Ristijärvellä Karhulankylä, rantaviljelymaisema, uusi kohde, noin 17 kilometriä hankealueesta lounaaseen

Ristijärvellä Saukkovaara (Kivikylä), Kainuun vaarakylä, RKY 1993 –kohde, noin 22 kilometriä hankealueesta etelään

Kuva 8.2.

Kainuun maisema-alueiden inventoidut kohteet.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

59

PROKON Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

PROKON Wind Energy Finland Oy

VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

8.4.4

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY) antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -luettelo on päivitys 1990-luvun inventoinneista (RKY 1993). Tässä työssä
on käytetty pääsääntöisesti uudempaa kohdeluetteloa. Niiltä osin kun RKY 1993 kohteet
eivät ole enää RKY 2009 listauksessa mukana, ovat kohteet säilyneet useimmiten maakunnallisesti merkittävinä kohteina. Maakunnallisesti merkittävinä kohteina noin 20 kilometrin
säteellä hankealueesta on huomioitu alueen voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyt
maakunnallisesti merkittävät kohteet sekä RKY 1993 –luettelon kohteet, jotka eivät sisälly
voimassa oleviin RKY 2009 kohteisiin tai maakuntakaavan kohteisiin. Nämä kohteet on poimittu maakuntakaavasta tai alueelle tehdyistä muista selvityksistä (mm. Kainuun kulttuuriympäristöohjelma, Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma).
Hankealuetta lähimpänä valtakunnallisesti merkittävänä RKY –kohteena sijoittuu Kaunislehdon
talomuseo, noin 5,5 kilometrin etäisyydelle alueen eteläpuolella. Maakuntakaavassa merkitty
Johanin luhti Karpinvaarassa sijoittuu noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Muut
RKY kohteet sijoittuvat vähintään yhdeksän kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Muita RKYkohteita 20 kilometrin säteellä ovat Hyrynsalmen kirkko, Hyrynsalmen rautatieasema, Möykkysenjoen silta, Kainuun puromyllyt; Karppala, Korkialehto ja Komulanköngäs sekä Oulujärven
ja Sotkamon reitin voimalaitokset. Sähkönsiirtoreittien välittömään läheisyyteen ei sijoitu maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Lähimmillään maakunnallisesti merkittävä Johanin luhti sijoittuu 1,4 kilometrin etäisyydelle Seitenoikea–Puolanka voimajohdosta,
jonka rinnalle toinen sähkönsiirtovaihtoehto (VEB) sijoittuisi. Voimajohtoreittivaihtoehdon päätepisteessä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena Oulujoen ja
Sotkamon reitin voimalaitokset.
8.4.5

Lähialueen kulttuurihistorialliset kohteet ja viljelymaisemat

Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelmassa (Ympäristöministeriö 1998) on mainittu hankealuetta lähimpien kylien Lietekylän, Karpinvaaran ja Oravivaaran rakennetun ympäristön
merkittäviä kohteita, joista osa on nykyisin tuhoutuneita tai huonokuntoisia. Kulttuuriympäristöohjelma perustuu Hyrynsalmen kunnan alueella 1990–luvulla tehtyihin rakennetun ympäristön ja perinnemaisemien inventointeihin ja on jo osittain vanhentunut.

Kuva 8.3. Ote Hyrynsalmen
kulttuuriympäristöohjelman
kartasta Lumivaaran alueelta.
Lietekylä on alkuperältään Hyrynsalmen vanhinta kaskiasutusta. Vaaran rinteille levittäytyvä
asutus pienine rinnepeltoineen näkyy kauaksi maisemassa. Lietejärven seudulla on ollut talo
jo 1620-luvulla (Ympäristöministeriö 1998). Lietekylän alueelta kulttuuriympäristöohjelmassa
mainitaan Rakkulantien viljelymaisema ja Juntulan perinnemaisema, Hakala ja Prakkula,
Lietekylän koulu, Haarainmäki ja Voitto, Aho sekä Lietekankaan tervahaudat. Rakkulantien ja
Lietekyläntien risteyksen kohdalla avautuu Lietekylän laajin viljelymaisema, jossa Kerälän ja
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Laitilan rintamamiestyyppiset talot sijaitsevat peltokumpareen keskellä. Hakalan ja Prakkulan
talot sijoittuvat hieman syrjemmäksi pienen metsien rajaaman peltoalueen keskelle. Haarainmäki ja Voitto ovat perinteistä vaara-asutusta ja sijoittuvat edustavien rinnepeltojen
ympäröiminä vaara-alueen pohjoisosaan.
Lietekylän vanha koulu on arkkitehtuuriltaan kaunis, mutta valitettavan huonokuntoinen.
Koulu sijaitsee Lietekyläntienvarrella Haarainmäkeä vastapäätä eikä erotu maisemassa puustoisuuden vuoksi. Koulu on lakkautettu 1960-luvun loppupuolella. Ahon talo sijoittuu mäen
päälle, mutta ei juuri näy Lietekyläntielle. Ahon alueella on ollut perinnemaisemakohteena
Ahon haka, jonka nykytilasta ei ole tietoa. Lietekankaan tervahaudat ovat metsittyneitä ja
sijoittuva etäälle hankealueesta, UKK-reitin varrelle.
Karpinvaaran alueelta kulttuuriympäristöohjelmassa mainitaan Karpinvaaran koulu, Johanin
luhti sekä Oravirinne. Karpinvaaran koulu on yksityiskäytössä. Rinteen talo on mestaripelimannina tunnetun Ressan Lassin kotitalo ja sijoittuu Vanhantien varrelle. Kunnostettu Johanin luhtiaitta Karpinvaarassa on mainittu maakuntakaavan kulttuurihistoriallisena kohteena
ja sijoittuu noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle. Oravivaaran kohteista merkittävin on Kaunislehdon talomuseo, jonka alueelle on siirretty historiallisia rakennuksia eri puolilta Hyrynsalmea. Museo on avattu yleisölle 1970-luvulla. Talomuseo on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus.
Hankealueesta noin kahden kilometrin säteellä sijaitsee Lumivaaran metsäuuni. Kyseessä on
iso liuskekivistä koottu metsäuuni 1920-luvulta. Uuni on kallion kupeessa keskellä hakkuuaukkoa. Uunia käytettiin leivän valmistukseen metsätyömiehille.

Kuva 8.4.

Hankealueille
ja
lähiympäristöön
sijoittuvat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.
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Kuvapari 8.5.

Vasemmalla Lietekylän entinen kansakoulu on nykyisin autiona ja
huonokuntoinen. Oikealla Kaunislehdon talomuseo on valtakunnallisesti
merkittävä RKY –kohde

Taulukko 8-1

Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle sijoittuvat maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Status

Valtakunnallinen kohde

Maakunnallinen/ paikallisesti merkittävä kohde

Etäisyys lähimmistä
tuulivoimaloista

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista
Paikallinen,
Kulttuurihistoria
Paikallinen,
Kulttuurihistoria
Paikallinen,
Kulttuurihistoria
Maakuntakaava

Lumivaaran metsäuuni

n. 2 km

Hakalan haka

n. 2 km

Lietekylä

n. 2 km

Johanin luhtiaitta

4,9 km

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista
RKY 2009

Kaunislehdon talomuseo

5,6 km

RKY 2009

Oulujoen ja Sotkamon reitin
voimalaitokset; Seitenoikea
Hyrynsalmen rautatieasema

9 km

Kainuun puromyllyt; Komulanköngäs

9 km

RKY 2009
RKY 2009
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
RKY 2009
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
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9,5 km

Lieteojan rautatiesilta

n. 9 km

Pienimäen pihapiiri

n. 9 km

Snellmanin kalamaja

n. 10 km

Hyrynsalmen kirkko

n. 11 km
Hyrynsalmen kunnantalo

n. 11 km

Kiviö, metsänhoitajan virkatalo

n. 11 km

Iston koulun alue

n. 11 km

Seo-huoltoasema

n. 11 km

Vongan-Tuomiojan alue

n. 11 km

Jokikylän Kalliokosken silta,
Ristijärvi
Hyrynsalmen sahan alue

n. 12 km
n. 12 km
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Status

Valtakunnallinen kohde

Maakunnallinen/ paikallisesti merkittävä kohde

Etäisyys lähimmistä
tuulivoimaloista

Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista
Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
RKY 2009

Möykkysenjoen kivisilta

13,5 km

RKY 2009

Kainuun puromyllyt, Korkialehto

14,5 km

Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
RKY 2009

Latva

n. 13 km

Kuoleman rata

n. 14 km

Käkiniemen kalamaja

n. 14 km

Kainuun puromyllyt; Karppala

15 km

RKY 1993

Torvenkosken koskimaisema

15 km

Maakuntakaava

Ristijärven kirkko ja tapuli

n. 16 km

Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria,
arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
RKY 1993

Ristdist
ijärven pappila
Vanha kansakoulu ja maamieskoulu, Ristijärvi
Karhulankylä, Ristijärvi

n. 16 km

Vaaranpään pihapiiri

n. 18 km

Kivikylän vaara-asutus

20,5 km

Arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi

Saukkovaara

n. 22 km

8.4.6

n. 16 km
n. 16 km

Hallan ukon terva-tärpättitehdas n. 25 km
Taipaleen mylly

n. 25 km

Hepoköngäs

n. 25 km

Perinnemaisemat

Perinnemaisemilla tarkoitetaan vanhakantaiseen maatalouteen, erityisesti karjatalouden
rehunhankintaan liittyvien perinteisten maankäyttömuotojen, kuten niiton, laidunnuksen,
lehdestyksen ja kaskeamisen muovaamia luonnonympäristöjä eli perinnebiotooppeja (Ymparisto.fi. 2013).
Kaunislehdon talomuseon alue on merkitty Kainuun maakuntakaavaan myös maakunnallisesti merkittäväksi perinnemaisemaksi. Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelman inventoinneissa Lietekylän alueelta on mainittu neljä perinnebiotooppi- tai perinnemaisemakohdetta; Hakala, Prakkula, Juntulan perinnemaisema ja Rakkulantien viljelymaisema. Näistä viimeksi
mainittu on kuvattuna valokuvasovitteessa Lietekylältä. Kohteiden tila on heikentynyt, sillä
Lietekylän alueella laiduneläinten määrä on 1990-luvun jälkeen vähentynyt huomattavasti.
Maatalouden erityistukia saavia perinnebiotooppikohteita Lietekylän tai Karpinvaaran alueille
ei sijoitu (Kainuun Ely-keskus, tiedonanto 11.3.2014).
8.5

Näkemäalueanalyysin tulokset ja laaditut havainnekuvat

Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat sääolosuhteet, kuten ilman selkeys ja valo-olosuhteet
sekä ympäröivän maiseman piirteet. Parhaiten tuulivoimalat näkyvät Oravijärveltä ja riittävän
laajoilta peltoaukeilta käsin, kuten läheisen Lietekylän ja Karpinvaaran peltoalueilta. Ympäröivillä alueilla on kuitenkin myös muita sopivasti suuntautuneita avoimia alueita, kuten tieosuuksia
ja suoalueita, joissa lähellä katselupistettä ei ole näkyvyyttä katkaisevia elementtejä.
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Voimalaitosten näkymäalueanalyysin (kuva 8.6) mukaan voimalat saattavat näkyä kauaskin,
mutta Lumivaaran tuulivoimaloiden sijoittuessa vaaramaisemaan, korkeusvaihtelut sekä
peitteisyys aiheuttavat sen paikoin lähelläkin aluetta avoimia näkymäalueita ei aina muodostu. Kaikkien pienipiirteisten elementtien (mm. uudet hakkuut) vaikutuksia näkymiin ei ole
voitu näkemäalueanalyysissä huomioida.
Havainnekuvia on laadittu useista eri katselusuunnista kohti tuulivoimapuistoa. Havainnekuvia on myös laadittu eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisemakuvassa tulisivat paremmin
ilmi. Kuvat on pyritty laatimaan kriittisistä kohteista, jonne uudet suunnitellut voimalat näkyisivät. Kuvissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti katsojaa. Todellisuudessa roottorit
kääntyvät tuulen mukana, joten roottorit voivat näkyä katselupisteeseen myös sivuttain,
jolloin niistä näkyy pienempi osa kuin havainnekuvissa.

Kuva 8.6.

Voimalaitosten näkymäalueanalyysi. Analyysissä on mukana molempien
hankkeiden voimalaitokset.

Näkemäalueanalyysissä PROKONin hankkeen mallinnettavana voimalana on käytetty tällä
hetkellä kookkainta markkinoilla olevaa voimalamallia. Voimalan napakorkeutena on käytetty
145 metriä ja roottorin halkaisijana 131 metriä. Näin ollen uusien voimaloiden kokonaiskorkeus havainnekuvissa on enimmillään noin 210,5 metriä. Havainnekuvien ottopaikat ja
suunnat on esitetty kuvassa 8.7. Havainnekuvissa on käytetty tuulivoimaloiden hankevaihtoehtoa VE2, jossa voimaloita on enimmäismäärä (10 voimalaa). Havainnekuvissa on mukana Lumivaaran alueelle suunnitellun toisen tuulivoimahankkeen, Otsotuuli Oy:n Lumivaaran
tuulivoimahankkeen yhdeksän voimalaa. Otsotuulen hankkeen voimalamallina on käytetty
napakorkeutta 140 metriä ja roottorin halkaisijana 128 metriä. Otsotuulen tuulivoimahankkeen voimalat on korostettu valokuvasovitteisiin sinisin ympyröin ja PROKONin tuulivoimahankkeen voimalat punaisin ympyröin. Voimalat on havainnollistettu käyttämällä voimalan
napakorkeutena 140 metriä ja roottorin halkaisijana 128 metriä. Laaditut havainnekuvat
ovat esitetty kuvissa 8.8-8.12 sekä suuremmassa koossa raportin liitteenä. Raportin liitekuvissa on mallinnettu yksi kuva myös YVAn maksimikorkeutta 230 metriä käyttäen.
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Havainnevalokuvia otettaessa kuvat on otettu 50 mm objektiivilla, mikä vastaa mahdollisimman tarkasti ihmissilmän havaitsemaa etäisyyttä kiintopisteeseen. Havainnekuvien taustakuvat ovat useiden (2-6) kuvien muodostamia panoramakuvia.

Kuva 8.7.

Valokuvasovitteiden kuvauspaikat. 1. Lietekylä, 2. Oravijärvi, 3. Karpinvaara,
4. Paljakka, 5. Ukkohalla, 6. Hyrynsalmi.

8.6

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan

8.6.1

Vaikutusten muodostuminen

Tuulivoimapuisto muuttaa laajahkolla alueella näkymiä kohti hankealuetta. Paikallisesti tarkasteltuna metsäalueilla ja lähiympäristössä tapahtuu muutoksia tuulivoimapuistojen toteuttamisen myötä, sillä maastoa joudutaan muokkaamaan tuulivoimaloiden ja uusien tie- ja
voimajohtoyhteyksien rakentamiseksi. Tuulipuiston maisemavaikutusten kannalta ei vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ole merkittävää eroa. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on kaksi
enemmän kuin vaihtoehdossa VE1, joten näin ollen vaikutukset ovat hieman voimakkaammat vaihtoehdossa VE2.
Yksi merkittävä tuulivoimaloiden aiheuttama maisemallinen vaikutus muodostuu tuulivoimaloiden napakorkeudelle sijoitettavista lentoestevaloista. Lentoestevalojen voimakkuus, väri ja
toimintatapa ovat sidoksissa tuulivoimaloiden korkeuteen ja voimaloiden etäisyyteen lentoasemasta.
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana varsinaisen rakennustyömaan lisäksi vaikutuksia
aiheuttavat suurten rakennusosien kuljettaminen, nykyisten tieyhteyksien parantaminen,
uusien tieyhteyksien rakentaminen sekä korkeat nosturit, jotka erottuvat maisemakuvassa
kauas. Osa maastoa muokkaavista toimenpiteistä toteutetaan vain rakentamisaikaa varten ja
työmaa-alueet maisemoidaan toiminnan loputtua.
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8.6.2

Tuulivoimapuiston vaikutukset etäisyysvyöhykkeittäin

Seuraavassa on käsitelty tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia etäisyysvyöhykkeittäin (välitön lähialue, sekä etäisyys hankealueelta noin 5, 12, 25, 30 kilometriä).
8.6.2.1

Tuulivoimapuiston vaikutukset tuulivoimaloiden alueella; välitön vaikutusalue
(etäisyys tuulivoimaloilta noin 0–200 m)

Vaihtoehdossa VE0 Lumivaaran tuulivoimapuistoalueelle ei tule muutoksia. Vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 metsätalousalueet muuttuvat voimaloiden rakentamisen myötä energiantuotantoalueeksi.
Nykyisiä tuulivoimapuiston alueella olevia metsäautoteitä joudutaan parantamaan ja lisäksi
joudutaan rakentamaan uutta tieyhteyttä. Puustoa poistetaan noin yksi hehtaari kunkin voimalan alueelta, mutta osa raivatusta alueesta saattaa palautua metsätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan kokonaan
ja pinta tasoitetaan noin 0,3 hehtaarin alueelta. Voimalalle rakennetaan kookas
betoniperustus, joka jää maanpinnan alle. Roottorin kokoonpanotekniikka voi edellyttää
puuston raivaamista lähes koko roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoamista
varten on puustoa raivattava lisäksi noin 200 x 6 metrin suuruiselta alueelta. Voimaloiden
pystytysalueet sekä metsäautoteiden parantaminen ja uusien tieosuuksien rakentaminen
muuttavat maisemaa tuulivoimaloiden välittömässä ympäristössä avoimemmaksi. Kunkin
voimalan välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa ja maisemassa tapahtuva muutos on suuri. Voimaloiden välittömään lähiympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei
voida kuitenkaan pitää erityisen merkittävinä välittömän lähiympäristön tavanomaisuuden
vuoksi.
Rakentamisvaiheen jälkeen voimaloiden ympärillä ollut työmaa-alue maisemoidaan. Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEA tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö liitetään maakaapelilla uudelle
sähköasemalle hankealueen koillispuolelle, jolta on liittymä olemassa olevaan Seitenoikea–
Puolanka 110 kV voimajohtoon. Vaihtoehdossa VEB hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema, jolta rakennetaan uusi 110 kV ilmajohto olemassa olevalle Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 12 kilometriä. Ilmajohtona toteutettava 110
kV voimajohto tuulivoimapuistosta eteenpäin vaatii noin 26 metriä leveän puuttoman alueen.
Tuulivoimapuistojen välittömällä vaikutusalueella visuaalisten tekijöiden lisäksi maiseman
kokemiseen vaikuttaa tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus sekä roottorin pyörimisestä
syntyvä humina.
Tuulivoimapuiston alueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä kulttuuriympäristökohteita.
Tuulivoimapuiston alueelle ei sijoitu asuinkiinteistöjä eikä loma-asutusta.
8.6.2.2

Tuulivoimapuiston maisemavaikutukset lähialueelta tarkasteltuna (etäisyys noin 0–
5 km)

Näkymäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy hankealueen pohjoispuolisille viljelyalueille sekä järville (Lietejärvi, Oravijärvi) hankealueen lähiympäristössä. Asutusta sijoittuu
hankealueen pohjois-, etelä- ja itäpuolelle, pieniin kyläkeskittymiin; Lietekylään, Oravivaaraan, Karpinvaaraan ja Peuravaaraan. Hankealueen lähistöllä viiden kilometrin sisällä asuu
60 vakituista asukasta. Peuravaaran kylä on kylistä ainoa, jonne tuulivoimalat eivät näy,
koska kylän asutus sijoittuu Peura- ja Lumivaaran taakse.
Lietekylän lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat hankealueen pohjoispuolelle vaaran rinteeseen reilun kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta. Voimalat eivät näy talojen
pihapiiriin, vaan jäävät rinteen puuston taakse. Noin kahden kilometrin etäisyydellä, alempana Lietekylän peltoaukeilla sekä Lietekyläntien varrella pohjoisessa oleville asuinrakennuksille muodostuu suoria näkymiä henkealueen suuntaan. Useimmissa Lietekylän pihapiireissä on
jonkin verran puustoa tai rakennuksia, jotka rajoittavat osittain näkymää tuulivoimapuiston
suuntaan ja suodattavat ainakin suoria näkymiä, vuodenajasta riippuen. Aiemmin lähimaiseman vaarakuusikossa näkyvä linkkimasto on muuttanut jo näiden talojen maisemakuvaa
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teknisempään suuntaan ja tuulivoimalat sitä nyt edelleen lisäisivät. Kaivopurontien risteyksen asuinrakennukselle sekä itä-länsisuunnassa kulkevan Lietekyläntie varren asutukselle
voimalat eivät näy puuston ja rinteen topografian vuoksi. Raiskion yksittäiseen pihapiiriin
hankealueen itäpuolella tuulivoimalat näkyvät selkeästi ja maisemakuvan muutos on jopa
merkittävä.
Näkymäanalyysissä esitetyn valokuvasovitteen (Kuva 8.8.) mukaan Lietekylälle näkyvistä
tuulivoimaloista kaksi sijoittuu puuston muodostaman silhuetin ja horisontin yläpuolelle näkyen lähes koko pituudessaan. Muiden voimaloiden pylväät jäävät itään laskevien maastonmuotojen myötä metsän joukkoon. Pihapiireissä huomattava muutos on myös pimeällä havaittavat lentoestevalot, jotka ovat havaittavissa, vaikka voimalatornit jäisivät osin katveeseen. Lietekylän viljelysaukeiden ohella tuulivoimalat tulevat näkymään viljelyaukeita halkoville teille valtaosan matkaa. Saman vaarajakson pohjoisosassa, Haarainmäen ja Voiton rinteessä, voimalat erottuvat rinnepellon halki kulkevalle tielle sekä erityisesti Haarainmäen
pihapiiriin. Haarainmäen vanha rakennus on asumaton. Voiton asutussa pihapiirissä voimalat
jäävät pääosin lähipuuston katveeseen. Haarainmäen alueelta merkittävin maisema suuntautuu kohti länsilounaaseen, jonne ei ole suunnitteilla muita tuulivoimahankkeita.

Kuva 8.8.

Valokuvasovite Lietekylältä (1). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,0
kilometriä. Punaisin ympyröin nyt arvioitavat tuulivoimalat, sinisin ympyröin
Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat. Taustakuvan objektiivi 50 mm.

Kuvapari 8.9.

Lietekylän maisemia. Vasemmalla Haarainmäen rinne ja oikealla Voiton talo.
Tuulivoimalat tulevat näkymään Haarainmäen rinteeseen. Olemassa oleva
linkkimasto erottuu nykymaisemassa puiden välistä.
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Lietekylän melko pienipiirteinen maisema tulee tuulivoimaloiden myötä muuttumaan kohtalaisesti ja agraarimaisema saa voimakkaita teknologisia piirteitä. Maisemakuvaan kohdistuva
vaikutus hankealueen pohjoispuolisilla alueilla eli Lietekylällä ja Lietejärvellä on vähintään
kohtalainen. Vaikutus johtuu lähinnä yhdestä maisemakuvassa hallitsevasta voimalasta, joka
erottuu Lietekylällä erityisesti Kerälän ja Laitalan peltoaukealla. Hallitsevaksi voimalaksi nousee voimala nro 5 eli toiseksi pohjoisin, linkkitorinin läheisyyteen sijoittuva voimala. Tätä
vielä hieman pohjoisemmaksi sijoittuva voimala jää alarinteeseen, eikä näin ollen erityisemmin dominoi maisemakuvassa.
Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa korostaa Lumivaaran alueelle suunnitellun toisen
tuulivoimahankkeen, Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhdeksän voimalan
osittaiset näkymiset (valokuvasovitteissa sinisin ympyröin) Lietekylän alueelle. Maisemakuvan muutos niillä Lietekylän ja Raiskion kohteilla, joille voimalat näkyvät esteettömästi, on
kokijasta riippuen jopa merkittävä.
Paljakka–Ukkohallan yhdyslatu (kesäkäytössä osa Köngäskierrosta) kulkee Lietekylän kautta
noin viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueista. Tuulivoimapuiston ei arvioida heikentävän metsäiseen ympäristöön sijoittuvien reittien virkistysarvoja luontomatkailukohteina,
vaikka reitin varrella näkymät paikoin suuntautuvat kohtalaisen etäällä sijaitseville tuulivoimaloille.
Oravijärvi sijaitsee hankealueen kaakkoispuolella. Alueelle sijoittuu asutusta sekä lomaasutusta. Viiden kilometrin säteellä voimaloista sijaitsee 60 lomarakennusta. Oravijärven
länsirannan lomarakennuksille tuulivoimalat eivät näy. Oravijärven itärannalta, järven yli
katseltaessa, tuulivoimalat näkyvät miltei kokonaisuudessaan horisontin yläpuolella (kuva
8.8). Itärannan lomarakennusten ja järven välissä on puustoinen vyöhyke, eikä rakennuksilta ole suoria näkymiä järvelle. Kahdelta rakennukselta arvioitiin olevan näkymät pihapiiristä
kohti Lumivaaraa, jolloin tuulivoimalat erottuvat ilman, että on käveltävä rantaan. Oravijärven itärannasta etäisyyttä lähimpään voimalaan on noin 4,2 km ja etäisyyden vuoksi tuulivoimaloiden näkyminen riippuu myös sääolosuhteista. Voimaloiden näkemisen vaikutusta
tehostaa Oravijärveltä katseltaessa myös taustalle sijoittuvat Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat.
Rakentamattoman vaaramaiseman muuttuessa teknisemmäksi tuulivoima-alueeksi, saatetaan näkymien muuttuminen usein mieltää kielteiseksi. Tuulivoimalat myös tuovat maisemaan uuden ulottuvuuden tehden sen kolmiulotteisemmaksi. Maisemakuvan muutos on varsin merkittävä, mutta ei välttämättä pelkästään kielteisessä mielessä. Oravijärven suunnalta
katseltaessa maisemakuvaan kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan olevan vähintään kohtalainen.
Oravijärven itäpuolella kohoavalle Oravivaaralle sijoittuu myös asutuskeskittymä peltoaukeineen. Näkymäanalyysin perusteella voimaloita näkyy peltoaukealta ja sitä halkovalta tieltä
sekä kolmelta asuin- ja yhdeltä lomakiinteistöltä. Näiltä rakennuksilta etäisyys on jo noin 5
km. Joidenkin rakennusten osalta maisemavaikutukset saattavat olla vähintään kohtalaisia.
Laajemman rinnepellon läheisyydessä tuulivoimaloiden näkyvyys on selkeämpää. Etäisyys
Oravivaaran pihapiireistä on kuitenkin jo melko suuri, jolloin voimalat eivät hallitse maisemakuvaa. Aluetta paikanpäällä tarkasteltaessa havaittiin, että peltoaukean takainen korkea
puusto estää monin paikoin näkymät järvelle ja myös Lumivaaran suuntaan (kuva 8.11).
Lisäksi useissa pihapiireissä ympäröivät rakennukset estävät paikoin näkyvyyttä. Oravivaaran asutuksen maisemakuvalle kohdistuvat vaikutukset jäävät kokonaisuutena korkeintaan
kohtalaisiksi.
Karpinvaaran alueelle sijoittuu yksi asutuskeskittymä, jolta etäisyyttä lähimpiin voimaloihin
on noin 4,4 km. Näkymäanalyysin perusteella Karpinvaaran peltoaukealle voimaloita näkyisi
runsaasti, mutta niiden tornit jäävät katveeseen horisontin ja pellonreunapuuston taakse
(kuva 8.12). Karpinvaaraan näkyvät lähinnä useiden voimaloiden lavat sekä peltoaukeaa
halkovan tien suuntaisesti katsottuna myös useita Otsotuulen hankkeen voimaloita torneineen. Lähimpinä ja hallitsevimpina Karpinvaaran alueelle erottuu siten osa Otsotuuli Oy:n
voimaloista. Maisemakuvan muutokset Karpinvaaran pihapiireistä katsottuna jäävät melko
vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi, eikä maiseman sietokyky ylity.
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Kuva 8.10.

Valokuvasovite Oravijärveltä (2). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 4,2
kilometriä. Punaisin ympyröin nyt arvioitavat tuulivoimalat, sinisin ympyröin
Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat.

Kuva 8.11.

Oravivaaran alueella maisema Lumivaaran suuntaan jää useimmiten
katveeseen pellonreunapuuston taakse. Kuva Kestintienristeyksestä kohti
Lumivaaraa. Osa voimaloiden lavoista tulisi näkymään Oravivaaraan.

Kuva 8.12.

Valokuvasovite Karpinvaarasta (3.). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 4,0
kilometriä. Punaisin ympyröin nyt arvioitavat tuulivoimalat, sinisin ympyröin
Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat. Taustakuvan objektiivi 50 mm.
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Vaikutukset maakunnallisesti merkittäville kulttuurihistoriallisille kohteille
Vaikutustarkastelussa lähialue –vyöhykkeelle (0-5 km) sijoittuu kulttuurihistoriallisista arvokohteista Johanin luhtiaitta. (maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde; maakuntakaava)
Kunnostettu Johanin luhtiaitta Karpinvaarassa on mainittu maakuntakaavan kulttuurihistoriallisena kohteena ja se sijoittuu noin 5 km etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle ja lähimmillään 1,4 kilometrin etäisyydelle Seitenoikea–Puolanka voimalinjan rinnalle sijoittuvasta
sähkönsiirtovaihtoehdosta VEB. Tuulivoimalat näkyvät peltoaukealla sijaitsevalle aitalle, mutta rakennuksen arvot eivät suoranaisesti heikkene. Aitan julkisivu suuntautuu pihapiiriin päin
ja voimaloiden lavat erottuvat horisontissa, aitan taustamaisemassa. Ympäröivän maiseman
luonne muuttuu tuulivoimaloiden rakentamisen myötä ja se todennäköisesti vaikuttaa historiallisen arvokohteen kokemiseen osana nykymaisemaa. Historialliseen maatalousympäristöön sijoittuvan arvokohteen maisemaa ovat tosin muuttamassa myös nykymaiseman sijoittuvat muovitetut valkoiset pyöröpaalit. Näiden lisänä tuulivoimalat saattavat jonkin verran
viedä huomiota aitalta, mutta vaikutus on merkitykseltään vähäinen.
Vaikutukset paikallisesti arvokkaille kulttuurihistoriallisille kohteille
Paikallisesti arvokaina kulttuurihistoriallisina kohteina lähialue –vyöhykkeellä (0-5 km) ovat
kappaleessa 8.4.5 mainitut perinnemaisemat, haat, rakennukset sekä tervahaudat ja metsäuuni sijoittuvat Lietekylän alueelle tai lähistölle. Useimpien mainittujen kohteiden arvo on
kylän maatalouden loppumisen myötä heikentynyt ja myös useita mainittuja rakennuksia on
tyhjillään ja rapistumassa (mm. Lietekylän kansakoulu). Kulttuuriympäristöohjelmassa mainittu Lumivaaran metsäuuni sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta
pohjoiseen ja kohteen maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Samoin UKKreitin varrelle sijoittuva Lietekankaan tervahauta sijoittuu metsittyneelle alueelle, eikä maisemavaikutus kohteelle ole merkittävää.
8.6.2.3

Tuulivoimapuiston maisemavaikutukset välialueelta tarkasteltuna (etäisyys noin 512 km)

Näkymäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy Haapolan kylän alueelle hankealueen
itäpuolella, Lauttakylään (kuva 8.14) ja Ukkohallaan hankealueen pohjoispuolelle, Paljakan
alueelle hankealueen länsipuolelle, Rasimäen alueelle hankealueen lounaispuolelle sekä Seitenjärven ja Pölhöjärven rannoille hankealueen kaakkoispuolelle. Etäisyyttä alkaa olla jo sen
verran, etteivät voimalat enää hallitse maisemakuvassa ja näin ollen maiseman muutos ei
ole tarkastelluissa vaihtoehdoissa kummassakaan merkittävä.
Ukkohallasta tehty valokuvasovite 8.11 osoittaa, että vielä lähes kahdeksankin kilometrin
etäisyydeltä voimalat näkyvät maisemakuvassa lähes koko pituudessaan. Huomioitavaa on,
että voimalat näkyvät vain tietyistä katselupisteistä vaaran päältä, avoimelta alueelta. Voimalat eivät näy pohjoisrinteen matkailukeskukselle tai pohjoiseen suuntautuville päärinteille.
Ukkohallan laelta tarkasteltuna maisemakuvan muutos Lumivaaran suunnalla on vähäinen tai
miltei kohtalainen. Näkyvyyden vaikutusta korostavat tässäkin valokuvasovitteessa mukana
näkyvät Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat. Samaan tapaan tuulivoimalat erottuvat tietyiltä sektoreilta horisontissa Lauttakylän peltoaukean pihapiireihin. Yleisesti ottaen tässä etäisyysvyöhykkeessä voimalat erottuvat horisontissa hyvin, mutta niiden kokoa ja etäisyyttä on
vaikea hahmottaa ja ne eivät hallitse avaraa maisemaa.
Lumivaaran tuulivoimahankkeilla ei arvioida olevan heikentävää vaikutusta Ukkohallan matkailualueen talvi- tai kesävirkistyskäytön kokemiseen maisemavaikutusten myötä.
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Kuva 8.13.

Valokuvasovite Ukkohallasta (5.). Punaisin ympyröin nyt arvioitavat
tuulivoimalat, sinisin ympyröin Otsotuuli Oy:n tuulivoimalat. Etäisyys
lähimpään voimalaan noin 7,6 kilometriä.

Kuva 8.14.

Lauttakylä sijoittuu pohjoiseen suuntautuvalle vaarajaksolle, lähes 10 km
hankealueen pohjoispuolella. Voimalat erottuisivat tietyiltä sektoreilta
kaukana horisontissa.

Asukkaiden ja loma-asuntojen määrä moninkertaistuu välialue-vyöhykkeellä verrattuna lähialue -vyöhykkeeseen. Hyrynsalmen taajamaan sekä useisiin pienempiin kyliin (mm. Lauttakylä ja Haapolan kylä) näkymiä hankealueelle estävät pitkälti maastonmuodot, rakennukset
sekä metsäiset vyöhykkeet asutuksen ympärillä. Hyrynsalmen keskustasta on tarkasteltu
useita sektoreita, mutta hankealue jää aina katveeseen Murtovaara–Multimäen taakse tai
alueiden väliin sijoittuvan metsän taakse. Kirkonseudun rannassa puuston on harvennettua
ja näkymä Tiikkajansalmen suuntaan on puoliavoin, mutta salmen takainen maasto jättää
tuulivoima-alueen taakseen. Keskustaajaman alueella saattaa avautua joitain sektoreita
avoimien alueiden takaa, joista tuulivoimaloiden lapoja erottuu puuston latvusten takaa,
mutta nämä alueet ovat harvassa.
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Kuva 8.15.

Valokuvasovite Hyrynsalmelta (6.), etäisyys lähimpään voimalaan noin 10,4
kilometriä. Näkymiä voimaloille ei synny keskusta-alueelta.

Paljakan matkailukeskuksen alueella tuulivoimalat jäävät maastonmuotojen vuoksi myös
päärinteiden taakse, mutta hissitasanteelta saattaa erottua näkymiä hankealueen suutaan.
rinnealueen taakse. Ristijärven Rasimäellä sijaitsee muutama asuinrakennus, joille erottuvat
Peuravaaran yli molempien Lumivaaran hankkeiden voimalat. Alue on niin etäällä,voimalat
eivät hallitse horisontissa, eikä maisemamuutos ei ole merkittävä.
Tarkastellulle välialue –vyöhykkeelle (5-12 km) ei sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Vaikutukset valtakunnallisille RKY -kohteille
Kulttuurihistoriallisten arvojen osalta Valtakunnallisesti merkittävänä kokonaisuutena (RKY
2009) vyohykkeelle sijoittuu Kaunislehdon talomuseo, noin 6 km etäisyydellä hankealueesta kaakkoon. Talomuseon alueelle on siirretty historiallisia rakennuksia eri puolilta Hyrynsalmea. Museo on avattu yleisölle 1970-luvulla. Kaunislehdon talomuseo sijaitsee Oravivaaralla, Vanhatien itäpuolella. Vanhatiellä on melko sankka tienvarsipuusto ja voimalat eivät
näy museolle, joten rakennusten arvot eivät heikkene. Kaunislehdon talomuseon alue on
merkitty Kainuun maakuntakaavaan myös maakunnallisesti merkittäväksi perinnemaisemaksi.
Valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena (RKY 2009) noin 10 kilometriä
hankealueesta sijaitsee Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset. Seitenoikean kohteen arvoihin ei tuulivoimahankkeella ja sen sähkönsiirtoreitillä ole muutoksia aiheuttavaa
vaikutusta, sillä voimajohdot ovat osa voimalaitosympäristöä.
Valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena (RKY 2009) Hyrynsalmen rautatieasema ympäristöineen sijoittuu etäälle, eivätkä voimalat näy Hyrynsalmen keskustaalueelle, joten vaikutuksia kohteelle ei näin ollen synny.
Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy myöskään hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalle Komulankönkään puromyllylle maastonmuotojen vuoksi eikä vaikutuksia näin
ollen synny.
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Hyrynsalmen kirkon ja sen ympäristön osalta kirkonseudun rannassa puuston on harvennettua ja näkymä Tiikkajansalmen suuntaan on puoliavoin, mutta salmen takainen maasto
jättää kuitenkin tuulivoima-alueen taakseen, eikä suoria näkymiä tai arviolta edes lapanäkymiä synny.

Kuva 8.16.

Ylhäällä
kirkko

Hyrynsalmen

Kuva 8.17

Oikealla
Komulankönkään
puromylly.

Vaikutukset maakunnallisille kulttuurihistoriakohteille (maakuntakaava 2020)
Lietejoen rautatiesilta eli holvikaarisilta on tehty vuonna 1938 ja koottu uudelleen saksalaisten jäljiltä vuonna 1948. Voimalat eivät näy rautariesillalle, eikä vaikutuksia näin ollen
synny.
Pienimäen pihapiiri käsittää isossajaossa perustetun talon jäljellä olevia rakennuksia Pienen Tuomivaaran kupeessa. Pihapiiri on kolmelta sivulta suljettu. Kiinteä osa rakennuskokonaisuutta ovat ympäröivät pellot. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Pienen Tuomivaaran aiheuttaman katveen vuoksi Pienimäen pihapiirin alueelle eikä vaikutuksia näin
ollen synny.
Snelmannin Kalamaja on vuonna 1935 rakennettu vanhimpiin lomapaikkoihin lukeutuva
rakennus Emäjoen rantatörmällä. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy topografian
ja puuston vuoksi Snellamanin kalamajan alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Hyrynsalmen kunnantalo on vuonna 1984 valmistunut professori Jouni Koiso-Kanttilan
suunnittelema kunnantalo ja on yksi "Oulun koulun" arkkitehtuurina tunnetun tyylisuunnan
lippulaivoista Kainuussa. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Hyrynsalmen keskusta-alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
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Kiviö, metsänhoitajan virkatalo on osa kirkonkylän vanhaa rakennuskantaa ja sijoittuu
Hyrynjärven rannalle. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Hyrynsalmen keskustaalueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Hyrynsalmen kirkonkylän koulu, eli Iston koulu, symboloi Hyrynsalmen kirkonkylän jälleenrakentamista. Iston kiviset koulurakennukset ovat valmistuneet 1950-luvulla. Rakennukset
ovat osa avautuvaa tiemaisemaa Kajaanista päin tullessa. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Hyrynsalmen keskusta-alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Myöhäisfunktionalistista tyyliä edustava Seo –huoltoasema sijoittuu Iston koulurakennusten lähistölle, Kajaanintien toiselle puolen. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy
Hyrynsalmen keskusta-alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Vonkkan ja Tuomiojan alue sijoittuu Hyrynjärven itärannalle, Hyrynsalmen keskustan pohjoispuolelle. Vonkan-Tuomijoen alueelle on kertynyt kivikautisen asutuksen lisäksi runsaasti
sotahistoriallisia jäänteitä. Alueella on raunioituneina sekä suomalaisten että saksalaisten
rakentamien kasarmien ja muiden rakennusten jäännöksiä. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Hyrynsalmen keskusta-alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny.
Jokikylän Kalliokosken silta on Emäjoen ylittävä rautatie-maantiesilta Ristijärven Jokikylässä. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Kalliokosken sillalle eikä vaikutuksia
näin ollen synny. Tuulivoimalat jäävät tältä alueelta tarkasteltuna Karpinvaaran taakse.
Noin 12 kilometrin päähän hankealueesta sijoittuva entinen Hyrynsalmen sahan alue on
mielenkiintoinen ja selkeä aluekokonaisuus Hyrynjärven länsirannalla. Alueesta on jäljellä
asuntojen muodostama alue. Näkymäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Hyrynsalmen
keskusta-alueelle eikä vaikutuksia näin ollen synny. Vaikka tuulivoimalat joistakin katselupisteistä näkyisivätkin, voidaan arvioida, ettei vaikutuksia synny etäisyydestä johtuen.

Kuva 8.18
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8.6.3

Tuulivoimapuiston maisemavaikutukset kaukoalueelta tarkasteltuna (etäisyys
noin 12-25 km)

Näkymäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy Jokikylän alueelle sekä Salmijärven
ja Hyrynjärven ranta-alueille. Etäisyyttä on sen verran paljon, että maiseman muutoksen
vaikutukset jäävät vähäisiksi. Näkymäanalyysissä ei ole huomioitu sitä, että rakennukset ja
rakenteet katkaisevat näkymiä. Kaukoalueella maiseman muut elementit vähentävät vaikutuksen merkitystä.
Kaukoalue -vyöhykkeelle sijoittuu useita arvokohteita, mutta tuulivoimaloiden näkymisen
estävät pitkälti maastonmuodot sekä metsäiset vyöhykkeet. Lähimpään Puolangalla sijaitsevaan Latvan kylämaisemaan etäisyyttä on noin 13 kilometriä ja Latvan kylä sijoittuu Paljakanvaaran länsirinteeseen, joten näköyhteyttä tuulivoimaloille ei ole. Ristijärvellä sijaitsevaan Karhulankylän maisema-alueeseen etäisyyttä on noin 16 kilometriä. Voimalatornit saattavat selkeällä ilmalla näkyä Karhulankylän rantaviljelyalueille, mutta etäisyyttä on sen verran paljon, että ne sulautuvat osaksi taustamaisemaa eivätkä heikennä alueen arvoja. Näin
ollen valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteisiin ei
kohdistu lievää suurempia maisemaa muuttavia vaikutuksia ja useimmiten niihin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ovat lähes olemattomia.
8.6.4

Tuulivoimapuiston maisemavaikutukset teoreettiselta maksiminäkyvyysalueelta
tarkasteltuna (etäisyys noin 25–30 km)

Tässä etäisyysvyöhykkeessä on teoreettinen näköyhteys voimaloille mahdollinen ja silloinkin
edellytetään selkeää säätä. Pienialaisia näkymävyöhykkeitä saattaa syntyä vesistöiltä, kuten
Tervajärveltä, Luvanjärveltä ja Laajajärveltä. Lentoestevalot voivat pimeässä näkyä kirkkaalla säällä myös maalta käsin korkeammalla sijaitsevaan katselupisteeseen. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon, että valot todennäköisesti hukkuvat muiden valonlähteiden joukkoon.
Etäisyydestä ja vaikutusten pienialaisuudesta johtuen voidaan todeta, että vaikutukset ovat
tällä vyöhykkeellä merkittävyydeltään erittäin vähäisiä.
8.7

Lentoestevalojen vaikutukset maisemaan

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan jokaiseen tuulivoimalaan tulee asentaa lentoestevalo (ilmailulaki 1194/09 § 165).
Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta
(napakorkeus). Näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden näkyvyysalue.
Puuston katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen havaittavuus myötäilee voimaloiden
näkyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä suoraan lentoestevaloja. Lentoestevaloista muodostuva valonkajo voi puolestaan olla havaittavissa.
Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun valot erottuvat selkeästi korkealla ilmassa, puuston latvuston yläpuolella, missä ei ole muita
valonlähteitä. Etenkin tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana, maisema, joka on totuttu
näkemään ilman minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen.
8.8

Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan

Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa. Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEA tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla uudelle sähköasemalle hankealueen koillispuolelle, jolta on liittymä olemassa olevaan Seitenoikea-Puolanka
110 kV voimajohtoon. Maakaapelireitti ei aiheuta maisemavaikutuksia. Suunniteltu sähköasema tulee metsäiseen ympäristöön etäälle asutuksesta. 110 kV sähköasema tarvitsee noin
0,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen, joka aidataan turvallisuussyistä. Sähköasemasta aiheutuvat vaikutukset ovat vähäiset.
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Vaihtoehdossa VEB hankealueelle sijoitetaan uusi sähköasema, jolta rakennetaan uusi 110
kV ilmajohto olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka voimajohdon rinalle sekä siitä eteenpän
levennettävänä johtokäytävänä aina Seitenoikean asemalle saakka. Rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 11,7 kilometriä. Ilmajohtona toteutettava 110 kV voimajohto tuulivoimapuiston sähköasemalta eteenpäin vaatii noin 26 metriä leveän puuttoman alueen noin 1,2
kilometrin matkaosuuden verran. Noin 10,5 kilometriä rakennettavasta voimajohdosta sijoittuu olemassa olevan 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle, tällöin nykyinen johtoalue levenee
noin 16 metriä. Voimajohtoreitti sijoittuu valtaosin metsämaastoon kauas asutuksesta. Yleisesti ottaen sähkönsiirtoreitin VEB vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
arvioidaan vähäiseksi, sillä uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevan sähkönsiirtoreitin rinnalle. Lähin asutus sijaitsee Karpinvaarassa (n. 500 m) ja Matinvaarassa (n. 800 m) etäisyydellä nykyisestä voimalinjasta. Molemmilla alueilla lieviä vaikutuksia saattaa kohdistua asuinja lomarakennusten maisemakuvaan. Suojapuustoa jää kuitenkin vielä väliin näköesteeksi.
Mikäli suojapuustoa ei hakata kokonaan pois, voimajohtokäytävän leventämisen vaikutukset
jäävät vähäisiksi.
Voimajohtoreittivaihtoehto VEB sivuaa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristökohdetta, Johanin luhtiaitta, Karpinvaarassa. Levenevällä johtokäytävällä ei kuitenkaan arvioida
olevan kohteen edustavuutta heikentäviä vaikutuksia, sillä puustoisuuden vuoksi johtokäytävä ei näy kohteelle. Voimajohtoreittivaihtoehdon VEB päätepisteessä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset.
Sähkönsiirrolla ei ole vaikutusta kohteen arvoihin, sillä voimajohdot ovat osa voimalaitosympäristöä. Sähkönsiirtovaihtoehdon VEB alueelle ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön
arvokohteita.
8.9

Vaikutusten lieventäminen

Voimaloiden ulkoiseen asuun ei juurikaan voida vaikuttaa. Tuulivoimaloiden väriksi on vakiintunut harmaaseen taittuva valkoinen, joka on todettu parhaiten maisemaan sulautuvaksi
väriksi. Ilmailulaki ohjaa myös voimaloiden väritystä. Tuulivoimalaryhmät muodostuvat visuaalisesti parhaiten yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, kun kaikki valitut voimalat ovat ulkoasultaan samanlaisia lieriörakenteisia voimaloita.
Tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia voidaan parhaiten suunnitella ja lieventää voimaloiden sijoittelulla. Koska voimalat ovat suuria ja hallitsevat maisemaa lähialueilla, tulisi voimalat sijoittaa siten, etteivät ne alista olemassa olevia maiseman arvokohteita. Voimaloiden
sijoittuessa tarpeeksi etäälle maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kokonaisuuksista, ne eivät enää jää hallitseviksi elementeiksi arvokohteissa.
Lumivaaran tuulivoimahankkeessa merkittävimmät vaikutukset maisemaan muodostuvat
Lietekylän viljelyaukean lähistölle vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 suunnitelluista hankealueen
pohjois- ja koillisosaan korkeimmille kohdille sijoitetuista voimaloista (kuva 8.8). Vaikutuksia
voitaisiin lieventää jättämällä edellä mainitut voimalat toteuttamatta. Tällöin voimalat eivät
nousisi hallitsevaksi elementiksi lähimän kylän ja useiden asuinrakennusten maisemakuvassa.
Lentoestevalojen aiheuttamat vaikutukset lieventyvät, jos osaan voimaloista voidaan asentaa
kirkkaiden valkoisten vilkkuvien valojen sijasta matalataajuiset jatkuvasti palavat punaiset
valot. Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa myös
lieventää sammutettavilla lentoestevaloilla. Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka
sytyttää varoitusvalot ainoastaan havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muutoin lentoestevalot eivät ole päällä. Lentoestevalojen ratkaisuista päättää Trafi.
Voimajohtojen osalta haitallisia vaikutuksia voidaan jonkin verran vähentää tarkemman
suunnittelun yhteydessä mahdollisimman hyvän pylvästyypin valinnalla sekä pylväiden sijoittelulla. Voimajohdot tulee rakentaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen tai alueille, joilta löytyy ennestään maisemavaurioita.
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8.10

Tuulivoimapuiston käytöstä poistamisen vaikutukset

Toiminnan loputtua voimalatornit häviävät maisemasta, mikä on maisemakuvan kannalta
myönteistä. Sisäiset maakaapelit jätetään maahan ja sisäiset sähköasemat poistetaan, jos
niille ei löydy muuta käyttöä. Tuulivoimaloiden perustukset jäävät paikoilleen. Kaukomaiseman kannalta perustuksilla ei ole merkitystä. Lähimaisemassa perustukset saattavat herättää ihmetystä. Ne sijoittuvat kuitenkin pääsääntöisesti suljettuun maisematilaan metsämaastoon, joten maisemallinen haittavaikutus jää vähäiseksi. Tuulivoimapuiston ulkoinen, 110 kV
voimajohto saattaa jäädä palvelemaan muuta tarkoitusta.
8.11

Arvioinnin epävarmuustekijät

Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti ottamaan huomioon metsänhoitotoimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia tuulivoimaloiden näkyvyyteen eikä rakenteista tai pihapuustosta syntyviä estevaikutuksia. Näkymäanalyysiä voidaankin pitää ainoastaan suuntaaantavana, mitä tulee tuulivoimaloiden näkymiseen ympäristöönsä.
Valokuvasovitteiden avulla voidaan havainnollistaa tuleva tilanne melko tarkasti. Valokuvasovite ei kuitenkaan täysin vastaa ihmissilmin havaittavaa näkymää ja tarkkuutta. Valokuvissa taustamaisema hälvenee tavallisesti normaalia katsetta sumeammaksi. Valokuvasovitteilla on myös mahdollista tahallisesti tai tahattomasti hieman manipuloida katsojaa riippuen
siitä, kuinka epätarkkana tai vaihtoehtoisesti voimakkaan värisenä tuulivoimala esitetään.
8.12

Yhteenveto vaikutuksista

Lukuun ottamatta vaihtoehtoa VE0 tarkasteltavat tuulivoimavaihtoehdot VE1 ja VE2 aiheuttavat muutoksia hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuvaan. Muutosten laajuus ja
merkittävyys vaihtelee eri vaihtoehdoissa riippuen voimaloiden määrästä, korkeudesta sekä
sijoituspaikoista. Voimaloiden havainnointiin vaikuttaa myös Lumivaaran alueelle suunnitellun toisen tuulivoimahankkeen, Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhdeksän
voimalan näkyminen maisemassa.
Lähialue–vyöhykkeellä (0-5 km) eniten tuulivoimaloita vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 erottuu
näkymäanalyysin mukaan Lietekylään ja Oravijärvelle. Asutusta ja loma-asutusta on
keskittynyt edellä mainittujen alueiden lisäksi Karpinvaaraan ja Peuravaaraan. Karpinvaarasta tarkasteltuna tuuolivoimalat jäävät voimalatornien osalta varsin hyvin katveeseen pellonreunapuuston taakse, mutta osa voimaloiden lavoista erottuu horisontissa. Hallitsevimpina
Karpinvaaran alueelta tielinjan päässä näkyvät useat Otsotuuli Oy:n voimaloista. Peuravaaran kylän asutus jää näkymäsektoriltaan Peuravaaran taakse.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu jonkin verran asutusta. Asutukselle kohdistuvat maisemavaikutukset jäävät hankealueen lähialueilla molemmissa vaihtoehdoissa kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Joidenkin pihapiirien osalta Lietekylällä vaikutukset, etenkin molempien
Lumivaaran hankkeiden toteutuessa, kohoavat jopa merkittäviksi, kokijasta riippuen. Oravijärven rannalta tarkasteltuna eroa toteutusvaihtoehdoissa ei juurikaan ole ja kaikki voimalat
näkyvät miltei kokonaisuudessaan. Maisemakuvaa muuttava vaikutus Oravijärvellä ja Oravivaaran peltoaukean pihapiireissä on kohtalainen. Arvoalueiden osalta maisemaa muuttava
vaikutus koskee lähimmillään Johanin luntiaittaa Karpinvaarassa. Vaikutus ei heikennä kohteen arvoa, mutta muuttaa historiallisen kohteen asemaa entisestään teknistyvässä nykymaisemassa.
Välialue –vyöhykkeellä (5-12 km) näkymäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyisi
Haapolan kylän alueelle, Lauttakylään ja Ukkohallaan, Paljakan lakialueelle, Rasimäen alueelle sekä Seitenjärven ja Pölhöjärven rannoille. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon, etteivät
voimalat enää hallitse maisemakuvassa ja näin ollen haittavaikutus ei ole missään vaihtoehdossa merkittävä. Kulttuurihistoriallisiin arvoalueisiin kohdistuvat vaikutukset ovat tällä vyöhykkeellä hyvin vähäisiä, koska suurimmalta osaa arvoalueista ei ole näköyhteyttä voimaloille.
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Kaukoalue –vyöhykkeellä (12-25 km) tuulivoimaloita näkyy suurella todennäköisyydellä Jokikylän alueelle sekä Salmijärven ja Hyrynjärven ranta-alueille. Etäisyyttä on sen verran paljon, etteivät voimalatornit enää hallitse maisemakuvaa vaan sulautuvat taustaansa ja vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.
Teoreettisella maksiminäkyvyys –vyöhykkeellä pienialaisia näkemävyöhykkeitä saattaa syntyä vesistöiltä; mm. Tervajärveltä, Luvanjärveltä ja Laajajärveltä. Etäisyydestä ja vaikutusten pienialaisuudesta johtuen voidaan todeta, että vaikutukset ovat tällä vyöhykkeellä merkittävyydeltään erittäin vähäisiä.
Vaihtoehdon VEA maakapelilla toteutettavasta sähkönsiirrosta aiheutuvat maisemavaikutukset ovat paikallisia ja hyvin vähäisiä liittyen puuston raivaukseen. Uusi sähköasema sijoittuu
metsäalueelle. Sähkönsiirtovaihtoehto VEB edellyttää täysin uuden johtokäytävän raivaamisen 1,2 kilometrin matkalla sekä lisäksi ilmajohdon rakentamista olevan 110 kV voimajohtoreitin rinnalle noin 10,5 kilometrin matkalle. Oleva voimajohtoreitti sijoittuu valtaosan matkasta pirstoutuneeseen suomuuttumien ja nuorten talousmetsien maastoon kauas asutuksesta. Lieviä maisemavaikutuksia saattaa kohdistua muutamien asuinrakennusten maisemakuvaan. Vaikutukset jäävät näissäkin tapauksissa vähäisiksi tai melko vähäisiksi suojapuuston turvin. Yleisesti ottaen sähkönsiirtoreitin VEB vaikutukset rakennuksiin voidaan katsoa
vähäiseksi, koska uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevan sähkönsiirtoreitin rinnalle.

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön:


Hankkeen toteuttaminen muuttaa maisemakuvaa eri etäisyysvyöhykkeillä molemmissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2



Maisemakuvan muutokset johtuvat tuulivoimaloiden tai voimaloiden lentoestevalojen näkymisestä maisemassa.



Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 maisemakuvan muutokset ovat Lietekylän osalta vähintään kohtalaiset ja Oravijärven osalta kohtalaiset.



Lietekylässä muutamien asuinrakennusten osalta maisemakuvan muutos, etenkin
molempien Lumivaaran hankkeiden toteutuessa, saattaa kohota jopa merkittäväksi, kokijasta riippuen.



Tuulivoimalat eivät muuta merkittävästi valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisia arvokohteita.



Sähkönsiirron vaihtoehto VEB aiheuttaa vähäisiä maisemamuutoksia levenevän
johtokäytävän myötä. Vaihtoehto VEA ei aiheuta muutoksia maisemalle.



Lieventävinä toimenpiteinä maisemavaikutusten osalta voidaan harkita Määtänkuljun lakialueen ylimmän voimalan poistoa, joka hallitsee vaaramaiseman muutosta Lietekylän suunnalta tarkasteltuna.
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VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN

9.1

Vaikutusmekanismit

Muinaisjäännökset ovat ihmistoiminnan tuloksena syntyneitä rakenteita niin historialliselta
kuin esihistorialliselta ajalta. Suomessa muinaismuistolaki määrää kaikki kiinteät muinaisjäännökset rauhoitetuiksi, eikä niihin saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin liittyvät erityisesti rakentamisvaiheeseen
ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi
syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä.
9.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Kainuuseen Hyrynsalmelle suunnitellussa Lumivaaran tuulivoimapuistossa ja puistoon liittyvällä sähkönsiirtoreitillä suoritettiin arkeologinen maastoinventointi syksyllä 2013. Puiston
alue sijaitsee Hyrynsalmelta n. 10 km länteen Lietekylän kaakkoispuolella Määtänkuljun vaaralla ja noin kilometrin pituinen voimajohtolinjaus puiston pohjoispuolella. Ennen inventointia
kohdealueelta ei tunnettu muinaisjäännöksiä eikä aluetta ole ilmeisesti koskaan arkeologisesti inventoitu.
Historiallisen ajan asutus-, elinkeino- ja maankäytön historiaa on selvitetty kirjallisuuden ja
internetistä löytyvien historiallisten karttojen avulla. Esihistoriallisten muinaisjäännösten
etsimisessä käytettiin muinaisranta-analyysia, maaperäkarttoja, ilmakuvia, lähialueiden muinaisjäännöksiä koskevia tutkimusraportteja ja Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja.
Kuva 9-1.

Sivun yläkuvassa ote vuodelta 1650 peräisin olevasta Claes Claessonin
laatimasta Kajaanin linnaläänin kartasta. Kartalle on merkitty Hyrynsalmen
verotalot. Kartan keskellä näkyvän Lietejärven, Lettejerfwi, rannalle on
merkitty yksi talo. Hyrynsalmi kuului vuoteen 1786 asti Paltamon pitäjään.
(lähde: Http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/maakirjakartat)
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Hankealueella on suoritettu muinaisjäännösinventointi syksyllä 2013. Maastoinventoinnissa
tarkastettiin tuulivoimaloiden paikat ja niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä voimajohtolinjaus n. 50-150 m leveällä vyöhykkeellä. Tarkemmin inventoitiin vaaran lakialueet ja
alarinne.
Arkeologisesta inventoinnista on laadittu erillisraportti, jonka laatimisesta on vastannut Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu / arkeologi Jaana Itäpalo. Tähän YVA-selostukseen on poimittu erillisestä inventointiraportista oleellisimmat inventoinnin tulokset.
9.3

Nykytilanne

Hankealueelle tai sen lähistölle ei sijoitu ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä. Myöskään
suunniteltujen sähkönsiirtovaihtoehtojen reiteiltä ei tunneta muinaisjäännöksiä. Lähimmät
esihistorialliset muinaisjäännökset tai mahdolliset muinaisjäännökset sijaitsevat n. 3-4,5 km
pohjoiseen ja n. 4 km kaakkoon.1 Ne sijaitsevat hiekkaisella maaperällä ja/tai vesistöjen
äärellä l. topografisesti erityyppisillä maaston kohdilla kuin inventointialue. Lähimmät historiallisen ajan muinaisjäännökset sijaitsevat n. 4-4,5 km kaakkoon Oravijärven kaakkoisrannalla ja itäpuolella vanhan kyläasutuksen läheisyydessä.
9.4

Inventointityön tulokset

Maastossa saatiin suunnitellut rakentamisen alueet tuulivoimapuiston alueella inventoitua
tarkasti. Muinaisjäännöksiä eikä myöskään muita kulttuuriperintökohteita löytynyt. Kaikki
havaitut ihmisen toiminnasta ympäristöön jääneet merkit liittyvät nykyaikaan tai lähihistoriaan. Merkitsevin tekijä esihistoriallisten kohteiden puuttumiselle on sijainti supraakvaattisella alueella. Historiallinen asutus hakeutui puolestaan pääasiassa vesistöjen äärelle
sekä paikoille, missä maaperä soveltui peltoviljelylle.
9.5

Hankkeen vaikutukset muinaisjäännöksiin

Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakennusalueilla sekä voimajohdon rakennusalueilla hanke
vaikuttaa maankäyttöön ja sitä kautta voi aiheuttaa vaikutuksia myös muinaisjäännöksiin.
Hankealueella tai suunniteltujen sähkönsiirtoreittien läheisyyteen ei sijoitu tunnettuja muinaisjäännöskohteita, eikä uusia kohteita paikannettu myöskään tehdyssä maastoinventoinnissa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta muinaisjäännöksiin.
9.6

Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät

Tuulivoimaloiden sijoituspaikat ja huoltoteiden linjaukset ovat alustavia ja voivat muuttua
hankkeen jatkosuunnittelun edetessä. Inventoinnissa on maastossa tarkistettu suunnitellut
voimalapaikat ja huoltotielinjauksia. Jos näiden sijoittelu olennaisesti muuttuu jatkosuunnittelun aikana, on huomioitava että mahdollisia muita uusia hankealueille sijoittuvia muinaisjäännöskohteita ei ole tunnistettu inventoinnin yhteydessä. Hankealue kokonaisuutena sijoittuu kuitenkin alueelle, jossa muinaisjäännösten esiintyminen on erittäin epätodennäköistä.
Sähkönsiirtovaihtoehdon VEB mukaista linjausta hankealueen ulkopuolella ei ole maastossa
erikseen inventoitu. Suunniteltu linja sijoittuu suurimman osan matkaa jo olemassa olevan
voimajohtolinjan yhteyteen. Mikäli toteutettavaksi sähkönsiirtovaihtoehdoksi valitaan VEB,
reitillä voi olla tarpeellista suoritettaa arkeologinen selvitys ennen reitin rakentamista, mikäli
muinaismuistoista vastaavat viranomaiset sitä edellyttävät.
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10.1

Lähtötiedot, vaikutustyypit ja arviointimenetelmät

Hankealueen maa- ja kallioperäolosuhteita on selvitetty peruskartan sekä maa- ja kallioperäkartan (GTK, 2014) perusteella. Lisäksi on hyödynnetty GTK:n turvetutkimusraportteja
Hyrynsalmen kunnan länsiosien alueelta. Pintavesien osalta on hankealueen ja sen lähialueiden pintavesien tilaa selvitetty ympäristöhallinnon OIVA –tietokannasta (Hertta, pintavesien
tila) saatavien vedenlaatutietojen perusteella. Pohjavesialueiden luokitus ja sijaintitieto perustuvat myös OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelun tietoihin.
Tuulivoimapuiston ja voimajohtoalueen rakentamisenaikaisten maanpinnan muokkaustoimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia maa- ja kallioperälle sekä pinta- ja pohjavesille on arvioitu asiantuntija-arviona perustuen hankkeen vaatiman tiestön sekä rakenteiden perustusten kuvaukseen. Käytönaikaiset vaikutukset ilmenevät lähinnä huoltokoneiden aiheuttamina
öljynvuotoriskeinä. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin on arvioinut DI Kari
Kreus ja pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioinut Ins. AMK Erja Eskelinen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
10.2

Maa- ja kallioperän yleiskuvaus

Hankealueen maaperä on GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:20 000 mukaan hienoainesmoreenia. Alueen itälaidalla Kaivopurontien varrella on muutamia pieniä hiekkavyöhykkeitä.
Hankealueelle ei sijoitu turvemaita. Sähkönsiirronreittivaihtoehto VEB sijoittuu suurelta osin
hankealueen itäpuolisille suoalueille, jotka ovat sara- ja rahkaturvemaavaltaisia.
Kuvassa 10.1 on esitetty hankealueen maaperä GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:20 000
siltä osin kuin em. aineisto kattaa hankealueen. Muiden alueiden osalta hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 1:200 000 ja karttatarkasteluun. Kuvassa 10.2 on esitetty hankealueen ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen maaperä
GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:200 000 mukaisesti.
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Kuva 10.1. Suunnittelualue Hankealueen maaperä (GTK maaperäkartta 1:20 000, 2014d).
Maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata koko hankealuetta.

Kuva 10.2. Lumivaaran hankealueen ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen
maaperäkartta 1:200 000, 2014d).
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Kuva 10.3. Hankealueen kallioperä (GTK Suomen kallioperä 1:200 000, 2014e).

Kuva 10.4. Hankealueen topografia (Maanmittauslaitos korkeusmalli 10 m, 2014).
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Lumivaaran hankealue sijaitsee Suomen vanhimman arkeeisen kallioperän alueella. Lumivaaran kallioperä lukeutuu Kainuun liuskealueen ns. Itä-Puolangan ryhmään ja kallioperä on
pääosin maasälpäpitoista kvartsiittia eli arkosiittia. Kuvassa 10.3 on esitetty hankealueen
kallioperä GTK:n kallioperäkartta-aineiston 1:200 000 perusteella.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, arvokkaita moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Lähin arvokas kallioalue Vortikka
(KAO110084) sijaitsee Pieni-Tuomivaaralla, yli 5 km hankealueen pohjoispuolella.
Kuvassa 10.4 on esitetty hankealueen topografia Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuvan 10 m korkeusmallin mukaan. Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa ja
sijaitsee pääosin korkeudella 250–370 m mpy. Alue ei ole ollut jääkausien missään vaiheessa
veden peittämä. Hankealue sijaitsee laajimmilta osiltaan itään/itäkaakkoon laskevalla vaaran
rinteellä. Korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen länsi- ja luoteisosassa Määtänkuljun
alueella.
10.3

Vaikutukset maa- ja kallioperään

10.3.1

Rakentamisenaikaiset vaikutukset

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa
uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Rakentaminen vaatii mahdollisesti paikoin myös
kallion murskausta, mutta hankealueen kallio- tai maaperällä ei ole todettu erityisiä geologisia
arvoja. Hankealueen maaperä on voimaloiden ja infran rakennettavuuden kannalta otollista
moreeni-/ kalliomaata, joten rakentaminen ei todennäköisesti vaadi suuria massanvaihtoja.
Voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä voimajohtopylväiden pystyttämisessä, mutta
vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä.
Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan
alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin ja
eteläisen Suomen rannikolla noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Hankealue sijaitsee
etäällä muinaisen Litorina-meren rantaviivasta ja maanpinta vaihtelee pääosin korkeudella
250–370 m mpy. Riski happamien sulfaattimaiden esiintymiselle hankealueen läheisillä turvemailla on erittäin pieni eikä hankealue sijoitu turvemaille, joten happamat sulfaattimaat
eivät aiheuta riskiä maaperän ja pohjaveden happamoitumiselle. (GTK, 2014c)
Tuulivoimapuiston alueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia tai kallioalueita (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014), joten hankkeella ei
ole lainkaan niihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
10.3.2

Toiminnanaikaiset vaikutukset

Tuulipuiston toiminnan aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperälle arvioidaan kokonaisuutena
hyvin vähäiseksi. Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä
todennäköisesti koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä,
etteivät ne aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla
toimintatavoilla. Voimajohdon huollossa käytettävien koneiden aiheuttama maaperän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähäinen.
Hanke rajoittaa toiminnan aikana maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä tieverkoston ja
sähkönsiirtoreitin alueella sekä tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä.
10.3.3

Toiminnan lopettamisen vaikutukset

Toiminnan lopettamisella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään. Mikäli tuulivoimaloiden perustukset poistetaan, aiheutuu tästä samantyyppisiä vähäisiä vaikutuksia kuin rakentamisvaiheessa.
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10.3.4

Sähkönsiirron vaikutukset

Voimajohtoreittien VEA tai VEB alueille ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia tai kallioalueita (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014), joten sähkönsiirron
toteuttamisella ei ole niihin vaikutuksia. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset rajoittuvat
pylväspaikoille, vaikutuksia voidaan lisäksi lieventää pylvässijoittelulla ja pylvään perustamistavan suunnittelulla.
10.3.5

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Haitallisia vaikutuksia maa- ja kallioperälle voidaan vähentää tekemällä riittävän kattava
selvitys alueen pohjaolosuhteista. Pohjatutkimusten perusteella voimalapaikat ja tielinjaukset
voidaan valita siten, että niiden rakentamisen vaatimat maarakennustyöt edellyttävät mahdollisimman vähän maanmuokkausta. Haittojen vähentämiseksi voimalapaikat tulisi mieluimmin sijoittaa perustamisen kannalta helpommin toteutettaville moreeni- ja kallioalueille,
jotka kattavatkin pääosan hankealueesta.
10.4

Pohjavesialueet

Hankealuetta lähin Portinsärkän pohjavesialue (1110515) sijaitsee noin 3,7 km etäisyydellä
hankealueesta pohjoiseen. Alue on luokan II pohjavesialue. Kokkoharjun (1110517) II luokan pohjavesialue sijaitsee 5,5 km pohjoiseen hankealueesta. Multimäen (1110502) ja Mäntykankaan (1110501) I luokan pohjavesialueet sijaitsevat yli 6 km etäisyydellä hankealueen
itäpuolella.
Alle kahden kilometrin etäisyydelle sähkönsiirtovaihtoehtoreiteistä VEA ja VEB ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita.
Hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty kuvassa 10.5 ja
kuvattu taulukossa 10-1.

Kuva 10.5.

Hankealueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet.
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Taulukko 10-1. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet.
Pv-alue

Tunnus

Luokka

Antoisuus
3

(m /d)

Muod.alueen pinta2
ala (km )

Kok.pinta-ala
2
(km )

Portinsärkkä

1110515

II

2000

2,3

4,3

Kokkoharju

1110517

II

1200

1,4

2,8

Multimäki

1110502

I

1918

2,5

4,2

Mäntykangas

1110501

I

1977

2,3

3,4

Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Luokka III: muu pohjavesialue

Portinsärkkä (1110515) on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi II-luokan pohjavesialueeksi. Portinsärkkä on melko laaja harjumuodostuma, joka koostuu selänteistä sekä kuoppaja kumpumaastosta. Maa-aines on muodostuman luoteis- ja keskiosissa pääasiassa kivistä
soraa ja kivistä hiekkaa. Muodostuman kaakkoisosa sekä lievealueet ovat pääosin hienoa
hiekkaa ja silttistä hienoa hiekkaa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Alueelta on
saatavissa hyvälaatuista pohjavettä. Alueella tehtyjen antoisuuspumppauksien tuotot ovat
paikoin heikkoja ja veteen sekoittui pumppauksissa hienoainesta. Pumppaukset tehtiin kuitenkin pohjavesimuodostuman lievealueille, joten on oletettavaa, että karkeamman maaaineksen kohdilta vettä saattaisi löytyä runsaammin. Portinsärkän pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014)
Kokkoharjun (1105717, luokka II) vedenhankintaan soveltuvaksi luokiteltu pohjavesialue on
melko laaja deltamainen harjumuodostuma, jonka aines on pääosaltaan kivistä ja hiekkaista
soraa. Aines on karkeinta muodostuman luoteisosassa. Pohjaveden päävirtaussuunta on
kaakkoon. Pohjavesi purkautuu muodostumaa länsi- ja lounaispuolelta reunustavaan Syväjokeen. Pohjaveden laatua ei ole tutkittu, eikä alueella sijaitse vedenottamoita. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014)
Multimäki (1110502) pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi I-luokan
pohjavesialueeksi. Multimäen alue on osa pitkittäisharjujaksoa, jonka alueella vallitsevana
maalajina on hiekka. Karkeinta ainesta (kHk, Sr) on varsinaisen Multimäen alueella. Varsinkin alueen eteläosassa hienoja hiekkoja on levinnyt laajalle alueelle moreenien päälle. Alueen
itäosassa maan pintakerrokset ovat laajoilla alueilla karkeata hiekkaa ja hienoa soraa, reunaalueita lukuun ottamatta. Alueen topografia luo hyvät edellytykset pohjaveden muodostumiselle. Pohjaveden päävirtaussuunta on itä-koillinen. Pohjavesi on laadultaan hyvää täyttäen
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Hyrynsalmen kunnan omistamalla Vesi-Mega Oy:llä
on Multimäen alueella yksi vedenottamo. Vedenoton ongelmana on kuitenkin ollut hienoaineksen suotautuminen vedenottamon veteen, jonka vuoksi ottamo on ollut pois käytöstä
vuodesta 2001 alkaen. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014)
Mäntykankaan (1110501) pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi Iluokan pohjavesialueeksi. Alue muodostuu tasaisesta hiekkavaltaisesta harjulaajentumasta,
jonka maa-aines on itäosassa lähinnä hienoa hiekkaa. Länsiosassa hiekka on karkeampaa ja
välikerroksina esiintyy jonkin verran myös soraa. Lajittuneisuus kuten myös vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä. Murtovaaran suunnalta virtaa valumisvesiä pohjavesialueelle.
Pohjaveden päävirtaussuunta on itä-kaakkoon. Pohjavesialueella sijaitsee Hyrynsalmen kunnan omistaman Vesi-Mega Oy:n Nivan vedenottamo. Laadultaan pohjavesi on hapanta ja
erittäin pehmeää. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat alhaisia. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014)
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10.5

Vaikutukset pohjavesialueisiin

10.5.1

Rakentamisenaikaiset vaikutukset

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvat riskit alueen pohjavesivaroihin liittyvät mahdollisiin haitallisten kemikaalien vuotoihin, esimerkiksi kuljetus- ja rakennuskalustosta tai
työmaan polttoainesäiliöistä. Tämä riski liittyy kaikkeen ajoneuvojen liikkumiseen pohjavesialueilla eikä hankkeen katsota siten lisäävän tätä riskiä merkittävästi. Tuulivoimalayksiköiden
läheisyydessä käsitellään pieniä määriä koneistojen huoltoon tarkoitettuja öljyjä tai muita
kemikaaleja, mutta määrät ovat todennäköisesti niin pieniä, että toiminta ei aiheuta merkittävää pohjavesien pilaantumisriskiä.
Haitallisten aineiden ohella tuulivoimapuiston maarakennustyöt, kuten voimaloiden perustaminen ja tuulipuiston sisäisten maakaapelien rakentaminen, voivat vaikuttaa paikallisesti
pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin maaperässä erityisesti perustettaessa
tuulivoimaloita maanvaraisesti tai paalujen varaan. Kallionvaraisen perustamisen vaikutukset
pohjavesioloille ovat vähäiset.
Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä on puusto raivattava kokonaan ja pinta tasoitettava noin yhden hehtaarin alueelta. Voimala rakennetaan tyypillisesti maanvaraisen
betoniperustuksen varaan. Perustus on halkaisijaltaan enintään noin 25 metriä ja korkeudeltaan 1–3 metriä. Perustamissyvyys on 3–5 metriä. Tarvittava betonin määrä perustusta kohden on suuruusluokkaa 800–900 m3. Perustuksen toteuttaminen kestää noin kuukauden.
Tuulivoimaloiden perustaminen voi vaatia pohjavedenalentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä anturakoko ja perustamissyvyys. Haitallisten vaikutusten toteutumisen
todennäköisyys ja merkittävyys riippuvat myös siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan
tasoa ja siitä, onko pohjavesi paineellista vai ei. Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu
vallitsevista pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.
Voimaloiden perustamiseen liittyvä kaivutyö ja huoltoteiden rakentaminen voi heikentää
pohjaveden laatua tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen ilmenee pohjaveden sameutena
ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna. Tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa VE1
ja VE2 pohjavesialueille ei sijoitu tuulivoimaloita, joten suoria vaikutuksia pohjavesialueelle
ei ole. Teoreettisesti myös pohjavesialueen lähellä sijaitsevat voimalat aiheuttavat riskin
pohjavesialueiden vedenlaadulle, jos esimerkiksi öljypäästötilanteessa öljy kulkeutuu ojia
pitkin pohjavesialueelle. Lumivaaran tuulivoimapuiston osalta etäisyys hankealueelta lähimpään Portinsärkän pohjavesialueeseen on noin 3,7 kilometriä, joten maaperässä kulkeutuva
öljy ei aiheuta riskiä pohjavesialueiden vedenlaadulle.
Tienrakentaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen ilmenee tällöin pohjaveden sameutena ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna.
Teiden rakentamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat varsin pieniä ja rakentaminen kestää
enimmillään 1-2 viikkoa. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että pohjavesiin kohdistuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen eikä pohjaveden kirkastuttua jää pysyvää haittaa. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää suunnittelemalla tielinjaukset riittävän etäälle vedenottamoista. Tiestön vaikutuksia pohjavesialueisiin voidaan pitää merkittävyydeltään vähäisinä.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirron toteutusvaihtoehdoista VEA ja VEB ei aiheudu riskiä pohjavesialueille, koska sähkönsiirron rakenteita ei sijoitu pohjavesialueille tai niiden välittömään
läheisyyteen. Voimajohtojen pylväät rakennetaan betonielementtiperustuksille, jolloin maaperää joudutaan muokkaamaan jonkin verran. Voimajohtopylväiden rakenteet eivät vaikuta
pohjaveden laatuun, eikä niiden rakenteissa käytetä sellaisia haitallisia aineita, jotka voisivat
aiheuttaa pohjavesien pilaantumista.
Sähkönsiirtoreittien alueella tehtävät pylvässijoittelun vaatimat maanrakennustoimet aiheuttavat vain hyvin epätodennäköisesti muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin tai vedenpinnan
tasoon. Mahdolliset vaikutukset olisivat hyvin vähäisiä ja paikallisia. Hankkeen sähkönsiirron
voimajohtopylväiden rakentamistoiminta ei aiheuta haitallista vaikutusta pohjavesialueiden
pohjaveden korkeuteen ja muuntoasema ei sijoitu pohjavesialueelle.
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10.5.2

Toiminnanaikaiset vaikutukset

Tuulivoimaloiden käyttö pohjavesialueilla ei sellaisenaan vaikuta pohjavesiolosuhteisiin, mutta konehuoneissa säilytetään öljyä noin 1–1,5 m3 ja jäähdytysnestettä noin 0,6 m3 voimala
kohden. Kyseiset aineet voivat vuotaessaan aiheuttaa vahinkoa pohjavesialueilla. Vahingon
toteutuminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Öljyn vuotamista seurataan reaaliajassa
ja vuodon tapahtuessa voimala pysäytetään. Jos öljyvuoto kuitenkin tapahtuu, se tapahtuu
konehuoneen sisällä. Roottorissa ja itse tornissa on varoaltaat ja öljynkeräysjärjestelmä.
Voimaloiden huolto tehdään noin kerran vuodessa. Toiminta tehdään hyväksi havaittujen
työohjeiden ja standardien mukaan, eikä vaikutuksia voi normaalitilanteessa syntyä.
Poikkeuksellisen riskin muodostaa voimalan kaatuminen tai voimalan syttyminen tuleen. Sitä
pidetään kuitenkin tilastojen valossa erittäin epätodennäköisenä. Rakennussuunnittelun yhteydessä voimaloille suunnitellaan tarvittava pohjavesisuojaus siten, että esim. öljyvuodon
tai tulipalon vuoksi haitallisia aineita tai sammutusvettä ei pääse valumaan pohjaveteen.
Voimala-alueen rakenteet suunnitellaan siten, että haitalliset aineet voidaan kerätä talteen ja
viedä pois alueelta. Mahdollinen rakentamisaikainen kuivatuspumppaaminen toteutetaan
niin, ettei pohjaveden laatua vaaranneta (esim. imeytetään takaisin maaperään pintavalutuksen kautta).
10.5.3

Toiminnan lopettamisen vaikutukset

Toiminnan lopettamisen aikaiset riskit alueen pohjavedelle liittyvät lähinnä mahdollisiin kemikaalivuotoihin, esimerkiksi kuljetus- ja purkukalustosta, työmaan polttoainesäiliöistä tai
voimaloista.
10.5.4

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Pohjavesivaikutuksia voidaan rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. Päämäärä tulee olla, ettei pohjaveden pinnantasoa ole tarpeen pysyvästi alentaa.
Tuulipuiston teiden rakentamisen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää suunnittelemalla
tielinjaukset riittävän etäälle vedenottamoista.
Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöllisellä huoltotoiminnalla
ja varautumissuunnitelmalla. Asianmukaisella pohjavesisuojauksella voidaan estää onnettomuustilanteissa haitallisten aineiden pääsy pohjaveteen.
10.6

Pintavesien yleiskuvaus

Lumivaaran hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella (VHA 3), missä se sijoittuu
Oulujoen päävesistöalueella (59) Hyrynsalmen reitin alaosaan (59.4) ja edelleen Lietejoen
valuma-alueelle (59.45) sekä Hyryjärven valuma-alueelle (59.43). Kolmannen jakovaiheen
vesistöalueita hankealueelle sijoittuu kolme. Alueen pohjoisosa sijoittuu Lumipuron valumaalueelle (59.453), länsiosa Lietejoen yläosan valuma-alueelle (59.452) ja eteläosa Oravijärven
valuma-alueelle (59.433). Hankealueen sijoittuminen valuma-alueille on esitetty kuvassa 10.1.
Hankealueelle sijoittuu hyvin niukasti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä.
Hankealueen eteläosaan Kaivopuron (kuva 10.7) alueelle sisältyy luonnontilaisen kaltaisia
uomanosia. Pienialaiset korpipainanteet Määtänkuljun itärinteellä on ojitettu ja hankealueen
itä- ja eteläpuoliset laajemmat turvemaat on tehokkaasti ojitettuja ja näille alueille sijoittuu
runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa.
Hankealuetta lähimmät järvet ovat luoteessa noin 2,5 km etäisyydellä sijaitseva Lietejärvi ja
noin 3 km etäisyydellä kaakossa sijaitseva Oravijärvi. Lietejärvi sijaitsee Lietejoen yläosan
valuma-alueella (59.452), jonka kaakkoisreunalle sijoittuu yksi tuulivoimala molemmissa
tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Oravijärven valuma-alueella (59.433)
sijaitsee molemmissa toteutusvaihtoehdoissa viisi voimalaa. Pintavesityypiltään Oravijärvi on
luokiteltu matalaksi humusjärveksi. Oravijärven ekologista tila tai tilatavoitetta ei ole määritelty (OIVA 2014).
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Kuva 10.6. Hankealueen sijainti valuma-alueilla (Oiva 2013).

Kuva 10.7. Kaivopuron uomaa Kaivopurontien varrella hankealueen kaakkoispuolella
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10.1 Vaikutukset pintavesille
10.1.1

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset vaikutukset

Pintavesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaikkojen ja tiestön rakentamisen sekä voimajohtoalueen raivauksen ja
pylväiden perustamisen kautta. Rakentamistoimenpiteiden aikana poistetaan pintamaa, mikä
saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Kiintoaineskuormitusta voi lisätä myös perustuksiin käytettävä kiviaines. Vesien laadun heikkeneminen näkyy veden sameutena ja humuspitoisuuden kasvuna.
Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevia, mahdollisille vesistövaikutuksille herkkiä
pienvesikohteita edustavat Oravijärveen laskeva Kaivopuro sekä Lietejokeen laskeva Tuppipuro. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana ei käytetä sellaisia aineita, jotka voisivat haitallisessa määrin liueta maaperään ja joutua valunnan kautta vesistöihin. Ennakoimattomissa
onnettomuustilanteissa vesistöjen pilaantumisriski on mahdollinen, mutta siihen tulee varautua asianmukaisin suojatoimin. Tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijaitsevat hankealueella
pääosin metsäojitettujen alueiden ulkopuolella. Tämä ehkäisee osaltaan rakentamisenaikaisen kiintoainekuormituksen kulkeutumista vesistöihin. Hankealueen puroihin kohdistuvaa
kiintoainekuormitusta voidaan ehkäistä myös säästämällä kasvillisuutta rakennuspaikkojen
ympärillä. Lisäksi on suunniteltu tielinjaukset siten, että uudet tielinjaukset eivät ylittäisi
herkkiä pienvesistöjä.
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tuulivoimaloiden rakentamisen aiheuttamat valumaaluemuutokset ovat mahdollisia 3. jakovaiheen valuma-alueilla 59.453, 59.433 sekä 59.452.
Mahdollisesti lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta aiheutuva haitta on hyvin lyhytaikainen ja hankealueen vähäisestä metsäojituksesta johtuen vaikutus ulottuu hyvin pienelle alueelle, minkä vuoksi vaikutus arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi. Voimaloiden sijoittuminen valuma-alueille on esitetty kuvassa 10.6.
Tierakentaminen voi myös vaikuttaa vesien laatuun. Teiden rakentamiseen tarvittavat
toimenpiteet ovat varsin pieniä ja rakentaminen kestää enimmillään 1-2 viikkoa. Tästä johtuen teiden rakentamisesta pintavesille aiheutuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen, mutta
se voi osaltaan vähäisessä määrin lisätä kiintoaines- ja humuskuormitusta.
Alueilla, joilla rakennettava tai kunnostettava tie ylittää olemassa olevan ojan tai puron, tai
tuulivoimalan rakennuspaikka sijoittuu ojan välittömään läheisyyteen, voi syntyä väliaikaisia
tukoksia uomiin ja paikallisia muutoksia veden virtaukseen maansiirtotöiden aikana. Hankealueen sisäinen tiestö on suunniteltu siten, että alueen lounaisosaan sijoittuvien voimaloiden
uudet rakennettavat tulotiet eivät ylitä lainkaan Kaivopuroa. Kaivopuron luonnontilaiseen
uomanosaan ei siten kohdistu hankkeen rakentamistoimista vaikutuksia. Hankealueen ulkoinen tulotie (Kaivopurontie) ylittää Tuppipuron hankealueen koillispuolella. Ennalta arvioiden
Tuppipuron ylityskohtaan ei ole tarpeen tehdä laajoja tienparannustöitä. Mikäli parannustöihin joudutaan, tulee rakentaminen suunnitella siten, että kiintoaineskuormitus olisi mahdollisimman vähäinen. Tienparannustyöstä aiheutuva kiintoaineskuormitus on joka tapauksessa
lyhytaikaista ja arvioidaan pienvesiin kohdistuvilta vaikutuksiltaan vähäiseksi.
Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoreittien rakentamisessa rakentamisen aikainen pylvässijoittelu saattaa aiheuttaa virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosiota ja maa-ainesten
päätymistä vesistöön. Pylvässijoittelusta johtuva maa-aineksen muokkaus ja eroosiovaikutukset vesistöjen rantapenkereillä on hyvin vähäistä ja huomioitavissa rakentamisvaiheessa
siten, että haitat ovat mahdollisimman pienet. Todennäköisesti vain hyvin pieni osa sähkönsiirron rakennusalueiden kiintoaineksesta tai siihen sitoutuneista ravinteista päätyisi vesistöihin. Haitta on väliaikaista ja merkitykseltään vähäistä eikä tuulivoimaloiden tai sähkönsiirron
toiminnan ajalta koidu vaikutuksia vesistöille.
Sähkönsiirron voimajohdoilla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen pintavesiin. Voimajohtopylväät eivät sisällä vesistöille haitallisia aineita, joten niillä ei ole vaikutusta pintavesien
tilaan. Pylväiden sijoittelussa voidaan huomioida purouomat ja välttää rantapenkereen
eroosiota ja kiintoaineksen päätymistä vesistöön. Myös voimajohtojen huoltotoimista aiheutuvat vesistövaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi.
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10.2

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeiset vaikutukset maaperään ja vesistöihin:


Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu erityisiä geologisia arvoja, joten
vaikutukset maa- ja kallioperälle ovat vähäisiä.



Hankealue sijoittuu Oulujoen vesistöalueeseen, Hyrynsalmen reitin alaosaan. 3.
jakovaiheen vesistöalueita hankealueelle sijoittuu kolme.



Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset alueen pintavesin liittyvät vesistöihin kohdistuviin rakentamisen aikaisiin kiintoaineskuormituksiin sekä mahdollisiin kuljetus- ja rakennuskaluston öljyvuotovahinkoihin.



Maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset hankealueen pienvaluma-alueilla
ovat mahdollisia, mutta vähäisiä ja kestoltaan tilapäisiä.



Sähkönsiirron voimajohdoilla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen pinta- tai
pohjavesiin. Voimajohtopylväät eivät sisällä vesistöille haitallisia aineita, joten
niillä ei ole vaikutusta vesistöjen tilaan.



Hankealue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimpään Portinsärkän II-luokan pohjavesialueeseen on etäisyyttä 3,7 km.



Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset alueen pohjavesivaroihin liittyvät mahdollisiin kuljetus- ja rakennuskaluston öljyvuotovahinkoihin. Tämä riski liittyy kaikkeen ajoneuvojen liikkumiseen pohjavesialueilla, ja arvioidaan hankkeen osalta merkitykseltään vähäiseksi.



Maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset pohjaveden virtauksissa ovat epätodennäköisiä.



Sähkönsiirron voimajohtopylväiden perustamisesta aiheutuvat vaikutukset pohjavesiin jäävät vähäisiksi, sillä sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu luokitelluille pohjavesialueille eikä voimajohtopylväiden perustuksissa käytetä pohjavettä pilaavia
materiaaleja



Toteutusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittäviä eroja maaperä- ja
vesistövaikutusten osalta
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VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOKOHTEISIIN

11.1

Lähtötiedot ja laaditut selvitykset

Maastoinventointien kohdentamisessa sekä luontovaikutusten arvioinnin taustatietoina on
hyödynnetty Hertta Eliölajit –tietokannan paikkatietoja suunnittelualueelta tai sen lähistöltä
tiedossa olevista uhanalaisten lajien esiintymistä (Kainuun ELY-keskus, 2013).
Luontovaikutusten arvioinnin pohjana on myös olemassa oleva tieto hankkeen lähialueiden
luonnonoloista, kuten lähimpien suojelualueiden sijaintitiedot ja suojeluperusteet, maa- ja
kallioperätiedot, pinta- ja pohjavesialueet ja niiden tila sekä lähialueille laadittujen muiden
hankkeiden ja suunnitelmien selvitykset. Hankealueelta ei ole aiemmin laadittu kattavia
luontoon liittyviä selvityksiä.
Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu kahden maastotyöpäivän ajan
heinäkuussa 2013. Inventoinneissa tarkasteltiin suunnitelman mukaisten voimalapaikkojen
ja tielinjausten lisäksi koko hankealueelta metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisia arvokkaita luontotyyppejä
sekä mahdollisia arvokkaan lajiston kasvupaikkoja. Luontoselvitysten tavoitteena oli paikantaa arvokkaat luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia, sekä selvittää mahdolliset uhanalaisen sekä EU:n luontodirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymispotentiaalia. Arvokkaiksi tulkitut luontokohteet on esitetly erillisessä luontoselvitysraportissa; Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto, Hyrynsalmi –
Luontoselvitykset (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014a). Raportissa luontokohteet on esitetty kartalla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu lainsäädännön tai uhanalaisten luontotyyppien mukaisesti. Luontoselvitysraportissa on kuvailtu tarkemmin käytetyt menetelmät ja
maastotyöaika. Tässä YVA-selostuksessa luontokohteet luetellaan lyhyesti ja keskitytään
luontovaikutusarviointiin.
Olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimalinjan viereistä aluetta ei tässä hankkeessa ole inventoitu Seitenoikean sähköasemalle saakka. Otsotuulen Lumivaaran hankkeessa reitti on inventointu (Pöyry 2014). Sähkönsiirtoreittien suunnittelun aikana inventoitiin
aluetta olevan 110 kV voimajohdon ja tuulipuiston väliltä, inventointeihin käytettiin 1 maastopäivä heinäkuussa 2013.
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11.2

Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät

Luontokohde- ja kasvillisuusvaikutusten tarkastelualue käsittää tuulivoimaloiden ja huoltotiestön rakentamisalueet sekä sähkönsiirtoreitin alueet sekä niiden välittömän lähiympäristön, keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin sekä suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin, sähkönsiirron rakentamisesta sekä maa-ainesten louhinnasta saattaa aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle riippuen niiden sijainnista. Tuulivoimaloiden ympärillä ja
voimajohtoalueilla rakentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja sitä kautta eliölajiston elinympäristöille. Vaikutukset arvokkaille luontokohteille
voivat aiheutua myös vesistövaikutusten kautta, kuten soiden vesitasapainon muutoksina.
Arvokkailla luontokohteilla esiintyy usein arvokasta ja vaateliaampaa kasvilajistoa.
Luontoselvityksissä ja luontovaikutusten arvioinnissa on noudattu viranomaisohjeistusta (Söderman ym. 2003). Luontovaikutusten arvioinnissa on huomioitu seuraavia näkökohtia:






Suorat menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajiesiintymien pinta-aloissa
Suorat ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä
Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen/lajin suojelubiologiseen statukseen sekä edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä
lajin paikallista kantaa verottaviin muihin tekijöihin

Arviointityössä on tarkasteltu miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena, yksittäisiin kohteisiin sekä alueelle ominaisiin luontotyyppeihin ja niiden lajistoon. Vaikutusten merkittävyyttä tarkastellaan kohteen alueellinen ja
valtakunnallinen edustavuus ja status huomioiden.
Arvioinnissa lajitason tarkastelun painopiste on uhanalaisluokituksen mukaisten (Rassi ym.
2010) lajien, luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla erityistä suojelua vaativien lajien, Suomen erityisvastuulajien (EVA) sekä Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen II ja IV(a)
tiukkaa suojelua vaativien lajien (79/409/ETY) esiintymissä sekä säilymiseen kohdistuvien
uhkien määrittelyssä. Uhanalaisten lajien osalta on arvioitu hankkeen vaikutukset lajin suotuisaan suojelutasoon, mikäli hanke aiheuttaa potentiaalisia merkittäviä vaikutuksia lajille.
Luontotyyppitasolla on tarkasteltu Suomen luontotyyppien uhanalaisluokituksen (Raunio ym.
2008) mukaisesti Etelä-Suomessa tai koko maassa uhanalaisia luontotyyppejä.
Vaikutukset kasvillisuudelle ja arvokkaille luontokohteille on laadittu asiantuntija-arviona ja
arvioinnin on laatinut FM biologi Minna Tuomala FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
11.3

Tuulipuistoalueen luontoarvojen yleiskuvaus

Suunnittelualueen metsät Määtänkuljun rinteillä ovat kuusivaltaisia tuoreita kankaita. Kasvupaikkatyypiltään rinnemetsät voidaan tyypitellä pohjoiseen mustikkatyypin MT(p) kangasmetsiin, joilla lehtomaisen kankaan rehevyyttä ja ruohovartisia esiintyy mustikan joukossa
paikoin runsaasti. Länsiosassa rinnemetsät ovat osin vaarapykäsammal-metsälauhamustikkatyyppiä (BaDeMT). Määtänkuljun rinteessä on suuria päätehakkuualoja ja alarinteellä on nuorta tuoreen kankaan sekapuustoista taimikkoa.
Hankealueen korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 365 m mpy Määtänkuljun laella, missä kuuset ovat tykkylumen runtelemia ja metsät osin myös luontaisesti harvakasvuisia. Edustavimmat rinnemetsät sijoittuvat alueen pohjoisosaan, missä esiintyy varttuneen kuusikon
alueella reheviä sulamisvesijuotteja ja näiden alueella metsäkurjenpolvi-käenkaalimustikkatyypin (GOMT) lehtomaista kangasta. Rehevämmät rinnekuusikot ovat osin myös
lahopuustoisia ja pesimälinnuston kannalta edustavia kohteita. Itärinteen rehevin kuusikko
rajattiin luontokohteeksi.
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Kuva 11.1. Määtänkuljun rinnettä sähkönsiirtoreitillä VEB.
Suurin osa hankealueen pinta-alasta on muutama vuosi sitten päätehakattua tai puustoltaan
nuorta taimikkoa. Alarinteen taimikot ovat varttuneempia ja lehtipuuvaltaisia. Alueen keskiosiin sijoittuu laajoja jo taimettuneita hakkuualoja, joista osa on aurattuja. Suunnittelualueen rinnemetsissä esiintyy jonkin verran raitaa ja niukemmin haapaa. Raidan ja myös paikoin haavan runsaus Kainuun vaarametsissä pohjautuu kaskikulttuurin muokkaamiin ympäristöihin.
Hankealueelle ei sijoitu luonnontilaisia soita, pienialaisia korpia lukuun ottamatta. Alueella on
sijainnut runsaamminkin alarinteiden korpisia juotteja, joista suurin osa on ojitettu ja nykyisin kohteet edustavat puustoltaan nuoria koivuvaltaisia korpimuuttumia ja turvekankaita.
Ojitukset ja puustonkäsittely ovat merkittävästi muuttaneet aiemmin edustavien korpi- ja
rämetyyppien luonnontilaa. Hankealueen länsirinteen alaosaan sijoittuu pienialainen kuvio
aitokorpea. Alueen eteläosassa esiintyy puronvarrella lehtokorpea ja ruohokorpea. Edustavat
korpikuviot on rajattu luontokohteiksi.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Määtänkuljunsuo on lähin luonnontilaisen kaltainen suoluontokohde. Suo on välipintainen lyhytkorsineva, jonka rehevyystaso on paikoin mesotrofista. Määtänkuljunsuon pohjois- ja eteläosan korvet on vahvasti ojitettuja ja ojitukset ovat
kuivattaneet myös suon keskiosan rimpeä. Suon itäpuolella kangasmaa nousee jyrkähkösti
hankealueelle, eikä laiteeseen sijoitu edustavia korpikuvioita.
Määtänkuljun lakialueelle sijoittuu pienialainen, karu ja ns. rääseikköinen rinnesuo, joka on
tyypiltään lähinnä pallosararämettä- ja korpea. Hankealueelle ja osin aluerajauksen ulkopuolelle sijoittuvat metsälain mukaiset soiden luontokohteet ovat rinteen aitokorpea sekä puronvarrelle sijoittuvia lehto- ja ruohokorpia.
11.4

Sähkönsiirtoreittien luontoarvot

Hankkeen sähkönsiirrolle on kaksi reittivaihtoehtoa, joista toinen on maakaapeli (VEA) ja
toinen ilmajohto (VEB). Näistä maakaapelireitti ja ilmajohtokäytävä olevan SeitenoikeaPuolanka 110 kV voimajohdolle saakka on inventoitu maastossa. Sähkönsiirtovaihtoehto VEA
suuntautuu maakaapelina alueen pohjoisosasta metsäautotien varrella Seitenoikea–Puolanka
110 kV voimajohdon rinnalle. Maakaapelireitin varrelle ei sijoitu erityisiä luontoarvoja, sillä
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reitti on alarinteen taimikoiden ja puustoltaan nuorten kopimuuttumien alueella. Sähkönsiirtoreitti VEA sivuaa Tuppipuron reheviä korpia, joista edustavimmat osat sijoittuvat tien itäpuolelle, eikä kaapelireitti sijoitu juuri rehevimpään korpeen. Tuppipuron varrelle sijoittuu
puronvarren lehtokorpea sekä ruohokorpea ja aitokorpia, jotka vaihettuvat kaakossa Pilkkasuon ojitettuun lettomuuttumaan.

Kuva 11.2. Alueen metsät ovat metsätaloustoimissa käsiteltyjä tuoreita kuusivaltaisia
kangasmaita.
Sähkönsiirtovaihtoehto VEB suuntautuu ilmajohtona alueelta suoraan itään eli alarinteeseen
ja yhdistyy 110 kV voimajohdon rinnalle. Sähkönsiirtovaihtoehdon VEB:n ilmajohtokäytävän
alueelle ei sijoitu tavanomaisesta talousmetsästä poikkeavia kohteita. Johtoreitin lähelle sijoittuu pienialaisia lettorämemuuttumia. Ojitukset ovat muuttaneet Määtänkuljun alarinteen
lettorämeiden luonnontilaa merkittävästi, eikä niitä rajattu luontokohteiksi.
Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon rinnalle sijoittuva johtokäytävä ylittää muutaman
laiteilaan ojitetun suoalueen. Suot ovat tyypiltään korpimuuttumia sekä pienialaisia ojitettuja lettorämeitä, jotka eivät ole tyypiltään erityisen reheviä. Olevan voimajohdon lähialue on
pääosin puustoltaan nuorta korpi- ja rämemuuttumaa sekä turvekangasta. Mikinsuon alue on
alun perin ollut laajempi ja sen länsi–luoteispuoliset osat on vahvasti ojitettuja. Alueen entisillä rämeillä on lettoisia piirteitä, mutta lettorämeiden ominaisuuksia on voimakkaasti muutettu. Sähkönsiirtoreitin VEB alkuosalle, joka sijoittuu uuteen johtokäytävään Määtänkuljun
alarinteessä, ei sijoitu merkittäviä luontoarvoja. Otsotuulen hankkeessa laadittu luontotyyppi-inventointi (elokuu 2013) Seitenoikea–Puolanka voimajohdon rinnalle ja inventoinneissa
on todettu Mikinsuo ainoaksi rajattavaksi luontokohteeksi (Pöyry 2014). Mikinsuo on metsälain määritelmän mukainen niukkapuustoinen suo, ja on tyypiltään nevarämettä. Suolla ei
ole erityistä rehevyyttä tai lettoisuutta kasvilajiston perusteela. Lähemmäksi Kaivopurontietä
sijoittuu rippeitä lettorämemuuttumista, joiden vesitalous on siinä määrin muuttunut, että
niitä ei rajattu luontokohteiksi.
11.5

Arvokkaat luontokohteet

Arvokkaiksi rajatut luontokohteet hankealueella ovat sellaisia korpikuvioita, puronvarsia tai
metsäalueita, jotka ovat jääneet voimakkaimman metsätalouskäytön ulkopuolelle. Arvokkaat
luontokohteet ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia alueita, jotka lisäävät luonnon
monimuotoisuutta ja jotka tulisi huomioida rakentamisen suunnittelussa.
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Hankealueen arvokkaat luontokohteet ovat metsälain 10 §:n mukaisia aitokorpia, lehtokorpia,
vähäpuustoisia soita tai pienvesiä ja niiden välittömiä lähiympäristöjä. Luontokohteiden 1 ja 2
purouomat Kaivopuron latvaosilla voivat olla tulkinnasta riippuen myös Vesilain 2 luvun 11 §:n
mukaisia noroja. Suurin osa alueen entisistä purouomista on metsätaloustoimissa oikaistuja.
Arvokkaaksi luontokohteeksi (nro 3) on poimittu myös edustavimmat osat rehevästä rinnekuusikosta, jolla on lisäksi arvoa vanhanmetsän linnuston elinympäristönä. Hankealueen
arvokkaat luontokohteet on lueteltu taulukossa 11-1 ja ne on esitelty tarkemmin luontoselvitysten erillisraportissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014a). Kohteiden sijainti selviää
kuvan 11.4 luontokohdekartasta.
Taulukko 11-1. Hankealueen selvityksissä todennetut ja rajatut arvokkaat luontokohteet.
Statuksen selitteessä metsälain mukaisuus sekä luontotyyppien uhnalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti merkittävimmät luontotyypit, jotka
sisältyvät kohteeseen. Uhanalaisuus; CR-äärimmäisen uhanalainen, EN –
erittäin uhanalainen, VU – vaarantunut, NT-silmälläpidettävä. Ensimmäisen
sarakkeen numerointi viittaa luontoselvityksen kohdekuvaukseen (FCG Suunnittelu ja tekniikka OY, 2014a) ja kuviokarttaan (Ks. kuva 11.4).
Kohteen nimi
1

Kaivopuron latvat
puronvarsilehto

2

Kaivopuron latvat b;
puronvarren aitokorvet

3

Määtänkulju NE; rehevä rinnekuusikko
Määtänkuljunsuo
N;
aitokorpi
Määtänkuljunsuo NW,
rääseikköräme
Tuppipuron korvet

4
5
6

a;

status

lajistoa

Purouoman lähiympäristöt MetsäL. 10 §, kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), havumetsävyöhykkeen turve- ja kangasmaiden purot (VU)
Purouoman
lähiympäristöt
ja
aitokorvet
(muurainmetsäkorte) MetsäL. 10 §, muurainkorvet (VU), metsäkortekorvet (EN), havumetsävyöhykkeen turve- ja kangasmaiden purot (VU)
vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)

raidankeuhkojäkälä
(NT), sinipyrstö (VU)

raidankeuhkojäkälä
(NT), sinipyrstö (VU)

Teityt aitokorvet MetsäL. 10 §, metsäkortekorvet (EN),
muurainkorvet (VU)
Vähäpuustoiset suot MetsäL. 10 §, korpirämeet (VU), pallosararämeet (VU)
Rehevät korvet MetsäL. 10§, lehtokorvet (EN), ruoho- ja
heinäkorvet (EN).

Kuva 11.3. Kaivopuron latvoille
luontokohde nro. 2.
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Kuva 11.4. Luontokohdekartta
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11.6

Uhanalainen ja arvokas lajisto

11.6.1

Uhanalainen lajisto

Aiempia tietoja hankealueella esiintyvistä uhanalaisista ja muista arvokkaista lajeista ei ympäristöhallinnon Hertta –tietokannassa ollut (Kainuun Ely-keskus, 2013). Maastoselvityksissä
ei havaittu uhanalaista (EN, CR, VU) (Rassi ym. 2010) tai alueellisesti uhanalaista putkilokasvi- tai kääväkäsjistoa. Silmälläpidettävää (NT) jäkälälajistoa sen sijaan havaittiin. Alueellisen uhanalaisuuden tarkastelussa hankealue sijoittuu Pohjois-Karjala–Kainuun lohkoon,
Kainuun vaarajakson alueelle (3b3).
Lähimmät tiedossa olevat uhanalaishavainnot Hertta Eliölajit –tietokannan mukaan ovat alueen luoteispuolella vaaran alarinteellä liito-orava (vaarantunut, VU) sekä alueen länsiluoteispuolen kurussa purolaakasammal (erittäin uhanalainen, EN ja erityisesti suojeltava laji
LSA 913/2005)
Direktiivilajistoa eläimistön osalta käsitellään selostuksen kappaleessa 13.4.2.
11.6.2

Silmälläpidettävä ja muu huomionarvoinen lajisto

Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) on valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) jäkälälaji, joka viihtyy pienilmastoltaan kosteilla puustoisilla kohteilla, yleensä iäkkään raidan
epifyyttinä. Lajin esiintymiä havaittiin hankealueella useita, joista edustavimmat sijoittuvat
luontokohteiksi rajatuille alueille. Muutamia esiintymiä sijoittui myös nuorten taimikoiden
alueelle ja näissä esiintyvät yksilöt olivat selvästi kärsineet pienilmaston kuivumisesta. Laji
on Kainuun vaarajakson rehevissä iäkkäämmissä rinnekuusikoissa suhteellisen yleinen, mutta valtakunnallisesti taantunut vanhan metsän indikaattorilaji.
Silmälläpidettävän lajin esiintymät on esitetty kuvassa 11.4 ja ne sisältyvät pääosin luontokohderajauksiin.

Kuva 11.5. Silmälläpidettävän
useita.
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11.7

Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

11.7.1

Yleiset kasvillisuusvaikutukset hankkeessa

Hankealueen voimalapaikat ja pääosa huoltotiestöstä sijoittuvat vahvasti metsätalouskäytössä oleville kangasmetsäalueille. Määtänkuljun rinteellä on laajoja päätehakkuualoja ja alarinteen korvet on vahvasti ojitettuja niiden kuivattamiseksi metsätalousmaaksi. Näin ollen rakentaminen kohdistuu pääasiassa jo ennestään muokatuille alueille, missä vaikutukset eivät
ole niin merkittäviä kuin enemmän luonnontilaisilla alueilla rakennettaessa.
Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta raivataan rakennus- ja asennustöitä varten puusto noin
hehtaarin laajuiselta alueelta. Uusia huoltoteitä varten puusto poistetaan teiden rakentamisalueilta tien molemmin puolin, ja myös parannettavien teiden alueella puustoa joudutaan
poistamaan. Rakentamisaikana ja sen jälkeisinä vuosina rakentamisalueiden raivaamisen
seurauksena voimaloiden ja huoltotiestön lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman
kasvupaikan lajistoksi. Reunavaikutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta lajistoa. Tältä osin vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvioidaan vähäiseksi,
sillä hankealueille sijoittuvien metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reunavaikutteista
alueiden runsaiden kasvatus- ja päätehakkuiden vuoksi.
Vaikutukset rakennuspaikoilla ovat pysyviä tuulipuistojen toiminta-ajan. Ne arvioidaan
kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska rakentamisen alle jäävän metsämaan pintaala on kohtalaisen vähäinen suhteessa koko rajattuun hankealueeseen ja vaikutukset kohdistuvat alueellisesti ja seudullisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin, joiden edustavuuteen
metsätalous on vaikuttanut jo hyvin pitkään.
Kasvillisuusvaikutukset ovat ominaisuuksiltaan jossain määrin pysyviä, sillä toiminnan loputtua, maisemoinnin jälkeen alueelle tyypillinen lajisto ei täysin palaudu, johtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa (podsoli- ja turvemaan poisto, soramassojen tuonti) ja vesitaloudessa (tiepenkereet). Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoreittien purkamisen jälkeen alueen kasvillisuus voi kuitenkin kehittyä kohti lähialueiden kasvupaikkatyyppiä edustavaan
suuntaan. Alueet palautuvat ennen pitkää tavanomaisiksi metsätalousalueiksi tai niille suunnitellaan muuta maankäyttöä.

Kuva 11.6. Voimalan nro 3 rakennuspaikka sijoittuu Määtänkuljun etelärinteen laajalla
päätehakkuualalle.
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11.7.2

Voimaloiden rakennuspaikat ja tiestö

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmien VE1 (8 voimalaa) ja VE2 (10 voimalaa) suhteen rakennuspaikat ovat molemmissa samat, mutta laajemmassa vaihtoehdossa on kaksi voimalapaikkaa enemmän. Uutta huoltotietä hankealueelle rakennettaisiin VE1:ssa 3951 metriä ja
VE2:ssa 1095 metriä enemmän.
Voimalapaikat sijoittuvat kaikki luontokohteiksi rajattujen alueiden ulkopuolelle, tavanomaisten talousmetsien alueille, eikä niiden rakentaminen heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja tai vaateliaamman lajiston potentiaalisia elinympäristöjä.
Voimalat on numeroitu kuvassa 11.4 Voimala nro 1 sijoittuu Määtänkuljun laelle, lähelle linkkimastoa, nuoren tykynrunteleman taimikon alueelle. Voimala nro 2 sijoittuu lakialueen harvapuustoiseen metsään, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja. Lakialueen metsissä on jonkin
verran ohutta pökkelökoivua ja tykkylatvaisia kuusia, joiden johdosta metsä on tavanomaista
talousmetsää monimuotoisempi lajiston kannalta. Kainuun vaarajakson alueella esiintyy paikoin edustavia lakimetsiä, eikä Määtänkuljun tykkymetsien arvioida olevan edustavuudessaan merkittäviä. Voimala nro 3 sijoittuu laajalle päätehakkuualalle (ks. kuva 11.6). Myös
voimala nro 4 sijoittuu päätehakkuualalle, joka on alarinteellä. Voimala nro 5 sijoittuu niin
ikään melko tuoreelle päätehakkuulle ja osin nuoreen taimikkoon. Voimala nro 6 sijoittuu
tuoreen kankaan kuusimetsään, joka on aikoinaan harvennushakattua ja iältään kohtalaisen
vanhaa, mutta ei sisällä erityisiä luontoarvoja, ellei lueta sen merkitystä sinipyrstön elinympäristöinä. Voimala nro 7 sijoittuu tehokkaasti ojitetun sekapuustoisen taimikon alueelle.
Voimala nro 8 puustoltaan edustavimmalle paikalle, rehevän rinnekuusikon lähelle. Luontokohteeksi rajattiin rehevin alue, jossa esiintyy saniaisvaltaisia sulamisvesijuotteja ja lahopuustoa, voimalapaikka sijoittuu näiden alueiden ulkopuolelle. Voimala nro 9 sijoittuu keskiikäiseen sekapuustoiseen kasvatusmetsään ja voimala nro 10 varttuneen taimikon alueelle.
Voimaloiden tielinjaukset on suunniteltu sijoittumaan siten, että ne eivät merkittävästi muuttaisi arvokohteita.
11.7.3

Vaikutukset arvokkaille luontokohteille

Numeroidut luontokohteet on kuvailtu erillisselvityksessä ja numerointi näkyy myös tämän
selostuksen kuvassa 11.4. Luontokohteet 1 ja 2 ovat Kaivopuron latvaosan edustavimpia
osia, puronverren lehtokorpea ja järeitä haapoja käsittävä useiden luontotyyppien muodostama kohde. Luontokohteille aiheutuvat vaikutukset hankkeen rakentamistoimissa on pyritty
suunnittelulla saamaan hyvin vähäisiksi. Luontokohdetta 1 lähimmät voimalapaikat sijoittuva
kohtalaisen etäälle (200-300 metriä) pienvedestä. Huoltotielinjaus sijoittuu lähimmillään 120
metrin etäisyydelle luontokohteen rajauksesta ja tielinjaus on olemassa olevan metsäautotien paikalla. Hankkeen rakentamistoimien ei arvioida muuttavan luontokohteen olosuhteita
eli patoavan rinteeseen tulevia vesiä tai aiheuttavan runsasta kiintoaineskuormituksen lisääntymistä, joten luontokohteen edustavuus ei muutu juuri lainkaan. Luontokohteen 2 lähin
voimalapaikka sijoittuu edellistä lähemmäksi, noin 150 metrin etäisyydelle purosta. Voimalan
rakennuspaikka sijoittuu varttuneen talousmetsäkuusikon alueelle, eikä sen katsota merkittävästi muuttavan purouoman ja sen laiteiden korpikuvioiden olosuhteita. Voimala nro 6
sijoittuu Kaivopuron latvaosan alueelle Lumivaaran itärinteeseen, missä sen rakentamistoimista saattaa aiheutua pintavalunnan vähenemistä purouomassa, mutta tämän ei arvioida
olevan vaikutukseltaan merkittävää. Purouoma saa valumavetensä laajalti Lumivaaran ja
Määtänkuljun välisen kurun alueelta ja Määtänkuljunsuolta, jonka eteläosan korpia on ojitettu. Koska purouoma ei ole täysin luonnontilainen siihen johdettujen ojitusten vuoksi, ei vähäisillä pintavalunnan muutoksilla ole sen edustavuuteen merkittävää vaikutusta.
Luontokohteen 3 lähin voimalan rakennuspaikka (voimala 8) sijoittuu heti luontokohderajauksen kaakkoispuolelle, Määtänkuljun alarinteeseen. Rakentamisella saattaa olla reunavaikutusta lisäävä vaikutuksensa, mutta suhteessa alueella harjoittettuun metsätalouteen, ei tällä
arvioida olevan merkittävästi luontokohdetta heikentävää vaikutusta. Luontokohde sijoittuu
metsätalousalueelle, eikä se ole metsälain määritelmän mukainen erityisen arvokas elinympäristö, joten sen olosuhteisiin vaikuttaa myös alueella harjoitettavat metsätaloustoimet.
Luontokohteet 4 ja 5 sijoittuvat hankealueen pohjoisosaan, eikä lähimpien voimaloiden tai
tielinjausten rakentamisella ole niiden olosuhteita merkittävästi heikentävää vaikutusta. Pieni, edustavampi korpikuvio länsipuolen jyrkähkössä alarinteessä on riippuvainen myös ylärin-
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teen metsätaloustoimista, eikä huoltotielinjaus merkittävästi patoa sille tulevia valumavesiä.
Luontokohteen 5. pienialainen korpiräme on maastonpainanteeseen syntynyt lakialueen suo,
jonka itäpuolelle sijoittuva huoltotielinjaus sijoittuu korkeuskäyrällä suota alemmaksi, eikä
siten vaikuta merkittävästi sen vesitasapainoon.
11.7.4

Vaikutukset arvokkaalle lajistolle

Hankkeen vaikutukset inventoinneissa paikannetulle silmälläpidettävälle raidankeuhkojäkälälle jäävät vähäisiksi, sillä edustavimmat esiintymät sijoittuvat luontokohteiksi rajatuille
alueille. Mikäli luontokohteen pienilmasto säilyy riittävän kosteana, ei laji kärsi kauempana
(250–300 metrin etäisyydellä) suoritettavista hakkuista. Osa lajin esiintymistä sijoittui nuorten taimikoiden alueelle, joten normali metsätalous vaikuttaa myös lajin olosuhteisiin.
Erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan purolaakasammalen esiintyminen on arvion
mukaan Kaivopuroon latvaosalla mahdollista. Erillistä sammallajiston selvitystä purouoman
osalta ei laadittu, mutta luontokohteeksi rajatut luonnontilaisimmat uomanosat turvaavat
lajiesiintymän, mikäli se alueella esiintyisi. Kaivopuron uomalle ei aiheudu hankkeen rakentamisessa suuria muutoksia, sillä uutta tielinjausta ei sijoitu uoman yli missään kohtaa. Kaivopuron latvaosan edustavuutta heikentää sen yläosaan sijoittuvien korpien ojitukset Määtänkuljunsuon eteläpuolella. Lisäksi kaivopuron uoman alueella on suoritettu paikoin metsänhakkuita aivan uoman yli ja ajouria sijoittuu tällä hetkellä taimikkona olevalle alueelle
purouoman yli useita. Siten Kaivopuron uomaa ei voida pitää täysin luonnontilaisena. Se ei
ole myöskään latvaosiltaan lähdevaikutteinen, kuten Lumivaaran alueella useat purot ovat.
11.7.5

Sähkönsiirron vaikutukset luontokohteille ja lajistolle

Sähkönsiirron kasvillisuudelle aiheutuvat vaikutukset syntyvät maakaapeloinnin kaivamisesta
sekä uusien johtokäytävien raivaamisesta metsään. Lumivaaran tuulivoimahankkeessa nämä
vaikutukset kohdistuvat huoltotielinjausten laiteessa talousmetsien tavanomaiseen lajistoon
ja ovat tyypiltään hyvin paikallisia. Vaikutukset talousmetsien yleisille metsien luontotyypeille
arvioidaan vähäisiksi.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEA hankealueen ulkopuolella Kaivopurontie ylittää Tuppipuron
(luontokohde 6). Mikäli siltaa tällä osin joudutaan parantamaan, saattaa se rakentamisaikana
aiheuttaa hetkellisesti kiintoaineen ja humuksen lisääntymistä Tuppipuron alaosalle. Tällä ei
kuitenkaan ole vaikutusta luontokohteeksi rajattujen Tuppipuron korpien edustavuuteen.
Sähkönsiirtovaihtoehdon VEB alueelle sijoittuu yksi metsälain määritelämän mukainen arvokas luontokohde (Pöyry Finland Oy 2014), jolle aiheutuvat vaikutukset 110 kV voimajohtokäytävän leventämisestä ovat voimajohtopylväiden vesitasapainoa muuttavia paikallisia vaikutuksia.
11.8

Vaikutusten lieventäminen

Kasvillisuudelle ja luontokohteille aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää suunnittelemalla
rakentamistyöt siten, että raskailla työkoneilla liikutaan varsinaisten rakennuspaikkojen lähiympäristössä mahdollisimman vähän. Lisäksi suoluontokohteiden (luontokohde 5) lähellä
rakennettaessa rumpuputkien sijoittaminen huoltoteiden alitse saattaa oleellisesti vähentää
suon vesitasapainolle aiheutuvia vaikutuksia, mikä on syytä huomioida tarvittaessa hankkeen
jatkosuunnittelussa. Mahdollisuuksien mukaan talviaikaan tapahtuva rakentaminen kuluttaa
vähemmän lähiympäristöä, jolloin turvemaahan jäävät painanteet eivät muuta suokohteen
vesitasapainoa paikallisesti, tämä koskee lähinnä sähkönsiirtovaihtoehdon VEB rakentamista.
11.9

Arvioinnin epävarmuustekijät

Kasvillisuusvaikutusten osalta arviointiin liittyy epävarmuuksia melko vähän. Merkittävimmät
epävarmuudet liittyvät lajistoinventointeihin, sillä hankkeessa ei ole laadittu erillisiä kääväkäs- tai sammalinventointeja. Epävarmuus ei kuitenkaan ole suuruudeltaan merkittävä, sillä
vaateliaamman lajiston potentiaaliset kasvupaikat ja elinympäristöt sisältyvät rajattuihin
luontokohteisiin. Kokonaisuutena Määtänkuljun rinne on hyvin vahvasti metsätalouden ja
ojitusten muovaamaa.
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11.10

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen arvokkaat luontokohteet ja keskeisimmät vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontokohteisiin:
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Merkittävimmät luontokohteet tuulipuistoalueella ovat luonnontilaisia purouomia ja niiden yhteyteen kuuluvia lehtokorpia ja aitokorpia. Lisäksi arvokohteina on rajattu pienialaiset korpirämeet. Luontokohteet ovat Metsälain 10 §:n määrittelemiä.



Lisäksi alueelta on rajattu luonnon monimuotoisuuskohteena edustavin osa puustoltaan
iäkkäästä rinnekuusikosta, jolla esiintyy saniaisvaltaisia sulamisvesijuotteja sekä lahopuustoa. Kohde on myös linnuston kannalta edustava elinympäristö.



Hankealueen merkittävimmät lajihavainnot koskevat silmälläpidettävää raidankeuhkojäkälää. Potentiaaliset vaateliaan lajiston elinympäristöt sisältyvät rajattuihin luontokohteisiin.



Hankealue on kokonaisuutena hyvin vahvasti metsätaloustoimien muovaamaa.



Voimaloiden rakennuspaikat sijoittuvat kaikki tavanomaiseen talousmetsään. Yhtään
rakennuspaikkaa tai huoltotielinjausta ei sijoitu luontokohteelle tai siten niiden läheisyyteen, että pienilmasto- tai vesitalousvaikutus olisi merkittävä.



Rakentamisen yleiset kasvillisuusvaikutukset kohdistuvat pääosin puustoltaan nuorten
talousmetsien tavanomaiseen lajistoon ja yleisiin metsäluontotyyppeihin ja ovat tyypiltään paikallisia ja osin myös palautuvia.



Luontokohteille ja kasvillisuudelle hankkeesta aiheutuvat vaikutukset molemmilla toteutusvaihtoehdoilla (VE1 ja VE2 ) arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi.



Hankealueen sisäisestä sähkönsiirrosta kasvillisuudelle aiheutuvat vaikutukset syntyvät
maakaapeloinnin kaivamisesta huoltotielinjausten yhteyteen sekä lyhyen uuden johtokäytävän raivaamisesta. Sähkönsiirron vaikutukset molemmissa vaihtoehdoissa (VEA
ja VEB) ovat vähäisiä ja kohdistuvat alueellisesti yleisen suoluontotyypin vesitalouteen.
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VAIKUTUKSET LINNUSTOON

12.1

Vaikutusmekanismit

12.1.1

Tuulivoimapuisto

Tuulivoimahankkeiden linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa niiden rakentamisen ja
toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja voimajohtojen rakentaminen pirstoo suunnitellun tuulivoimapuiston alueella pesivien lintujen elinympäristöjä ja voi
pahimmassa tapauksessa katkaista ekologisia käytäviä. Elinympäristön muutosten vaikutus
riippuu hankealueen laajuudesta, tuulivoimapuistoalueella esiintyvien elinympäristöjen määrästä ja laadusta sekä korvaavien elinympäristöjen esiintymisestä tuulivoimapuiston lähialueella. Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuva melu ja muu häiriö saattaa väliaikaisesti
heikentää lintujen pesimämenestystä myös rakentamisalueita ympäröivillä alueilla. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia kun taas toiminnan aikaiset
vaikutukset ovat pidempiaikaisia ja osin pysyviä.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset kohdistuvat sekä lähiympäristössä pesiviin
että hankealueen kautta muuttaviin lintuihin. Potentiaalisesti merkittävimpiä linnustovaikutuksia ovat tuulivoimaloihin ja sähkönsiirron voimajohtoihin tapahtuvat törmäykset sekä
tuulivoimaloiden aiheuttamat estevaikutukset lintujen muuttoreiteillä ja esim. ruokailu- ja
yöpymisalueiden välissä. Linnustollisesti arvokkaiden kohteiden tai suojelullisesti arvokkaiden
lajien pesäpaikkojen läheisyydessä myös häiriön sekä elinympäristön muutosten vaikutukset
saattavat kohota merkittäviksi.
Törmäys tuulivoimalan rakenteisiin johtaa yleensä linnun kuolemaan. Lintujen riskiin törmätä
tuulivoimaloihin vaikuttaa mm. hankealueen sijainti, alueella esiintyvä lajisto sekä lintujen
yksilömäärä. Kirjallisuuden perusteella törmäyksille erityisen herkiksi lintulajeiksi on tunnistettu mm. suurikokoiset lajit kuten kurjet, hanhet, joutsenet, isot petolinnut sekä vesi- ja
lokkilinnut. Törmäyskuolleisuuden lopulliset vaikutukset eli törmäysten vaikutukset populaatiotasolla riippuvat lajien yleisyydestä, kannan koosta sekä elinkiertostrategiasta. Vaikutukset ovat yleensä suurimpia pitkäikäisillä, hitaasti lisääntyvillä ja harvalukuisilla lajeilla kuten
esimerkiksi kotkilla sekä uhanalaisilla lajeilla.
Sääolosuhteet vaikuttavat hyvin paljon muuttolintujen kykyyn väistää tuulivoimaloita. Hyvissä sääolosuhteissa linnut pystyvät näkemään laajan tuulivoimapuistoalueen jo kaukaa ja
muuttamaan lentosuuntansa hyvissä ajoin. Lisäksi hyvällä ja myötätuulisella säällä, jolloin
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muodostuu nousevia ilmavirtauksia eli ns. termiikkejä useat lajit, kuten esimerkiksi petolinnut ja kurki muuttavat yleensä törmäysriskikorkeuden yläpuolella. Huonoissa sääolosuhteissa
(esim. sumu tai sade) lintujen kyky havaita tuulivoimalat on rajoittuneempi, jolloin ne ajautuvat todennäköisemmin voimaloiden läheisyyteen. Sateella ja vastatuulessa linnut myös
laskevat muuttokorkeuttaan, jolloin osa normaalisti korkealla muuttavista lajeista saattaa
muuttaa törmäysriskikorkeudella.
Tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat visuaaliset häiriöt ja melu, etenkin tuulivoimapuiston rakennusaikana, voivat karkottaa hankealueella ja sen lähialueella esiintyviä lintuja.
Vaihtelu eri lajien häiriöherkkyydessä on suurta, ja riippuu myös rakentamisalueiden paikallisista olosuhteista. Tutkimusten mukaan ruokailevat, muuttavat ja talvehtivat linnut voivat
karttaa tuulivoima-alueita. Yleisesti maa-alueille sijoittuvien tuulivoimaloiden aiheuttamien
häiriövaikutusten maksimietäisyydeksi on kirjallisuudessa esitetty noin 500 metriä, jonka
ulkopuolella merkittäviä häiriövaikutuksia ei pitäisi esiintyä kuin poikkeustapauksissa. Tavanomaiselle pesimälajistolle etäisyys, missä merkittäviä häiriövaikutuksia esiintyy, voi olla erittäin lyhyt.
Tuulivoimapuistot voivat myös muodostaa esteen lintujen vakiintuneille muutto- ja lentoreiteille. Yleensä linnut väistävät tuulivoimaloiden muodostamat esteet kiertämällä ne tai nostamalla lentokorkeuttaan ja lentämällä tuulivoimaloiden yli. Estevaikutuksia voi ilmetä sekä
lintujen muuttoreiteillä että niiden läheisyydessä sekä esimerkiksi lintujen ruokailu- ja lepäilyalueiden sekä yöpymisalueiden välillä. Estevaikutuksen suuruutta arvioitaessa on otettava
huomioon myös mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia on tutkittu viime vuosina runsaasti etenkin Yhdysvalloissa, Saksassa, Brittein saarilla ja Pohjoismaista Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Kotimaista tutkimustietoa ja kokemuksia tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista ei ole vielä juurikaan saatavilla, joten ulkomaalaisten tutkimusten yleistettävyys Suomen olosuhteisiin ja eri
tuulivoimapuistohankkeisiin on arvioitava aina hankekohtaisesti. Linnuston kannalta tuulivoimaloiden merkittävimpiä vaikutusmekanismeja ovat:


Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten
ja työkoneiden liikkuminen alueella)



Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsäalueilla ja linnustollisesti arvokkailla alueilla)



Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset populaatiotasolla)



Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi
ruokailu- ja levähdysalueiden sekä yöpymisalueiden välillä

12.1.2

Sähkönsiirto

Tuulivoimapuistojen tuottaman energian siirtämiseksi joudutaan rakentamaan myös sähkönsiirtoreittejä. Sähkönsiirron linnustovaikutukset ilmenevät tuulivoimaloiden tapaan lähinnä
elinympäristön muutosten kautta. Vaikutusten suuruus riippuu mm. voimajohtoreittien pituudesta, raivattavien johtoaukeiden leveydestä ja reittien varrelle sijoittuvien elinympäristöjen laadusta.
Ilmajohdot aiheuttavat linnuille riskin törmätä sähkönsiirron voimajohtoihin. Lintujen on todettu törmäävän voimalinjoihin, teleliikennemastoihin ja korkeisiin rakennuksiin erityisesti
peitteisessä ympäristössä, mutta myös avoimilla alueilla. Törmäysten todennäköisyys kasvaa
paikoissa, missä lintuja liikkuu runsaasti kuten lintujen suosimien kosteikoiden tai levähdysja ruokailualueiden läheisyydessä. Yhdysvalloissa tehtyjen selvitysten mukaan lintujen törmäysten ja sähköiskujen todennäköisyydet voimajohtokilometriä kohden ovat suurempia
alue- ja jakeluverkossa (≤ 110 kV) kuin kantaverkossa (> 110 kV). Jännitteen kasvaessa
johtimet paksunevat ja niiden korkeus maanpinnasta kasvaa, jolloin ne ovat linnuille helpommin havaittavissa.
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12.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

12.2.1

Yleistä

Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston linnustoa selvitettiin maastoinventoinneilla vuonna 2013. Inventoinnit koostuivat kevätmuutontarkkailusta sekä hankealueen pesimälinnustoinventoinnista. Linnustoselvitysten maastotöistä ovat vastanneet Ville Suorsa ja Eino Mikkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. Linnustoselvitysten menetelmät
ja tulokset on kuvattu yksityiskohtaisemmin erillisessä luontoselvitysraportissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014a).
Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueen pesimälinnustoa sekä
suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintymistä, ja luoda yleiskuva alueen kautta muuttavaan
linnustoon. Linnustoselvitysten aikana huomioitiin erityisellä tarkkuudella kaikki suojelullisesti arvokkaat lajit: Suomen Punaisen kirjan uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit (Rassi ym.
2010), alueellisesti uhanalaiset lajit (Rajasärkkä ym. 2013), EU:n lintudirektiivin liitteen I
lajit (79/409/ETY), Suomen luonnonsuojelulailla (20.12.1996/1096) ja luonnonsuojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi säädetyt lajit. Lisäksi
huomioitiin tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyt lajit sekä mahdolliset linnustollisesti arvokkaat kohteet.
Maastohavainnointia täydentävää tietoa alueen linnustosta saatiin myös haastattelemalla
alueen tuntevia lintuharrastajia sekä metsästysseuran edustajia. Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevien erityistä suojelua vaativien petolintujen pesäpaikkoja tiedusteltiin Metsähallituksen petolintuvastaavalta (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.). Muiden petolintujen tai suojelullisesti arvokkaiden lajien pesäpaikkatietoja selvitettiin Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteydessä toimivan Rengastustoimiston tietokannoista ja sääksirekisteristä (Juha Honkala, kirjall. ilm.). Alueen linnustotietoja täydennettiin soveltuvin osin myös
viereisen Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen (Pöyry Finland Oy
2014) ja luontoselvityksen erillisraportin (Luontokuva Pekka Helo Ky) tiedoilla sekä valtakunnallisen Lintuatlaksen aineistoilla (Valkama ym. 2011).
12.2.2

Pesimälinnusto

Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä
olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta
ja pistelaskenta) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Hankealueelle luotiin alueellisesti kattava pistelaskentaverkosto, jonka laskentapisteet (8 kpl) sisälsivät sopivassa
suhteessa alueen eri elinympäristötyyppejä. Pistelaskennat toistettiin kolme kertaa, jotta
alueella esiintyvästä lajistosta saatiin riittävän kattava kuva. Sovelletussa kartoituslaskennassa selvitettiin suojelullisesti arvokkaan linnuston esiintymistä hankealueella. Kartoituslaskennassa tarkemmin selvitetyt kohteet olivat kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valittuja alueita, joissa arvioitiin esiintyvän suojelullisesti arvokkaalle lajistolle potentiaalisia
elinympäristöjä.
Pesimälinnustoselvitykset toteutettiin 4.–22.6.2013 välisenä aikana, ja niihin käytetty työmäärä oli yhteensä kolme maastotyöpäivää (noin 25 tuntia). Varsinaisten pesimälinnustoselvitysten lisäksi täydentävää tietoa hankealueen linnustosta saatiin myös muiden alueella
toteutettujen luontoselvitysten yhteydessä.
Lumivaaran tuulivoimahankkeen suunnitelluilla sähkönsiirron voimajohtoreiteillä ei ole suoritettu pesimälinnustoselvityksiä. Sähkönsiirtoreittien linnuston yleiskuvaus perustuu voimajohtoreittien alueen elinympäristöihin sekä niissä tyypillisesti esiintyvän linnustoon. Lisäksi
on hyödynnetty Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA-hankkeen (Pöyry Finland Oy
2014) yhteydessä julkaistuja tietoja voimajohtoreittien linnustosta.
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12.2.3

Muuttolinnusto

Hankealueen kautta sekä sen lähialueella kulkevaa lintujen muuttoa seurattiin kevätmuutontarkkailun avulla 25.4.–14.5.2013 välisenä aikana. Muutontarkkailun ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tuulivoiman törmäysvaikutuksille alttiiksi tiedettyjen lintulajien yksilömääriä, niiden käyttämiä lentoreittejä ja lentokorkeuksia alueella. Muuttolinnustoa havainnoitiin
kahdeksana päivänä yhteensä noin 50 tuntia. Havainnointia suoritettiin yhden ihmisen toimesta Määtänkuljun luoteis- ja itärinteiden hakkuualueilla, joista käsin Lumivaaran ympäristössä muuttava linnusto oli kohtuudella hallittavissa.
12.2.4

Arviointimenetelmät

Suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia hankealueen pesimälinnustoon sekä sen kautta
muuttavaan linnustoon arvioitiin hyödyntämällä tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistua
tuoreinta kirjallisuustietoa. Kotimaisia tutkimuksia tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista ei
ole vielä juurikaan olemassa, joten arviointi perustuu pääosin muualta maailmasta saatavissa
olevaan tietoon sekä arvioijan omiin kokemuksiin ja hankkeen yhteydessä saatuihin tietoihin.
Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuuksia, koska on huomattava, että luonnon
eri osatekijät muodostavat monitasoisen ja monimutkaisten biologisten prosessien verkoston, jossa yhdessä osatekijässä tapahtuva muutos voi vaikuttaa myös useisiin muihin osatekijöihin. Tapahtumien ennustettavuus luonnossa vaihtelee huomattavasti useista eri tekijöistä johtuen, ja myös sattumalla on usein huomattava merkitys.
Pesimälinnustoon kohdistuvina vaikutuksina arvioitiin rakentamisen aikaisia vaikutuksia lintujen elinympäristöihin sekä lintuihin kohdistuvia häiriövaikutuksia. Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisista vaikutuksista arvioitiin linnustoon kohdistuvia häiriö-, este- ja törmäysvaikutuksia. Riistalinnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu myös metsästykseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutustenarviointien yhteydessä (ks. selostuksen luku 17). Pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on painotettu suojelullisesti arvokkaita
lajeja sekä mahdollisia linnustollisesti arvokkaita kohteita.
Hankealueen kautta muuttavaan linnustoon kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu erityisesti
tuulivoimaloiden aiheuttamia törmäys- ja estevaikutuksia sekä pohdittu yleisluontoisesti
törmäysten mahdollisia vaikutuksia populaatiotasolla. Törmäysvaikutusten arvioinnin kannalta oli tärkeää selvittää kulkeeko hankealueiden kautta merkittäviä lintujen muuttoreittejä.
Työn lopullinen vaikutusten arviointi on tehty sillä oletuksella, että linnut väistävät tuulivoimaloita, kuten useat tulokset Suomesta ja muualta maailmalta osoittavat.
Tuulivoimapuiston vaikutuksia hankealueen ympäristöön sijoittuville EU:n lintudirektiivin
perusteella Natura 2000 -ohjelmaan sisällytetyille alueille sekä mahdollisille IBA- ja FINIBAalueille on arvioitu erikseen niiden suojeluperusteena olevien lajien esiintymisen ja käyttäytymisen perusteella (luku 14).
Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä ei ole laadittu laskennallisia törmäysmallinnuksia, koska hankealueen kautta törmäyskorkeudella kulkeva lintujen muutto todettiin niin
vähäiseksi, että mallinnusten tulokset eivät olisi olleet mielekkäitä. Lisäksi hajanaisen muuton alueella hankealueen kautta kulkevien lintupopulaatioiden määrittely on hyvin vaikeaa ja
tuloksiin sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Törmäysvaikutusten arvioinnissa on käytetty
kirjallisuudesta peräisin olevia tietoja eri alueilla läpi vuoden tapahtuneista lintujen törmäyksistä tuulivoimaloihin sekä kokemuksia lintujen käyttäytymisestä kotimaisten tuulivoimapuistojen alueella.
12.3

Hankealueen linnuston nykytila

12.3.1

Tuulivoimapuistoalueen pesimälinnusto

Valtakunnallisessa Lintuatlaksessa Lumivaaran hankealue sijoittuu Hyrynsalmen Lietekylän
(717:355, selvitysaste hyvä) ja Hyrynsalmen Oravivaaran (717:356, selvitysaste hyvä) atlasruutujen alueelle. Atlasruuduissa havaittiin yhteensä 97 lintulajia, joista 75 lajia arvioitiin
alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Alueen pesivän maalinnuston keskitiheydeksi
on arvioitu 125–150 paria/km2 (Väisänen ym. 1998). Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten
yhteydessä Prokon Lumivaaran hankealueella havaittiin yhteensä 63 lintulajia, joista 42 lajia
arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
2014a). Vuoden 2012 Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella toteutetuissa
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selvityksissä havaittiin 53 lintulajia, joista 42 lajia tulkittiin alueella pesiväksi (Luontokuva
Pekka Helo Ky 2012). Otsotuulen hankealueella kartoituslaskennoin todettu pesimälinnuston
keskimääräinen lintutiheys oli varsin korkea 190 paria/km2 (Luontokuva Pekka Helo Ky
2012).
Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella yleisimpiä pesimälajeja olivat kaikilla
pistelaskentapisteillä havaitut pajulintu, peippo, metsäkirvinen, laulurastas, vihervarpunen
sekä punakylkirastas. Pistelaskentojen perusteella alueen runsaslukuisimpia pesimälajeja
olivat pajulintu, peippo, pikkukäpylintu, metsäkirvinen ja laulurastas (taulukko 3). Hankealueen muu pesimälajisto koostuu pääasiassa alueellisesti tavanomaisia havupuuvaltaisten metsätalousalueiden peruslajeista, mutta alueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten metsien vuoksi alueella esiintyy jonkun verran myös arvokkaampaa lajistoa (FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy 2014a).
Taulukko 12-1. Pistelaskentojen perusteella hankealueen kymmenen runsainta pesimälajia.
Dominanssi = lajin yksilöiden osuus hankealueen koko lintuyhteisöstä,
Elinympäristö = lajin ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (1998) luokittelun mukaan.
Laji
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Järripeippo (Fringilla montifringilla)
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)

Dominanssi
25,4 %
11,7 %
9,9 %
8,5 %
7,8 %
5,3 %
4,6 %
4,2 %
4,2 %
2,5 %

Elinympäristö
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Havumetsät
Metsän yleislajit
Havumetsät
Havumetsät
Havumetsät
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Vanhat metsät

Luonnontieteellisen keskusmuseon alaisen Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston tiedonannon (Juha Honkala, kirjall. ilm.) mukaan hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kalasääsken
tai muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien tiedossa olevia pesäpaikkoja. Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.) hankealueen ympäristössä ei sijaitse tiedossa olevia erityisesti suojeltavien petolintujen pesäpaikkoja. Linnustoselvitysten
yhteydessä hankealueen länsi- ja luoteispuolella havaittiin soidintava sinisuohaukka ja hankealueen itäpuolella havaittiin soidintava hiirihaukka. Molempien lajien reviirit todennäköisesti ulottuvat Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueelle, mutta reviirien ydinalueet sekä pesäpaikat sijoittuvat todennäköisesti hankealueen ulkopuolelle. Hankealueella
havaittiin lisäksi saalistelevia tuulihaukkoja, mutta niiden reviirien sijoittumisesta tai pesinnästä ei saatu tarkempia merkkejä. Hankealueella havaittiin lisäksi varpushaukka, jonka
mahdollinen reviiri sijoittuu alueen lounaispuolelle Lumivaaran alueelle.
Hankealueelta ei tunnistettu metsäkanalintujen merkittäviä soidinpaikkoja. Hankealueen
pohjoisosassa havaittiin keväällä ukkometso, ja myöhemmin toukokuussa alueella havaittiin
myös koppelo. Teerien soidinääntelyä kuului aikaisin keväällä sekä Määtänkuljunsuolta että
hankealueen kaakkoisosan hakkuulta. Myöhemmin kesällä havaittiin teeripoikue hankealueen
koillisosassa. Kevätmuutontarkkailun yhteydessä hankealueen pohjoisosan radiomastolle
kulkevan tien yli havaittiin lentävän riekko. Pyyn viheltelyä kuultiin hankealueen eteläosan
kuusikosta, Määtänkuljun länsilaidalta sekä hankealueen itäreunalle sijoittuvien Kaivopurontienvarren kuusikoista.
Kahlaajista hankealueella havaittiin pesivänä metsäviklo ja valkoviklo sekä taivaanvuohi.
Hankealueen keskiosan laaja-alaisella avohakkuulla havaittiin soidinääntelevä pikkukuovi,
mutta lajin mahdollista pesintää alueella ei saatu varmistettua. Tikkalinnuista hankealueella
havaittiin runsaasti vanhan metsän lajiksi luettavan pohjantikan syönnösjälkiä ja alueen
varttuneet sekä vanhat kuusivaltaiset rinnemetsät ovatkin lajin tyypillisintä elinympäristöä.
Rummuttava pohjantikkakoiras havaittiin hankealueen eteläosassa. Vanhan metsän lajiksi
luettavan palokärjen reviireitä havaittiin Määtänkuljun koillispuolella ja Lumivaaran itärinteellä. Käenpiian reviiri sijoittui hankealueen keskiosan laajalle hakkuulle.
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Hankealueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten metsien tyypillistä lajistoa ovat mm.
tilhi, rautiainen, punarinta, laulurastas, kulorastas, hippiäinen, puukiipijä, punatulkku ja pikkukäpylintu. Harvalukuisempaa vanhojen kuusimetsien lajistoa edustavat mm. idänuunilintu,
tiltaltti, sirittäjä ja peukaloinen. Lumivaaran alueella tyypilliseksi varttuneiden ja vanhojen
kuusikoiden lajiksi voidaan lukea myös Itä-Suomen ja Kainuun alueellinen erikoisuus sinipyrstö. Lumivaara sijoittuu Kainuun vaarajaksolla sinipyrstön ydinalueelle, jossa viime vuosina todetut sinipyrstöreviirien määrät ja pesimätiheydet ovat suurimpia Venäjän ulkopuolisessa Euroopassa koskaan todettuja (Luontokuva Pekka Helo Ky 2012). Prokon Lumivaaran
tuulivoimahankkeen pesimälinnustoselvitysten yhteydessä havaittiin yhteensä yhdeksän sinipyrstöreviiriä, joista neljä sijoittui hankealueelle. Hankealueen länsi- ja lounaispuolelle sijoittuvien Lumivaaran ja Peuravaaran alueella sinipyrstötiheydet ovat vieläkin korkeampia, ja
laji kuuluu jopa alueen runsaimpiin pesimälajeihin (Teppo Helo, kirjall. ilm.). Rinnekuusikoiden tyyppilajiksi voidaan lukea myös kuukkeli, jonka reviiri havaittiin hankealueen itäosassa.
Hankealueelta tai sen lähialueelta ei tunnistettu muusta ympäristöstä selkeästi erottuvia
linnustollisesti arvokkaita kohteita. Hankealueelle sekä sen lähialueelle sijoittuvissa varttuneissa ja vanhoissa kuusimetsissä esiintyy kuitenkin elinympäristöjä useammalle suojelullisesti arvokkaalle lintulajille.
12.3.2

Muuttolinnuston yleiskuvaus

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret jokilaaksot
muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja, joita linnut seuraavat muutollaan. Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Vaara–
Kainuun alueelle, missä ei olemassa olevan tiedon tai karttatarkastelun perusteella sijaitse
merkittäviä muuttoa ohjaavia johtolinjoja. Vastaavankaltaisilla sisämaa-alueilla lintujen
muutto on useimmiten yleispiirteiltään hajanaista ja vähäistä.
Hankealueella toteutetun kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin kaikkiaan 41 muuttavaksi
tulkittua lintulajia ja vajaa 1100 yksilöä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014a). Tuulivoiman linnustovaikutuksille herkistä lajeista esimerkiksi joutsenia havaittiin 7 yksilöä, metsähanhia yhteensä 74 yksilöä ja kurkia 35 yksilöä. Petolintuja havaittiin yhteensä kuusi lajia,
mutta yksilömäärät jäivät melko alhaisiksi. Kokonaisuutena Lumivaaran alueella havaittu
lintujen muutto oli vähäistä ja hajanaista, eikä selkeitä muuttoreittejä tunnistettu. Osa havaituista linnuista muutti hankealueen kautta, mutta vähäisen yksilömäärän vuoksi selkeitä
päätelmiä muuttoreittien tarkemmasta luonteesta ei voi tehdä.
Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä vuonna 2012 toteutettujen kattavampien muuttolinnustoselvitysten tulokset (Luontokuva Pekka Helo Ky 2012) olivat hyvin
samansuuntaisia. Kevätmuutolla Lumivaaran Otsotuulen hankealueen kautta havaittiin muuttavan vain vähän lintuja, eikä selkeitä muuttoreittejä ollut havaittavissa. Suuri osa havaitusta muutosta kiersi vaaran lakialueen kaakkoispuolelta suunnaten koilliseen ja pohjoiskoilliseen. Myös syysmuutolla lintujen muutto suuntautui pääasiassa Lumivaaran hankealueen
ohi, eikä selviä muuttoreittejä havaittu.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolintujen
merkittäviä levähdys- tai ruokailualueita.
12.3.3

Sähkönsiirron voimajohtoreittien linnusto

Lumivaaran tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat alueellisesti hyvin samankaltaiselle metsäalueelle kuin tuulivoimapuiston hankealueelle suunnitellut tuulivoimalat.
Sähkönsiirtoreittien alueita on kuitenkin käsitelty voimakkaammin metsätaloustoimenpiteissä, ja ne sijoittuvat pääosin puustoltaan nuoremman ikäluokan metsiin. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen linnustollisista arvoista ei ole tietoa, mutta kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella sähkönsiirtoreittien varrelle ei todennäköisesti sijoitu linnustollisesti arvokkaita kohteita.
Molempien sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella esiintyvä linnusto koostuu todennäköisesti alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista voimakkaasti käsiteltyjen talousmetsien peruslajeista. Tavanomaisemman lajiston lisäksi sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella esiintyy
todennäköisesti myös jonkin verran suojelullisesti arvokkaita lintulajeja. Sähkönsiirron reittivaihtoehdon VEB varrella on havaintoja vaarantuneista (VU) sinisuohaukasta sekä pohjansir-
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kusta (Pöyry Finland Oy 2014). Sähkönsiirtovaihtoehdon alueella ei sijaitse tunnettuja petolintujen pesiä (Pöyry Finland Oy 2014).
12.3.4

Suojelullisesti arvokkaat lajit

Lumivaaran hankealueelle ulottuvissa lintuatlasruuduissa havaittiin atlaksen aikana yhteensä
32 suojelullisesti arvokasta lintulajia. Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten aikaan Lumivaaran hankealueella havaittiin kaikkiaan 20 suojelullisesti arvokasta lintulajia (taulukko 12-2).
Suuri osa havaituista suojelullisesti arvokkaista lajeista on kuitenkin alueellisesti melko tavanomaisia lajeja.
Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2010) ovat hankealueen ulkopuolella pesivät
sinisuohaukka ja hiirihaukka sekä alueella melko runsaana esiintyvä sinipyrstö, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) (Kuva 12.1). Sinisuohaukka, hiirihaukka ja sinipyrstö on säädetty
uhanalaiseksi myös Suomen luonnonsuojelulain ja -asetuksen nojalla. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) pesimälajeja ovat riekko, teeri, metso, käenpiika, sirittäjä sekä kuukkeli
(Kuva 12.1) ja alueellisesti uhanalaisia (RT, Rajasärkkä ym. 2013) pesimälajeja ovat tiltaltti
ja kuukkeli.
Pesimälinnustoselvitysten aikana havaituista lajeista kymmenen lajia on luettu kuuluvaksi
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajistoon (79/409/ETY) ja yhdeksän lajia on listattu Suomen
kansainväliseksi vastuulajiksi (Leivo 1996).
On mahdollista, että Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella tai sen lähiympäristössä
pesii vielä muitakin suojelullisesti arvokkaita lajeja, joita ei havaittu tämän hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten aikana. Pesimälajiston osalta alueen atlasruuduissa
havaituista suojelullisesti arvokkaista lajeista etenkin osa metsäelinympäristöjen lajeista
saattaa esiintyä ajoittain myös Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella.

Kuva 12.1. Lumivaaran
hankealueen
pesimälinnustoselvitysten
aikana
havaittujen
uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien havaintopaikat sekä petolintujen
reviirin
ydinalueen
likimääräinen
sijainti.
(Kartta
erillisestä
Luontoselvitysraportista, FCG 2013)
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Taulukko 12-2. Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella tai sen lähiympäristössä havaitut suojelullisesti arvokkaat lintulajit. Parimäärä = uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien arvioitu parimäärä ( [] = hankealueen ulkopuolella), Uhex =
Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen), Lsl. = Suomen luonnonsuojelulain ja asetuksen nojalla uhanalainen (U) laji, EVA = Suomen kansainvälinen vastuulaji, EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji.
Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Riekko (Lagopus lagopus)
Pyy (Tetrastes bonasia)
Teeri (Tetrao tetrix)
Metso (Tetrao urogallus)
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Kurki (Grus grus)
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)
Käenpiika (Jynx torquilla)
Palokärki (Dryocopus martius)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)
12.4

Parimäärä

Uhex

1

NT

2
2
[1]
[1]

NT
NT
VU
VU

Lsl.

EVA
x

EU
x

x
x

x
x
x
x

U
U

x

2

x
x
x

x

x

x
x

NT

9

VU

1
2
1

NT
RT
NT, RT

U
x

x
x

Elinympäristö
Karut sisävedet
Suot
Havumetsät
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Suot
Pellot ja rakennettu maa
Suot
Suot
Suot
Kosteikot
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Vanhat metsät
Vanhat metsät
Havumetsät
Lehtimetsät
Havumetsät
Vanhat metsät
Havumetsät

Vaikutukset linnustoon

Elinympäristöjen muutos
Maatuulivoimapuistojen rakentamisen aikaisista linnustovaikutuksista merkittävimpiä ovat
elinympäristöjen muutokset ja niiden laadun heikkeneminen. Elinympäristön muutokset ovat
luonteeltaan pitkäaikaisia, ja joiltain osin jopa pysyviä.
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen pesimälinnusto koostuu enimmäkseen Kainuun
vaarajaksolle tyypillisistä ja yleisistä lintulajeista. Tuulivoimapuiston rakennustoimien vaikutukset kohdistuvat siten pääasiassa alueellisesti tavanomaiseen lajistoon, mutta alueella
esiintyy jonkin verran myös vaativampaa vanhan metsän lintulajistoa. Valtaosa hankealueella pesivistä lajeista lukeutuu pieniin varpuslintuihin, joihin tuulivoimapuistojen elinympäristöjä muuttavat vaikutukset ovat useimpien tutkimusten mukaan olleet varsin vähäisiä (mm.
Rydell ym. 2012, Koistinen 2004). Suorat rakentamisen aikaiset vaikutukset eri lintulajeihin
ja niiden elinympäristöön jäävät metsätalousvaltaisella alueella pääosin vähäisiksi, koska
tuulivoimaloiden ja niiden huoltotiestön alueelta raivattavan elinympäristön pinta-ala on melko pieni suhteessa hankealueen kokonaispinta-alaan.
Vaativamman lajiston osalta Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueelle sijoittuu pienialaisesti vanhoja ja varttuneita reheviä rinnekuusikoita, joissa elää vanhan metsän tyyppilajistoa. Vanhan metsän lintulajeista (luokittelu Väisänen ym. 1998 mukaan) Lumivaaran hankealueella havaittiin kanahaukka, metso, palokärki, pohjantikka, kulorastas, idänuunilintu, tilhi,
peukaloinen, sinipyrstö, puukiipijä ja kuukkeli. Alueen pesimälinnuston merkittävin laji on
vaarantuneeksi luokiteltu sinipyrstö, joka suosii elinympäristöinään luonnontilaisia vanhoja
kuusikoita, erityisesti kuollutta ja lahoavaa puustoa sisältäviä rinnemetsiä (Metsähallitus
2014). Kaikki Lumivaaran reviirit eivät sijoittuneet alueen parhaimpiin kuusikoihin ja laji
tulee paikoin toimeen myös ikärakenteeltaan nuoremmissa ja lähellä luonnontilaa olevissa
metsissä. Suomen sinipyrstökanta on viime vuosina ollut voimakkaassa kasvussa, mutta
Suomi sijoittuu lajin levinneisyysalueen länsirajalle, ja sinipyrstön vuosittaiseen esiintymiseen vaikuttavat voimakkaasti kevään sääolosuhteet (Valkama ym. 2011). Sinipyrstön uhan110
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alaistumisen yhtenä syynä on mainittu vanhojen metsien väheneminen (Rassi ym. 2010).
Lumivaaran hankealue on hyvin voimakkaasti pirstoutunut voimakkaiden metsänkäsittelytoimien seurauksena. Valtaosa hankealueelle suunnitelluista tuulivoimaloista sijoittuu lintujen
elinympäristöjen kannalta vähempiarvoisille hakkuille, taimikoihin sekä nuoriin kasvatusmetsiin. Molemmissa hankevaihtoehdoissa kaksi tuulivoimalaa sijoittuu sinipyrstön elinympäristöinä edustaviin rinnekuusikoihin, joissa elää myös muuta vanhan metsän lintulajistoa. Tuulivoimaloiden ja niiden huoltoteiden rakentaminen tulee entisestään vähentämään ja pirstomaan hankealueelle sijoittuvia vanhan metsän lintulajiston elinympäristöjä. Lumivaaran hankealueelle sijoittuvilla pienialaisilla vanhoilla ja rehevillä rinnekuusikoilla on merkitystä vanhan metsän lintulajien elinympäristöinä, mutta alueellisesti metsiköt ovat melko pieniä suhteessa hankealueen länsipuolelle Lumivaaralle ja Peuravaaralle sijoittuviin laajempiin ja yhtenäisempiin vanhan metsän kuvioihin.
Hankealueella pesivien lajien on mahdollista ainakin jossain määrin siirtyä hankealueen ulkopuolelle, jos niiden elinympäristö muuttuu liikaa tai lajikohtainen häiriönsietokynnys ylittyy.
Lintujen siirtyminen toiselle alueelle muuttaa aina jossain määrin tuloalueen kilpailutilannetta
ja lisää kilpailua vapaista reviireistä. Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida kohoavan merkittäviksi yleisten ja runsaslukuisten lajien kohdalla, joilla on lähialueella runsaasti sopivaa pesimäympäristöä tarjolla. Vanhan metsän lintulajiston kohdalla korvaavia elinympäristöjä on
kuitenkin melko niukasti saatavana talousmetsien kirjavoimalla alueella ja usein niiden mahdolliset reviirit on jo täytetty. Uuden vapaan reviirin löytäminen voi olla vaikeaa, jonka seurauksena lajien - etenkin sinipyrstön - pesimämenestys alueella tulee todennäköisesti laskemaan jonkin verran. Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset eivät kuitenkaan todennäköisesti kohoa kohtalaista suuremmiksi alueellisesti tai valtakunnallisesti, koska vanhan metsän lintulajien elinympäristön pinta-ala hankealueella on melko vähäinen suhteessa alueen
länsipuolelle sijoittuviin laajempiin ja yhtenäisempiin vanhoihin metsiin. Kokonaisuutena
tuulivoimarakentamisen vaikutukset lintujen elinympäristöihin jäävät vähäisemmäksi kuin
alueen voimakkaan metsätalouden vaikutukset.
Melu ja muu häiriö
Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin lukeutuvat lisääntyvän ihmistoiminnan
aiheuttamat häiriöt, joita ovat mm. lisääntynyt liikenne ja rakentamisen aiheuttama melu.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat yleensä pienelle ja rajatulle alueelle rakennuspaikkojen läheisyyteen. Rakentamisesta ja voimalayksiköiden perustamisesta sekä teiden
rakentamisesta aiheutuva melu voi kuulua huomattavasti laajemmallekin alueelle. Rakentamisen aikaiset linnustovaikutukset jäävät pääosin lyhytaikaisiksi.
Hankealue sijoittuu hiljaiselle sekä erämaiselle alueelle, jossa ei käytännössä ole olemassa
merkittäviä melun ja häiriön lähteitä metsätalouskoneita ja metsäteillä tapahtuvaa liikennettä lukuun ottamatta. Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana alueella liikkuvien ihmisten ja
työkoneiden määrä on varsin korkea, minkä lisäksi rakentamistoimista aiheutuu melua, joka
kantautuu ympäristöön. Rakentamisen aikainen melu ja häiriö saattaa heikentää joidenkin
herkimpien lajien elinolosuhteita alueella, mutta rakentamisen jälkeen olosuhteet palautuvat
lähelle nykytilaa.
Tuulivoimaloiden toiminnasta ja lapojen pyörimisliikkeestä aiheutuvan melun ja häiriön (lapojen välke ja liike) haittavaikutukset ulottuvat elinympäristön muutoksia laajemmalle alueelle ja niiden vaikutus ulottuu tuulivoimapuiston koko toiminnan ajalle. Yleisesti ottaen tavanomaisten pesimälintujen tiheyden ei ole todettu merkittävästi alentuneen häiriön tai melun vuoksi tuulivoimaloiden läheisyydessä (Langston & Pullan 2003). Tuulivoimaloiden melu
on kovimmillaan tuulisissa olosuhteissa samaan aikaan, kuin myös tuulen aiheuttamat luonnon taustaäänet ovat voimakkaimpia. Pesivään linnustoon kohdistuvat häiriövaikutukset
lievenevät useimmissa tapauksissa jo 100–200 metrin etäisyydellä voimalalasta (Hötker ym.
2006), mutta esimerkiksi joidenkin pesivien kahlaajien kohdalla häiriövaikutukset ovat ulottuneet jopa 500–800 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista (Council of Europe 2013). Useimmissa tapauksissa tuulivoimapuistoalueilla pesivien lintujen populaatioiden ei ole havaittu
taantuneen pitkällä aikavälillä (Pearce-Higgins ym. 2012).
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen kaltaisen erämaisen metsäalueen muuttuminen
teknisemmäksi energiantuotantoalueeksi saattaa heikentää joidenkin herkimpien lintulajien
elinolosuhteita mm. melun ja välkkeen sekä ihmisen lisääntyvän liikkumisen kautta. Lumivaaran hankealueen lintulajistosta sinipyrstö on keskimääräistä metsän sisäosissa pääsääntöisesti elävää varpuslintua alttiimpi tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutuksille, koska sini-
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pyrstö koiras laulaa tyypillisesti reviirinsä korkeimpien kuusten latvassa. Kuusten latvassa
laulavana tuulivoimaloiden lapojen välke- ja meluvaikutukset kohdistuvat sinipyrstöön voimakkaampina ja ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna metsän sisäosissa eläviin varpuslintuihin. On arvioitu, että sinipyrstökoiraat eivät asettuisi laulamaan tuulivoimaloiden vaikutusalueelle, joka ulottuisi noin 250–500 metrin etäisyydelle tuulivoimalasta, vaan siirtyisivät
kauemmas (Pöyry Finland Oy 2014). Elinympäristöjen muutoksen sekä tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutusten johdosta Lumivaaran tuulivoimahanke saattaa heikentää sinipyrstön
elinolosuhteita alueella. Lumivaaran hankealue sijoittuu sinipyrstön ydinalueelle Kainuun
vaarajaksolla, mutta tuulivoimahankkeen vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida merkittäviksi,
koska lajin merkittävimmät elinympäristöt sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle.
Tuulivoimaloiden estevaikutukset
Ruotsissa on tutkittu muuttavien lintujen käyttäytymistä Pohjanlahden rannikolla sijaitsevan
Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla (Granér ym. 2011). Havaintojen perusteella muuttavat linnut väistivät selvästi tuulivoimaloita, koska ennen rakentamista noin puolet alueen
kautta kulkevista linnuista muutti tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä ja rakentamisen
jälkeen vain noin 7–11 %. Rakentamisen jälkeisinä vuosina 2009–2010 keskimäärin vain
noin 3 % havaituista linnuista lensi tuulivoimapuiston läpi. Syksyllä vain 0,5 % linnuista havaittiin tuulivoimapuiston alueella. Tuulivoimapuiston läpi havaittiin muuttavan mm. lokkeja
sekä piekanoja, ja etenkin syksyllä valtaosa tuulivoimapuiston alueella havaituista linnuista
oli petolintuja (Granér ym. 2011).
Iin ja Simon alueella suoritetuissa seurantatutkimuksissa on todettu, että hyvissä havainnointiolosuhteissa valtaosa alueella havaituista linnuista on selvästi kiertänyt tuulivoimaloita,
ja vain pieni osa linnuista lentää tuulivoimapuistojen läpi. Tämä tukee vahvasti muualla maailmassa tehtyjä selvityksiä. Tuoreimman tiedon perusteella selkeästi suurin osa linnuista kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää tuulivoimaloita, ja vain 1–2 % linnuista ei muuta käyttäytymistään tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen (mm. Desholm & Kahlert 2005, Whitfield
ym. 2009, Scottish Natural Heritage 2010). Tuulivoimapuistojen kiertäminen luonnollisesti
vähentää lintujen riskiä törmätä niihin, koska linnut eivät päädy voimaloiden läheisyyteen.
Petolintujen, kurkien ja lokkilintujen on paikoin havaittu lentävän muita lajeja lähemmäksi
tuulivoimaloita, kun taas hanhet ja monet muut lajit kiertävät yleensä tuulivoimalat kauempaa. Lintujen kyvyssä väistää tuulivoimaloita on aluekohtaisia ja lajikohtaisia eroja, ja esimerkiksi sää vaikuttaa voimakkaasti lintujen kykyyn havaita tuulivoimaloita.
Tuulivoimaloiden väistö voi tapahtua kahdessa vaiheessa:
1.

Linnut lähtevät kiertämään tuulivoimaloita jo heti havaittuaan ne, koska hyvissä sääolosuhteissa
kookkaat voimalat näkyvät varsin kauas ja linnuilla on siten hyvät mahdollisuudet ja runsaasti aikaa muuttaa lentorataansa jopa muutaman kilometrin etäisyydeltä siten, että ne eivät joudu voimaloiden läheisyyteen.

2.

Linnut huomaavat tuulivoimalat ns. viime hetkellä, kun ne ovat ajautuneet voimaloiden läheisyyteen, mutta pystyvät vielä lentorataansa muuttamalla ylittämään tai kiertämään ne tai väistämään
pyörivät lavat. Myös tuulivoimapuistojen sisään ajautuneet linnut voivat väistellä yksittäisiä tuulivoimaloita. Tässä tapauksessa väistön onnistuminen riippuu hyvin voimakkaasti linnun fyysisistä
ominaisuuksista ja lajikohtaiset erot voivat olla suuria.

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä lintujen muuttoreittejä. Alueella havaittu lintujen
kevätmuutto oli vähäistä, ja myös alueen syysmuutto on todettu vähäiseksi (Luontokuva
Pekka Helo Ky 2012). Lumivaaran suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat muuta ympäristöä
korkeammalle vaara-alueelle, joka näyttää ohjaavan lintujen muuttoa sen lakialueen ohitse
samaan tapaan kuin Lapin vaara-alueella toteutettujen tuulivoimapuistojen linnustoselvityksissä on aiemmin todettu. Joissain tapauksissa esimerkiksi petolinnut hyödyntävät muutollaan vaarojen rinteille muodostuvia nousevia ilmavirtauksia, mutta Lumivaaran muutontarkkailun perusteella tämän merkitys alueen kautta muuttaville petolinnuille on hyvin vähäinen.
Tuulivoimapuiston muodolla ja yksittäisten voimaloiden sijainnilla on merkittävä vaikutus
muuttavien ja paikallisten lintujen kykyyn väistää tuulivoimaloita ja välttää törmäyksiä. Laajempien tuulivoimapuistojen kohdalla alue tulisi suunnitella niin tiiviiksi, että linnuilla ei olisi
mahdollisuutta lentää tuulivoimapuiston sisäosiin ja joutua yksittäisten voimaloiden väliin,
vaan niiden olisi helpompi kiertää koko alue. Myös yksittäisten muusta tuulivoimapuistosta
irrallaan olevien voimaloiden ja voimalaryhmien sekä erilaisten tuulivoimapuiston sisäosiin
112

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

PROKON Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET LINNUSTOON

lintuja ohjaavien käytävien ja suppiloiden suunnittelua tulisi välttää. Lumivaaran suunniteltu
tuulivoimapuisto on suhteellisen pieni ja voimalasijoittelultaan kompakti eikä se siten muodosta merkittävää estettä lintujen muuttoreiteille tai muille alueen kautta mahdollisesti liikehtiville linnuille.
Törmäysvaikutukset
Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminen ei suoraan tarkoita kuolettavaa osumaa,
vaan suurin osa roottorialan läpi lentävistä linnuista säilyy vahingoittumattomana. Keskimäärin vain 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista osuu tuulivoimalan lapoihin. Ruotsissa
Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla törmäysten on todettu olevan erittäin harvinaisia,
eikä esimerkiksi vuoden 2010 järjestelmällisissä etsinnöissä havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua (Granér ym. 2011). Suomessa Simon ja Iin alueella suoritettujen
seurantatutkimusten aikana ei ole havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua,
eikä niitä ole löydetty myöskään tuulivoimaloiden alapuolella suoritettujen etsintöjen aikana.
Suurin osa hankealueella tai sen lähiympäristössä pesivistä linnuista liikkuu pesimäaikana
vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi todellinen riski törmätä tuulivoimaloihin. Alueen
pesimälajistosta valtaosan muodostavat eri varpuslintulajit, joiden riski törmätä tuulivoimaloihin on hyvin pieni. Varpuslintujen herkkyyttä törmäysten populaatiovaikutuksille vähentää
mm. niiden hyvä poikastuotto ja korkea lisääntymisnopeus sekä yleisyys ja usein suuri kannan koko. Hankealueen suojelullisesti arvokkaista lajeista tuulivoimapuiston törmäysvaikutuksille herkiksi arvioidaan mm. alueella tai sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivät suuret
ja keskikokoiset petolinnut sekä metsäkanalinnut ja kahlaajista valkoviklo sekä pikkukuovi.
Useiden petolintulajien sekä joidenkin kahlaajien osalta törmäyksille riskialttein aika on kevään soidinkausi, jolloin linnut liikkuvat aktiivisesti soidintaen törmäyskorkeudella pesäpaikkansa ympäristössä.
Norjassa on raportoitu paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden torniin. Vaalea
tornin tyvi näyttäytyy metsäkanalinnuille ilmeisesti ”aukkona metsässä”, jota kohti linnut lentävät kohtalokkain seurauksin. Suomessa on löydetty kaksi tuulivoimalan torniin törmännyttä
metsoa, joten myös suomalaisten metsäkanalintujen kohdalla törmääminen torniin on mahdollista. Törmäykset torniin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi yksittäistapauksiksi, joilla ei
todennäköisesti ole vaikutusta alueen metsäkanalintukantoihin. Törmäyksiä voidaan myös
pyrkiä vähentämään maalaamalla tornin alaosa ympäröivän metsän väriseksi.
Ruotsalaisen kirjallisuusyhteenvedon mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa todettu
törmäävien lintujen lukumäärä on ollut keskimäärin 2,3 lintua / voimala vuodessa (Rydell
ym. 2011). Suomessa Koistinen (2004) on arvioinut, että keskimääräisellä maa-alueella tuulivoimaloihin tapahtuisi yksi törmäys vuodessa voimalaa kohden. On huomioitava, että esitetty lukuarvo koskee kaikkea alueella läpi vuoden tapahtuvaa lintujen liikehdintää, eikä
esimerkiksi vain muuttavia lintuja. Yleisesti on arvioitu, että suurin osa tuulivoimapuistoihin
törmäävistä linnuista on yleisiä alueen pesimälintuja, jotka liikkuvat tuulivoimaloiden läheisyydessä pidemmän aikaa kuin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa alueen kautta kulkevat
muuttolinnut. Edellä mainitulla tavalla arvioituna Lumivaaran tuulivoimapuistoon voisi törmätä vuosittain vaihtoehdossa VE1 noin 8–19 lintua ja vaihtoehdossa VE2 noin 10–23 lintua. On
todennäköistä, että suurin osa tuulivoimaloihin mahdollisesti törmäävistä linnuista on yleisiä
alueen pesimälajeja, joille törmäyskuolleisuuden kasvulla ei todennäköisesti ole merkittäviä
populaatiovaikutuksia. Myös joitain suojelullisesti arvokkaiden lajien yksilöitä saattaa törmätä tuulivoimaloihin, mutta törmäykset arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi.
Suojelullisesti arvokkaat lajit
Hankealueen suojelullisesti arvokkaisiin (uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, EU:n lintudirektiivin liitteessä I listatut lajit) pesimälajeihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu alla lajikohtaisesti.
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Taulukko 12-3. Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset alueella pesiviin suojelullisesti
arvokkaisiin lajeihin. Lajinimen perässä on ilmoitettu lajin suojelullinen status: Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen), Suomen luonnonsuojelulain ja asetuksen nojalla uhanalainen (U) ja erityisesti suojeltava (E) laji, EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (EU).
Vaikutusten arviointi
Pyy (Tetrastes bonasia) EU
Pesii harvalukuisena alueen kuusikoissa. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista. Elää metsäelinympäristön sisäosissa, joten ei liene erityisen herkkä häiriölle, joskin reunavaikutuksen
myötä saattaa altistua sille. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mahdollinen. Vaikutukset kokonaisuutena
vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Riekko (Lagopus lagopus) NT, RT
Pesii harvalukuisena alueen hakkuiden ja soiden reunamilla. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä,
mutta lisää niiden pirstoutumista. Ei liene erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mahdollinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Teeri (Tetrao tetrix) NT, EU
Pesii melko monenlaisissa elinympäristöissä tavallisella talousmetsäalueella. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin
elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista. Hakkuilla sijaitsevat soidinpaikat väliaikaisia normaalin metsänkasvun vuoksi. Ei kovin vaativa soidinpaikkansa suhteen, joten soidinpaikkojen on mahdollista siirtyä muualle.
Elää pääosin metsäelinympäristön sisäosissa, mutta liikkuu myös avoimilla alueilla sekä puiden latvojen tasolla ja
paikoitellen korkeammallakin. Ei liene erityisen herkkä häiriölle soidinpaikkojen ulkopuolella. Riski törmätä tuulivoimaloiden torniin mahdollinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Metso (Tetrao urogallus) NT, RT, EU
Pesii harvalukuisena hankealueella. Hankealueella vähäisesti lajille sopivaa elinympäristöä, eikä alueelle sijoitu
merkittäviä soidinpaikkoja. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista.
Elää pääosin metsäelinympäristön sisäosissa. Soidinpaikoillaan herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloiden
torniin mahdollinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Sinisuohaukka (Circus cyaneus) VU, U, EU
Ei pesi hankealueella, mutta reviiri ulottuu osittain alueen länsiosaan. Tuulivoimahanke ei uhkaa lajin elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriötä pesimäpaikoille. Saalistaa yleensä törmäyskorkeuden alapuolella, mutta
liikkuu myös törmäyskorkeudella. Soidinlennot sijoittuvat törmäyskorkeudelle. Hanke saattaa muuttaa lajin
saalistuskäyttäytymistä alueella. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti
tai alueellisesti.
Hiirihaukka (Buteo buteo) VU, U
Ei pesi hankealueella, mutta reviiri saattaa osittain ulottua alueen itäosaan. Tuulivoimahanke ei uhkaa lajin
elinympäristöjä, eikä aiheuta merkittävää häiriötä pesimäpaikoille. Riski törmätä tuulivoimaloihin, koska soidintaa ja liikkuu aktiivisesti törmäyskorkeudella. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Kurki (Grus grus) EU
Saattaa ajoittain pesiä hankealueen soilla ja hakkuiden reunoilla. Liikkuu pesimäaikana pääasiassa matalalla,
mutta kaartelee ajoittain myös törmäyskorkeudella. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä. Pesimäpaikalla herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin voi kohota enintään kohtalaiseksi. Pesimäkanta voimakkaassa kasvussa. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Käenpiika (Jynx torquilla) NT
Pesii harvalukuisena alueen kolopuissa, esim. hakkuuaukoilla. Hanke ei hävitä lajin elinympäristöjä. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia lajille.
Palokärki (Dryocopus martius) EU
Pesii monenlaisissa metsissä ja myös hakkuilla. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää niiden
pirstoutumista. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena hyvin vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Pohjantikka (Picoides tridactylus) EU
Pesii alueen kuusimetsissä, joissa kuolevaa puuta. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää
niiden pirstoutumista. Lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt sijoittuvat alueen ulkopuolelle. Elää pääasiassa
metsäelinympäristön sisäosissa. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin
vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
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Vaikutusten arviointi
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) VU, U
Suosii alueen vanhoja rinnekuusikoita, mutta esiintyy myös nuoremmissa metsissä. Tuulivoimahanke ei hävitä
lajin elinympäristöjä voimakkaan metsätalousvaltaisella alueella, mutta lisää niiden pirstoutumista. Hankealue
sijoittuu lajin ydinalueelle Kainuun vaarajaksolla, mutta lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt sijoittuvat
alueen ulkopuolelle. Elää pääasiassa metsäelinympäristön sisäosissa, mutta koiras laulaa korkeimpien kuusten
latvassa. Tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutukset saattavat heikentää reviirien elinkelpoisuutta ja vaikuttaa
reviirien sijoittumiseen alueella. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena
kohtalaisia. Lumivaaran tuulivoimahankkeella saattaa olla paikallisia vaikutuksia populaatiotasolla, mutta vaikutukset eivät merkittäviä alueellisesti tai valtakunnallisesti.
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT
Pesii harvalukuisena alueen valoisissa sekametsissä. Laajemman alueen sirittäjäkanta ilmeisen vahva. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista. Elää pääasiassa metsäelinympäristön
sisäosissa. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) RT
Pesii harvalukuisena monenlaisissa metsissä. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää niiden
pirstoutumista. Elää pääasiassa metsäelinympäristön sisäosissa. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle.
Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Kuukkeli (Perisoreus infaustus) NT, RT
Pesii harvalukuisena alueen vanhoissa kuusikoissa. Tuulivoimahanke ei hävitä lajin elinympäristöjä, mutta lisää
niiden pirstoutumista. Lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt sijoittuvat alueen ulkopuolelle. Elää pääasiassa
metsäelinympäristön sisäosissa. Ei todennäköisesti erityisen herkkä häiriölle. Riski törmätä tuulivoimaloihin hyvin
vähäinen. Vaikutukset kokonaisuutena vähäisiä. Ei populaatiotason merkitystä paikallisesti tai alueellisesti.
Sähkönsiirron vaikutukset
Lumivaaran tuulivoimapuiston sähkönsiirron voimajohdot sijoittuvat etupäässä tuulivoimapuiston hankealueen kaltaisille metsätalousvaltaisille metsä- ja suoalueille, missä elävä lintulajisto koostuu valtaosin alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista lajeista. Sähkönsiirron linnustovaikutukset ilmenevät pääasiassa elinympäristön muutoksena, ja ne ovat samaa luokkaa voimaloiden perustusten ja huoltotielinjausten rakentamisen kanssa. Rakennettavat
uudet voimajohtoaukeat tai olemassa olevan voimalinjan rinnalle levennettävät voimajohtokäytävät eivät käytettävissä olevien tietojen mukaan pirsto linnustollisesti arvokkaita kohteita. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirto tulee muuttamaan vähäisesti voimajohtoreittien varrelle
sijoittuvia elinympäristöjä ja lisäämään reunavaikutusta, mutta tällä ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia alueen linnustoon.
Sähkönsiirron toteuttaminen ilmajohtoina aiheuttaa aina myös törmäysriskin johtimiin. Suomessa esimerkiksi huuhkajan kuolleisuudesta noin 10 % arvellaan johtuvan voimajohtojen
sähköiskuista, ja paikoin myös joutsenen pääasiallinen kuolinsyy on ollut törmääminen voimajohtoihin (Ellermaa 2011). Keskimääräisessä suomalaisessa ympäristössä on arvioitu, että
voimajohtoihin törmää noin 0,7 lintua vuodessa jokaista voimajohtokilometriä kohden (Koistinen 2004). Eurooppalaisittain voimajohtoihin törmäävien lintujen lukumäärän arvellaan
olevan keskimäärin yli yksi lintu / voimajohtokilometri (Ellermaa 2011). Törmäysten todennäköisyys kasvaa kuitenkin paikoissa, missä lintuja on runsaasti, kuten lintujen suosimien
kosteikoiden tai niiden ruokailu- ja levähdyspaikkojen tuntumassa (Ellermaa 2011, Koistinen
2004). Suunniteltu 110 kV ilmajohto sijaitasee pääosin juuri latvuksen tasalla (pylväskorkeus
18–20 m), jolloin sen havaittavuus on lintujen kannalta heikompi kuin korkeammalla kulkevien johtimien. Suurin osa muuttolinnuista lentää metsäisessä ympäristössä selvästi ilmajohdon yläpuolella, mutta alueen pesimälinnuista osa liikkuu myös ilmajohtojen korkeudessa.
Suurin törmäysriski arvioidaan olevan metsäkanalinnuilla sekä esimerkiksi joutsenella, hanhilla ja kurjella, jotka on yleisesti mielletty ilmajohtojen osalta riskilajeiksi. Törmäykset voimajohtoihin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi ja lähinnä yksittäisiksi tapauksiksi.
Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEA sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina olemassa olevan
metsätien yhteyteen, jolloin linnuille ei aiheudu lainkaan riskiä törmätä johtimiin. Maakaapelin toteuttaminen pirstoo vain hyvin vähäisesti alueen elinympäristöjä. Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEB uuden ilmajohdon rakentaminen aiheuttaa linnuille riskin törmätä johtimiin, ja
uuden voimajohtoaukean raivaaminen sekä olemassa olevan johtokadun leventäminen
muuttaa ja pirstoo lintujen elinympäristöjä. Olemassa olevan voimajohdon rinnalla kulkies-
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saan uudet ilmajohdot lisäävät lintujen riskiä törmätä johtimiin, koska johdinten lukumäärä
samassa johtoaukeassa kasvaa.
Uudet raivattavat johtoaukeat pirstovat alueen metsiä, mutta pääosin nuorten ikäluokkien
metsiin, eri-ikäisiin taimikoihin ja hakkuuaukeille sekä ojitetuille turvemaille sijoittuessaan
elinympäristön muutokset ovat pääosin vähäisiä. Myös olemassa olevan voimajohdon rinnalle
levennettävä johtokatu pirstoo alueen elinympäristöjä, mutta sen vaikutukset ovat vähäisempiä kuin uuden johtokadun raivauksella. Metsäalueille sijoittuvien uusien johtoaukeiden
reunoilla elävä lintulajisto tulee rakentamisen myötä jossain määrin muuttumaan, koska
reuna-alueita ja avoimia alueita suosivat lajit yleistyvät ja metsälajit väistyvät.
Tuulivoimapuistojen sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuva melu ja muu häiriö sekä lisääntyvä ihmistoiminta saattaa heikentää johtoaukeiden läheisyydessä pesivien lintujen pesimämenestystä, jos voimajohtojen rakentaminen ajoittuu lintujen pesimäkaudelle. Vaikutus on
kuitenkin melko lyhytaikainen ja ajoittuu vain voimajohtojen rakentamisen aikaan.
Lumivaaran tuulivoimapuiston sähkönsiirron
suositeltavin on toteutustapavaihtoehto VEA,
tettava maakaapeli ei aiheuta linnuille riskiä
vaikutukset ovat vähäisimpiä. Sähkönsiirron
oidaan kokonaisuutena melko vähäisiksi.

toteutustapavaihtoehdoista linnuston kannalta
jossa olemassa olevan tielinjan yhteyteen sijoitörmätä johtimiin ja elinympäristöjä muuttavat
toteutustapavaihtoehdon VEB vaikutukset arvi-

Vaihtoehtojen vertailu
Lumivaaran tuulivoimapuiston toteutustapavaihtoehtojen väliset erot ilmenevät pääasiassa
muuttuvien ja pirstoutuvien elinympäristöjen määrässä sekä häiriövaikutusten leviämisen
laajuudessa. Toteutustapavaihtoehdossa VE1 rakennetaan 8 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa
VE2 rakennetaan 10 tuulivoimalaa. Vaihtoehdossa VE2 rakennettavat kaksi uuttaa tuulivoimalaa sijoittuvat nuoremman ikäluokan metsiin sekä taimikoihin, mutta hankealueen koillisimman tuulivoimalan rakennuspaikalle rakennettava huoltotie pirstoo vanhan metsän lintulajiston elinympäristöjä.
Kokonaisuutena vaihtoehdossa VE1 lintujen elinympäristöjä muuttuu vähemmän ja pienempi
osa hankealueesta altistuu tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutuksille. Molemmissa vaihtoehdoissa kaksi tuulivoimalan rakennuspaikkaa huoltoteineen on sijoitettu vanhan metsän
lintulajistolle tärkeisiin elinympäristöihin. Voimakkaasti käsiteltyjen talousmetsien alueella
erot eri vaihtoehtojen välillä eivät ole merkittäviä, mutta vaihtoehdossa VE1 vaikutukset
arvioidaan hieman vähäisemmiksi. Molemmissa hankkeen toteutustapavaihtoehdoissa linnustovaikutuksia lieventävät toimenpiteet tulee huomioida hankkeen toteuttamiskelpoisuuden
varmistamiseksi.
Muuttolinnuston osalta eri toteutustapavaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja, koska tuulivoimalat sijoittuvat käytännössä yhtä laajalle alueelle, jolloin estevaikutukset ulottuvat molemmissa vaihtoehdoissa käytännössä yhtä suurelle alueelle. Myös törmäysvaikutusten erot
hankevaihtoehtojen välillä ovat hyvin vähäisiä.
Lumivaaran tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdoista linnustollisesti paras vaihtoehto on
VEA, jossa sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla olemassa olevan tielinjan yhteyteen.
12.5

Vaikutusten lieventäminen

Pesimälinnustoon kohdistuvia suoria vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla linnuston
kannalta arvokkaat elinympäristöt hankkeen suunnittelussa. Tuulivoimapuiston rakentaminen
niin tiiviiksi kuin se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista, vähentää elinympäristöön
kohdistuvien muutosten laajuutta ja sitä kautta pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia.
Voimakkaan metsätalousvaltaisella alueella tuulivoimaloiden sekä niiden huoltoteiden sijoittaminen olemassa oleville hakkuille, taimikoihin sekä nuoriin kasvatusmetsiin vähentää huomattavasti vanhan metsän lintulajistoon kohdistuvia vaikutuksia.
Tuulivoimapuiston huoltotiestön suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman pitkälle
valmiina olevia tielinjauksia. Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon liittyvät maakaapelit
kaivetaan tielinjojen yhteyteen, jolloin ne eivät aiheuta ylimääräisiä metsän raivaustoimia tai
törmäysriskiä linnuille. Tuulivoimapuiston rakennustoimien yhteydessä voidaan huolellisella
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suunnittelulla välttää turhia metsän- ja maankäsittelytoimia ja rajata rakentaminen mahdollisimman pienelle alueelle.
Pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennustyöt mahdollisuuksien mukaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, erityisesti linnustollisesti arvokkaiden kohteiden läheisyydessä. Yleensä pesimäkauden alkuvaiheiden, muninnan- ja haudonnan, aikaan (huhtikuu – kesäkuu) linnut hylkäävät pesintänsä kaikkein herkimmin.
Tuulivoimaloiden valaistuksen suunnittelulla voidaan merkittävästi vähentää etenkin yöllä ja
esim. sumussa tapahtuvia törmäyksiä. Voimaloiden tarpeetonta valaisua ja liian kirkkaita
valoja tulisi välttää, koska yöllä muuttavien lintujen on todettu joissain olosuhteissa hakeutuvan tällaisten valonlähteiden läheisyyteen (esim. Koistinen 2004). Voimaloihin sijoitetut
lentoestevalot tulisi ilmailulain ja säännösten sallimissa puitteissa suunnitella mahdollisimman himmeiksi ja kapea-alaisiksi, jotta ne eivät houkuttelisi lintuja.
Tuulivoimaloiden teknisellä suunnittelulla voidaan vähentää niiden aiheuttamia linnustovaikutuksia, erityisesti lintujen riskiä törmätä voimaloihin. Tuulivoimapuistojen aiheuttamia linnustovaikutuksia on pyritty maailmalla vähentämään monin eri tavoin (taulukko 12-4), joskaan
mitään yksiselitteistä ja kaikkialla toimivaa ratkaisua ei ole olemassa. Esimerkiksi Norjassa
on havaittu kanalintujen törmäyksiä tuulivoimalan torniin, ja Suomessakin ainakin kahden
metson tiedetään törmänneen torniin. Tuulivoimalan tornin alaosan maalaamista vihreäksi
tulisi tutkia, jolloin torni ei näyttäytyisi linnuille enää ”aukkona” metsämaisemassa, jota kohti
linnut lentävät.
Taulukko 12-4. Eräitä tuulivoimaloiden aiheuttamien linnustovaikutusten lieventämistoimenpiteitä (Burton ym. 2011) mukaan. +++ = korkea, ++ = keskinkertainen ja
+ = matala.
Lievennystoimenpide

Soveltuvuus

Kustannus

Tehokkuus

++

+++

+++

+++

+

++

++

++

++

voimalan havaittavuuden lisääminen: UV-maalit ja materiaalit

+++

+

+

voimalan havaittavuuden lisääminen: valaistus

++

+

+

voimaloiden väliaikainen pysäyttäminen
roottorin liike-efektin vähentäminen: roottorin lapojen havaittavuutta lisäävät kuviot
roottorin liike-efektin vähentäminen: roottorin pyörimisnopeus / roottorin koko

valaistuksen vähäinen käyttö

+

+

++

laserpelotteet

++

++

++

rakenteelliset ratkaisut: häirintätornit

++

++

+

tutkaseuranta ja maastoseuranta

++

++

+++

äänipelotteet

++

+

+

Tuulivoimapuiston sähkönsiirron vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla uudet voimajohdot olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen ja raivaamalla uudet johtoalueet mahdollisimman kapeina. Lumivaaran tuulivoimahankkeen sähkönsiirto tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä toteuttamaan yhteistyössä Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen kanssa,
jolloin lintujen elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi.
12.6

Arvioinnin epävarmuustekijät

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella suoritettujen linnustoselvitysten aikana on pystytty muodostamaan kohtuullisen kattava kuva alueen pesimälinnustosta, suojelullisesti arvokkaista lajeista sekä alueen kautta muuttavasta linnustosta. Hankealueella esiintyvässä
lajistossa on vuosien välistä vaihtelua, jolloin yhden vuoden mittaisissa selvityksissä ei välttämättä havaita kaikkia alueella tavallisesti esiintyvien suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirejä. Esimerkiksi petolinnuilla saatavissa olevan ravinnon määrä säätelee voimakkaasti niiden
esiintymistä.
Arviot hankkeen linnustovaikutuksista perustuvat ensisijaisesti kasainvälisestä kirjallisuudesta saatavaan tietoon tuulivoimahankkeiden linnustovaikutuksista, koska kotimaisia tutkimus-
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tuloksia ei vielä ole saatavilla. Muualta maailmasta saadun tiedon lisäksi vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin arvioijan omaa kokemusta lintujen käyttäytymisestä suomalaisten tuulivoimaloiden läheisyydessä. Linnustovaikutusten arvioinnin yksi merkittävin epävarmuustekijä on se, että tuulivoimaloiden vaikutuksista juuri hankealueen lajistoon ja erityisesti vanhan
metsän lajistoon ei ole olemassa tietoa. Lisäksi voimakkaan metsätalouden ja tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutukset melko erämaisella alueella voivat olla ennakoimattomia.
Muuttolinnustoselvityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät muuttavien lintujen
lukumäärissä ja muuttoreiteissä tapahtuvaan luontaiseen vuosittaisvaihteluun. Yhden muuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti yleistettävissä pidemmälle ajanjaksolle,
koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat mm. vallitsevasta säätilasta. Muutontarkkailun tuloksia tuleekin tulkita yhden vuoden mittaisena otoksena alueella tapahtuvasta
lintujen muutosta. Virhelähteen merkitystä vähentää kuitenkin se, että hanke sijoittuu tiedossa olevien lintujen päämuuttoreittien ulkopuolelle.
Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen kohdalla merkittävin epävarmuus liittyy alueen linnustotietojen puutteellisuuteen, koska voimajohtoreiteillä ei ole tehty linnustoselvityksiä eikä niiden linnustosta ole juurikaan käytettävissä olemassa olevaa tietoa. On todennäköistä, että
alueen tavanomaisista talousmetsistä ei juurikaan löytyisi merkittäviä linnustollisia arvoja.
Tämän virhelähteen merkitystä vähentää sähkönsiirtovaihtoehdon VEA toteuttaminen maakaapelina metsäautotien vierelle ja vaihtoehdon VEB sijoittaminen suureksi osaksi olemassa
olevien voimajohtojen rinnalle levennettävään johtokäytävään, jolloin hankkeen sähkönsiirto
ei pirsto ennestään luonnontilaisia alueita.
12.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeiset vaikutukset linnustoon:
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Hankealueen pesimälinnusto koostuu pääosiltaan alueellisesti yleisistä talousmetsäalueiden lintulajeista. Alueelle esiintyy myös arvokkaampaa vanhan metsän lintulajistoa, joista arvokkain on valtakunnallisesti uhanalainen, vaarantuneeksi luokiteltu
sinipyrstö.



Hankealue on metsätalouskäytössä. Alueelle sijoittuu pienialaisesti edustavaa vanhan metsän lintulajien elinympäristöä, jonne on sijoitettu kaksi tuulivoimalan rakennuspaikkaa huoltoteineen. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei hävitä vanhan
metsän lajien elinympäristöjä, mutta lisää niiden pirstoutumista. Tuulivoimaloiden
melu- ja häiriövaikutukset saattavat heikentää sinipyrstön reviirien elinkelpoisuutta
ja vaikuttaa reviirien sijoittumiseen alueella. Hankkeen vaikutukset sinipyrstöön eivät kohoa merkittäviksi. Tuulivoimahankkeella saattaa olla paikallisia vaikutuksia
populaatiotasolla, mutta vaikutukset eivät merkittäviä alueellisesti tai valtakunnallisesti. Lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt sijoittuvat hankealueen länsipuolelle.



Hankealueen muuhun lajistoon kohdistuvat vaikutukset jäävät pääosin vähäisiksi.



Hanke aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia alueen kautta kulkevaan muuttolinnustoon, koska hanke sijoittuu lintujen päämuuttoreittien ulkopuolelle.
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VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN

13.1

Vaikutusmekanismit

Maaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiassa tuulivoimaloiden, tiestön ja
voimajohtojen rakentamispaikkojen elinympäristön muutoksena sekä rakentamistoimien ja
lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamana häiriönä. Elinympäristöjen muutokset ja elinalueiden pirstoutuminen rajoittuvat lähinnä tuulivoimaloiden, tiestön ja voimajohtojen rakennuspaikkojen alueelle ja niiden lähiympäristöön. Elinympäristön pinta-alan menetyksellä voi olla
myös välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia eläinten ekologisiin käytäviin, joiden tila voi heikentyä tai jossain tapauksissa rakentaminen voi jopa katkaista ekologisia käytäviä. Ruotsalaisten kokemusten perusteella tuulivoimapuistojen toiminnan aikaiset vaikutukset eläinten populaatiorakenteeseen ja ekologisiin käytäviin ovat olleet kuitenkin suhteellisen vähäisiä.
Lepakoiden osalta tuulivoimaloiden vaikutukset ovat moniulotteisempia, koska elinympäristöjen muutosten lisäksi tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille myös riskin törmätä voimaloiden
rakenteisiin. Suorien törmäysten lisäksi lepakot voivat menehtyä myös tuulivoimalan lapojen
aiheuttamiin ilmanpainemuutoksiin (ns. barotrauma). Varsinkin syksyllä lepakoiden on havaittu nousevan ruokailemaan myös tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudelle, missä
niille on tarjolla runsaasti hyönteisravintoa (Rydell ym. 2012). Lepakoiden kuolleisuus kasvaa
tutkimusten mukaan tuulivoimalan korkeuden kasvaessa, jolloin korkeammat voimalaitokset
ovat lepakoille haitallisempia. Tuulivoimalat muodostavat myös muuttaville lepakoille riskin
törmätä voimalan rakenteisiin. Lepakoiden muuttoreitit sijoittuvat yleensä rannikoiden läheisyyteen, missä törmäysriski kasvaa huomattavasti (Rydell ym. 2012), mutta kuolleisuuden
on kuitenkin todettu laskevan merkittävästi jo 500 metrin etäisyydellä rantaviivasta (Ahlén
2002).
13.2

Lähtötiedot, tehdyt selvitykset ja arviointimenetelmät

13.2.1

Yleistä

Tiedot alueen nisäkäslajistosta perustuvat pääosin yleistietoon nisäkkäidemme levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista sekä alueelta mahdollisesti julkaistuihin muihin selvityksiin. Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä on hankittu lisäksi Ympäristöhallinnon Hertta
eliölajit -tietojärjestelmästä. Arvokasta tietoa alueen eläimistöstä on saatu myös haastattelemalla paikallisia metsästäjiä sekä hankealueen tuntevia luontoharrastajia mm. hankkeen
seurantaryhmätyöskentelyn yhteydessä.
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Hankealueella esiintyvää eläimistöä sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoa on havainnoitu yleispiirteisesti vuoden 2013 luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Eläimistöön
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja maastoselvityksissä on painotettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston potentiaalisia elinympäristöjä sekä lajien mahdollista esiintymistä
alueella. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistosta alueen inventoinneissa on huomioitu
erityisesti liito-orava, lepakot, suurpedot, saukko, viitasammakko sekä korpikolva.
Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu tuulivoimaloiden sekä huoltotieyhteyksien, maakaapeleiden ja sähkönsiirron ilmajohtojen rakentamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia alueen
tavanomaiseen eläimistöön sekä arvokkaaseen ja EU:n luontodirektiivien mukaiseen eläinlajistoon. Välittömät vaikutukset kohdistuvat suoraan lajien elinympäristöihin tai niiden elinolosuhteisiin ja välilliset vaikutukset aiheutuvat esimerkiksi elinympäristöjen muutoksesta,
elinympäristöihin vaikuttavista vesitalouden muutoksista tai erilaisista häiriövaikutuksista.
Arvioinnissa on käytetty hyväksi yleistä tietämystä lajien ekologiasta, käyttäytymisestä ja
elinympäristövaatimuksista. Lisäksi on tarkasteltu eri lajien ekologisia yhteyksiä sekä niiden
mahdollista muutosta Prokon Lumivaaran sekä viereisen Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen toteutuessa.
13.2.2

Liito-orava

Lumivaaran hankealueen liito-oravainventointi suoritettiin muiden alueen luonto- ja linnustoselvitysten maastotöiden yhteydessä 13.–14.5.2013 sekä 4.6.2013. Inventointi kohdennettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun avulla lajin potentiaalisiin elinympäristöihin. Liito-oravan
asuttama metsä on tyypillisesti iäkkäämpää sekapuustoista kuusikkoa, jossa on eri-ikäistä
puustoa ja useita latvuskerroksia. Elinalueet sijoittuvat usein kallioiden tyvelle, rinnemetsiin,
pienvesistöjen varsille tai pellonreunoihin. Liito-oravat pystyvät käyttämään ruokailuun ja
liikkumiseen reviirien välillä myös nuorempia metsiä kuten siemenpuuasentoon hakattuja
taimikoita tai varttuneita taimikoita.
Liito-oravia inventoitiin lajin inventoinnista annettujen ohjeiden mukaisesti (mm. Sierla ym.
2004) papanakartoitusmenetelmää hyödyntäen. Liito-oravainventoinnissa tarkasteltavat
alueet käveltiin kattavasti läpi, ja lajin papanoita etsittiin mahdollisten pesimä-, oleskelu- ja
ruokailupuiden (erityisesti suurikokoiset kuuset ja haavat) alta. Papanat antavat tietoa ainoastaan lajin esiintymisestä alueella, joten niiden perusteella ei voida selvittää eläinten lukumäärää tai tarkemmin niiden elinpiirien laajuutta. Jos havaintoja olisi tehty, papanoiden tuoreus ja määrä olisi arvioitu silmämääräisesti, puulaji sekä rinnankorkeusläpimitta merkitty
vihkoon ja tarkistettu, onko puussa mahdollisia koloja tai risupesiä. Liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikaksi (ydinalue) rajataan yleensä alue, jolle papanapuut keskittyvät, ja kohde
on puustollisesti lajille tyypillistä elinympäristöä.
13.2.3

Lepakot

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen lepakkoselvitykset toteutettiin yleispiirteisenä
kiertolaskentana. Lepakkoselvitykset toteutettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaisesti detektoriselvityksenä, mutta kartoituskierrosten määrää vähennettiin kolmesta käyntikerrasta kahteen käyntikertaan alueella esiintyvien lepakoiden vähäisen määrän vuoksi. Yhden selvityskierroksen vaatima työmäärä oli kaksi yötä, ja
selvityksiin käytetty kokonaistyömäärä oli yhteensä neljä yötä (yhteensä noin 26 tuntia).
Lepakkoselvitykset toteutettiin 10.–11.7. sekä 12.–13.8.2014 välisinä öinä, jolloin lepakoita
havainnoitiin noin klo. 22:30–04:30 välisenä aikana. Lepakkoselvityksistä on vastannut Toni
Ahlman Ahlman Group Oy:stä ja vaikutusten arvioinnista vastasi FM biologi Ville Suorsa FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
Lepakoiden kartoitukset tehtiin ns. aktiivikartoitusmenetelmällä, missä hankealueen lepakoiden saalistusalueiksi potentiaaliset kohteet kierrettiin kattavasti läpi detektorilla (Pettersson
D200 ja D240X) kuunnellen. Hankealue kierrettiin läpi hiljalleen kävellen, ja havainnointiin
käytetyn detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri aaltopituudella ääntelevät lajit
havaittaisiin ja erottaisiin toisistaan. Detektori muuntaa lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi, ja sillä voidaan kuunnella ja määrittää lepakoita reaaliajassa
heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettujen (time
expansion) tallenteiden ja BatSound-ohjelman avulla. Nauhurina käytettiin Zoomin H4n laitetta. Lepakkoselvitys kohdennettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella sopiviksi
arvioiduille lepakoiden saalistusalueille sekä mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
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ympäristöön sekä tuulivoimaloiden rakennuspaikoille. Lepakoille sopivien lisääntymis- ja
levähdysalueiden (mm. kolopuut, kallionhalkeamat ja vanhat rakennukset) sekä ruokailualueiden esiintymiseen on kiinnitetty huomiota myös muiden hankealueella suoritettujen luontoja linnustoselvitysten ohessa.
Lepakkoselvitysten yhteydessä todetut lepakoiden käyttämät alueet arvotettiin seuraavien
periaatteiden mukaisesti. Luokitusperusteena on käytetty alueella esiintyvää lajistoa ja lepakoiden määrä (Siivonen 2004):
Luokka I:

Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen hävittäminen tai
heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 §).

Luokka II:

Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS 1999).

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.

13.3

Eläimistön yleiskuvaus

13.3.1

Nisäkkäät

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella tavattava nisäkäslajisto on tyypillistä
Kainuun vaarajakson havumetsävyöhykkeen lajistoa, käsittäen pääsääntöisesti alueellisesti
yleisiä lajeja. Ylä-Kainuussa esiintyy kaikkia maassamme tavattavia suurpetoja (karhu, susi,
ilves, ahma). Hirvieläimistä alueella tavataan saattaa satunnaisesti esiintyä myös metsäpeuraa, sillä alue sijoittuu metsäpeuran levinneisyysalueen pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen
etelärajalle. Kainuun alueelle sijoittuva peura-aita pyrkii pitämään peuran (Rangifer tarandus) alalajit metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) ja tunturipeurasta (Rangifer tarandus
tarandus) kesytetyn poron erillään toisistaan metsäpeuran rotupuhtauden säilymiseksi. Peura-aita sijoittuu Kuhmon ja Ristijärven kuntien pohjoisrajalla valtakunnan rajalta 5-tielle
saakka. Lumivaaran laella havaittiin pesimälinnustoselvitysten ohessa yllättäen myös valkohäntäpeura.
13.3.2

Luontodirektiivin liitteen IV (a) ja II lajit

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ns. tiukan suojelujärjestelmän eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä. Luontodirektiivin liitteen II lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisiä suojelutoimien
alueita (Natura-alueet).
Liito-orava
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu vaarantuneeksi
(VU) viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan (Rassi ym. 2010). Liito-oravan levinneisyyden painopiste on Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisrajan kulkiessa noin Oulu–Kuusamo linjalla. Liito-oravan esiintyminen Lumivaaran hankealueella on mahdollista, ja lajista on
olemassa olevia havaintoja hankealueen pohjois- ja koillispuolelta Määtänkuljun alarinteestä
(Hertta -tietokanta, anon. suul. ilm.) sekä Lumivaaran pohjoisrinteestä (Pöyry Finland Oy
2014). Otsotuulen Lumivaaran liito-oravainventoinneissa todettiin yksi liito-oravan elinpiiri
Vaaranrinnanpuron alueelta noin 1,5 km etäisyydeltä Prokon Lumivaaran lähimmistä tuulivoimaloista. Vaaranrinnanpuron liito-oravan elinpiiriltä on olemassa oleva puustoinen yhteys
alueen länsipuoleiselle Peuravaaran vanhanmetsän alueelle.
Liito-oravainventoinnin yhteydessä kaikki lajin elinympäristöksi soveltuvat iäkkäämmät sekapuustoiset kuusikot tarkastettiin, mutta lajista ei tehty lainkaan havaintoja. Hankealueella
on melko niukasti lajin tyypillisiä elinympäristöjä, minkä lisäksi niistä kaikista puuttuu lähes
kokonaan liito-oravan tärkeimmät ruokailupuut eli leppä ja haapa. Hankealueen ympäristöön
sijoittuvien liito-oravan elinpiirien vuoksi laji saattaa ajoittain liikkua myös Prokon Lumivaaran hankealueella.
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Sähkönsiirtoreitin VEB varrelle sijoittuvia mahdollisia liito-oravan elinympäristöjä on inventoitu Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä elokuussa 2013 (Pöyry Finland Oy
2014). Sähkönsiirtoreitin varrella ei tehty havaintoja liito-oravasta, eikä alueelle sijoitu lajin
tyypillisiä elinympäristöjä.
Saukko
Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi (NT) (Rassi ym. 2010). Saukko elää
koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta erityisesti
se suosii puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireittejä. Vesistöstä toiseen siirtyessään se voi
kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20–40 kilometriä
vesistöreittejä.
Hankealueen luontoselvitysten aikana ei havaittu merkkejä saukon esiintymisestä alueella.
Hankealueella ja sähkönsiirron voimajohtoreittien alueella sijaitsee muutamia saukon
elinympäristöksi soveltuvia luonnontilaisen kaltaisia pieniä virtavesiä, joten lajin esiintyminen
alueella on mahdollista, mutta melko epätodennäköistä.
Suurpedot
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista hankealuella sekä sähkönsiirron voimajohtoreittien alueella saattaa esiintyä aika ajoin ahmaa, karhua ja ilvestä. Myös
susi luetaan kuuluvaksi luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon poronhoitoaluetta lukuunottamatta. Tuoreimmassa uhanalaisluokituksessa ahma on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi
(CR), susi erittäin uhanalaiseksi (EN) sekä karhu ja ilves vaarantuneiksi (VU) (Rassi ym.
2010). Kaikki suurpetomme suosivat ensisijaisesti rauhallisia metsä- ja suoalueiden pirstomia salomaita, missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. Lajien elinpiirin koko on yleensä
vähintään useita kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, jolloin niiden elinalueille
mahtuu monenlaisia ihmistoiminnankin alaisia elinympäristöjä.
Prokon Lumivaaran hankealueen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä ei havaittu merkkejä suurpetojen esiintymisestä. Metsästysseuran haastattelun mukaan Ylä-Kainuun ilveskanta on voimistunut. Lisäksi Lietekylän lähialueella on tehty viime vuosina havaintoja ahman liikkumisesta. Susi liikkuu poronhoitoalueen eteläosassa aika ajoin, ja Etelä-Kainuun
metsäpeurakannan ylläpitämä vahva susikanta näkyy myös Hyrynsalmella. Otsotuulen Lumivaaran hankealueella havaittiin vuoden 2012 luontoselvitysten yhteydessä merkkejä karhun
liikkumisesta alueella (Pöyry 2012).
Viitasammakko
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa
uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa, ja esimerkiksi entisen Oulun läänin alueella sekä Keski-Suomessa
se on paikoin yleinen ja runsaslukuinen. Laji elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla, mutta paikoin myös huomattavasti vaatimattomammissa elinympäristöissä kuten metsäojissa. Viitasammakko on hyvin paikkauskollinen ja saattaa pysytellä pienellä alueella koko kesän, ja palata samalle paikalle myös seuraavana vuonna.
Hankealueelle ei sijoitu lainkaan viitasammakolle tyypillisiä elinympäristöjä, eikä alueen
luonto- ja linnustoselvitysten aikana havaittu merkkejä lajin esiintymisestä alueella. Viitasammakon esiintyminen hankealueella arvioidaan kokonaisuutena epätodennäköiseksi.
Lepakot
Paikallispopulaatiot
Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat Suomen luonnonsuojelulain
(LSL 38 §) nojalla rauhoitettuja. Kaikki maamme lepakot kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan
lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan
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lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee myös pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä.
Hankealue sijoittuu Kainuun vaarajaksolle, jossa tavataan pohjoisen sijainnin vuoksi todennäköisemmin pohjanlepakkoa. Myös vesisiipan sekä viiksisiipan ja isoviiksisiipan esiintyminen
alueella on mahdollista. Hankealueen lepakkoselvitysten aikana havaittiin vain yksi pohjanlepakko, joka ruokaili hankealueen keskiosaan sijoittuvan hakkuualueen reunassa elokuun
kartoituskierroksella. Alueella ei havaittu enempää lepakoita tai useampia lepakkolajeja.
Pohjanlepakoita esiintyy säännöllisesti mm. hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvien asuinrakennusten pihapiirissä (Anon., suul. ilm.).
Hankealueelle ei sijoitu lepakoiden potentiaalisesti merkittäviä saalistusympäristöjä, eikä
alueelta löydetty lepakoiden merkittäviä ruokailualueita, joilla esiintyisi toistuvasti useita
lepakkolajeja ja/tai yksilöitä. Hankealueelta ei myöskään löydetty lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja tai päiväpiilopaikkoja. Mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saattaa
sijoittua mm. alueen pohjoispuolelle sijoittuvan asutuksen piiriin.
Lepakoiden muutto
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei ole selvitetty lepakoiden muuttoa maastokartoituksin. Hankealue sijoittuu kuitenkin Kainuun sisämaa-alueelle, ja Suomessa lepakoiden
päämuuttoväylien on olemassa olevan tiedon perusteella todettu keskittyvän merenrannikon
läheisyyteen. Hankealueella ei myöskään sijaitse sellaisia maanpinnanmuotoja (esim. suurempia harjumuodostumia tai vesistöjä), jotka voisivat ohjata muuttavia lepakoita tuulivoimapuiston hankealueelle.
Suomessa esiintyvien muuttavien lepakkolajien (iso-, pikku-, kimo-, vaivais- ja kääpiölepakko) tiedossa olevat havaintopaikat ja säännöllisemmät esiintymisalueet sijoittuvat pääosin
Etelä- ja Länsi-Suomeen. Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston maantieteellisen sijainnin, muuttavien lepakkolajien yleisten esiintymisalueiden ja hankealueen maaston ominaispiirteiden perusteella alueen kautta tapahtuva lepakoiden muutto arvioidaan hyvin epätodennäköiseksi.
Korpikolva
Korpikolva on säädetty Suomen luonnonsuojelulain nojalla erityistä suojelua vaativaksi ja
rauhoitetuksi, minkä lisäksi laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) viimeisimmässä
uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010). Lajin esiintyminen Suomessa on melko hyvin
tunnettu ja lajia esiintyy paikoin Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan vanhoissa kuusimetsossä, joista käytännössä kaikki esiintymisalueet sijoittuvat perustetuille luonnonsuojelualueille. Kainuussa lajia on etsitty sopivista elinympäristöistä, mutta osa sopivista alueista on
puutteellisesti tunnettuja (Rajasärkkä ym. 2009), eikä Lumivaaran lähiympäristössä ole tiedossa olevia esiintymiä. Korpikolva esiintyy runsaslahopuustoisissa korvissa ja niitä ympäröivillä runsaslahopuustoisilla kangasmailla. Laji vaatii järeää kuusimaapuun jatkumoa ja se
elää vain tietyn lahoasteen puilla (Rajasärkkä ym. 2009).
Lumivaaran hankealueelle sijoittuvat edustavimmat lahopuustoa sisältävät kohteet on rajattu
luontokohteiksi (luontokohteet 1, 2, ja 3). Kohteilla esiintyy lajille potentiaalista elinympäristöjä muutamine järeine kuusimaapuineen. Hyvin pirstaleisella talousmetsäalueella lahopuujatkumon ei kuitenkaan arvioida olevan niin kattava ja edustava, että se mahdollistaisi lajin
esiintymisen alueella.
Raakku
Jokihelmisimpukka eli raakku on rauhoitettu, minkä lisäksi se on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi ym. 2010) ja säädetty erityisesti suojeltavaksi lajiksi (LSA 471/2013).
Raakku lukeutuu EU:n luontodirektiivin liitteen II mukaisiin lajeihin. Puhtaissa ja luonnontilaisissa virtavesissä elävän jokihelmisimpukan pääasiallisiksi uhiksi luetaan vesirakentaminen, kuten jokien perkaukset ja ruoppaukset sekä muut uomaa tai virtaamaa muuttavat
toimet, isäntäkalojen väheneminen tai häviäminen, metsien ja soiden ojitukset sekä vesien
likaantuminen tai rehevöityminen. Merkittävin lajin uhanalaistumiseen vaikuttanut syy oli
helmenpyynti, joka loppui lajin rauhoittamiseen vuonna 1955 (Rassi ym. 2010). Raakku reagoi herkästi veden laadun, kiintoainekuormituksen, virtauksen ja pohjan laadun muutoksiin.
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Purotaimen on välttämätön raakun lisääntymiskierrossa, koska raakun toukkavaiheet eli
glokidiot käyttävät väli-isäntinään lohikaloja.
Lumivaaran hankealueella tai sen alapuolisissa vesistöissä ei ole suoritettu varsinaisia raakkuinventointeja. Lumivaaran hankealueelle ei sijoitu sellaisia puroja, joissa eläisi elinvoimainen purotaimenkanta, joka mahdollistaisi osaltaan raakun esiintymistä alueella. Raakun
esiintyminen hankealueen alapuolisissa vesistöissä on sen sijaan mahdollista. Lähimpiä tiedossaolevia raakkuesiintymiä ei esitetä kartalla, sillä lajin esiintymistiedot ovat viranomaisen
julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom.) nojalla salassa pidettäviä, koska tiedon
julkisuus saattaisi vaarantaa kyseisen lajien suojelua. Kainuun ELY-keskuksen ja Metsähallituksen luontopalveluiden hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa antaman lausunnon (Dnro KAIELY/1/07.04/2014) mukaan raakun esiintyminen Lieteojan valuma-alueella on mahdollista,
mutta Oravijärven valuma-alueella raakun tilanne on kriittinen.
13.4

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset eläimistöön

13.4.1

Vaikutukset nisäkäslajistoon

Maaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä elinympäristön muutoksena ja
rakentamistoimien sekä lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamana häiriönä. Rakentamistoimien aiheuttamat elinympäristön muutokset ja elinympäristön suorat pinta-alan menetykset
ovat vähäisiä verrattuna koko hankealueen laajuuteen. Lisäksi elinympäristön muutos ja
alueen pirstoutuminen rajoittuvat lähinnä rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen. Sekä
hankealueella että ympäristössä säilyy vielä runsaasti tavanomaiselle metsänisäkäslajistolle
kelpaavaa elinympäristöä. Voimakkaan metsätalouden alueilla elävät eläimet ovat myös todennäköisesti jollain tapaa jo tottuneet elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja elinympäristön pirstoutumiseen. Tutkimusten mukaan valtaosa eläimistä pystyy hyödyntämään niiden
elinympäristössä tapahtuvia ja ihmisen aiheuttamia muutoksia (Helldin ym. 2012). Mun muassa Simossa ja Iissä rakennettujen tuulivoimaloiden lähiympäristössä on havaittu merkkejä
porojen, hirvien ja metsäkauriiden liikkumisesta alueella edelleen lähes entiseen tapaan.
Kokonaisuudessaan tuulivoimapuiston ja sen oheisrakenteiden rakentamisen elinympäristöä
muuttava vaikutus arvioidaan vähäisemmäksi kuin esimerkiksi metsätalouden vaikutukset
laajemmin eläinten elinympäristöön. Muualla Euroopassa tehtyjen tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että tuulivoimalat ja niiden huoltotiet eivät ole merkittävästi vaikkuttaneet eri
nisäkäslajien populaatiorakenteeseen tai ekologisiin käytäviin (Helldin ym. 2012). Toisaalta
tuulipuistorakentamisen aiheuttama pirstoutuminen entisestään lisää metsätalouden aiheuttamia elinympäristövaikutuksia eläimistölle ja herkimmät lajit saattavat tästä kärsiä.
Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen ja huoltoteiden laiteille sekä voimajohtoreiteille kasvava
lehtipuuvesaikko luo elinympäristöjä ja tarjoaa ruokailumahdollisuuksia mm. hirvi- ja jäniseläimille sekä pikkujyrsijöille. Avoimien alueiden lisääntymisen myötä mahdollisesti runsastuvat pikkujyrsijäkannat saattavat aiheuttaa muutoksia myös niitä ravintona käyttävien
pienpetojen kantoihin.
Tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisesta aiheutuu runsaasti rakentamismelua, joka leviää
alueen ympäristöön, mutta vaimenee nopeasti rakennuspaikkojen ulkopuolella. Rakentamistoimista kantautuva melu ja muu häiriö ajoittuu melko lyhyelle ajalle, jonka jälkeen melua ja
häiriötä aiheuttavat työvaiheet vähenevät merkittävästi. Rakennustoimien vaikutukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vähäiseksi, ja herkemmän lajiston on ainakin jossain
määrin mahdollista siirtyä rakentamisalueiden ulkopuolelle, jos melun ja häiriön määrä ylittää niiden sietorajan. On todennäköistä, että rakentamistoimien jälkeen eläimet tottuvat
niiden elinympäristöön rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja palaavat hankealueella sijaitseville
elinalueilleen.
Tuulivoimapuistojen toiminnan aikaiset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon arvioidaan
merkittävyydeltään vähäiseksi. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikkeen aiheuttaman huminan tai lentoestevalon välkkeen ei arvioida kantautuvat niin laajalle alueelle, että ne vaikuttaisivat metsäisillä alueilla elävien eläinten elinolosuhteisiin kovinkaan paljon. Metsänisäkäslajiston arvioidaan ennen pitkään tottuvan voimaloiden aiheuttamiin häiriöihin ja olemassa
oloon, kuten ne tottuvat myös mm. tie- ja raideliikenteeseen sekä metsäkoneisiin. Tutkimusten mukaan pienempien nisäkkäiden kuten mm. ketun ja metsäjäniksen esiintymisessä ja
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käyttäytymisessä ei ole havaittu eroja tuulivoimapuistojen ja referenssialueiden välillä (Menzel & Pohlmeyer 1999). Tuulivoimaloiden toiminnan ja huoltoteillä tapahtuvan liikenteen sekä
mahdollisesti myös muun ihmistoiminnan lisääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille stressiä, jolla voi olla vähäisiä välillisiä vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen
(Barja ym. 2007). Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä Suomessa yleisenä
ja runsaana esiintyville eläinlajeille.
EU:n luontodirektiivissä mainittujen eläinlajien esiintymistä ja vaikutuksia on arvioitu tarkemmin seuraavassa kappaleessa.
13.4.2

Vaikutukset EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) ja II lajeihin

Saukko
Tuulivoimapuiston vaikutukset alueen virtavesissä mahdollisesti liikkuvalle saukolle arvioidaan vähäisiksi, sillä hankealueen pienvesiin sekä alueen alapuolisiin pienvesiin kohdistuvat
vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. Tuulivoimaloiden tai niiden huoltotiestön rakentaminen
ei katkaise saukon mahdollisia liikkumisreittejä eri vesistöjen välillä. Tuulivoimaloiden häirintävaikutusten ei arvioida kasvavan merkittäväksi lajilla, joka elää ja liikkuu pääosin vesistöjen äärellä tai puro- ja jokiuomassa. Hankkeella ei arvioida olevan sellaisia haitallisia vaikutuksia, joiden myötä saukon mahdollinen esiintyminen tai elinolot Lumivaaran alueella tai
laajemmin Ylä-Kainuun alueella vaarantuisivat.
Liito-orava
Liito-oravan esiintyminen tuulivoimapuiston hankealueella ja sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella arvioitiin mahdolliseksi, mutta lajista ei tehty havaintoja alueelta. Hankealueella
ja sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella on melko vähän lajille soveltuvaa iäkästä kuusivaltaista metsää, mutta metsissä ei ole käytännössä lainkaan lajin ruokailupuiksi soveltuvaa
lehtipuustoa (leppä, haapa). Lumivaaran tuulivoimahanke ei heikennä liito-oravan mahdollista esiintymistä hankealueella eikä katkaise lajin liikkumisyhteyksiä. Hankkeella ei arvioida
olevan vaikutuksia liito-oravan esiintymiseen Lietekylän alueella tai laajemmin Ylä-Kainuussa.
Suurpedot
Suurpetojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu tuulivoimapuisto kattaa vain osan niiden
elinpiirien kokonaislaajuudesta. Tuulivoimapuisto muuttaa metsätalouden lisäksi lajien
elinympäristöjä ja luonnetta enemmän ihmistoiminnan alaiseksi alueeksi, joka saattaa karkottaa arimpia suurpetoja kauemmas alueelta. Merkittävimmät häiriövaikutukset rajoittuvat
kuitenkin hankkeen rakentamisen ajalle, jonka jälkeen häiriö vähenee. On hyvin todennäköistä, että tuulivoimapuiston valmistuttua alueen eläimistö ainakin jossain määrin tottuu
niiden elinalueille rakennettuihin tuulivoimaloihin. Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudessa, koska niiden ravinnoksi sopivaa eläimistöä esiintyy
alueella jatkossakin. Lumivaaran tuulipuistohankkeella ei arvioida olevan sellaisia haitallisia
vaikutuksia alueella esiintyviin suurpetoihin, jotta niiden esiintyminen tai elinolot laajemmalla
alueella Ylä-Kainuussa vaarantuisivat.
Viitasammakko
Hankealueelle tai tuulivoimapuiston suunnitellulle sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu viitasammakon potentiaalisia elinympäristöjä, eikä lajia havaittu alueella toteutetuissa luonto- ja linnustoselvityksissä. Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia viitasammakon esiintymisen hankealueen ympäristössä tai laajemmin Ylä-Kainuussa.
Lepakot
Suunnitellulla Lumivaaran tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan merkittäviä populaatiotason
vaikutuksia lepakoiden elinolosuhteisiin hankealueella, koska metsätalouden muokkaamilla
metsäalueilla lepakkotiheydet ovat selvitysten perusteella hyvin alhaisia eikä alueelta löydetty lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Tuulivoimapuiston rakentaminen tulee vähäisessä määrin muuttamaan alueen elinympäristöjä, mutta suurin osa hankealueesta säilyy kuitenkin nykytilansa kaltaisena. Alueella mahdollisesti esiintyvien lepakoiden elinympäristöt ovat jo nykyisellään intensiivisen metsätalouden
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muokkaamia eri-ikäisiä talousmetsiä, joilla esiintyviin lepakkolajeihin tuulivoimapuistoilla on
yleisesti havaittu olevan vain vähäisiä vaikutuksia (Rydell ym. 2012). Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ei havaittu lepakoiden tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kolopuita tai muita piilopaikoiksi soveltuvia onkaloita.
Lumivaaran hankealueella havaitun pohjanlepakon ei arvioida olevan erityisen herkkä tuulivoimarakentamisen aikaiselle lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamalle häiriölle. Pohjanlepakon kannalta hankkeen toteutuminen saattaa jopa parantaa alueen soveltuvuutta lepakoiden ruokailualueena, koska pohjanlepakot saalistavat lajityypillisesti avointen alueiden laidoilla kuten metsäautoteiden varsilla ja hakkuiden reunalla. Uusien raivattavien huoltoteiden
alueet tulevat näin lisäämään pohjanlepakoille soveliaiden puoliavoimien alueiden ja reunavyöhykkeiden määrää. Tuulivoimapuistoon rakennettavalla huoltotiestöllä voi olla myös lepakoita alueelle johdattava ns. ”käytävävaikutus”, jolloin uudet huoltotiet voivat toimia metsäisten alueiden läpi kulkevina johtolinjoina. Vaikutus voi olla pohjanlepakoiden osalta joko
myönteinen tarjoten lepakoille pääsyn uusille elinalueille tai kielteinen ohjaten lepakoita tuulivoimaloiden läheisyyteen, jolloin niiden riski törmätä voimalaan kasvaa. Esimerkiksi Simossa ja Tervolassa on havaittu metsäiselle alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden huoltoteiden
alueella ruokailevia pohjanlepakoita, jotka eivät ole näennäisesti välittäneet lainkaan niiden
ympärillä olevista tuulivoimaloista.
Tuulivoimalat lisäävät jossain määrin lepakoiden riskiä törmätä tuulivomalaan. Lepakot voivat menehtyä roottorin läheisyydessä myös lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamaan ilmanpaineen vaihteluun ns. barotrauma. Hankealueella havaituista tai siellä mahdollisesti esiintyvistä
lajeista riski kohdistuu ensisijaisesti pohjanlepakkoon, jonka on erityisesti syksyisin havaittu
muuttavan käyttäytymistään ja siirtyvän ruokailemaan muuttavia hyönteisiä jopa 250–500
m korkeudelle (Kronwitter 1988). Toisinaan lepakoiden on havaittu nousevan saalistamaan
myös voimaloiden roottoreihin kerääntyviä hyönteisiä (Corten & Veldkamp 2001). Hankealueella esiintyvien lepakoiden syksyistä ruokailukäyttäytymistä tai kohonnutta riskiä törmätä
tuulivoimalaan on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, sillä toistaiseksi suomalaisten lepakoiden
ruokailu- ja muuttokäyttäytymisestä saatavilla oleva tieto on hyvin puutteellista.
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on havaittu, että lepakoiden törmäyskuolleisuus vaihtelee
suuresti eri alueilla, ja Lumivaaran hankealueen kaltaisilla metsäympäristöihin sijoittuvilla
tuulivoimapuistoilla sen on havaittu olevan 0–4 lepakkoyksilöä / voimala / vuosi (Endl ym.
2004). Eniten törmäyksiä tapahtuu rannikon läheisyyteen sijoittuvilla, ympäröivää maastoa
selvästi korkeammilla harju- ja ylänköalueilla, riippumatta siitä ovatko alueet lehti- vai havupuuvaltaisia. Ympäristön mosaiikkimaisuus, metsä- ja peltoalueiden vuorottelu sekä korkeussuhteiden vaihtelu lisäävät alueella esiintyvien lepakoiden määrää ja kasvattavat törmäyskuolleisuutta. On huomioitava, että ulkomaisia tutkimuksia on laadittu ensisijaisesti sellaisilla
alueilla, joilla lepakkotiheydet ovat selvästi Suomessa todettuja tiheyksiä suurempia, mikä
luonnollisesti lisää potentiaalisten törmäysten määrää tutkimusalueilla. Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen lepakkolajisto on niukka ja lepakkotiheydet ovat hyvin alhaisia, jonka vuoksi myös lepakoiden riski törmätä alueelle rakennettaviin tuulivoimaloihin lisääntymiskauden aikana arvioidaan hyvin pieneksi.
Yli 90 % lepakoiden todetuista törmäyksistä tuulivoimaloihin tapahtuu syksyllä (Rydell ym.
2012). Törmäysten lisääntyminen syksyllä johtuu paitsi tuulivoimaloiden roottoreiden korkeudelle ruokailemaan siirtyvistä yksilöistä, mutta myös lepakoiden syysmuutosta, joka tapahtuu melko korkealla. Suomen olosuhteissa lepakoiden muutto on vähemmän intensiivistä
verrattuna mm. Keski- ja Etelä-Euroopassa tapahtuvaan lepakoiden muuttoon. Koska varsinaisten muuttavien lepakkolajien esiintyminen Lumivaaran hankealueella arvioidaan epätodennäköiseksi, ei tuulivoimahankkeella arvioida olevan lainkaan vaikutuksia muuttaville lepakoille.
Raakku
Raakun elinympäristöjä ei sijoitu Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueelle, mutta niitä
saattaa sijoittua hankealueen alapuolisille virtavesille. Raakun esiintyminen on yhteydessä
elinvoimaiseen taimenkantaan, joten vaikutusten arviointi koskee osaltaan molempia lajeja,
jotka molemmat ovat herkkiä veden happamoitumiselle, samentumiselle ja kiintoaineskuormitukselle.
Raakun (ja taimenen) potentiaaliset esiintymisalueet sijoittuvat Lietejoen latvavesille Lietejoen yläosan valuma-alueella (59.452). Hankealueen luoteisosaan sijoittuva yksi tuulivoimalan
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rakennuspaikka sijoittuu Lietejoen yläosan valuma-alueelle. Tuulivoimalan tai sen huoltotien
rakentamisella ei kuitenkaan arvioida olevan lainkaan vaikutuksia Lietejoen yläosan valumaalueen virtavesiiin tai niissä esiintyvään raakkuun tai taimeneen.
Valtaosa hankealueen pohjoisosasta (4 tuulivoimalan rakennuspaikkaa) sijoittuu Lumipuron
valuma-alueelle, ja hankealueen eteläosa (5 tuulivoimalan rakennuspaikkaa) sijoittuu Oravijärven valuma-alueelle. Hankealueelle sijoittuvat edustavat virtavedet ovat Kaivopuron latvavesiä ja ne sijoittuvat Oravijärven valuma-alueelle. Oravijärven valuma-alueella raakun
tilanteen on ilmoitettu olevan kriittinen. Tuulivoimahankkeen rakentamisella arvioidaan olevan enintään vähäisiä vaikutuksia Kaivopuroon, koska hankesuunnitelmaan ei sisälly esimerkiksi puron ylittävää tieyhteyttä. Kaivopuroon kohdistuva mahdollinen kiintoainekuormitus ja
happamoituminen on arvioitu todennäköisyydeltään potentiaaliseksi, mutta vaikutuksiltaan
hyvin vähäiseksi. Hankealueelle sijoittuu kohtalaisen vähän metsäojia. Mahdolliset maanmuokkauksesta johtuvat pintavalunnat ehtivät suodattua maaperään ennen niiden päätymistä ojiin ja puroihin, ja sitä kautta laajemmin vesistöihin. Rakentamisesta aiheutuva tilapäinen
pintavesien samentuminen on samaa luokkaa, kuin metsätalouden aiheuttama pintavesivalunnan muutos. Tuulivoimaloiden rakentamisella ei ole yli 200 metrin etäisyydellä sijaitseville
purokohteille ulottuvia haitallisia vaikutuksia puuston poiston vuoksi. Hankealueelle tuleva
Kaivopurontie ylittää Tuppipuron (Lumipuron valuma-alueella) sekä Kaivopuron (Oravijärven
valuma-alueella). Tie on niin leveä ja hyväkuntoinen, että sitä ei tarvitse parantaa massiivisesti hankkeen rakennusvaiheessa. Hankealueen eteläosassa, Kaivopuron uoman lähelle
sijoittuvalla alueella, on syytä kiinnittää huomioita kiintoainekuormitukseen tienparannuksen
yhteydessä, jotta Oravijärven valuma-alueelle kohdistuva kuormitus pysyy mahdollisimman
vähäisenä, eikä raakun kriittinen tila alueella entisestään heikkene.
13.5

Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset eläimistöön

Sähkönsiirron rakentamisen vaikutukset eläinlajistoon ilmenevät samaan tapaan tuulivoimapuiston rakentamisen kanssa eli elinympäristön muutoksena sekä elinalueiden pirstoutumisena, ja vaikutuksia on näin ollen käsitelty perusteellisemmin edellä. Alueen tavanomaiselle
nisäkäslajistolle sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, ja vaikutukset ovat voimakkaimmillaan voimajohtojen rakentamisen aikaan,
jonka jälkeen vaikutukset vähenevät merkittävästi. Sähkönsiirtoon tarkoitettu voimajohto
sijoittuu vaihtoehdossa VEB suuren osan matkaa olemassa olevien voimajohtojen rinnalle,
jolloin sen elinympäristöjä muuttavat vaikutukset ovat vähäisempiä kuin uusien raivattavien
voimajohtojen vaikutukset. Avoimet voimajohtoaukeat voivat osaltaan myös lisätä mm. hirven laidunalueiksi soveltuvia taimikoita, ja muodostaa uusia elinympäristöjä esimerkiksi pikkujyrsijöille ja jäniksille sekä pikkujyrsijöitä ravinnokseen käyttäville petolinnuille.
13.6

Vaikutusten lieventäminen

Eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla rakentamistoimet mahdollisimman suppealle alueelle, jolloin eläinlajien elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset ovat
vähäisempiä. Uudet voimajohtoaukeat tulee raivata mahdollisimman kapeina, ja sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien johtokatujen yhteyteen.
Oravijärven valuma-alueella mahdollisesti esiintyvälle raakulle aiheutuvaa kiintoainekuormitusta voidaan vähentää suorittamalla alueen eteläosan tierakentamisen maanmuokkaustyöt
talviaikaan sekä jättämällä mahdollisimman paljon kiintoainesta suodattavaa kasvillisuutta
tielinjauksen ja puron väliselle alueelle.
13.7

Arvioinnin epävarmuustekijät

Hankealueella toteutettujen luontoselvitysten aikana on pystytty muodostamaan riittävän
kattava kuva hankealueella esiintyvästä lajistosta ja eri lajeille tärkeistä alueista sekä mahdollisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Eräiden lajiryhmien osalta, kuten kovakuoriaiset
ja hyönteiset, erillistä selvitystä ei ole laadittu. Lisäksi mm. liito-oravan osalta yhden maastokauden selvitys jättää omat epävarmuutensa lajin käyttämistä reviireistä. Vaikutusarviointi
pohjautuu potentiaalisiin elinympäristöihin ja niiden kautta lajien elinolosuhteisiin. Selvityksillä on kuitenkin pystytty varmistamaan, että arvokkaita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei
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sijoitu tuulivoimaloiden rakennuspaikoille eikä huoltotiestön alueelle, jolloin luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajistoon mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset eivät muodostu merkittäviksi.
13.8

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeiset vaikutukset eläimistöön:
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Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen ja sen sähkönsiirtoreittien eläimistö
koostuu alueellisesti tavanomaisista lajeista. EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a)
luetellusta lajistosta alueella havaittiin vain yksi pohjanlepakko.



Hankealueen inventoinneissa ei havaittu lepakoiden tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä tai korpikolvalle soveltuvia runsaslahopuustoisia metsiä.



Tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen tavanomaiseen nisäkäslajistoon arvioitiin hyvin vähäisiksi. Rakentaminen saattaa jossain määrin karkottaa alueen eläimistöä, mutta rakentamisen aiheuttamat häiriöt ovat pääosin lyhytaikaisia, ja eläimistön arvioidaan ennen pitkää tottuvan tuulivoimaloihin.



Potentiaaliset vaateliaamman/uhanalaisen/direktiivilajiston esiintymät sijoittuvat
luontokohteiksi rajatuille alueille; puronvarren lehtokorvet ja rinnekuusikot. Vaikutukset näille lajeille siten jäävät vähäisiksi, sillä edustavia elinympäristöjä ei kavenneta.



Muutoin alue hyvin käsiteltyä talousmetsää ja vaateliaamman lajiston esiintymispotentiaali näillä alueilla heikko.



Kahden voimalapaikan erolla vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole käytännön merkitystä eläimistöön kohdistuvien vaikutusten osalta.



Vaikutukset raakulle jäävät vähäiseksi, sillä hankeen ei arvioida lisäävän kiintoaineskuormitusta tai happamoitumista Kaivopuro ja Tuppipuron runsasvetisemmille
alaosille tai muihin hankealueen alapuolisiin virtavesiin, joissa taimen ja raakku voisivat menestyä.
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VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN, LUONNONSUOJELUALUEISIIN JA SUOJELUOHJELMIEN KOHTEISIIN

14.1

Natura-arvioinnin tarveharkinta

JA

Lumivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten mahdolliselle vaikutusalueelle ja alle 10
km etäisyydelle hankealueesta sijoittuu neljä Natura-aluetta (kuva 14.1). Kaikki Naturaalueet on sisällytetty Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin (SCI = Site of Community
Interest) mukaisina kohteina. Natura-arvioinnin tarveharkinnassa käsitellään tuulivoimahankkeen potentiaaliset vaikutukset luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon
sisällytetylle Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaaran Natura-alueelle, joka
sijoittuu hankealuetta lähimmäksi ja jonne hankkeella saattaa olla vaikutuksia. Muut alle 10
km etäisyydelle hankealueesta sijoittuvat Natura-alueet ovat niin kaukana, että niiden suojeluperusteille aiheutuvat vaikutukset ovat epätodennäköisiä.
Taulukko 14-1. Lumivaaran tuulivoimapuiston ympäristöön sijoittuvat Natura-alueet sekä
niiden etäisyys lähimmistä tuulivoimaloista.
Alue

Koodi

Suojeluperuste

Etäisyys

Säkkisenlatvasuo–Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara

FI1200055

SCI

1,2 km

Raiskion Rutju

FI1200003

SCI

2,7 km

Vorlokki

FI1200058

SCI

5,1 km

Paljakka ja Latvavaara

FI1200056

SCI

7,1 km

Natura-alueet
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Kuva 14.1. Hankealueen ympäristöön sijoittuvat Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja
suojeluohjelmien kohteet.
14.1.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Natura-arvioinnin tarveharkinnan tavoitteena on selvittää, onko hankkeella todennäköisesti
merkittäviä heikentäviä vaikutuksia mainitun Natura-alueiden suojeluperusteille eli onko
hankkeesta tarpeen laatia luonnonsuojelulain (Lsl. 65 §) mukainen varsinainen Naturaarviointi. Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi
heikentää valtioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn
alueen luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää
Natura 2000-verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella
tavalla arvioitava nämä vaikutukset.
Luonnonsuojelulain 66 §:ssä todetaan, että viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos luonnonsuojelulain 65 §:ssä
tarkoitettu arviointimenettely osoittaa hankeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.
Natura-arvioinnin tarveharkinnassa on käsitelty alueen yleiskuvaus ja suojeluperusteet, alueeseen kohdistuvien vaikutusten tunnistaminen (suojeluperusteet, eheyskäsite) ja niiden
merkittävyyden arviointi, lieventävien toimenpiteiden tarkastelu sekä johtopäätöksenä arvio
mahdollisista vaikutuksista ja niiden todennäköisyydestä sekä tulkinta varsinaisen Naturaarvioinnin tarpeesta.
Natura-arvioinnin tarveharkinta perustuu pääasiassa virallisen Natura-tietolomakkeen tietoihin (Kainuun ELY-keskus 2014). Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty seuraavia ohjeistuksia,
aineistoja ja selvityksiä:
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Natura 2000 -luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 2001)
Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2001–2006 (Ympäristöministeriö 2011)
Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa (Söderman 2009)
OIVA -ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille

Tässä Natura-tarveharkinnassa käsitellyllä Natura-alueella ei ole suoritettu maastoinventointeja Lumivaaran tuulivoimahankkeiden yhteydessä (Prokon ja Otsotuuli). Natura-arvioinnin
tarveharkinta on laadittu toimistotyönä ja se perustuu olemassa olevaan tietoon alueen luontoarvoista. Natura-arvioinnin tarveharkinnan ovat laatineet FM biologit Minna Tuomala ja
Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
14.1.2

Hankkeen vaikutukset Natura-alueille

Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaara (FI1200055)
Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaaran Natura-alue on pinta-alaltaan 687
hehtaaria ja se on sisällytetty Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin (SCI) mukaisena
alueena. Natura-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Hyrynsalmen kunnan aluelle ja siihen sisältyy Säkkisenlatvasuon–Jännesuon–Lamminsuon soidensuojeluohjelman alue (SSO110070)
sekä Peuravaaran vanhojen metsien suojeluohjelman alue (AMO110156). Tietolomakkeen
mukaan Säkkisenlatvasuo on laaja rimpineva ja Jännesuo sekä Lamminsuo ovat tupasvillanevoja. Soiden laiteilla on vanhoja ojituksia. Peuravaaran alue on järeää ikikuusikkoa, jossa valtapuuston keski-ikä on 150–200 vuotta. Alueella on reheviä lehtoja sekä rinnesoita ja
lakialueen metsät ovat tykyn runtelemia. järeää lahopuustoa esiintyy kohtalaisesti. Peuravaaran Syrjäpuron varrelle sijoittuu edustavia luontotyyppejä ja vaateliasta kasvillisuutta.
Syrjäpuro mainitaan taimenpuroksi.
Natura-alue sijoittuu Peuravaaran vanhan metsän suojelualueella noin 1,2 km etäisyydelle
Prokon Lumivaaran lähimmistä tuulivoimaloista.
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Taulukko 14-2. Natura-alueella esiintyy Natura-tietolomakkeen mukaan seuraavia Neuvoston
direktiivin 92/43/EEC liitteen I luontotyyppejä, korostettuna priorisoidut luontotyypit:
Koodi

Natura-luontotyyppi

9010
7310
9050
7160
7230
8220
7140
3160
3260
91D0
9080

Luonnonmetsät
Aapasuot
Lehdot
Lähteet ja lähdesuot
Letot
Silikaattikalliot
Vaihettumissuot ja rantasuot
Humuspitoiset lammet ja järvet
Pikkujoet ja purot
Puustoiset suot
Metsäluhdat

Peitto (%)

Edustavuus

Luonnontila

59
35
5
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen
hyvä
merkittävä
erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen

erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen
hyvä
erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen
erinomainen

Luontodirektiivin liitteen II lajit
Natura-tietolomakkeen mukaan Neuvoston direktiivin 92/43/ETY liitteessä II mainituista
lajeista alueella tavataan lettorikkoa.
Lintudirektiivin liitteen I lajit
Neuvoston direktiivin 79/409/ETY liitteessä mainittuista lintulajeista alueella esiintyvät kapustarinta, kurki, lapinpöllö, laulujoutsen, liro, palokärki, pikkusieppo, pohjantikka ja suokukko.
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Muu lajisto
Muina tärkeinä kasvi- ja eläinlajeina Natura-tietolomakkeella on mainittu: harmaalokki. metsäviklo, pikkukuovi, tavi, telkkä, töyhtöhyyppä, valkoviklo, pohjansinivalvatti, punakämmekkä, soikkokaksikko, kairasammal, raidankeuhkojäkälä, raidanpiilojäkälä, känsäorvakka, kuusenkääpä, lumokääpä, raidantuoksukääpä, rusokantokääpä sekä välkkyludekääpä.
Tarveharkinta
Arviointi koskee Natura-luontotyyppejä pikkujoet ja purot, vaihettumissuot ja rantasuot,
lähteet ja lähdesuot, letot, aapasuot, silikaattikalliot, luonnonmetsät, lehdot, metsäluhdat ja
puustoiset suot.
Lumivaaran tuulivoimapuistolla ei arvioida pitkän etäisyyden vuoksi olevan juuri lainkaan
vaikutuksia Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaaran Natura-alueen suojeluperusteissa mainittuihin luontotyyppeihin. Lisäksi vain pieni osa hankealueesta (1 tuulivoimalan rakennuspaikka) sijoittuu Natura-alueen valuma-alueelle (kts. kuva 10.1). Naturaluontotyypeille kohdistuvat vaikutukset voisivat aiheutua lähinnä hydrologisina vaikutuksina.
Kuvan 14.2. osoittamana, hankealue sijoittuu Määtänkuljun itärinteeseen, jolloin alueelta
tulevia pintavaluntoja tai valuntaa patoavaa vaikutusta muodostuu vain hyvin pienellä alalla
hankealueen luoteisosassa. Kaikki tie- ja sähkönsiirtoon liittyvä rakentaminen sijoittuu itärinteeseen, muille valuma-alueille.

Kuva 14.2. Hankealueen suhde Säkkisensuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaaran Natura –
alueeseen.
Peuravaaran alue on myös vanhan metsän linnuston puolesta arvokas kokonaisuus, vaikka
sitä ei olekaan sisällytetty Natura 2000-verkostoon lintudirektiivin mukaisena SPA -kohteena.
Alueella pesii useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja sekä EU:n lintudirektiivin
liitteessä I lueteltuja lintulajeja, joista osa on mainittu Natura-tietolomakkeella. Peuravaara
kuuluu mm. merkittävimpiin uhanalaisen sinipyrstön esiintymisalueisiin Suomessa, joka osaltaan heijastuu myös Lumivaaran tuulivoimapuistojen hankealueiden hyvänä sinipyrstökantana. Pääosa Natura-tietolomakkeella mainitusta linnustosta sekä alueen suojeluperusteena
esitetyille luontotyypeille ominaisesta linnustosta on sellaisia metsä- ja suolintulajeja, joiden
reviiri on melko pieni eikä niiden ekologia ja käyttäytymispiirteet huomioiden arvioida liikku-
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van merkittävässä määrin Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella. Tuulivoimahanke ei vaaranna Natura-alueella esiintyvien lintujen elinympäristöjä eikä sen arvioida heikentävän alueella esiintyvien lintujen elinolosuhteita. On kuitenkin mahdollista, että tuulivoimapuistojen hankealueilla tapahtuvat muutokset vanhan metsän lintulajien elinympäristöissä heijastuvat paikallisena lintukantojen muutoksena jossain määrin myös Naturaalueella esiintyvään lajistoon. Täytyy kuitenkin huomata, että tuulivoimarakentamisen vaikutus vanhan metsän lintulajien elinympäristöihin on vähäisempi kuin alueella harjoitettavan
voimallisen metsätalouden vaikutus niihin. Prokon Lumivaaran tuulivoimahankkeen häiriövaikutusten ei arvioida ulottuvan merkittävässä märin Natura-alueella esiintyvään linnustoon.
Prokon Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin tai
suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille ominaiseen lajistoon arvioidaan melko vähäisiksi. Tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan sellaisia alueen suojeluperusteita heikentäviä
vaikutuksia, että Natura-alueen tai koko Natura-alueverkoston eheys vaarantuisi. Edellä esitetyn perusteella luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi Säkkisenlatvasuo–
Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaaran Natura-alueelle ei ole tarpeen.
14.2

Luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet

14.2.1

Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet

Edellä käsitelty Natura-alue sisältää hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet suojeluohjelmien kohteet: Säkkisenlatvasuon–Jännesuon–Lamminsuon soidensuojeluohjelman alue
(SSO110070) sekä Peuravaaran vanhojen metsien suojeluohjelman alue (AMO110156). Lähimmät luonnonsuojelualueet sijoittuvat niin etäälle hankealueen rakentamistoimista, että
niille ei aiheudu lainkaan vaikutuksia.
METSO-ohjelman kohteet
Hankealueelle tai sen lähistöön sijoittuvia mahdoillisia uusia tai vireillä olevia METSO –monimuotoisuusohjelman kohteita tiedusteltiin Kainuun ELY-keskukselta. Tiedonannon mukaan
(9.10.2014, Manninen) hankealueelta tai sen lähialueelta ei ole tiedossa vireillä olevia METSO-kohteita. Hankealueen luoteispuolella Hermikkikankaalla sijaitsevalle valtionmaalle on
alustavasti kaavailtu METSO-ohjelman kohdetta (Pöyry Finland Oy 2014).
Taulukko 14-3. Hankealuetta lähimmät suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet sekä etäisyys lähimmästä voimalasta tai huoltotiestä.
Alue

Koodi

Suojeluperuste

Etäisyys

Rutjunpään Lsa

YSA117900

yksityiset suojelualueet

2,6

Säkkisenlatvasuo–Jännesuo-Lamminsuo

SSA 110070

soidensuojelualue

3,3

Paljakan luonnonpuisto

LPU110010

luonnonpuisto

7,1

Pieni Tuomivaara Lsa

YSA206438

yksityiset suojelualueet

7,7

Luonnonsuojelualueet

Suojeluohjelmien kohteet
Peuravaara

AMO110156 vanhojenmetsien suojeluohjelma

Säkkisenlatvasuon–Jännesuon–Lamminsuo SSO110070

soidensuojeluohjelman

1,3
3,3

Vorlokki

AMO110162 vanhojenmetsien suojeluohjelma

5,1

Vortikka

KAO110084

5,6
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Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeät lintualueet

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet eli IBA-alueet (IBA = Important Bird Are) on BirdLife
Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi maailmassa.
IBA-alueverkostolla on vahva asema kansainvälisessä linnuston suojelutyössä, ja hanke nimettiin vuonna 2010 yhdeksi kolmesta maapallon biodiversiteetin tilaa mittaavasta YK:n
Millenium -mittarista. FINIBA-alueet ovat Suomen tärkeitä lintualueita, jotka on valittu Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLife Suomen suorittamissa kartoituksissa (Leivo ym. 2002).
FINIBA-hankkeella ei ole virallista suojeluohjelman statusta, mutta suurin osa FINIBAalueista kuuluu esimerkiksi lintuvesien suojeluohjelmaan tai Natura 2000-verkostoon.
Hankealueen lähin FINIBA-alue Kainuun vaarajakson metsät (820190), on varsin yhtenäinen,
ympäröivästä seudusta erottuva, monin osin luonnontilaisista havupuuvaltaisista metsistä
koostuva vaarajono Kainuun luoteisosassa, laajan Pohjois-Pohjanmaan suoalangon itäreunalla. Alue koostuu useammasta osasta Paljakan, Tuomivaaran ja Peuravaaran alueilla. Näistä
Peuravaaran osa-alue sijoittuu noin 1,2 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimalan rakennuspaikoista. Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu lainkaan kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA-alue).
Kainuun vaarajakson FINIBA-alueella esiintyy useita tyypillisiä vanhan metsän lintulajeja,
joiden ei arvioida merkittävässä määrin liikkuvan Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella. Hankealuetta lähimmän Kainuun vaarajakson FINIBA-alueen osa-alueen, Peuravaaran
vanhan metsän, lintulajeihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu jo edellä Natura-alueisiin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Kuva 14.3. Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen lähimmät FINIBA-alueet sijoittuvat
alueen länsipuolella Natura-alueelle.
14.3

Melu luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla

Tuulivoimaloista aiheutuva melu on otettava huomioon myös luonnonsuojelualueilla sekä
Natura-alueilla, jonne on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueita. Ympäristöministeriö on
määritellyt Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa (Ympäristöministeriö 2012) luonnonsuojelualueilla noudatettavaksi melutason suunnitteluohjearvoksi päivällä 40 dB ja yöllä
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35 dB. Melutason ohjearvoja noudatetaan alueiden virkistyskäyttäjänä toimivan ihmisen
kannalta, eikä se varsinaisesti koske alueen eläimistöä.
Suunnitteluohjearvo 40 dB ei ylity Natura-alueella kummassakaan tarkastellussa vaihtoehdossa. Yöaikainen suunnitteluohjearvo 35 dB ylittyy 70 hehtaarin suuruisella alueella toteutusvaihtoehdossa VE1 ja 80 hehtaarin suuruisella alueella toteutusvaihetoehdossa VE2, millä
saattaa olla lievä vaikutus alueen pesimälinnustolle (kts. melun leviämiskartat, kappale
15.12). Molempien hankkeiden yhteisvaikutuksena Natura-alueelle leviävä meluvaikutus 40
dB koskee 165 ha aluetta ja 35 dB kohdalla 260 ha aluetta. Suurimmat meluvaikutukset
aiheutuvat Otsotuulen hankkeesta.
14.4

Vaikutusten lieventäminen ja epävarmuustekijät

Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset luonnonsuojelualueille, Natura-alueille tai muille
suojeluohjelmien kohteille jäävät hyvin vähäisiksi eivätkä ne heikennä hankkeen toteuttamiskelpoisuutta, jolloin vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tarpeen esittää. Vaikutusten arviointeihin ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.
14.5

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset lähimmille Natura-alueille, luonnonsuojelualueille tai suojeluohjelmien kohteille arvioidaan hyvin vähäisiksi. Hankeen eri toteutusvaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei ole eroja vaikutusten voimakkuuden tai esiintymisen osalta.
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15

VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN
TERVEYTEEN JA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

15.1

Vaikutusmekanismit

JA

VIIHTYVYYTEEN,

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan
ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia
ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun muassa liikenne-,
melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.
Hankkeen vaikutukset voivat olla suoraan ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia,
mutta myös hankkeen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi luontoon ja maisemaan voivat
aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ihmisiin. Alustavasti hankkeen merkittävimmät sosiaaliset
vaikutukset liittyvät asumisviihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu)
kohdistuvia. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä tuulivoimalaitosten melun ja
välkkeen kokemisesta, maiseman muutoksesta, tuulivoimalaitokseen kertyvän jään mahdollisesti aiheuttamista turvallisuusriskeistä sekä voimajohtojen koetuista terveysvaikutuksista.
Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen käytön aikana.
Käytännössä ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa hankkeen muihin
vaikutuksiin ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat kokevat hankkeen
aiheuttamat muutokset.
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa
mm. asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat
liittyä sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä
vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain oman
edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat
riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei.
15.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen
perusteella. Hankkeen vaikutuksia ilmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, terveyteen sekä virkistyskäyttöön ovat arvioineet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä FM Taina Ollikainen sekä
YTK Markku Nissi.
Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja hankkeen lähialueen asutuksesta, vapaa-ajan
asutuksesta sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Vaikutusten
arvioinnissa on hyödynnetty muissa vaikutusosioissa syntyneitä laskennallisia ja laadullisia
arvioita. Mahdolliset ihmisiin kohdistuvat terveyshaitat on arvioitu vertaamalla terveyteen
vaikuttavia ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Arvioinnissa on
otettu huomioon, että ohjearvoa alempikin arvo voi olla häiritsevä, jos tilanne muuttuu ratkaisevasti nykytilanteesta. Arvioinnissa on hyödynnetty myös YVA-prosessin aikana saatuja
lausuntoja ja mielipiteitä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely kesällä 2014.
Asukaskysely kohdennettiin yhteensä noin 350 kotitaloudelle ja loma-asuntojen omistajalle
hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. Postitse toteutetussa kyselyssä selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen ja arvioita
hankkeen aiheuttamista vaikutuksista mm. virkistykseen ja maisemaan. Asukaskyselylomake
on liitteessä 2 ja kyselyn tulokset on esitetty kohdassa 15.6.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on pyritty selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa on painotettu hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa on otettu huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen suu-
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ruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen
kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin opasta (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999)
sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014). Vaikutusten tunnistamisessa on hyödynnetty
erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja sekä voimajohtohankkeiden arviointiin laaditun oppaan vaikutusmatriisia (Reinikainen, Karjalainen 2005).
15.2.1

Virkistys

Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja hankkeen lähialueen virkistys- ja matkailupalveluista, asutuksesta, loma-asutuksesta sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Asukaskyselyssä selvitettiin, miten usein ja mihin käyttötarkoitukseen asukkaat
ja loma-asukkaat käyttävät hankealuetta sekä asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuiston
vaikutuksista virkistyskäytölle. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty YVA-prosessin aikana
saatuja lausuntoja ja mielipiteitä.
15.2.2

Melu

Tuulivoimapuistosta aiheutuvaa melua ja sen vaikutuksia ihmiseen on arvioitu kohdassa
15.12 esitettyjen melumallinnusten pohjalta. Samassa kohdassa on esitetty myös arvioinnissa käytetyt melun ohjearvotaulukot. Melun merkittävyyttä on arvioitu hankkeen lähialueen
asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osalta. Lisäksi on selvitetty kirjallisuuden avulla sitä, miten
ihmiset kokevat tuulivoimalaitosten aiheuttaman melun elinympäristössään. Tuulivoimaloiden melun ohjearvona on käytetty Suomessa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992)
mukaisia melutason ohjearvoja. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuiselle melulle ohjeelliset enimmäisarvot. Tuulivoimarakentamisen
suunnittelussa ympäristöministeriö suosittelee käytettäväksi ohjeessa esitettyjä ns. suunnitteluohjearvoja. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista
aiheudu kohtuutonta häiriötä.
15.2.3

Varjostus

Varjostuksen vaikutukset ihmiseen on arvioitu ottaen huomioon vaikutusalueella sijaitsevat
herkät kohteet eli vapaa-ajan ja vakituinen asutus sekä kohdassa 15.13 esitetyt vaikutukset
valo-olosuhteisiin. Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Varjostusvaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty Ruotsissa käytössä olevia ohjearvoja. Ruotsin ohjearvot ovat varjostuksen osalta 8 tuntia varjostusta vuodessa, jos varjostusmallinnus on tehty ns. normaalintilanteen mukaan ja 30 tuntia, jos mallinnus on tehty ns.
pahimman tilanteen mukaan.
15.3

Nykytilanne

15.3.1

Väestö ja asutus

Hyrynsalmen asukasmärä oli 2565 henkeä vuoden 2013 lopussa (Tilastokeskus 2014a). Hyrynsalmen kunnan väestö on sijoittunut pääosin kunnan keskustaajamaan. Hankealueen
lähistöllä asutus on sijoittunut lähinnä kyliin, Lietekylään, Oravivaaraan, Karpinvaaraan ja
Peuravaaraan. Muutamia yksittäisiä asuinrakennuksia sijoittuu lähemmäs tuulivoimapuistoa
kuin varsinainen kyläasutus, lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vaarojen rinteillä hankealueen pohjois- ja itäpuolella. Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen pohjoisessa on hieman yli 1 kilometri.
Loma-asutus on Hyrynsalmella keskittynyt pääasiassa vesistöjen äärelle. Hankealuetta lähimmät lomarakennukset sijoittuvat Lietekylään ja Oravijärven ympäristöön. Etäisyyttä Lietekylän lomarakennuksista lähimmille voimaloille on yli 2,2 kilometriä ja Oravijärveltä yli 3,3
kilometriä.
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Sähkönsiirtovaihtoehto VEA toteutetaan maakaapelilla. Sähkönsiirtovaihtoehto VEB:ssa tarkastellaan uuden voimajohtoyhteyden rakentamista Seitenoikean sähköasemalle. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin läheisyyteen ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähin asutus sijoittuu Seitenoikean sähköaseman ympäristöön.
Tuulivoimapuistojen lähialueiden asukas- ja vapaa-ajan asuntojen määrä on arvioitu tilastokeskuksen 250 x250 metrin ruutuaineiston perusteella tuulivoimaloista muodostettujen etäisyysvyöhykkeiden avulla. Asukasmäärät on esitetty taulukossa 15-1 ja kuvassa 15.2. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset vakituiset ja vapaa-ajan asunnot on esitetty
kuvassa 7.3.
Taulukko 15-1. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät
vuoden 2012 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2013).
Lumivaara

Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan
Alle 1,5 kilometriä

Asukkaita
7

Vapaa-ajan asuntoja
-

Alle 3 kilometriä

47

7

Alle 5 kilometriä

60

60

Alle 10 kilometriä

419

368

Kuva 15.1. Vakituinen asutus on keskittynyt pääosin taajamiin ja kyliin ja vapaa-ajan
asutus vesistöjen äärelle. (Asukaskyselyn hankekartta).
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Kuva 15.2. Asutus ja lomarakennukset hankealueen lähistöllä.
Kuva 15.3. Hankealuetta lähimmät viralliset reitit ja reitistöt. (OIVA –tietokannan ja
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan).
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15.3.2

Virkistyskäyttö ja luonnonvarojen hyödyntäminen

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Asukaskyselyn mukaan lähialueen asukkaille Lumivaaran tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja ovat
ulkoilu, luonnontuotteiden kerääminen sekä luonnon tarkkailu. Paljakka-Ukkohallan yhdyslatu (kesäkäytössä osa Köngäskierrosta) kulkee Lietekylän kautta noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Lumivaaran hankealue sijoittuu Lietekylän metsästysseuran metsästysvuokra-alueille. Metsästystä on tarkasteltu omana kokonaisuutenaan luvussa 17.
15.4

Äänimaisema

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken
pauhu ovat perusääniä, joihin totutaan.
Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä
äänissä vaikuttavat kuulijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo voi
aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänitason.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei nykyisin ole merkittäviä melulähteitä. Äänimaiseman
muodostavat pääasiassa luonnon taustaäänet sekä ajoittain alueelle kantautuvat liikenteen
ja metsätalouskoneiden äänet.
Kainuun maakuntakaavan 2020 valmisteluvaiheessa tutkittiin Kainuun hiljaisia alueita (Kainuun hiljaisten aluiden kartoitus, Kainuun maakunta kuntayhtymä, 2005). Kartoituksessa
nostettiin esiin luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittäväksi alueeksi
esimerkiksi Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien rajalla sijaitseva Paljakan alue.
Hiljaisia alueita ei kuitenkaan otettu mukaan lopulliseen maakuntakaavaan. Hiljaisen alueen
keskelle sijoittuu Paljakan luonnonpuisto, joka on merkittävä luonnonrauha-alue. Prokon
Lumivaaran tuulivoimaloiden meluvaikutukset eivät yllä luonnonpuistoon saakka.
15.5

Valo-olosuhteet

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö
esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä.
Lumivaaran hankealueelle ei nykytilanteessa muodostu tuulivoimaloiden aiheuttamaa varjon
välkkymistä.
15.6

Asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutuksista

15.6.1

Asukaskyselyn toteutus

Prokon Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityön tueksi sekä lähialueen asukkaiden ja loma-asukkaiden hankkeeseen suhtautumisen
selvittämiseksi toteutettiin asukaskysely kesällä 2014. Kyselyn toteuttamisesta vastasi FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy. Asukaskyselyn otoksen suuruus oli 350 kotitaloutta. Kyselyyn
saatiin yhteensä 98 vastausta, joten kyselyn vastausaktiivisuus oli 28 prosenttia.
Asukaskyselyn kysymykset liittyivät vastaajien taustatietojen lisäksi hankealueen ja suunnitellun sähkönsiirtoreitin lähialueen nykyiseen käyttöön, näkemyksiin tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksista, hankkeeseen suhtautumiseen sekä tiedottamiseen. Kyselyssä käytettiin
monivalintakysymyksien lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin asukkaat vastasivat vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana asukkaille lähetettiin tiivis kuvaus hankkeesta.
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15.6.2

Asukaskyselyyn vastanneet

Kyselyyn vastanneista 68 % oli vakituisia asukkaita ja 32 % vapaa-ajan asukkaita. Suurin
osa kyselyyn vastanneista (81 %) asui Hyrynsalmen kunnan alueella. 19 % vastanneista
asui Ristijärven kunnan alueella.

Kuva 15.4. Vastaukset kysymykseen ”Oletteko vakituinen asukas vai vapaa-ajan asukas”
15.6.3

Asunnon tai loma-asunnon sijainti

Kysymykseen ”Kuinka kaukana asuntonne / loma-asuntonne sijaitsee hankealueesta” vastanneista (yhteensä 95 vastaajaa) 6 % ilmoitti asuntonsa tai loma-asuntonsa sijaitsevan alle
kahden kilometrin etäisyydellä, 20 % 2-5 kilometrin etäisyydellä, 43 % 5-10 kilometrin etäisyydellä ja 31 % yli kymmenen kilometrin etäisyydellä. Viidennes (20 %) kyselyyn vastanneista ilmoitti asuneensa nykyisessä asunnossa tai omistaneensa nykyisen loma-asuntonsa
yli 50 vuotta ja noin viidennes (21 %) alle 10 vuotta.

Kuva 15.5. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka kaukana hankealueesta asuntonne / lomaasuntonne sijaitsee”
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15.6.4

Alueen nykyinen käyttö

Kyselyyn vastanneista 19 % ilmoitti tuntevansa alueen, jolle Lumivaaran tuulivoimapuistoa
suunnitellaan, erittäin hyvin. 28 % vastanneista ilmoitti, ettei ole käynyt alueella.

Kuva 15.6. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka hyvin tunnette alueen, jolle Lumivaaran
tuulivoimapuistoa suunnitellaan”
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealuetta ilmoitti käyttävänsä harrastuksiinsa 36 % kyselyyn vastanneista. Suosituimmat virkistyskäyttömuodot ovat marjastus, liikkuminen yleisesti,
ulkoilu ja lenkkeily sekä luonnon tarkkailu. Marjastukseen aluetta käyttävät kaikki ja liikkumiseen, ulkoiluun tai lenkkeilyyn ja luonnon tarkkailuun kaksi kolmasosaa aluetta harrastuksiin käyttävistä. Sienestykseen aluetta käyttää 63 %, metsästykseen 49 % ja muuhun toimintaan 20 % aluetta käyttävistä. Muina toimintoina mainittiin muun muassa metsänhoito.
Asukkaita pyydettiin kuvaamaan alueen nykyistä käyttöä ja merkitystä elinympäristössä
myös avoimella kysymyksellä. Kyselyyn vastanneet kuvasivat alueen tärkeäksi ulkoilu-, retkeily-, marjastus- ja metsästysalueeksi. Kyselyyn vastanneet pitivät aluetta itselleen merkittävänä muun muassa luonnonrauhan ja upeiden vaaramaisemien takia.
15.6.5

Asukkaiden näkemykset hankkeen vaikutuksista

Asukaskyselyssä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuistohankkeen oletetuista
vaikutuksista monivalintakysymyksillä ja avoimilla kysymyksillä. Monivalintakysymyksissä
asukkaat arvioivat tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksia yhteensä 20 eri tekijään, jotka
jakautuivat neljään kokonaisuuteen: virkistyskäyttö, ympäristön laatu, asuinalueen arvostus
sekä talous ja työllisyys. Monivalintakysymyksissä vastaajat arvioivat, ovatko vaikutukset
kielteisiä vai myönteisiä. Avoimissa kysymyksissä asukkaita pyydettiin mainitsemaan tuulivoimapuistohankkeiden merkittävimpiä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Tuulivoimapuiston vaikutusten kokeminen on yksilöllistä, mikä tuli esille myös tehdyn kyselyn tuloksissa.
Vaikutusten arvioiminen voi joidenkin tekijöiden osalta olla vaikeaa, mitä kuvaa ”en osaa
sanoa” vastausten varsin suuri määrä.
15.6.5.1

Vaikutukset asumisviihtyisyyteen

Yli puolet (54 %) kyselyyn vastanneista arvioi, ettei Lumivaaran tuulivoimapuistolla ole vaikutusta oman asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön viihtyisyyteen. 20 % vastanneista arvioi vaikutukset melko tai erittäin myönteisiksi ja 13 % melko tai erittäin kielteisiksi.
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Kuva 15.7. Vastaajien näkemykset
viihtyisyyteen

tuulivoimapuiston

vaikutuksista

asuinympäristön

Vastaajia pyydettiin arvioimaan erikseen maiseman muutoksen sekä tuulivoimaloiden äänen,
valojen ja varjostuksen vaikutuksia asumisviihtyisyyteen. Keskimäärin 60 % kyselyyn vastanneista arvioi, ettei eri tekijöillä ole vaikutusta asumisviihtyisyyteen (tekijästä riippuen 48
% - 71 %). Kielteisimmät vaikutukset asumisviihtyisyyteen arvioitiin olevan tuulivoimaloiden
aiheuttamalla äänellä (29 % arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi), maiseman
muutoksella (25 % arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi), lapojen liikkeellä (24
% arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi) ja voimaloiden näkymisellä (22 %
arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi).

Kuva 15.8. Vastaajien
näkemykset
viihtyisyyteen

eri

tekijöiden

vaikutuksista

asuinympäristön

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Prokon Lumivaaran hankealueen välittömään
läheisyyteen. Asukkaita pyydettiin arvioimaan, miten Prokonin ja Otsotuulen tuulivoimapuistot yhdessä vaikuttaisivat oman asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön viihtyisyyteen. 20 % vastanneista arvioi hankkeiden yhteisvaikutukset melko tai erittäin myönteisiksi ja 14 % melko tai erittäin kielteisiksi. Yli puolet (52 %) kyselyyn vastanneista arvioi,
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ettei hankkeilla ole vaikutusta oman asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön
viihtyisyyteen.

Kuva 15.9. Vastaajien
näkemykset
Prokonin
ja
Otsotuulen
yhteisvaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen
15.6.5.2

tuulivoimapuistojen

Hankkeen hyödyt ja haitat

Avoimissa kysymyksissä asukkailta kysyttiin, millaisia myönteisiä vaikutuksia ja haittavaikutuksia tuulivoimapuistohankkeesta voi aiheutua. Noin 8 % vastaajista vastasi avoimeen kysymykseen, ettei tuulivoimapuistohankkeesta aiheudu mitään haittavaikutuksia ja noin 4 %,
ettei tuulivoimapuistohankkeesta ole mitään hyötyjä. Asukkaiden mainitsemia merkittävimpiä haitallisia vaikutuksia ovat meluhaitat ja muutokset maisemassa (erityisesti vaaramaiseman tuhoutuminen). Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina mainittiin työpaikkojen lisääntyminen ja ympäristöystävällinen energia.
Kyselyyn vastanneiden mainitsemia Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen hyötyjä ja haittoja (suluissa mainintojen määrä)
Hyötyjä
Työpaikkojen lisääntyminen (24)
Ympäristöystävällinen, puhdas energia (18)
Verotulot kunnalle (8)
Energian saanti (5)
Kunnan imagon paraneminen (4)
Uudet ja parannettavat tieyhteydet (3)
Tulot maanomistajille (2)
Halvempi sähkö (2)
Ei mitään hyötyjä (4)

Haittoja
Melun lisääntyminen (16)
Muutokset (vaara)maisemassa (15)
Varjostus ja välke, lentoestevalot (5)
Alueen viihtyisyyden heikkeneminen (3)
Luonnon tuhoutuminen (2)
Rajoitukset alueen virkistyskäytölle (2)
Haitat matkailuliiketoiminnalle (2)
Kiinteistöjen arvon aleneminen (2)
Haitat metsästykselle (2)
Haitat marjastukselle (2)
Ei mitään haittoja (8)

Vaikutukset alueen virkistyskäyttöön, ympäristön laatuun, asuinalueen arvostukseen sekä
alueen talouteen ja työllisyyteen
Asukaskyselyn perusteella Lumivaaran tuulivoimapuiston arvioidaan vaikuttavan kielteisimmin asuinympäristön laatuun liittyviin tekijöihin. Kolmannes (33 %) vastanneista arvioi tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset ympäristön laatuun kielteisiksi ja vain 2 % myönteisiksi.
Myönteisimmin hankkeen arvioitiin vaikuttavan alueen talouteen ja työllisyyteen liittyviin
tekijöihin, 28 % kyselyyn vastanneista piti vaikutuksia myönteisinä ja 9 % kielteisinä. Keskimäärin puolet vastanneista arvioi, ettei tuulipuistohankkeella ole vaikutusta arvioitaviin
tekijöihin (tekijästä riippuen 20 % - 70 %).
Yksittäisistä tekijöistä kielteisimmin hankkeen arvioitiin vaikuttavan alueen hiljaisuuteen (51
% arvioi vaikutukset kielteisiksi), rauhallisuuteen (47 % arvioi vaikutukset kielteisiksi) ja
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maisemaan (46 % arvioi vaikutukset kielteisiksi). Myönteisimmin hankkeen arvioitiin vaikuttavan alueen työllisyyteen (66 % arvioi vaikutukset myönteisiksi) ja talouteen (59 % arvioi
vaikutukset myönteisiksi).

Kuva 15.10. Vastaajien näkemykset
toimintoihin
15.6.6

Lumivaaran

tuulivoimapuiston

vaikutuksista

eri

Suhtautuminen hankkeeseen ja toiveet jatkosuunnittelulle

Kyselyssä asukkaiden suhtautumista tuulivoimapuistohankkeen toteuttamiseen selvitettiin
väittämämuotoisilla kysymyksillä. Vastaajilla oli myös mahdollisuus esittää avoimissa vastauksissa toiveita hankkeen jatkosuunnittelulle ja ympäristövaikutusten arvioinnille.
15.6.6.1

Tuulivoimapuisto

”Tuulivoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa” väittämän kanssa oli 95 % vastaajista täysin tai melko samaa mieltä ja 5 % vastaajista täysin tai melko eri mieltä.
”Tuulivoiman osuutta Suomen sähköntuotannossa tulee lisätä” väittämän kanssa oli 83 %
vastaajista täysin tai melko samaa mieltä ja 15 % vastaajista täysin tai melko eri mieltä.
”Lumivaaran alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen” väittämän kanssa oli 73 % vastaajista täysin tai melko samaa mieltä ja 12 % vastaajista täysin tai melko eri mieltä.
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”Lumivaaran alueelle tulisi rakentaa 8 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on noin 110-165
metriä ja roottori 110-130 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä (vaihtoehto 1)” väittämän kanssa oli 45 % vastaajista täysin tai melko samaa mieltä ja 22 % vastaajista täysin tai melko eri mieltä.
”Lumivaaran alueelle tulisi rakentaa 10 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on noin 110-165
metriä ja roottori 110-130 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä (vaihtoehto 2)” väittämän kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 55 % vastaajista ja täysin tai melko eri mieltä 15 % vastaajista.
”Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentamisen haitat ovat hyötyjä suuremmat” väittämän
kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 30 % vastaajista ja täysin tai melko eri mieltä 48 %
vastaajista.
Väittämän ”Lumivaaran tuulivoimapuistoa ei tulisi toteuttaa, vaan vastaava energia tulisi
tuottaa muilla tavoilla (vaihtoehto 0)” kanssa täysin tai melko samaa mieltä oli 18 % kysymykseen vastanneista. Täysin tai melko eri mieltä väittämän kanssa oli 61 % kysymykseen
vastanneista.

Kuva 15.11. Vastaajien näkemykset Lumivaaran alueen soveltuvuudesta tuulivoimaloiden
rakentamiseen ja tuulivoimapuistohankkeen toteutuksesta
Valtaosa asukaskyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Lumivaaran alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tarkastelluista vaihtoehdoista vaihtoehto 2 (10 voimalaa) sai
enemmän kannatusta kuin vaihtoehto 1 (8 voimalaa). Noin kolmannes vastanneista ei kuitenkaan osannut sanoa kantaansa.
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15.6.6.2

Sähkönsiirto

”Sähkönsiirto tulisi toteuttaa vaihtoehdon A mukaisesti: Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö
liitetään maakaapelilla uudelle rakennettavalle sähköasemalle hankealueen koillispuolelle.
Sähköasemalta rakennetaan liittymä olemassa olevaan Loiste Sähköverkot Oy:n Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohtoon. Uutta ilmajohtoa ei rakenneta” väittämän kanssa
melko tai täysin samaa mieltä oli 64 % vastaajista ja täysin tai melko eri mieltä 8 % vastaajista.
”Sähkönsiirto tulisi toteuttaa vaihtoehdon B mukaisesti: Hankealueelle rakennetaan uusi
sähköasema, jolta rakennetaan uusi 110 kV ilmajohto Fingrid Oyj:n omistamalle Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettava voimajohto sijoittuu olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka
110 kV voimajohdon rinnalle. Ilmajohdon pituus on noin 12 km” väittämän kanssa melko tai
täysin samaa mieltä oli 20 % vastaajista ja täysin tai melko eri mieltä 43 % vastaajista.

Kuva 15.12. Vastaajien näkemykset Lumivaaran sähkönsiirtovaihtoehdoista
Tarkastelluista sähkönsiirtovaihtoehdoista vaihtoehto A sai selvästi enemmän kannatusta
kuin vaihtoehto B. Varsin suuri osa vastaajista (28 % ja 37 %) ei osannut sanoa kantaansa.
Toiveet jatkosuunnittelulle.
Vastaajat esittivät avoimissa vastauksissaan toiveita hankkeen jatkosuunnittelulle ja ympäristövaikutusten arvioinnille. Vastauksissa toivottiin, että tuulivoimapuiston suunnittelussa
otetaan huomioon erityisesti paikallisten asukkaiden ja maanomistajien mielipiteet sekä
luonto ja eläimet niin, että haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
Kyselyyn vastanneet toivoivat, että tuulivoimalat sijoitetaan niin kauas asutuksesta, ettei
niistä ole haittaa alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Vastaajat toivoivat myös, että
voimalat sijoitetaan niin, ettei niistä ei ole haittaa Ukkohallan alueen kehittämiselle. Voimajohdot tulisi vastanneiden mukaan sijoittaa maakaapeleihin.
Prokonin ja Otsotuulen hankkeita tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ja hankkeena,
jotta niiden yhteisvaikutukset alueella asuvien ja lomailevien ihmisten elinoloihin ja asumisviihtyisyyteen voitaisiin arvioida. Muun muassa meluvaikutusten sekä varjostus- ja välkevaikutusten mittausmenetelmät ja mallinnukset tulee olla keskenään vertailukelpoiset. Mallinnuksessa tulee käyttää 5 MW:n ja 165 metrin napakorkeuden omaavia voimaloita.
Vastaajien mukaan hankealueen virkistyskäyttöä ei tulisi rajoittaa ja huoltoteiden tulisi olla
lähialueen asukkaiden käytössä. Tuulivoimapuiston rakentamisessa ja kunnossapidossa tulisi
käyttää mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa ja paikallisia yrityksiä.
Kyselyyn vastanneiden mukaan vaikutusten arvioinnissa tulisi arvioida erityisesti:





vaikutukset alueen matkailuun liittyvään yritystoimintaan
meluvaikutukset ja melusta aiheutuvien haittojen minimointi
yhteisvaikutukset Otsotuulen hankkeen kanssa: mm. yhteinen melumallinnus sekä
varjostus- ja välkevaikutukset
sähkönsiirron vaikutukset luonnonympäristöön ja eläimiin
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vaikutukset
purotaimen
vaikutukset
vaikutukset
vaikutukset

15.6.7

eläimiin: liito-orava, sinipyrstö, korpikolva, teeri, metso, riekko, pyy, ilves,
(tonko), raakku, hirvi, perhoset
maisemaan erityisesti Ukkohallan alueella
Lietekylän alueen sähköisiin yhteyksiin ja sähkölaitteiden toimintaan
Lietekylän alueen maankäyttöön, rajoitukset

Hanketta koskevat tiedotus

Tiedotusta koskevan kysymyksen mukaan kyselyyn vastanneet olivat saaneet varsin hyvin
tietoa Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeesta. Vastanneista 68 % oli saanut tietoa riittävästi, 20 % oli saanut tietoa, mutta ei riittävästi ja 12 % ei ollut saanut lainkaan tietoa hankkeesta.
15.7

Tuulivoimapuiston vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen ja virkistyskäyttöön

15.7.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Tuulivoimapuiston rakentamisen seurauksena ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy tuulivoimaloiden perustusten, tieyhteyksien ja sähkönsiirtoyhteyksien rakentamisesta, kiviaineksen louhimisesta, rakennusmateriaalien kuljettamisesta sekä voimalan osien kuljettamisesta
ja pystytyksestä. Rakentaminen aiheuttaa lähiympäristöön melua ja lisää liikennettä. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset meluvaikutukset ovat kuitenkin paikallisia ja kestoltaan
melko lyhytaikaisia. Eniten rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia kohdistuu lähimpänä
suunniteltuja tuulivoimaloita sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin. Rakentamisen aikaisten
vaikutusten tilapäisen luonteen vuoksi rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää
haittaa. Koska hankealueiden laajuudessa ei ole merkittäviä eroja eri vaihtoehdoissa, ei
myöskään rakentamisen aikaisissa vaikutuksissa ole merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä.
Hankealueen virkistystoimintaan (sienestys, marjastus, ulkoilu ja metsästys) kohdistuvat
vaikutukset aiheutuvat rakentamisaikana hankealueella tehtävistä maanmuokkaustoimenpiteistä, tiestön parantamisesta, puuston poistosta voimalapaikoilta ja tielinjoilta, jotka tilapäisesti heikentävät paikallisia virkistyskäytön mahdollisuuksia. Rakentamisaikana liikkumista
voidaan joutua rajoittamaan, jolloin virkistyskäyttö voi hankealueella tilapäisesti estyä.
15.7.2

Toiminnanaikaiset vaikutukset

15.7.2.1

Vaikutukset asumisviihtyvyyteen

Asumisviihtyisyyteen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Tuulivoimapuistojen asumisviihtyisyyteen kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisema-, melu- ja varjostusvaikutukset. Vaikutukset asumisviihtyisyyteen kohdistuvat erityisesti tuulivoimapuiston läheisyydessä
asuviin. Alle 1,5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista asuu 7 asukasta ja
alle kolmen kilometrin etäisyydellä 47 asukasta. Vapaa ajan asuntoja ei ole alle 1,5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloita yhtään ja alle kolmen kilometrin etäisyydellä on
seitsemän vapaa-ajan asuntoa. Voimaloita lähin asuinrakennus on hieman yli kilometrin etäisyydellä ja lähin vapaa-ajan rakennus noin 2,2 kilometrin etäisyydellä Lietekylässä hankealueen pohjoispuolella.
Maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia vaikuttaessaan alueen lähi- ja kaukomaisemaan sekä ihmisten maisemakokemuksiin. Maisemassa tapahtuvat muutokset voivat
myös heikentää läheisten asuinalueiden houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Hankealue muuttuu
tuulivoimapuiston toteutuksen myötä metsätalousvaltaisesta alueesta energiantuotantoalueeksi, jolloin paikallisesti maisemassa tapahtuvat muutokset ovat alueen läheisyydessä asuville ja alueella liikkuville merkittäviä. Tuulivoimapuiston vaikutuksia maisemaan on arvioitu
näkyvyysmallinnuksen ja valokuvasovitteiden perusteella (kohta 8.5).
Lähiseudun asutuksen kannalta merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat niille alueille, joille on sijoittunut eniten asutusta. Tällaisia alueita ovat Lumivaaran hankealueen lähiympäristön kylät Lietekylä, Oravivaara, Karpinvaara ja Peuravaara. Näkemäanalyysin mukaan tuulivoimaloita näkyy eniten hankealueen pohjoispuolisilta alueilta ja järviltä hankealu-
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een lähiympäristössä. Asutukseen kohdistuvat haitalliset maisemavaikutukset jäävät molemmissa vaihtoehdoissa kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Hankealueen pohjoispuoella olevien lähimpien asuinarakennusten, jonne voimalat näkyvät, maisemakuvan kannalta vaikutus on kuitenkin kokijasta riippuen jopa merkittävä. Oravijärven rannalta voimalat näkyvät
lähes kokonaisuudessaan, jolloin maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on kohtalainen. Oravivaaraan sijoittuu myös asutuskeskittymä peltoaukeineen. Lietekylän ja Oravivaaran alueilla
tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa korostaa alueelle suunnitellun toisen tuulivoimahankkeen voimaloiden osittainen näkyminen. Asukaskyselyyn vastanneista noin 25 % arvioi
tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman muutoksen ja noin 22 % tuulivoimaloiden näkymisen vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti.
Myös lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää asumisviihtyisyyttä.
Valot erottuvat selkeästi erityisesti pimeällä ja kirkkaalla säällä puuston latvuston yläpuolella.
Etenkin tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana, maisema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien
korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen. Lentoestevalojen maisemavaikutukset kohdistuvat samoille asuinalueille, joista on näköyhteys tuulivoimaloihin. Asukaskyselyyn vastanneista noin kaksi kolmasosaa arvioi, ettei lentoestevaloilla ole vaikutusta asumisviihtyisyyteen. Kyselyyn vastanneista 11 % arvioi vaikutukset valoisaan aikaan ja 14 % pimeään aikaan kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi.
Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia on arvioitu kohdassa 15.12. Tuulivoimaloiden tuottama
ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai häiritsevänä, jolloin se luokitellaan meluksi. Melulla
ei ole absoluuttisia desibelirajoja ja melun kokeminen on aina subjektiivista. Samanlainen
ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri tavoilla. Tasaisen äänen
on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan melun. Vaurioita kuulossa ääni voi aiheuttaa, jos se ylittää 80 desibeliä. Pitkäaikainen altistumien melulle voi aiheuttaa myös esimerkiksi uni- ja keskittymishäiriöitä.
Tuulivoimalat on suunniteltu sijoitettaviksi riittävän etäälle lähimmistä asuin- ja vapaa-ajan
rakennuksista niin, että rakennuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän meluhaittaa. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa kuitenkin molemmissa vaihtoehdoissa hankealueen ja
sen lähiympäristön äänimaisemaa. Melumallinnusten mukaan ympäristöministeriön ehdottamat melun suunnittelunohjearvot eivät ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa
vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE2 yöaikainen VNp ohjearvo (45 dB) ei ylity yhdessäkään kohteessa, mutta yksi asuinrakennus sijoittuu YM:n suositteleman suunnitteluarvon (40
dB) rajalle. Lomarakennusten osalta melun suunnitteluohjearvot eivät ylity missään kohteessa. Myöskään asuinhuoneille asetettu matalien taajuuksien ohjearvo ei ylity yhdenkään mallinnetun kohteen osalta. On kuitenkin huomioitava, että tuulivoimaloiden melu voidaan kokea
häiritsevänä tuulipuiston lähiympäristössä, vaikka ohjearvot eivät ylittykään. Asukaskyselyyn
vastanneista 29 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti. Yli puolet (56 %) arvioi, ettei tuulivoimaloiden aiheuttamalla äänellä ole
vaikutusta asumisviihtyisyyteen.
Tuulivoimaloiden vaikutuksia valo-olosuhteisiin on arvioitu kohdassa 15.13. Tuulivoimalan
lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voivat havaita valon
voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana varjona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset havaitaan parhaiten keväällä ja kesällä, kun
aurinko paistaa eniten. Varjostusvaikukset jäävät molemmissa hankevaihtoehdoissa vähäisiksi eikä ohjearvo 8 tuntia ylity yhdessäkään kohteessa. Näkymäalueanalyysin mukaan voimalat eivät näy lähimmille asuinrakennuksille, joten todellisuudessa myöskään varjostusvaikutuksia ei niille synny. On kuitenkin huomioitava, että tuulivoimaloiden varjostus- ja välkevaikutukset voidaan kokea häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn
vastanneista 10 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman varjostuksen ja 24 % tuulivoimaloiden lapojen liikkeen vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti.
Tuulivoimapuiston asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat koettuja.
Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen häiritseväksi. Asukkaat kokevat vaikutukset yksilöllisesti, mikä käy ilmi myös asukaskyselyn tulok-
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sista. Esimerkiksi kaikki lähellä asuvat eivät välttämättä arvioi hankkeen vaikutuksia kielteisiksi, mutta toisaalta varsin kaukanakin asuvat voivat arvioida vaikutukset kielteisiksi. Asukaskyselyn mukaan 46 % kyselyyn vastanneista arvioi tuulivoimapuiston vaikuttavan maisemaan, 51 % hiljaisuuteen ja 47 % rauhallisuuteen kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Asumisviihtyisyyteen yleisesti tuulivoimapuistohankkeen arvioi vaikuttavan melko tai erittäin
kielteisesti 13 % asukaskyselyyn vastanneista. Vastanneista 54 % arvioi, ettei hankkeella ole
vaikutuksia asumisviihtyisyyteen ja 20 %, että hankkeen vaikutukset ovat melko tai erittäin
myönteiset.
15.7.2.2

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle ei sijoitu virkistysreittejä tai muita virkistyskohteita, joihin vaikutukset suoraan kohdistuisivat. Muiden metsätalousalueiden tavoin Lumivaaran hankealuetta voidaan
käyttää virkistykseen, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Asukaskyselyn vastaajista noin 45 % tunsi hankealueen ja oli liikkunut alueella. Noin 36 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä hankealuetta harrastuksiin tai muihin toimintoihin. Aluetta käytetään marjastukseen, liikkumiseen yleisesti, ulkoiluun ja lenkkeilyyn sekä luonnon tarkkailuun. Metsästykseen aluetta käyttää noin puolet niistä, jota ilmoittivat käyttävänsä aluetta
harrastus- tai muuhun toimintaan. Paljakka-Ukkohallan yhdyslatu (kesäkäytössä osa Köngäskierrosta) kulkee Lietekylän kautta noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Lumivaaran hankealue sijoittuu Lietekylän metsästysseuran metsästysvuokra-alueille. Hankealueen läheisyydessä on myös valtion maita, joilla tapahtuu metsästystä. Metsästykseen
kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty erikseen luvussa 17.
Tuulivoimapuiston vaikutukset hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöön ovat
kokonaisuutena varsin vähäiset. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista
eikä virkistyskäyttöä. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta
näiden alueiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on varsin pieni. Tuulivoimapuiston
toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä voimakkaasti ja maisemassa
tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä
häiritsevänä. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pelot voivat heikentää alueen virkistyskäytön miellyttävyyttä. Alueen virkistyskäyttäjien ympäristö muuttuu tuulivoimarakentamisen seurauksena, mutta kokonaisuutena vaikutukset ovat vähäisiä. Talviaikaan alueella
liikkumiseen voi kohdistua vähäisiä rajoitteita lapoihin tai rakenteisiin muodostuvan jään
irtoamisriskin vuoksi. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein. Hyötynä voidaan
arvioida, että hankealueen tiestön paranemisen seurauksena alueen saavutettavuus ja liikkuminen alueella helpottuu alueen virkistyskäyttäjille.
Asukaskyselyn vastaajista 59 % arvioi, ettei tuulivoimapuiston toteuttamisella ole vaikutusta
hankealueen virkistyskäyttöön. Vastaajista 23 % arvioi tuulivoimapuiston heikentävän ja
vain 6 % parantavan hankealueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kielteisimmin hankkeen
arvioitiin vaikuttavan metsästykseen. Kyselyyn vastanneista 29 % arvioi tuulivoimapuiston
vaikuttavan metsästysmahdollisuuksiin kielteisesti tai erittäin kielteisesti.
15.7.2.3

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen

Lumivaaran tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimapuiston
terveysvaikutukset voivat syntyä pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta.
Melun häiritsevyys voi vaikuttaa ihmisten terveyteen esimerkiksi univaikutusten kautta. Melun häiritsevyyden kokeminen ja meluherkkyys vaihtelevat yksilökohtaisesti, jolloin vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri ihmisiin. Melun lisäksi pelko ja epävarmuus tuulivoimapuiston
mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä voi aiheuttaa ahdistusta hankealueen läheisyydessä asuville ihmisille.
Tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on käsitelty kohdassa 15.12. Samassa yhteydessä on
tarkasteltu melun leviämistä asuin- ja vapaa-ajan asuntojen alueille sekä verrattu tuulivoimapuiston aiheuttamaa melua valtioneuvoston hyväksymiin melutason ohjearvioihin sekä
ympäristöministeriön suosittelemiin yöajan suunnitteluohjearvoihin. Melumallinnusten mukaan ympäristöministeriön ehdottamat melun suunnitteluohjearvot eivät ylity yhdessäkään
asuin- tai lomarakennuksessa vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE2 yöaikainen VNp ohjearvo (45 dB) ei ylity yhdessäkään kohteessa, mutta yksi asuinrakennus sijoittuu YM:n suo-
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sitteleman suunnitteluarvon (40 dB) rajalle. Lomarakennusten osalta melun suunnitteluohjearvot eivät ylity missään kohteessa. Myöskään asuinhuoneille asetettu matalien taajuuksien ohjearvo ei ylity yhdenkään mallinnetun kohteen osalta. Toisaalta, vaikka ohjearvot eivät
ylittyisikään, voivat asukkaat silti kokea tuulivoimapuistolla olevan vaikutuksia terveyteen
tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten sekä terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyvien
pelkojen kautta. Pelkojen merkittävyys on sidoksissa tuulivoimapuiston laajuuteen ja rakennettavien tuulivoimaloiden määrään sekä siihen, miten lähellä asuinrakennuksia tuulivoimalat
sijaitsevat.
Asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuiston vaikutuksista ympäristön terveellisyyteen selvitettiin asukaskyselyn yhteydessä. Asukaskyselyn avoimien vastausten perusteella erityisesti
tuulivoimaloiden meluun liittyvät vaikutukset koettiin epävarmuutta ja myös mahdollisia
terveysriskejä synnyttäviksi. Asukaskyselyn vastaajista 11 % arvioi tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset ympäristön terveellisyyteen kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kyselyyn
vastanneista vain 3 % arvioi vaikutukset myönteisiksi ja 68 % vastaajista oli sitä mieltä,
ettei tuulivoimapuiston toteuttamisella ole vaikutusta ympäristön terveellisyyteen.
Tuulivoimaloihin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen
ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin
ja lapoihin kertyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aiheuttaa vaaraa tuulivoimapuiston alueella
liikkuville, kuten virkistyskäyttäjille. Vaarasta ilmoitetaan tuulivoimapuiston alueella varoituskyltein. Asukkaat voivat kuitenkin kokea tuulivoimaloiden vaikuttavan turvallisuutta heikentävästi. Asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuiston vaikutuksista ympäristön turvallisuuteen selvitettiin asukaskyselyn yhteydessä. Asukaskyselyyn vastanneista 14 % arvioi tuulivoimapuiston vaikuttavan ympäristön turvallisuuteen kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Vastaajista vain 4 % arvioi hankkeen vaikutukset turvallisuuteen myönteisiksi. 66 % vastaajista
oli sitä mieltä, ettei tuulivoimapuiston toteuttamisella ole vaikutusta ympäristön turvallisuuteen.
15.7.2.4

Muut sosiaaliset vaikutukset

Tuulivoimapuiston rakentamisen voidaan kokea heikentävän hankealueen lähiympäristön
arvostusta asuinalueena ja vapaa-ajan asuntoalueena sekä alentavan kiinteistöjen arvoa.
Asukaskyselyn vastaajista 27 % arvioi, että tuulivoimapuistohanke vaikuttaa kielteisesti tai
erittäin kielteisesti lähialueen kiinteistöjen arvoihin. Asukaskyselyn vastaajista 22 % arvioi
tuulivoimapuistohankkeen heikentävän alueen arvostusta asuinalueena ja 27 % arvostusta
vapaa-ajan asuntoalueena. Tutkimustietoa tuulivoimapuistojen vaikutuksista alueiden arvostukseen tai kiinteistöjen arvon alenemiseen ei ole saatavilla, mutta asukkaiden kokemana
vaikutuksena asia on kuitenkin merkittävä.
15.8

Sähkönsiirron vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa. Sähkönsiirron vaihtoehdossa VEA tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen koillispuolelle sijoittuvalle uudelle sähköasemalle, jolta on liittymä olemassa olevaan Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohtoon. Suunniteltu sähköasema tulee metsäiseen ympäristöön etäälle asutuksesta. Vaihtoehdossa VEB hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema,
jolta rakennetaan uusi 110 kV ilmajohto olemassa olevalle Seitenoikean sähköasemalle.
Suunnitellun sähkönsiirtoreitin läheisyyteen ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 11,7 kilometriä, josta noin 10,5 kilometriä sijoittuu olemassa olevan 110 kV voimajohdon rinnalle ja noin kaksi kilometriä uuteen maastokäytävään.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirron keskeiset sosiaaliset vaikutukset syntyvät sähköasemien ja
voimajohtojen aiheuttamista muutoksista asumisviihtyvyydessä ja virkistyskäytössä. Vaikutukset asumisviihtyvyyteen kohdistuvat erityisesti niille alueille, joissa vakituista ja/tai vapaa-ajan asutusta sijoittuu rakennettavan voimajohdon välittömään ympäristöön.
15.8.1.1

Asumisviihtyisyys

Suurimmat sähkönsiirron vaikutukset asumisviihtyisyyteen kohdistuvat reittiosuudelle, jossa
voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään vaihtoehdossa VEB. Valtaosa sähkösiirtoreitistä sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle. Tällöin uusi voimajohto ei aiheuta uusia asumis-
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viihtyisyyteen kohdistuvia vaikutuksia, koska nykyinen voimajohto on kuulunut lähialueen
asukkaiden päivittäiseen elämään jo ennen uuden voimajohdon rakentamistakin. Tällä osuudella uusi voimajohto kuitenkin voimistaa olemassa olevan voimajohdon vaikutuksia.
Sähkönsiirron vaikutuksista erityisesti ilmajohdon aiheuttamat maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia ja vaikuttavat asumisviihtyisyyteen. Voimajohto on ennen kaikkea
esteettinen haitta, mutta metsäalueella myös maisemallinen haitta pirstoessaan metsäalueen. Maisemavaikutukset ovat pääosin paikallisia, mutta voivat avoimilla peltoalueilla kohdistua laajalle alueelle. Maisemavaikutuksen kokemiseen vaikuttaa merkittävästi havainnoitsijan
suhtautuminen voimajohtoihin. Lumivaaran sähkönsiirtoreittiä lähin asutus sijaitsee Karpinvaarassa, noin 500 metrin, ja Matinvaarassa, noin 800 metrin etäisyydellä nykyisestä voimalinjasta. Molemmilla alueella haittavaikutuksia saattaa kohdistua asuin- ja lomarakennusten
maisemakuvaan. Suojavyöhykettä jää kuitenkin rakennusten ja voimajohdon väliin näköesteeksi ja mikäli suojapuustoa ei hakata kokonaan pois, vaikutukset ovat kummassakin tapauksessa vähäisiä.
Sähköasemat synnyttävät jonkin verran matalataajuista huminaa, joka on kuultavissa sähköaseman välittömässä läheisyydessä. Korkeajännitevoimajohto voi puolestaan aiheuttaa ns.
koronamelua, jonka voimakkuus riippuu jännitteestä. 110 kV linjalla korona on melko vähäistä ja kuuluu selvimmin siirtolinjan alla pylväiden luona. Melu vaimenee kuulumattomiin
alle 100 metrin matkalla. Voimajohdon mahdollinen koronamelu voi aiheuttaa ajoittaista
viihtyvyyshaittaa voimajohdon välittömässä läheisyydessä. Koska voimajohdon läheisyyteen
ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia, ovat sähkönsiirron melusta aiheutuvat haitat asumisviihtyisyydelle kokonaisuutena melko vähäisiä. Uusi voimajohto voidaan kuitenkin kokea
asumisviihtyisyyttä heikentävänä, vaikka melun ohjearvot eivät ylittyisikään.
Voimajohto voi heikentää lähietäisyydellä asuvien ihmisten viihtyvyyttä myös voimajohtojen
sähkö- ja magneettikenttien terveysriskeihin liittyvien pelkojen seurauksena. Voimajohto voi
vaikuttaa myös yhteisöllisyyteen aiheuttamalla jännitteitä kyläyhteisön sisällä esimerkiksi
siitä, kenen maille voimajohto sijoittuu ja kenen kiinteistöjen arvoon voimajohto mahdollisesti vaikuttaa.
Voimajohdon rakentamisen ei arvioida merkittävästi heikentävän elinoloja tai viihtyisyyttä.
Voimajohdosta ei myöskään arvioida aiheutuvan suoria terveyshaittoja.
15.8.1.2

Virkistyskäyttö

Voimajohto ei estä alueen virkistyskäyttöä, joten siitä ei aiheudu merkittäviä haittoja ulkoilijoille, marjastajille, luontoharrastajille tai muille luonnossa liikkuville. Johtoalueella liikkuvat
voivat kuitenkin kokea voimajohdon heikentävän alueen virkistyskäytön miellyttävyyttä lähinnä maisemassa tapahtuvien muutosten sekä mahdollisiin terveys- ja turvallisuusriskeihin
liittyvien pelkojen seurauksena. Toisaalta voimajohto voi myös lisätä virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla esimerkiksi ulkoilijoille uusia kulkureittejä, metsästäjille uusia passipaikkoja
ja suunnistajille maamerkkejä suunnistamista helpottamaan.
15.9

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen

Tuulivoimapuistojen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää erityisesti tiedottamalla hankkeen etenemisestä ja jatkosuunnittelusta lähialueen asukkaita sekä vapaaajan asuntojen omistajia ja käyttäjiä. Erityisesti rakentamisen aikana tiedottamisen merkitys
korostuu, jotta asukkaat ovat tietoisia sekä liikenteen ajoittumisesta että rakentamisen häiriöiden kestoajasta. Tiedottamisella voidaan lieventää myös tuulivoimapuistojen aiheuttamia
huolia tai epävarmuutta. Myös rakentamisen aikaisen liikenteen ohjaamisella vähemmän
häiriötä aiheuttaville tieosuuksilla voidaan vähentää haitallisia vaikutuksia.
Ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden, loma-asukkaiden, maanomistajien ja metsästysseurojen näkemykset siitä, mihin tuulivoimalaitokset ja voimalinjat olisi hyvä sijoittaa ja mitkä alueet tulisi
jättää rakentamatta. Jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä ympäristön kannalta hyväksyttäviin ja
yleiseen etuun sovitettuihin, taloudellisesti järkeviin ratkaisuihin.
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Hankealueen ja sen lähiympäristön luonnon toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi seurantamittausten tekeminen säännöllisin väliajoin tuottaa tutkittua tietoa tuulivoimapuiston
vaikutuksista hankealueella ja sen lähiympäristössä ja vähentää aiheeseen liittyviä pelkoja.
Myös asukkaiden ja loma-asukkaiden näkemyksiä tuulivoimapuiston suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan aikaisista kokemuksista tulisi mahdollisuuksien mukaan selvittää tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.
Turvallisuuteen liittyviä riskejä sekä rakentamisen että tuulivoimapuistojen käytön aikana
voidaan vähentää tiedottamisen avulla sekä jatkosuunnittelun keinoin. Erityisesti sellaiset
virkistysreitit ja rakenteet, joita käytetään talviaikana, tulee sijoittaa riittävän etäälle tuulivoimaloista.
Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi tuulivoimaloiden lentoestevaloissa tulisi pyrkiä käyttämään sellaista merkintätapaa, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä lähialueiden
asukkaille. Lentoestevalojen toteutustapa määritellään lentoestelupamenettelyn yhteydessä.
15.10

Arvioinnin epävarmuustekijät

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja erityisesti koettujen vaikutuksien
arviointi on haastavaa, koska vaikutuksien kokeminen on subjektiivista. Eri henkilöt kokevat
vaikutukset eri tavoin ja myös hankealueen merkitys asukkaiden elinympäristössä on kullekin asukkaalle ja loma-asukkaalle erilainen. Tästä johtuen yleistävään vaikutusten arviointiin
liittyy aina epävarmuutta. Tehdyn asukaskyselyn avulla on saatu esille, millaisia näkemyksiä
lähialueen asukkailla ja loma-asuntojen omistajilla on tuulivoimapuiston vaikutuksista.
Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään esimerkiksi vaikutusarviointien tulosten tai hankkeesta riippumattomien uutisten tai tapahtumien perusteella. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat siis osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan.
Arvioinnin ajankohta vaikuttaa myös vaikutusten kokemiseen. Suunnitteluvaiheessa tuulivoimapuiston synnyttämät muutokset elinympäristössä ovat vielä epäselviä, eikä tuulivoimaloista ole välttämättä aikaisempaa vertailevaa kokemusta. Esimerkiksi tuulivoimaloista aiheutuva ääni voi olla monille asukkaille vieras ja vaikeasti arvioitavissa.
Koska hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden arviointi perustuvat pääosin
hankkeen muihin vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin, myös niiden epävarmuustekijät vaikuttavat ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

153

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

PROKON Wind Energy Finland Oy

VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

15.11

154

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu



Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueella ja sen läheisyydessä asuvien ihmisten ympäristöön ja asumisviihtyisyyteen pääosin maisema-, melu- sekä valo- ja varjostusvaikutusten kautta.



Tuulivoimapuiston asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin kokemusperäisiä. Vaikutusten kokemisessa on suuria yksilökohtaisia eroja.



Asukaskyselyn vastaajista yli puolet (53 %) arvioi, ettei tuulivoimapuistolla ole vaikutuksia asuinalueen ympäristön viihtyisyyteen. 20 prosenttia kyselyyn vastanneista
arvioi vaikutukset myönteisiksi ja 13 prosenttia kielteisiksi.



Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä tulevaisuudessakaan, mutta tuulivoimaloiden näkyminen, ääni, lapojen liike ja varjostus muuttavat alueen metsäistä ympäristöä, minkä asukkaat voivat kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä.



Kirjallisuuden ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen teettämien kyselytutkimusten mukaan voimaloiden vaikutusalueella asuvat ihmiset eivät koe tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua häiritsevänä.



Tuulivoimaloihin ei liity juurikaan onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen ovat vähäisiä. Tästä huolimatta asukkaat voivat kokea tuulivoimapuiston
heikentävän turvallisuutta hankealueella ja lisäävän pelkoa hankealueella liikkuvien
keskuudessa.



Tuulivoimaloista ei aiheudu merkittäviä ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Mahdolliset terveyshaitat voivat syntyä pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten
kautta. Lukuunottamatta yhtä asuinrakennusta, joka sijoittuu Ympäristöministeriön
suunnitteluohjearvon rajalle (40 dB), eivät suunnitteluohjarvot ylity yhdessäkään
asuin- ja lomarakennuksessa. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloilla ei ole todellisia
suoria terveysvaikutuksia. Huolet ja epävarmuudet mahdollisista terveysvaikutuksista voivat kuitenkin osaltaan vahvistaa kielteisesti koettuja terveysvaikutuksia.



Voimajohdon rakentamisesta ei arvioida vaikuttavan merkittävää haittaa elinoloihin,
viihtyvyyteen tai virkistyskäyttöön. Voimajohto ei aiheuta suoria terveyshaittoja.
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15.12

Melutasot

15.12.1

Vaikutusmekanismit

Meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana muun muassa teiden, tuulivoimaloiden
ja voimajohdon rakentamisesta sekä louhinnasta ja murskauksesta. Hankkeen käyttövaiheen
aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaamista melua. Tuulivoimalalle
ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynaamisesta melusta sekä lavan
ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin
puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007).
Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu muun muassa maan
rakenteesta, tuulen suunnasta sekä sen nopeudesta ja lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun
kuuluvuuden kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustamelua aiheuttavat muun muassa liikenne, ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina).
Voimajohdon rakentamisesta aiheutuva melu on laadultaan rinnastettava tuulivoimapuiston
rakentamisen kanssa. Melu on paikallista ja ohimenevää, sillä voimajohdon rakentamisen
työmaa on jatkuvasti etenevä. Hankkeen toiminnan aikana voimajohdosta saattaa kostealla
ilmalla aiheutua niin sanottua koronapurkausta. Koronapurkaus aiheuttaa paikallista sirinää.
15.12.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Tuulivoimapuiston rakentamisen aiheuttamaa melua on arvioitu sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei ole tarkasteltu, koska tuulivoimaloille tehdään vain yksittäisiä huoltokäyntejä
vuodessa. Lapojen pyörimisestä aiheutuvat, toiminnan aikaiset meluvaikutukset on arvioitu
asiantuntija-arviona mallinnusten pohjalta.
Toiminnan aikaisen melun mallinnus on tehty kansainvälisen standardin ISO 9613-2 sekä
ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevien ohjeiden 2/2014 (Ympäristöministeriö 2014) mukaisesti käyttäen tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin
kehitettyä WindPro 2.8-laskentaohjelmaa. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen
digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia.
Tuulivoimapuiston melu on mallinnettu ilman taustamelua. Mallinnus kuvaa teoreettista tilannetta, jossa tuuli suuntautuu tarkasteltavaan pisteeseen jokaiselta voimalalta yhtäaikaisesti. Kaikki tarkastelussa kulloinkin olevat voimalat ovat yhtäaikaisesti toiminnassa. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan siten, että huomioidaan voimaloiden ominaisuudet, kokonaismäärä ja sijoittelu. Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet perustuvat hankkeesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu on mallinnettu erikseen kaikille tarkastelluille
vaihtoehdoille ilman taustamelua. Mallinnuksissa tuulivoimaloiden on oletettu pyörivän jatkuvasti jolloin äänitaso on sama sekä päivä- että yöaikana. Tuulen nopeutena käytettiin 8,0
m/s, jolloin tuulivoimalan synnyttämä melu on voimakkaimmillaan. Suuremmissa, yleensä yli
10 m/s nopeuksissa tuulen aiheuttama luontainen melu peittää tuulivoimaloiden melun alleen. Pienemmissä nopeuksissa sekä melun voimakkuus että vastaavasti taustamelu on vähäisempää.
Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää
melun leviämisen keskiäänitasokäyrät viiden desibelin välein. Lisäksi mallinnuksissa on erikseen laskettu äänitasot tuulivoimapuistoalueen ympäristössä olevissa melulle herkissä kohteissa. Keskiäänitasoja (LAeq) on verrattu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisiin
ohjearvoihin melutasoista sekä YM:n suosittelemiin tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoihin.
Melumallinnuslaskelmat on esitetty erillisessä raportissa. Melun leviämiskartat on esitetty
kohdassa 15.12.5 (Kuvat 15.14 ja 15.15).
Leviämiskartat osoittavat teoreettisen maksimin melun leviämiselle, eli mallinnuksessa oletetaan tuulevan yhtä aikaa yhtä kovaa jokaisesta ilmansuunnasta. Todellisuudessa melu ei ole
yhtä aikaa maksimitasossa jokaisessa osassa tuulivoimapuistoa, mallinnuskartta on yhdistelmä kaikista mahdollisista pahimmista tilanteista melun leviämisen suhteen, eli se osoittaa,
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minne saakka mallinnettu melutaso voi pahimmillaan eri ilmansuunnissa ulottua, jos kohde
sijoittuu myötätuulen puolelle kulloistakin tuulensuuntaa. Kuvassa 15.11 on esitetty ero teoreettisen tuulimallinnuksen ja todellisen tilanteen välillä. Lumivaaran tuulivoimapuiston alueella yleisin tuulensuunta on lounaasta kohti koillista (Tuuliatlas).
Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu on mallinnettu erikseen myös matalataajuiselle
melulle VTT:n ehdotuksen VTT-R-04565-13 (Nykänen ym. 2013) mukaisin menetelmin, joiden soveltuviin osiin ei ole esitetty muutoksia ympäristöhallinnon ohjeessa tuulivoimaloiden
melun mallintamista koskevassa ohjeessa 2/2014 (Ympäristöministeriö 2014). Menetelmä
sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä. Koska etenkin lomaasunnoissa on ääneneristävyydessä suuria vaihteluita, on arviointiin lisätty myös äänitason
vertailu ohjearvoon rakennuksen ulkopuolella. Tuulivoimaloiden matalataajuisen melun päästötiedot saatiin voimalan valmistajalta.
Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden, tieväylien ja tuulivoimaloiden yhteismelua on
arvioitu asiantuntijan toimesta sanallisesti. Arviointi on tehty laadittujen mallinnusten sekä
samankaltaisten projektien tuomien kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena on esitetty
arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nykyisiin melutasoihin.
WindPro 2.8- melumallinnukset on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä, ins. AMK
Janne Märsylä sekä matalataajuisen melun mallinnuksista on vastannut projektipäällikkö,
ins. Mauno Aho. Melusta aiheutuvia vaikutuksia on arvioinut projektipäällikkö Leila Väyrynen.

Kuva 15.13. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen
mukaisesta tuulivoimamelun leviämisestä alhaalla.
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15.12.3

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on antanut päätöksessään 993/1992 melutason ohjearvot. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätöksessä
määritetään päivä- ja yöajan maksimimelutasot ulkoalueille asumiseen käytettävillä alueilla.
Ympäristöhallinnon ohjeissa tuulivoimaloille on määritelty suunnitteluarvot päivä- ja yöajan
keskiäänitasojen maksimiarvolle. Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia
tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen ohjearvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteet tulee olla
tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden
desibelin lisä äänenvoimakkuuteen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuiselle melulle
ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Mittaus- tai laskentatuloksia vertailtaessa näihin ohjearvoihin niihin ei tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin matalataajuista melua koskien.
Melumallinnukset on suoritettu noudattaen uusimpia ohjeita. Tämän YVA-hankkeen laskentaparametreina on käytetty Ympäristöministeriön ohjetta 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun
mallintaminen”. Melumallinnuksissa on ohjeiden mukaisesti lisätty 2 desibeliä voimalaitostoimittajan ilmoittamaan melupäästön takuuarvoon, koska osa suunniteltujen voimalaloiden
perustuksista sijoittuvat yli 60 metriä korkeammalle kuin alle kolmen kilometrin etäisyydelle
tuulivoimaloista sijoittuvat häiriintyvät kohteet.
Taulukko 15-2. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot (VNp
993/1992).
Vaikutuskohde
Ulkona

Klo 7-22

Klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet
Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet
Opetus ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

40 dB

35 dB
35 dB
45 dB

30 dB
-

3) 4)

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöajan ohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvoja.
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Taulukko 15-3. Ympäristöministeriön ohjeissa melun tuulivoimahankkeiden suunnitteluohjearvot.
Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot

LAeq
klo 7-22

LAeq
klo 22-7

asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen
käytettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla

45 dB

40 dB

loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien
ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla*

40 dB

35 dB

muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla)

ei sovelleta

ei sovelleta

Ulkona

*yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä

Taulukko 15-4. Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot
Terssin keskitaajuus, Hz
Painottamaton
keskiäänitaso
sisällä
Leq, 1h, dB
15.12.4

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

Melun nykytilanne

Nykytilanteessa melua hankealueelle aiheutuu esimerkiksi liikenteestä ja maa- ja metsätalouskoneista. Merkittävin liikennemelun lähde hankealueen pohjoispuolelle sijoittuva Lietekyläntie. Teiden lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo aiheuttaa hetkellisesti 50–70 desibelin
äänitason.
Tuulivoimapuistoalue on pääosin metsätalouskäyttöön soveltuvaa metsäaluetta. Hankkeen
tuulivoimapuistoalueella tehdään metsänhoitotoimenpiteitä metsäkoneilla. Metsätalouskoneet
nostavat ajoittain työskennellessään lähiympäristön äänitasoa 50–70 desibeliä.
Muut äänimaiseman vaikuttavat tekijät ovat pelto- ja maaseutumaisilla alueilla käytössä
olevat maatalouskoneiden äänet. Toiminnassa oleva traktori synnyttää muutaman sadan
metrin päähän 50-70 desibelin äänitason. Hankealueella ei ole peltoalueita.
Hiljaisena, melko tyynenä päivänä äänitaso on tämän tyyppisillä alueilla ilman mainittuja
liikenteen ja koneiden ääniä luokkaa 20 - 30 desibeliä. Suomalaisessa metsämaastossa tuulikohina ja puiden kahina vaihtelee välillä 30 - 70 desibeliä, riippuen tuulennopeudesta. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 desibeliä.
15.12.5

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset äänimaisemaan

15.12.5.1

Rakentamisen aikainen melu

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melua syntyy huoltoteiden, voimaloiden perustusten
ja kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun kannalta merkittävimmät
vaiheet ovat teiden ja perustusten rakentamisen aikana, jolloin voi esiintyä myös vähäisissä
määrin impulssimaista melua. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa
olevaa työkoneiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia
nostoja lukuun ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuistoaluetta laajemmalle. Työkoneiden äänitehotasot ovat suurimmillaan paikallisesti yhteensä noin 115 desibeliä. Melu vaimenee avoimessakin maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 metrin ja alle 45 desibelin tasolle noin 1,2 kilometrin etäisyydellä (geometrinen vaimenema: L=Lwa+3+11-20lg(d)).
158

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

Voimaloiden rakennuspaikat ja rakennettavat uudet tiet sijoittuvat lähimmillään yli kilometrin
etäisyydelle lähimmistä vakituisista asuinrakennuksista. Tällä etäisyydellä ei Valtioneuvoston
päätöksen mukaisen, asumiseen käytettävillä alueilla sovellettavan päiväajan ohjearvon (50
dB) voida katsoa rakentamisaikana ylittyvän. Lietekyläntien varrelle sijoittuu asuinrakennuksia. Mikäli näitä teitä joudutaan paikoitellen perusparantamaan, aiheutuu parannustöistä
asuinrakennuksille hetkittäisiä meluvaikutuksia työkoneiden äänistä.
Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta yhdessä rakennuskaudessa. Melu tuulivoimapuiston
rakentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan
merkittävää haittaa lähiasutukselle. Rakentamisaikaisen liikenteen aiheuttamia melu- ym.
vaikutuksia on arvioitu kohdassa 20.4.1.
Hankkeen päättyessä tuulivoimaloiden purkamisesta aiheutuva melu on verrattavissa rakentamisen aikaiseen meluun. Melua aiheuttavat lähinnä työkoneet ja voimalaosien poiskuljetukset. Meluvaikutukset ovat hetkellisiä ja palautuvia ja kohdistuvat kerrallaan vain purkutyön alla olevalle alueelle.
15.12.5.2

Toiminnan aikainen melu

VE0
Tuulivoimapuiston rakentaminen ei toteudu, joten meluvaikutuksia ei synny.
VE1
Melumallinnus on tehty Gamesan 4,5 MW voimalatyypillä, jonka tuulivoimalavalmistajan
ilmoittama melupäästön takuuarvo (107,5 dB) on suurin tällä hetkellä markkinoilla olevista
isoista tuulivoimaloista. Takuuarvoa on lisäksi korotettu 2:lla desibelillä, koska hankealueen
ympäristön maasto on kumpuilevaa ja asuin- ja lomarakennuksia sijoittuu yli 60 metriä matalammalle kuin voimaloiden perustukset.
Melumallinnusten mukaan alue, jolla keskiäänitaso ylittää 45 dB, ulottuu enimmillään noin
600 metrin etäisyydelle voimaloista. Vaihtoehdon VE1 melulaskelmat osoittavat, että asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen VNp ohjearvo tai YM:n suosittelema yöaikainen suunnitteluohjearvo (40 dB) eivät ylity missään kohteessa. Lomarakennusten osalta
melun yöaikainen suunnitteluohjearvojen (35 dB) ei myöskään ylity.
Läheisen Natura 2000-alueen (Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) itäosaan aiheutuu mallinnuksen mukaan meluvaikutuksia. Suunnitteluohjearvo 35 dB ylittyy
noin 70 ha suuruisella osalla Natura-aluetta. Meluvaikutukset aiheutuvat hankkeen eteläisimmistä voimaloista, jotka sijaitsevat lähimpänä Natura-aluetta. Voimaloiden melu voi aiheuttaa lieviä vaikutuksia Natura-alueen itäosassa pesivälle linnustolle.
VE2
Melumallinnus on tehty samoilla parametreilla kuin vaihtoehdossa 1, mutta kymmenellä voimalalla. Melumallinnusten mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melun korkein yöaikainen
VNp ohjearvo (45 dB) ei ylity missään kohteessa, mutta yksi asuinrakennus sijoittuu YM:n
suositteleman suunnitteluohjearvon (40 dB) rajalle, mallinnettu melu kohteessa on 40,1 dB.
Lomarakennusten osalta melun yöaikainen suunnitteluohjearvojen (35 dB) ei ylity missään
kohteessa.
Läheisen Natura 2000-alueen (Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) itäosaan aiheutuu mallinnuksen mukaan meluvaikutuksia. Suunnitteluohjearvo 35 dB ylittyy
noin 80 ha suuruisella osalla Natura-aluetta. Meluvaikutukset aiheutuvat hankkeen eteläisimmistä voimaloista, jotka sijaitsevat lähimpänä Natura-aluetta. Voimaloiden melu voi aiheuttaa lieviä vaikutuksia Natura-alueen itäosassa pesivälle linnustolle.
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Kuva 15.14. Melumallinnus vaihtoehdossa VE1.

Kuva 15.15. Melumallinnus vaihtoehdossa VE2.
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15.12.6

Matalataajuinen melu

Ympäristöministeriö on 28.2.2014 julkaissut ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, jossa annetaan ohjeet laskentaparametrien asettamiseksi, jotta standardissa olevat
puutteet tuulivoiman erityiskysymyksissä tulevat käsitellyiksi ja laskentatulos on luotettava.
Lisäksi siinä esitetään menettely matalataajuisen melun laskemiseksi rakennuksen ulkopuolelle. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita.
Asumisterveysohjeen matalien taajuuksien ohjearvot on annettu asuinhuoneiden äänitasona
kolmasosaoktaaveittain. Ympäristöministeriön ohjeessa on menetelmä äänitasojen laskemiseksi rakennuksen luona ulkona. Sisällä vallitsevan äänitason arviointi tehtiin olettamalla
rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydeksi tanskalaisessa ohjeessa DSO1284:2011 olevat
arvot.
Menetelmä sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä. Koska etenkin
loma-asunnoissa on ääneneristävyydessä suuria vaihteluita, on arviointiin lisätty myös äänitason vertailu ohjearvoon rakennuksen ulkopuolella.
Äänitason määrittäminen asuinhuoneessa on tarkan lopputuloksen saamiseksi tehtävä yksilöllisesti. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys riippuu rakenteista ja etenkin mahdollisista tuuletusaukoista, ikkunoista ja ovista ja niiden suhteesta seinän kokonaispinta-alaan.
Lisäksi ääneneristävyys vaihtelee äänen taajuuden mukaan. Asuinhuoneen äänitasoon vaikuttaa lisäksi huoneen tilavuus, äänelle altistuvan seinän pinta-ala sekä huoneen sisustuksen
absorptio. Nämäkin vaihtelevat taajuuden mukaan. Siten tässä käytetty vaimennuksen arvo
on keskimääräinen ja yksittäistapauksissa todellinen arvo voi vaihdella tästä.
Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisella menettelyllä
ja saatuja tuloksia verrattiin Asumisterveysohjeen 1/2003 matalataajuisen melun ohjearvoihin asuinhuoneissa.

Kuva 15.16. Matalataajuisen melun mallinnuspisteet A-I.
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Suunniteltujen voimaloiden terssispektri oli käytettävissä. Valmistajan toimittaman dokumentin mukaan siinä esitettyihin arvoihini on lisättävä 2 dB, jolloin se on valmistajan ilmoitettu arvo melupäästölle. Tämä lisäys tehtiin tersseittäin ilmoitettuihin melupäästöarvoihin.
Laskennassa huomioitiin myös voimaloiden ja rakennusten korkeuserot ja ohjeen mukaisesti
niiden ylittäessä 60m melupäästöön lisättiin 2 dB. (Eli joissain kohteissa laskennassa lisättiin
ilmoitettuun melupäästöön yhteensä 4 dB.)
Rakennusten ulkoseinien ääneneristävyyden oletettiin olevan DSO1284 mukaiset.
Matalataajuinen melu on voimakkainta kohteen A Asuinrakennus (Kummuntie 14) luona,
jossa se ulkona pahimmillaan ylittää asuinhuoneiden ohjearvon noin 6 dB taajuudella 125
Hz. (kuva 15.7). Sisällä ohjearvo ei ylity ja pahimmillaan melu on noin 12 dB alle ohjearvon
taajuudella 50 Hz.
Pienitaajuinen melu sisällä pahimmillaan ylittää kuulokynnyksen noin 2 dB taajuudella 200
Hz. kohteessa A Asuinrakennus (Kummuntie 14).

Kuva 15.17. Matalataajuisen melun mallinnus tuulivoimapuistoa lähimmän asuinrakennuksen
kohdalla. (Mallinnuspiste A)
Muiden mallinnettujen lähimpien asuinrakennusten tai lomarakennusten kohdalla matalataajuinen melu jää selvästi alle ohjearvojen sisätiloissa (kuvakooste 15.18). Sisämelu mallinnetuissa rakennuksissa on 14-16 dB alle ohjearvojen taajuudella 50 Hz.
Kuulokynnyksen ylittävää melua ei esiinny rakennusten sisällä.
Ulkona matalataajuinen melu ylittää sisämelun ohjearvon kaikissa mallinnetuissa kohteissa
hieman. Ylitykset ovat 1,5-3,8 dB:n luokkaa.
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Muut mallinnetut asuin- tai lomarakennukset. (Mallinnuspisteet B-I)
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15.12.7

Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset äänimaisemaan

Sähkönsiirrosta aiheutuvat vaikutukset äänimaisemaan muodostuvat pääsääntöisesti hankkeen rakentamisaikana. Ennen varsinaista rakentamista melua muodostuu metsänraivauksista uusien johtokäytävien alueilla. Aiheutuva melu on normaalia metsänkaadoista aiheutuvaa
ääntä, jota synnyttävät metsäkoneet ja runkoja poiskuljettavat ajoneuvot.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEA ei rakenneta ilmajohtoja. Vaikutuksia äänimaisemaan syntyy
ainoastaan rakentamisen aikana kun maakaapelia varten kaivetaan kaapelioja huoltoteiden
yhteyteen. Vaihtoehdossa VEB voimajohtojen rakentamisen aikana melua aiheutuu kaivinkoneista, nostureista (voimajohtojen rakentamisessa), kaapelinvetokoneista, johtimien päiden
yhteen ampumisesta ja ajoneuvoliikenteestä. Voimajohtojen rakentamista voidaan kuvata
ns. liikkuvaksi rakentamiseksi, jossa rakennustyömaa etenee jatkuvasti. Voimajohtojen rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia voidaan pitää paikallisina ja kestoltaan lyhytaikaisena,
koska työmaa liikkuu varsin lyhyessä ajassa, keskimäärin muutamassa päivässä, häiriintyvän
kohteen ohi.
Voimajohdon käytönaikaisessa vaiheessa tuulivoimapuistoalueella sijaitseva muuntoasema
synnyttää jonkin verran matalataajuista huminaa. Tämä on kuultavissa muuntamon välittömässä läheisyydessä, mutta sähköasema-alueen ulkopuolella se vaimenee kuulumattomiin.
Korkeajännitevoimajohto synnyttää käytönaikaisessa vaiheessa etenkin kostealla säällä ns.
koronamelua, jonka voimakkuus riippuu jännitteestä. 110 kV voimajohdolla korona on melko
vähäistä. Koronamelu aiheutuu johtimien pinnalla, jossa kosteuden myötävaikutuksella sähkövirta purkaantuu eristeen pintaa ja osin myös ilmaa pitkin johtimesta pylvään rakenteeseen. Koronamelu on luonteeltaan melko korkeataajuista sirinää, joka kuuluu selvimmin
johtimien alla pylväiden luona ollen siinäkin alle 45 dB. Tämä melu vaimenee kuulumattomiin
alle 100 metrin matkalla.
Kokonaisuutena hankkeen sähkönsiirrosta aiheutuvat muutokset äänimaisemaan ovat hyvin
vähäisiä ja paikallisia.
15.12.8

Vaikutusten lieventäminen

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia meluhaittoja voidaan vähentää huolellisella työn
suunnittelulla sekä vähän melua tuottavin konein ja työmenetelmin. Maanrakennustöiden
aikana syntyviä ylijäämämassoja voidaan tarvittaessa käyttää meluesteinä töiden ajan. Todennäköisyys näiden tarpeelle on kuitenkin hyvin pieni.
Linnustoon ja eläimistöön kohdistuvien meluhaittojen vähentämiseksi äänekkäimmät työvaiheet tulisi pyrkiä ajoittamaan pesintä- ja poikimisaikojen ulkopuolelle.
Tuulivoimapuiston toiminnan aiheuttamia meluhaittoja vähennetään tehokkaimmin huolellisella tuulivoimaloiden valinnalla ja sijoittelulla. Eri valmistajien saman tehoisissa tuulivoimaloissa on eroja, mutta yleensä melu lisääntyy tuulivoimalan tehon kasvaessa. Modernien
tuulivoimalaitosten lähtöäänitasoa voidaan tarvittaessa rajoittaa laitoksen säätö- ja ohjausjärjestelmän avulla siten että äänitaso voidaan pitää alle ohje- ja suositusarvorajojen alatuulen puolen tilanteissa.
Prokon Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeessa vaikutuksia äänimaisemaan voisi vähentää
ainakin pienemmän tuulivoimapuistovaihtoehdon VE1 valinnalla tai tuulivoimaloiden voimalamäärän vähentämisellä ja uudelleen sijoittelulla tai hiljaisemman voimalamallin valinnalla.
15.12.9

Arvioinnin epävarmuustekijät

Melun leviämislaskentojen epävarmuus muodostuu emission, eli äänitehotason epävarmuudesta, äänen etenemisen osalta pääosin ilman eri kerrosten lämpötilojen ja ilmavirran pyörteisyyden aiheuttamasta epävarmuudesta sekä vastaanottopisteen taustamelusta. Selvityksessä on arvioitu, että laskennan epävarmuus on korkeimmalla äänitasolla noin +3 dB ja
matalimmalla -6 dB, johtuen tuulisuustilastojen sekä melun todellisen leviämisen epävarmuuksista. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että kaikki epävarmuustekijät on huomioitu melun laskennassa käyttämällä parametreja, jotka on asetettu korkeimman melutason
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antaviksi. Tällöin laskentatulosten ylittävä melutaso on huomattavasti epätodennäköisempi
kuin sen alittava.
Melumallinnusta tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät siinä esiintyvät melutasot esiinny
yhtäaikaisesti joka puolella tuulivoimapuistoa. Mallinnuksen tulokset vastaavat pääosin tilannetta myötätuulen vallitessa tuulivoimalalta tarkastelupistettä kohti. Melutasojen toteutuminen maastossa riippuu merkittävästi tuuliolosuhteista.
Mallinnuksessa käytettiin uusien voimaloiden lähtömelutasona (LWA) 107,5 desibeliä, jota
vielä korotettiin 2:lla desibelillä maaston korkeuserojen vuoksi. Lopullisen voimalan tyyppiä
ei ole määritelty ja on siten mahdollista, että valittavan voimalan lähtömelutaso on YVA:ssa
käytettyä huomattavasti matalampi.
Matalataajuisen melun lähtötiedoissa ei viitattu melun olevan kapeakaistaista tai äänesmäistä. Ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 ei tässä suunnitteluvaiheessa vaadita melun impulssimaisuuden tai merkityksellisen sykinnän olettamista, ellei sitä ole erikseen mainittu.
Myöskään kapeakaistaisuuskorjausta ei matalataajuisen melun laskentaan tehdä, sillä Asumisterveysohjeen ohjearvot ovat taajuuskohtaiset ja siten melun mahdollinen kapeakaistaisuus tulee huomioiduksi.
Rakennusten ääneneristävyydessä on suuria yksilöllisiä eroja matalilla taajuuksilla ja sisällä
vallitsevaan äänitasoon vaikuttaa merkittävästi myös huoneen mitat sekä sisustus. Äänitaso
ulkonakin oli matalimmilla taajuuksilla ohjearvon alapuolella ja siten ohjearvojen ylittyminen
missään kohteessa on hyvin epätodennäköistä.
15.12.10

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset äänimaisemaan:


Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa kaikissa vaihtoehdoissa hankealueiden ja
niiden lähiympäristöjen äänimaisemaa.



Tuulivoimaloista aiheutuva yli 45 dB:n melualue ulottuu mallinnusten mukaan
enimmillään noin 600 metrin etäisyydelle voimaloista.



VNp:n mukaiset ohjearvot eivät ylity kummassakaan vaihtoehdossa missään häiriintyvissä kohteissa.



Yksi asuinrakennus sijoittuu 40 dB melualueen rajalle vaihtoehdoissa VE2.



Ympäristöministeriön ehdottamat melun yöaikaiset suunnitteluohjearvot ylittyvät Natura 2000-alueen itäosassa molemmissa vaihtoehdoissa hieman.



Matajataajuisen melun mallinnukset osoittavat että Stm:n Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot eivät ylity missään mallinnetussa kohteessa.



Hankealueella vallitsevat tuulet puhaltavat lounaasta kohti koillista, jolloin mallinnusten keskiäänitasot toteutuvat todennäköisimmin tuulivoimaloiden koillispuolella, melurajalla sijaitseva asuinrakennus ei sijoitu vallitsevan tuulensuunnan alapuolelle.



Sähkönsiirronvaihtoehdoista syntyvät meluvaikutukset syntyvät pääosin voimajohtojen rakentamisaikana.
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15.13

Vaikutukset valo-olosuhteisiin

15.13.1

Vaikutusmekanismit

Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä
tarkastelupisteessä tämä havaitaan valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena
tai nopeasti vilahtavana varjona. Ilmiö esiintyy vain auringonpaisteessa, sillä pilvisellä säällä
auringon valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä eikä selkeää varjoa muodostu.
Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaitse.
15.13.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Tuulipuiston aiheuttama varjonmuodostus on arvioitu asiantuntija-arviona WindPRO ohjelmalla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Mallinnuksessa laskettiin varjostuksen vaikutusaluetta ja ajallista kestoa. Sen lisäksi mallinnusta on tehty erikseen lähimmille herkille kohteille.
Mallinnus tehtiin todellisuutta vastaavalle tilanteelle. Todellisen tilanteen mallinnuksessa on
huomioitu alueen todellisia auringonpaisteaikoja eri vuodenaikoina sekä alueen tuulisuustietoja. Lähtötietoina hyödynnettiin Umeån lentokentältä vuosina 1971—2000 mitattuja kuukausittaisia auringonpaisteen määriä sekä tuulisuustietoja.
Mallinnus tehtiin tuulipuiston kaikille vaihtoehdoille samoilla tuulivoimaloiden mitoilla ja sijoituksilla kuin melumallinnuksessa. Tuulivoimalan lapojen pyörimistason oletettiin aina olevan
90 asteen kulmassa vastaanottopisteestä katsottuna, jolloin se peittää suurimman mahdollisen pinta-alan tuulipuiston ympäristössä. Tosiasiassa roottorien pyörimistasot eivät jatkuvasti ole kohtisuorassa, jolloin varjon vaikutusalue on tavallisesti huomattavasti tätä pienempi.
Laskennoissa varjot on huomioitu, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi on laskettu, jos siipi peittää vähintään 20 % auringosta.
Koska Suomessa ei ole varjon muodostumiselle tai vilkkumiselle asetettuja määräyksiä tai
ohjearvoja on mallinnuksen tuloksia verrattu saksalaisiin ja ruotsalaisiin ohje- ja raja-arvojen
perusteella.
Saksalaiset raja-arvot tuulipuistossa syntyvälle vilkkumisvaikutukselle on maksimitilanteessa, jossa todellista auringonpaisteaikaa tai tuuliolosuhteita ei ole huomioitu, enintään 30
tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Todellisessa tilanteessa vilkkumisen raja-arvo on 8
tuntia vuodessa.
Ruotsissa ei ole asetettu tuulivoimaloiden aiheuttamalla varjostukselle raja-arvoja, vaan suosituksena on, ettei varjostus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa saa maksimitilanteessa ylittää 30 tuntia tai todellisessa tilanteessa 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä.
Hankkeen varjonmuodostusmallinnukset on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n ins.
(AMK) Janne Märsylä ja varjostusvaikutuksia on arvioinut projektipäällikkö Leila Väyrynen.
15.13.3

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset valo-olosuhteisiin

Hankkeessa tehtyjen varjostusmallinnuksien mukaan varjostus ulottuu maksimitilanteessa
muutaman kilometrin etäisyydelle tuulipuistosta. Mallinnustuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että niin sanotun todellisen tilanteen mukaan tehty mallinnus ei ota huomioon
puuston aiheuttamaa näkemäestettä. Jos puusto estää näkymät tarkastelupisteestä tuulivoimaloille, ei myöskään varjostusvaikutuksia tuulivoimaloista synny. Voidaan siis todeta,
että todellisen tilanteen mallinnus antaa liioiteltuja tuloksia varjostustuntien osalta. Hankkeen varjostusmallinnuslaskelmat on esitetty erillisessä raportissa. Varjostusmallinnuskartat
on esitetty kuvissa 15.16 ja 15.17.
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VE0
Vaihtoehdossa VE0 voimaloita ei rakenneta, joten varjostusvaikutuksia ei myöskään synny.
VE1
Varjostusmallinnuksen mukaan ohjearvo 8 tuntia ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Mallinnuksen mukaan varjostuksia aiheutuisi hankealueen pohjoispuolella
sijaitseville lähimmille asuinrakennuksille enimmillään 4:21 tuntia vuodessa. Varjostusta
aiheutuisi aamupäivällä helmikuussa ja loka-marraskuussa. Eniten varjostusvaikutuksia aiheutuisi pohjoisimmasta voimalasta.
Näkymäalueanalyysin mukaan voimalat eivät kuitenkaan näy näille asuinrakennuksille, joten
todellisuudessa myöskään varjostusvaikutuksia ei niille synny.
Varjostusmallinnuksen mukaan varjostusta aiheutuisi viereisen Natura 2000-alueen rajalle
Lakisuon reunamilla, mutta varjostustunnit eivät ylitä 8 tuntia vuodessa.

Kuva 15.19. Varjostusmallinnus vaihtoehdossa VE1.
VE2
Varjostusmallinnuksen mukaan ohjearvo 8 tuntia ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Mallinnuksen mukaan varjostuksia aiheutuisi hankealueen pohjoispuolella
sijaitseville lähimmille asuinrakennuksille enimmillään 6 tuntia vuodessa. Varjostusta aiheutuisi aamupäivällä helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa. Eniten varjostusvaikutuksia
aiheutuisi pohjoisimmasta voimalasta.
Näkymäalueanalyysin mukaan voimalat eivät kuitenkaan näy näille asuinrakennuksille, joten
todellisuudessa myöskään varjostusvaikutuksia ei niille synny.
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Varjostusmallinnuksen mukaan varjostusta aiheutuisi viereisen Natura 2000-alueen (Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) itärajalle Lakisuon reunamilla, varjostustunnit ovat korkeintaan 8 tuntia vuodessa.

Kuva 15.20. Varjostusmallinnus vaihtoehdossa VE2.
15.13.4

Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset valo-olosuhteisiin

Sähkönsiirrosta aiheutuvat vaikutukset valo-olosuhteisiin muodostuvat lähinnä ennen varsinaista rakentamista suoritettavista metsänraivauksista uusien johtokäytävien alueilla. Metsänkaadon myötä maisema muuttuu valaistusolosuhteiltaan avarammaksi. Voimajohtopylväiden varjostusvaikutus on hyvin vähäinen eikä ulotu juuri voimajohtoaukeaa edemmäksi.
Voimajohtopylväiden korkeus on noin 18 - 23 metriä. Pylväitä voimajohdolla on noin 200 –
250 metrin välein. Uuteen maastokäytävään sijoitettava 110 kV ilmajohto edellyttää se noin
26 metriä leveän puuttomana pidettävän johtoaukean, jonka molemmin puolin tulee kymmenen metriä leveä reunavyöhyke. Reunavyöhykkeellä puiden kasvua rajoitetaan, jotta niiden kaatuminen johdon päälle saadaan estettyä. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen leveys on 46 metriä.
Kun voimajohto sijoitetaan olemassa olevan voimajohdon rinnalle, nykyinen johtoaukea levenee noin 16 metriä.
Kokonaisuutena hankkeen sähkönsiirrosta aiheutuvat muutokset valo-olosuhteisiin ovat hyvin vähäisiä ja paikallisia. Vaikutusalueen laajuus riippuu toteutettavasta vaihtoehdosta.
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15.13.5

Vaikutusten lieventäminen

Tuulivoimaloiden aiheuttamiin varjostuksen näkymiseen vaikuttaa sääolosuhteet, voimaloiden sijoittelu, ympäristön ja rakennelmien luomat esteet, tuulivoimalan lapakulma sekä vuorokauden- ja vuodenaika. Pilvisellä säällä varjostusvaikutuksia ei juurikaan synny ja voimakkaimmillaan vaikutukset ovat kun aurinko paistaa matalalta.
Varjonmuodostuksen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi pysäyttämällä voimalat välkkymisen kannalta hankalimpina aikoina (esim. auringon laskiessa). Voimaloista
voidaan pysäyttää tarvittaessa eniten välkkymistä aiheuttavat voimalat.
Varjostusalueita voidaan myös supistaa valitsemalla voimaloiden rakennuspaikat tai voimalatyypit niin, ettei haitallisia varjostusvaikutuksia synny. Äärimmäisen hankalissa tapauksissa
voidaan harkita eniten varjostusta aiheuttavien voimaloiden rakentamatta jättämistä. Prokon
Lumivaaran hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta lievennystoimille.
15.13.6

Arvioinnin epävarmuustekijät

Laaditut varjonmuodostuksenmallinnukset edustavat hyvin keskimääräistä varjostustilannetta. Mallinnus huomioi maaston korkeusvaihteluita, mutta se ei huomioi esimerkiksi metsän
estevaikutusta tai roottorien suuntaa. Keskimääräisenä auringon paisteaikana on käytetty
pitkän ajan tilastollista arvoa.
Tuulivoimalan roottorien pyörimistasot eivät jatkuvasti ole mihinkään vastaanottopisteeseen
kohtisuorassa, vaan tuulensuunnan mukaan kääntyneenä ja tällöin varjostus- ja välkevaikutus jää huomattavasti mallinnettua pienemmäksi.
Varjostukseen vaikuttaa eniten auringonpaisteen määrä. Jos pilvetön aika kasvaa suuremmaksi kuin laskennoissa on oletettu, laajenevat myös varjonmuodostuksen vaikutusalueet.
Vastaavasti, jos pilvinen aika lisääntyy, vähenevät myös varjostusvaikutukset.
15.13.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset valo-olosuhteisiin:


Mallinnuksen mukaiset suurimmat varjostusvaikutukset kohdistuvat Kummuntien
asuinrakennuksille.



Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 asuinrakennuksiin ei kohdistu raja-arvon 8 h/a ylittäviä
varjostusvaikutuksia.



Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat eivät näy Kummuntien asuinrakennuksille,
joten todellisuudessa varjostusvaikutuksiakaan ei synny.



Mallinnuksen mukaan varjostusvaikutukset ulottuvat viereisen Natura-alueen rajalle
Lakisuolla. Vaihtoehdossa VE2 vuotuiset varjostusvaikutukset ovat enintään 8 h/a.
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VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA ILMASTOON

16.1

Vaikutusmekanismit

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen ja huoltotöiden aikana syntyy päästöjä ilmaan ajoneuvoista ja työkoneista. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon ovat näiden osalta hyvin vähäisiä, eikä niitä tulla käsittelemään tarkemmin.
Välillisiä myönteisiä vaikutuksia aiheutuu tuulivoiman korvatessa fossiilisilla polttoaineilla
tuotettua sähköä. Toisaalta ilmapäästöjä saattaa aiheutua, kun tuulivoiman tuotannon epätasaisuudesta johtuen tarvitaan säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuodolla.
Tästä syystä sen vuosittaisia vaikutuksia sähköntuotantojärjestelmästä aiheutuviin päästöihin ei ole mahdollista arvioida tuulivoimalaitoksen käyttöaikana.
16.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arvioitaessa tuulivoimapuiston eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusta ilmanlaatuun ja ilmastoon on laskettu, kuinka paljon vastaavan sähkön tuotanto jollakin muulla tuotantomuodolla
aiheuttaisi päästöjä. Ilmastovaikutukset määritetään hiilidioksidipäästöinä, jotka jäävät toteutumatta tuulivoimapuiston toteutuessa.
Tuulivoiman lisäämisen vaikutus päästöjen vähentymiseen sähköjärjestelmässä riippuu siitä,
mitä tuotantoa tuulivoimalla korvataan. Yhteispohjoismaisissa tutkimusprojekteissa on sähköjärjestelmäsimulointien perusteella todettu, että tuulivoima korvaa pohjoismaisessa tuotantojärjestelmässä ja Nordpoolin sähkömarkkinoiden hinnoittelumekanismeilla ensisijaisesti
hiililauhdetta ja toissijaisesti maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa. Näillä perusteilla
hiilidioksidille on laskettu päästökertoimeksi 680 tonnia/GWh (Holttinen 2004). Samaa laskentatapaa käyttävät myös IEA ja Euroopan Komissio arvioidessaan tuulivoiman avulla saavutettavissa olevia CO2-vähenemiä.
Arvioinnissa on laskettu myös muiden fossiilisten polttoaineiden poltosta syntyvien päästöjen
määriä, kuten typenoksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2) ja hiukkaset. Päästöjen laskennassa on
hyödynnetty wpd Finland Oy:n Mielmukkavaaran tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa käytettyjä päästökertoimia (taulukko 16-1).
Taulukko 16-1. Päästövähenemien laskennassa käytetyt päästökertoimet.
Päästökomponentti
Hiilidioksidi (CO2)

Päästökertoimet
kg / MWh sähköä
680

Typenoksidit (NOx)

0,70

Rikkidioksidi (SO2)

1,06

Hiukkaset

0,04

Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon on arvioinut FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n projektipäällikkö Leila Väyrynen.
16.3

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokset ovat globaalissa tai paikallisessa ilmastossa pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat aiheutuneet mm. erilaisista maapalloon kohdistuvista tekijöistä
(esim. muutokset auringon säteilyssä, maapallon liikeradan muutokset jne.). Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan nykyisin pääsääntöisesti ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa nopeaa globaalia lämpenemistä. Kasvihuonekaasuja ovat mm. hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O ja HFC-yhdisteet
(fluorihii-livedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt) ja rikkiheksafluoridi SF6. Kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmaston lämpenemistä estämällä auringon lämpösäteilyn pääsyä ilmakehästä
takaisin avaruuteen. Merkittävin ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista on hiilidioksidi,
jonka osuuden ilmastonmuutoksesta on arvioitu olevan noin 60 %.
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Ihmisen toiminnasta johtuvaa ilmastonmuutosta pyritään pitämään kurissa erilaisilla päästörajoituksilla sekä ilmasto- ja energiapoliittisilla ohjelmilla. Päästöjen vähentämisen kannalta
erittäin merkittäviä energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää energian kulutusta pienentämällä sekä lisäämällä vähäpäästöisten tai päästöttömien energianlähteiden osuutta
tuotannossa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä.
Esimerkiksi Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on edelleen lisätä
uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja osuutta energian kulutuksesta. Tämä on energiansäästön ohella merkittävimpiä keinoja saavuttaa Suomen ilmastotavoitteet. Energian tuotanto synnyttää Suomessa noin 65 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä ja noin 80 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.
16.4

Paikallinen ilmasto

Hyrynsalmen alue kuuluu ilmasto-olosuhteiltaan Kainuun keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Mantereisuus on Kainuun ilmastoa hallitseva tekijä ja sen vaikutus on sitä suurempi, mitä edempänä ollaan. Toinen huomattava tekijä on korkeussuhteet, sillä maasto nousee
huomattavasti siirryttäessä Oulujärven tasolta korkeille yli 300 metrin korkeudella oleville
vaaraseuduille. Tämä näkyy erityisesti talven runsaslumisuutena (Kersalo ja Pirinen 2009).
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että tuulivoimapuistoalue on sopiva tuulivoimatuotantoon. Vuoden keskituulennopeus sadan metrin korkeudella alueella on noin 6,6
metriä sekunnissa ja 200 metrin korkeudella noin 8,0 metriä sekunnissa. Vallitsevat tuulet
puhaltavat lounaasta kohti koillista.
16.5

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset ilmanlaatuun

Tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisella olisi myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä hanke
vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää nollavaihtoehtoon, eli muuhun sähköntuotantoon
verrattuna. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 sähköntuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöjen
vähennykset ovat 28 000-88 000 tonnia vuodessa toteutusvaihtoehdosta riippuen vaihtoehtoon VE0 verrattuna.
Hiilidioksidin ohella tuulivoimapuistohankkeella vähennetään typenoksidi-, rikkidioksidi- ja
hiukkaspäästöjä. Tässä tarkasteltavan nollavaihtoehdon, eli muun sähköntuotannon aiheuttamat muut savukaasupäästöt ovat määrältään sen verran pieniä, ettei niillä arvioida olevan
merkittäviä vaikutuksia alueen ilmanlaatuun.
Taulukko 16-2 Tuulivoimapuiston eri vaihtoehtojen toteutuessa vältetyt korvaavan sähköntuotannon aiheuttamat päästöt (t/a=tonnia vuodessa). Laskelmat on tehty
YVA-vaihtoehtojen voimalakoolle 2-5 MW.
Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

8

10

16-40

20-50

42-104

52-130

28 560-70 720

35 360-88 400

NOx t/a

29-73

36-91

SO2 t/a

45-110

55-138

Hiukkaset (t/a)

1,7-4,2

2,1-5,2

Selite
Voimaloiden lukumäärä
Kokonaisteho (MW) ~
Vuosittainen
GWh/a ~

sähköntuotanto,

Hiilidioksidi, CO2 t/a
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16.6

Sähkönsiirron vaikutukset ilmanlaatuun

Voimajohdon rakentamisesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon.
16.7

Vaikutukset toiminnan jälkeen

Toiminnan päättyessä tuulivoimapuiston rakenteiden purkamisesta aiheutuu rakentamisvaihetta vastaavia päästöjä ilmaan ajoneuvoista ja työkoneista. Vaikutukset ilmanlaatuun ja
ilmastoon ovat näiden osalta kuitenkin hyvin vähäisiä. Toiminnan päättymisen jälkeen tullaan vastaava sähkömäärä tuottamaan jollain muulla tuotantomuodolla ja hankkeen positiiviset vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun jäävät toteutumatta. Vaihtoehtoisesti vastaavat
positiiviset vaikutukset voidaan saavuttaa jonkin toisen, muualle toteutettavan, tuulivoimahankkeen kautta.
16.8

0-vaihtoehdon vaikutukset

0-vaihtoehdossa vastaava energia tuotetaan tuulivoiman sijaan jollakin muulla energiantuotantomuodolla ja hankkeen positiiviset vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun jäävät toteutumatta. Vaihtoehtoisesti vastaavat positiiviset vaikutukset voidaan saavuttaa jonkin toisen,
muualle toteutettavan, tuulivoimahankkeen kautta.
16.9

Arvioinnin epävarmuustekijät

Tehdyt laskelmat eivät kerro koko tuotantomuodon energiatasetta, sillä laskelmat on laadittu
ainoastaan tuulivoimapuiston tuotantovaiheessa saavuttamille päästövähennyksille. Koko
tuulivoimapuiston energiatasetta laskettaessa tulee huomioida tuulivoimapuiston rakentamiseen ja käytön loputtua sen purkamiseen tarvittavat energiamäärät ja verrata niitä voimaloiden tuottamaan energiamäärään. Tuulivoimapuiston kokonaisvaltaisten ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden määrittelemiseksi tulisi tuulivoimapuistohankkeita tarkastella
niiden koko elinkaaren ajalta, jolloin pystytään paremmin vertailemaan tuulivoimalla tuotetun energian määrää laitoksen elinkaaren aikana vaatiman energian ja raaka-aineiden määrään.
Tuulivoimalamallia ei ole vielä valittu. Laskelmat on tehty YVA-vaihtoehtojen mukaisilla voimaloiden tehoilla 2-5 MW.
16.10

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu



Hanke ei aiheuta haittaa paikalliseen ilmanlaatuun tai ilmastoon.



Hanke vähentää toteutuessaan kasvihuonepäästöjä ja hiukkaspäästöjä nollavaihtoehtoon eli korvaavaan sähköntuotantoon verrattuna.

172

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET METSÄSTYKSEEN

17

VAIKUTUKSET METSÄSTYKSEEN

17.1

Vaikutukset riistakantoihin ja metsästykseen

17.1.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Lietekylän–Karpinvaaran alueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita on selvitetty riistatilastojen sekä hankealueella toimivan Lietekylän metsästysseuran edustajan sekä Ristijärven–
Hyrynsalmen riistanhoitoyhdistyksen edustajan haastattelujen perusteella. Lisäksi hankealueen maastoinventoinneissa on havainnoitu riistalajistoa sekä riistan kannalta merkittäviä
elinympäristöjä ja olosuhteita.
Vaikutusten arviointi riistalajistoon ja metsästykseen pohjautuu tietoihin alueen riistakantojen tilasta, riistan kulkureiteistä ja niissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista sekä koettuun metsästysmahdollisuuksien muutokseen.
Hankealueella toimivan metsästysseura sekä useissa muissa tuulipuistohankkeissa toteutettujen haastattelujen perusteella on arvioitu Lumivaaran tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia laajemmin alueen metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Riistavaikutusten arvioinnin on laatinut FM biologi Minna Tuomala.
17.1.2

Vaikutusmekanismit

Riistalajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa samankaltaisia, kuin muuhunkin eläimistöön ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset. Ensisijaisia vaikutusmekanismeja ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset, tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sekä
sähkönsiirron rakentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset (pinta-alan väheneminen, alueen pirstoutuminen, laadun muuttuminen).
Tuulivoimapuiston toiminnanaikaisia vaikutuksia ovat voimaloiden toiminnasta aiheutuvat häiriöt (mm. lapojen liike, välkkyminen ja melu) sekä mahdollisesti myös kattavamman tieverkoston myötä lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamat häiriöt (mm. virkistyskäytön lisääntyminen). Riistalinnuilla on myös riski törmätä tuulivoimaloiden torneihin sekä sähkönsiirron ilmajohtoihin.
Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, ”huviajelu”), elinympäristö-
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jen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen. Riistalajistoon kohdistuvat keskeisimmät
vaikutusmekanismit, vaikutusten laajuus ja ajallinen kesto on esitetty taulukossa 17-1.
Taulukko 17-1. Tuulivoimapuistojen keskeisimmät vaikutusmekanismit, vaikutusten laajuus
ja ajallinen kesto (Helldin ym. 2012).

Pienemmät nisäkkäät

Hirvieläimet

Isot petoeläimet

Vaikuttava tekijä

174

Vaikutuksen toteutumisen todennäköisyys
(1= pieni, 4 = suuri)

Vaikutuksen
laatu ja voimakkuus
(-, +)

Vaikutusalueen
laajuus

Vaikutuksen
kesto

Rakennusaikainen
häiriö

2

kohtalainen tai
voimakas

pieni

lyhyt – pitkä

Tuulivoimapuiston
toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

1

kohtalainen

pieni

pitkä

Huoltoliikenne ja
virkistyskäyttö

2

heikko tai kohtalainen

laaja

pitkä

Huoltoteiden este /
käytävävaikutus

2

-, +
heikko

pieni

pitkä

Rakennusaikainen
häiriö

2

kohtalainen

pieni

lyhyt – pitkä

Tuulivoimapuiston
toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

1

heikko

pieni

pitkä

Huoltoliikenne

2

heikko

pieni

pitkä

Virkistyskäytön ja
vapaa-ajan liikenne

2

heikko tai kohtalainen

laaja

pitkä

Elinympäristöjen
muutos

2

-, +
heikko

pieni

pitkä

Huoltoteiden este /
käytävävaikutus

2

-, +
heikko

laaja

pitkä

Voimajohdot ja voimajohtoaukeat

2

kohtalainen

pieni

pitkä

Tuulivoimapuiston
toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

2

heikko

pieni

pitkä

Elinympäristöjen
muutos

2

heikko tai kohtalainen

pieni

pitkä / pysyvä

Huoltoteiden este /
käytävävaikutus

3

heikko tai kohtalainen

pieni

pitkä
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17.1.3

Metsästyksen nykytilanne alueella

17.1.3.1

Alueen metsästysseura

Hankealue on Hyrynsalmi–Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen aluetta. Hankealue on kokonaisuudessaan Lietekylän metsästysseura ry:n metsästysvuokra-aluetta. Metsästysseura toimii
Hyrynsalmen kunnan länsiosissa, jossa seuralla on yhteensä noin 4500 hehtaaria metsästysvuokra-alueita (Kuva 17.1). Seuran jäsenmäärä on noin 70 henkilöä ja jäsenet ovat pääosin
Hyrynsalmelta ja lähikunnista.
Lisäksi Hyrynsalmen kunta lukeutuu Metsästyslain 8 §:n mukaisesti Pohjois-Suomen vapaan
metsästysoikeuden alueisiin (ent. Lapin lääni sekä osa Kainuun kunnista), jolloin metsästyskortin omaavilla kuntalaisilla on valtion omistamilla alueilla (Metsähallituksen maat) metsästysoikeus. Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtionmaita, vaan alueet
ovat yksityisomistuksessa ja metsästysoikeus on vuokrattu Lietekylän metsästysseuralle.
Lähimmille valtionmaille myydään myös pienriistalupia ulkopuolisille metsästäjille.
Lietekylän Metsästysseuran alueella käy vuosittain vieraana muutamia ulkomaalaisia (mm.
saksalaisia, hollantilaisia) metsästäjiä lähinnä hirvenmetsästyksessä ja tätä toimintaa organisoi Ukkohallan Matkailupalvelut Oy.

Kuva 17.1. Lietekylän
metsästysseuran
metsästysvuokra-alueiden
sijoittuminen
hankealueeseen nähden sekä seuran alueelle sijoittuva riistakolmio.

17.1.3.2

Alueen hirvikanta ja hirvenmetsästys

Hirvikannan arviointi perustuu riistanhoitoyhdistyksen alueen metsästysseurojen hirvihavaintokortteihin, joissa esitetään metsästyskauden aikaiset havainnot urosten ja naaraiden sekä
vasojen lukumääristä, mikä antaa tietoa hirven aikuiskannan rakenteesta sekä vasatuotosta.
Lisäksi metsästäjät pyrkivät metsästyskauden päätteeksi arvioimaan alueelleen jäljelle jäänyttä hirvikantaa. Riistanhoitoyhdistyksen alueella on suoritettu ajoittain myös hirven lentolaskentoja.
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Hyrynsalmi–Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvikanta on ollut viime vuodet reilusti laskussa; vuoden 2009 pyyntiluvat olivat yli 700 yksilöä ja vuonna 2014 vain 153 yksilöä (Riista Web, 2014).
Lietekylän metsästysseuran alue lukeutuu hirven yhteislupa-alueeseen, jossa metsästää 5 eri
metsästysseuraa; Lietekylän metsästysseura ry, Karpinvaaran metsästäjät ry, Oravivaaran
metsästäjät ry, Hyrynsalmen metsästysseura ry sekä Kajaanin metsästäjät ry.
Lietekylän metsästysseuran alueella hirven kaatolupia on viime vuosina ollut noin 20 kappaletta. Pääosin hankealueella metsästää seuran pienemmistä hirviseurueista yksi, jossa on
noin 25 jäsentä. Hankealueella ja sen lähistöllä metsästävällä seurueella oli vuonna 2013
yhteensä n. 6 (4 aik.+ 3 vasaa) yksilön kaatoluvat. Seura ilmoittaa Ylä-Kainuun alueen hirvikannan olevan edelleen laskussa.
Lietekylän–Karpinvaaran välisellä alueella on satunnaisesti talvehtivia hirviä, mutta vaarojen
lakialueet eivät ole hirven ruokamaina merkittäviä ja hirvi liikkuu ylärinteillä harvemmin.
Hirven laidunkierrossa merkittävämpiä ovat kesäaikana Lietejokivarsi ja laajemmat suoalueet. Talvilaitumilleen hirvet siirtyvät alavampien suoalueiden kautta Paljakanvaaran suuntaan, ja edelleen vaaran jompaakumpaa rinnettä, kohti laajempia hiekkaharjuja ja mäntykankaita Puolangan kunnan itäosassa. Hirven kesä–talvilaidunkierrossa on tapahtunut muutosta 80-luvun jälkeen, jolloin hirvet vielä kulkivat talvilaitumilleen aina Vaalan mäntykankaille ja Oulujokivarteen saakka. Nykyisin hirviä jää myös lähialueen laajemmille mäntykankaille talvehtimaan, sillä lumimäärä alueella on vähentynyt.
17.1.3.3

Pienriistan metsästys alueella

Lietekylän metsästysseuran alueella pienriistametsästyksessä kanalinnustus ja jäniksenmetsästys koetaan merkittävimmiksi metsästysmuodoiksi. Metsästysseuran alueella kanalintujen
metsästyksessä ei ole määritelty kiintiöitä, mutta suositus on, että vain yksi koppelo olisi
saaliina. Riekko on valtakunnallisen suosituksen mukaisesti kokonaan rauhoitettu. Vaaran
alarinteet ja laiteet ovat kanalintumaastoina jäsenten kokemuksen mukaan parhaita.
Metsästysseura järjestää alueellaan myös koirakoetoimintaa. Koemaastoja sijoittuu kohdelajista riippuen usein myös vaaranrinteeseen Lumivaaran alueella. Hankealueelle ei sijoitu
metsästysseuran rakenteita. Seuralla on metsästysmaja Lietekyläntien varrella, noin 2 kilometriä hankealueen pohjoispuolella.
17.1.4

Riistalajistolle aiheutuvat vaikutukset

Tuulivoimaa koskevien tutkimusten mukaan suurikokoisille ja laajalla alueella liikkuville nisäkkäille, kuten hirvieläimille ja suurpedoille, tuulivoimarakentamisesta koituvat vaikutukset jäävät yleensä lieviksi, sillä muutoksia ilmenee vain pienellä osalla eläinten elinalueista (Arnett
ym. 2007). Tuulivoimaloiden huoltotiestön elinalueita pirstovan vaikutuksen niin ikään arvioidaan jäävän vähäiseksi, sillä hankealueella on jo nykyisellään melko laaja metsäautotieverkosto ja suuri osuus huoltotiestöstä sijoittuisi entisen, mutta parannettavan tiestön alueelle.
Riistan elinympäristöihin kohdistuvat, tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset suorat häiriövaikutukset todennäköisesti karkottavat riistaa, etenkin hirvieläimiä, alueelta. Tuulivoimahankkeissa rakentaminen toteutetaan asteittain, jolloin osa hankealueista säilyy aina rauhallisempana ja eläinten on mahdollista siirtyä aktiivisilta rakentamisalueilta etäämmälle. Riistaeläimistä rakentamisenaikaiselle häiriölle hirveä herkempiä ovat suurpedot (Berger 2007).
Hankealueilla ajoittain esiintyvät suurpedot tulevat todennäköisesti välttelemään aluetta
ainakin tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Keskikokoisiin petoeläimiin (mm. kettu) häiriövaikutus arvioidaan vähäisemmäksi, sillä ne ovat usein sopeutuneempia ihmisen läsnäoloon ja niiden elinalueet sijoittuvat usein myös ihmisen muuttamiin elinympäristöihin. Tuulivoimapuiston rakentamisenaikainen suurempi häiriö on väliaikaista ja sen merkitys riistalajiston, etenkin hirven, kannalta arvioidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi, sillä hirvi ei nykyisinkään juuri vaaran ylärinteillä liiku. Tuulivoimaloiden lapojen liikkeestä aiheutuvan huminan vaikutus mm. hirven viihtymiselle alueella on laajempien tuulivoimahankkeiden osalta
edelleen vailla kattavaa tutkimustulosta Pohjoismaissa.
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Tuulivoimaloiden ja huoltotiestön alle jäävät riistalajiston elinympäristöt alueella ovat hyvin
tavanomaista metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, pääosin puustoltaan nuorta. Voimakkaan metsätalouden alueilla jäljellä olevat metsäalueet ja alueiden väliset ekologiset
yhteydet kuitenkin pirstoutuvat entisestään tuulivoimaloiden sekä niiden huoltoteiden rakentamisen myötä. Alueella harjoitettava voimakas metsätalous on jo ennestään muuttanut ja
pirstonut eläinten elinalueita ja elinympäristöjä, johon verrattuna tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia ei voida liioitella, mutta yhteisvaikutuksena, viereinen Otsotuulen tuulivoimahake sekä alueen voimakas metsätalous huomioiden, elinympäristöjen voimakas muutos saattaa olla vähintäänkin kohtalaista.
Häiriövaikutusta ja elinympäristöjen pirstoutumista myös kompensoi toisaalta tietyille lajeille
aiheutuvat ravinnon lisääntyminen. Tuulivoimaloiden rakennuskentille ja huoltotiestön reunoille sekä voimajohtojen alle kasvaa lehtipuuvesaikkoa, joka tarjoaa uutta elinympäristöä ja
ravintoa mm. jänikselle ja hirvelle.
Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen vaikutukset eläimiin vaihtelevat ja ne riippuvat mm. eläinlajista, vuorokauden- ja vuodenajasta sekä liikenteen intensiteetistä. Lisääntymisaikana eläimet
välttelevät tiealueita selvemmin kuin muuna aikana (Martin ym. 2010). Huoltotiestö on ominaisuuksiltaan lähinnä metsäautotiestön kaltaista ja sillä tapahtuva tuulivoimaloiden huoltoliikenne on melko vähäistä (korkeintaan muutama auto / viikko). Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen
vaikutukset riistaeläimistöön arvioidaan vähäisiksi, koska keskimäärin tieliikenteestä arvioidaan
syntyvän häiriötä eläimistölle vasta, kun teillä liikkuu satoja autoja päivässä (Helldin ym.
2010). Huoltotiestö parantaa metsäalueiden ja muiden kohteiden saavutettavuutta, jolloin tiet
voivat lisätä alueita virkistyskäyttöön käyttävien ihmisten liikkumista (mm. marjastus, sienestys, metsästys ja huviajelu), mutta liikenteen lisääntyminen arvioidaan melko vähäiseksi, sillä
hankealueella on jo nykyisellään melko kattava metsäautotieverkosto. Lisäksi alueen riistaeläimistö on todennäköisesti jo osin tottunut alueilla tapahtuvaan liikenteeseen ja alueiden
virkistyskäyttöön.
Tuulivoimahankkeen rakentumisen aiheuttamalla kanalintujen elinympäristöjen pirstoutumisella saattaa olla yhdessä alueen voimakkaan metsätalouden kanssa lajien paikallisia populaatiokokoja heikentävä vaikutus. Kokonaisuutena vaikutusta ei arvioida kuitenkaan merkittävyydeltään suureksi lajeilla, joihin kohdistuu myös metsästyspaineita. Metsäkanalintupoikueet viihtyvät soiden ja rämelaiteiden reunavyöhykkeillä, missä esiintyy kanalintujen
poikasille tärkeän hyönteisravintoa. Hankealueen rämeiden vähäisyydeh vuoksi tuulivoimahankkeen vaikutukset metsäkanalintupoikueiden elinympäristöille jäävät vähäisiksi.
Metso mielletään usein häiriölle ja elinympäristössä tapahtuville muutoksille herkäksi lajiksi,
jonka elinolosuhteiden huomioiminen ja elinvoimaisten soidinalueiden turvaaminen takaa
alueen metsokannan säilymisen elinvoimaisena jatkossakin. Metso voi myös tottua elinympäristöönsä rakennettuihin tuulivoimaloihin, jolloin vaikutukset ovatkin voimakkaimpia tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Metson tiedetään pesineen onnistuneesti mm. rakennettavan voimajohdon alapuolella, ja lajin toimiva soidinpaikka on löydetty noin 500 m etäisyydeltä rakennettavasta tuulivoimapuiston huoltotiestä (FCG, 2012). Rakentamisesta aiheutuva
häiriö saattaa vaikuttaa lähimpien soidinalueiden laatua heikentävästi ja aiheuttaa jopa soidinpaikkojen siirtymisen muualle. Metson soidinkeskuksen siirtyminen satojakin metrejä
vuodessa on Suomen olosuhteissa todettu olevan varsin tavallista (Valkeajärvi ym. 2007).
Voimakas metsätalous on viime vuosikymmeninä tuhonnut lukuisia metson soidinalueita, ja
soitimet voivat paikoin siirtyä myös melko nuoriin, noin 30 -vuotiaisiin kasvatusmetsiin (Valkeajärvi ym. 2007). Soidinalueiden on todettu nykyisin sijoittuvan myös eri-ikäisten metsikkökuvioiden mosaiikkimaisesti pirstomalle alueella (Valkeajärvi ym. 2007). Tällaisia alueita
säilyy hankealueella myös tuulivoimapuistohankkeen toteutuessa.
Teeren ja pyyn arvioidaan sietävän häiriötä metsoa paremmin, koska lajit ovat paremmin
sopeutuneet metsätalouden aiheuttamaan elinympäristöjen muutokseen. Teeri- ja pyykannat
ovat yleensä alueellisesti vakaita, eikä mahdollisen lievän lisääntymismenestyksen heikentymisen arvioida heikentävän lajien alueellista säilyvyyttä.
Tuulivoimalat aiheuttavat kanalinnuille myös riskin törmätä tuulivoimaloihin (lähinnä tornin
alaosaan) ja sähkönsiirron ilmajohtoihin. Riski tuulivoimaloidenlapoihin törmäämiselle arvioidaan kuitenkin hyvin pieneksi, sillä metsäkanalinnut lentävät harvoin siinä korkeudessa,
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missä voimaloiden lavat pyörivät. Lennossaan melko hidasliikkeisten metsäkanalintujen arvioidaan joissain tapauksissa voivan törmätä myös tuulivoimalan torniin (Bevanger ym. 2010).
Näin on myös todettu tapahtuvan hitaasti lentosuunnassa reagoivan metson kohdalla (FCG,
maastotyöt 2013–2014) ja lajin arvellaan peitteisessä maastossa suuntaavan kohti vaaleaa
aukkoa eli tornia. Metson törmäysten osalta olisi suotavaa kerätä tietoa mahdollisista törmäyksistä ja tarpeen mukaan reagoida sen mukaisesti muuttamalla tornin alaosan väriä tummemmaksi.
Seudun muiden tuulivoimahankkeiden ja turvetuotantohankkeiden yhteisvaikutuksena mm. kanalintujen elinympäristöjen pirstoutuminen ja soidinalueille kohdistuva häiriö yhdessä metsätalouden
aiheuttamien muutosten kanssa saattavat heikentää riistakantoja yksittäistä hankealuetta laajemmalla metsästysalueella.
Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron 110 kV voimajohdot aiheuttavat metsäkanalinnuille riskin
törmätä voimajohtoihin, joka arvioidaan todennäköisemmäksi kuin metsäkanalintujen törmäämisen tuulivoimaloiden lapoihin tai torniin. Peitteiseen maastoon sijoittuva ohuempi voimajohto
on kanalintujen kannalta eniten törmäyksiä aiheuttava tekijä, varsinkin jos ne sijoittuvat soidinpaikkojen ja ruokailualueiden väliseen maastoon. Hankkeessa tuulipuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina (VE 1) tai ilmajohtona (VE 2), jolloin törmäysriskiä lisää ainoastaan uusi
ilmajohto Määtänkuljun alarinteessä.
17.1.5

Vaikutukset pienriistan ja hirven metsästykselle

Metsästykselle virkistyskäyttömuotona kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimahankkeissa
yleensä johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemisestä, vaan mahdollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Vaikutukset erityisesti tuulivoimapuistoalueiden lähistöllä asuville metsästäjille liittyvät myös alueiden virkistyskäytön kokemiseen ja sen luonteen muuttumiseen.
Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata eikä jokamiehenoikeudella kulkemista alueella rajoiteta
aidattuja sähköasemia lukuun ottamatta. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana osa huoltoteistä saatetaan sulkea puomilla turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana voimalan lapoihin saattaa kerääntyä jäätä, joka aiheuttaa riskin alueella liikkuville metsästäjille ja muille virkistyskäyttäjille. Turvallisuusriskiä voidaan kuitenkin lieventää
tiedottamisella, riskistä varoittavilla kylteillä sekä tarvittaessa mm. hälytysjärjestelmällä,
joka tunnistaa lapoihin mahdollisesti kertyvän jään.
Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään kun se hirvenmetsästyksessä tapahtuu matalalla ja luodin lentorata on lähinnä vaakatasossa tai alaviistoon. Haulikolla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan riskiä tuulivoimaloiden rakenteille. Latvalinnustuksessa luodin lentorata saattaa joissain harvinaisissa tapauksissa sivuta tuulivoimaloiden
herkimpiä laparakenteita. Metsästyksen aiheuttamat vauriomahdollisuudet voimaloiden rakenteille on arvioitu kuitenkin niin epätodennäköisiksi, että hankealueella ei sen vuoksi edes
harkita metsästyksen rajoittamista.
Metsästyksen harjoittamisen ja kokemisen kannalta riistalajien kantojen mahdollinen heikkeneminen on kysymys, jonka merkittävyyden arvioiminen on vaikeampaa olemassa olevan
tiedon perusteella.
Hirven liikkuminen hankealueelle on usein esille tullut kysymys tarkasteltaessa metsästysmahdollisuuksien muutosta. Haastatteluissa esille tulleiden näkemysten mukaan hirven liikkumisesta ollaan huolissaan, mutta todetaan myös, että hirvi ei pitkään reagoi sellaiseen ärsykkeeseen
(lapojen liike), joka ei tuota niille vaaraa. Tätä näkemystä tukee myös tutkimus, jossa hirvieläinten todettiin tottuvan melko nopeasti uusiin häiriötekijöihin, joista ei aiheudu niille välitöntä vaaraa (Grandin 1997). Rannikolla, Simon alueella, jo rakennettujen voimaloiden lähiympäristössä on paikallisen metsästysseuran jäsenten havaintojen perusteella todettu hirven
edelleen liikkuvan lähes normaaliin tapaan. Lumivaaran hankkeen rakentamisenaikaiset vaikutukset hirvieläinten metsästettävyydelle arvioidaan vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi, sillä
rakentamisen aikainen häiriö ei välttämättä karkota hirviä varsinaisia rakentamisalueita merkittävästi laajemmalta alueelta.
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Hirvenmetsästäjät usein arvelevat laajempien tuulivoimapuistoalueiden muuttavan hirvien kulkureittejä ja syysaikaista oleskelua alueella siten, että entistä vähäisempi osuus hirvistä olisi
metsästysseuran metsästysvuokra-alueella ammuttavissa. Hirvien syysaikaisen viipymisen arvellaan vähentyvän tuulivoimapuiston toiminnan myötä, ja niiden kulku talvilaitumille tapahtuu
joko eri kautta tai nopeammin häiriövaikutteisen hankealueen halki. Tämän koetaan heikentävän seurojen hirviporukoiden metsästysmahdollisuuksia alueilla. Lisäksi tuulivoimaloiden välisen
huoltotiestön koetaan lisäävän metsästyksen, ja etenkin hirvenmetsästyksen vaaratilanteita,
kun metsissä liikkuu enemmän muita virkistyskäyttäjiä (esim. marjastajia ja koiranulkoiluttajia).
Tuulivoimapuiston huoltotiestö todennäköisesti lisää mahdollisuutta passittamiseen, mm.
hirven, ketun ja jäniksen metsästyksessä. Toisaalta alueella lisääntyvän tiestön on arveltu
aiheuttavan myös pienriistanmetsästyksen tehostumista ja muita mahdollisia häiriöitä riistalajeille. Useissa tuulipuistohankkeissa metsästysseurojen haastattelujen perusteella huoltotiestön rakentamisesta koetaan olevan sekä hyötyä että haittaa. Hyötyä voisi koitua hirvenmetsästykselle. Toisaalta koituisi myös haittaa, kun alueiden saavutettavuus joillain alueilla
paranee ja metsästyspaine kasvaa, mikä ei ole mm. kanalintukannoille hyväksi.
Tässä ja aiemmissa tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyissä (FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, 2009–2014) hirvenmetsästäjien haastatteluissa esille tulleet näkökulmat ovat vaihdelleet. Arviolta puolet haastatelluista kokee voimaloiden välisen huoltotiestön helpottavan hirvisaaliin kuljetusta maastosta. Suurin osa olettaa hirvien ennen pitkää tottuvan voimaloiden
lapojen liikkeeseen ja edelleen liikkuvan myös tuulivoimapuiston hankealueilla. Tuulivoimaloiden rakennuspaikoille sekä huoltotiestön ja sähkönsiirtoreitin alueelle syntyy hirven ruokailualueiksi soveliasta vesaikkoa, minkä oletetaan houkuttelevan hirviä alueelle tuulivoimaloista huolimatta. Hirvenmetsästys on hirviporukan jäsenille lihan arvon kannalta merkittävää, ja hirven metsästys koetaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi metsästysmuodoksi. Hirvenmetsästys on metsästysseurojen toimesta hyvin organisoitua ja myös kiivastahtista silloin
kun seuralla on runsaasti kaatolupia. Hirvenmetsästäjät eivät koe voimaloiden aiheuttamia
visuaalisia haittoja yhtä suureksi kuin metsässä koiran kanssa liikkuvat kanalinnustajat, jos
hirvet edelleen liikkuvat hankealueilla eikä metsästys aiheuta liikaa vaaratilanteita. Alueiden
virkistyskäytön kokemista merkittävämmäksi haitaksi koetaan kuitenkin riistakantojen mahdollinen väheneminen, ja etenkin hirven kulkureittien muuttuminen siten, että ne eivät enää
liiku entiseen tapaan seurojen metsästysvuokra-alueilla.
Lumivaaran tuulivoimahankkeen rakentamisen myötä muuttuvien elinympäristöjen pinta-ala
ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan alueen laajuus on noin 8 % metsästysseuran käytössä olevasta maa-alasta. Rakentamista ei kohdistu koko hakealueeksi rajatulle alueelle,
joten todellisuudessa muutoksenalainen osuus pinta-alasta on pienempi. Hankkeen kokonaisvaikutukset riistakannoille ja metsästyksen harjoittamiselle alueen pirstoutumisen ja
luonteen muuttumisen vuoksi arvioidaan vähäisiksi. Hirven liikkumiselle ja hirvikannoille
aiheutuvat yhteisvaikutukset saattavat kohota merkittävämmiksi useiden seudun tuulivoimahankkeiden mahdollisesti toteutuessa.
17.1.6

Vaikutukset muuhun alueen virkistyskäyttöön

Ukkohallan Matkailupalveluiden järjestämälle ulkolaisten metsästysseurojen vierailulle Lietekylän seuran alueella ei hankkeen toteutumisella katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.
Keski-Eurooppalainen metsästäjä tulee varmasti alueelle kokemaan erämaisuutta, mutta on
myös valveutunut uusiutuvien energiamutojen olemassa oloon. Lisäksi Kainuussa on edelleen
laajoja alueita, joilta teknisemmät elementit puuttuvat.
17.1.7

Ulkoilu ja marjastus

Useiden tuulipuistohankkeiden aikana toteutetuissa metsästysseurojen haastatteluissa on
tullut esille myös näkemyksiä alueiden virkistyskäytöstä muuhun kuin metsästykseen. Marjastukselle tuulivoimaloiden huoltotiestöstä koetaan olevan myös hyötyä, kun marjamaat
ovat helpommin saavutettavissa tavallisella henkilöautolla, sillä tiestö on hyväkulkuista. Marjastaja ei niinkään häiriinny voimaloiden luomasta osin teknisestä ympäristöstä.
Virkistäytyäkseen luonnossa liikkuvalle tuulivoimaloista koetaan aiheutuvan enemmän häiriötä. Ilman voimaloita maisema on ns. luonnonmaisema, joka tutkitusti rauhoittaa ja vähentää
stressiä. Voimaloiden läsnäolosta kertova humina, joka kuuluu säätilasta riippuen lähimaas-
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tossa, sekä mahdollinen havaittava lavan liike koetaan virkistäytyjän mielestä usein haittatekijäksi. Useiden tuulivoimahankkeiden vaikutusarviointien perusteella (FCG 2009-2014) mielipiteet vaihtelevat paljon ja eri puolilla Suomea virkistyskäytölle aiheutuva rikkoutuneen
luonnonympäristön haitta koetaan eri tavalla. Pohjois-Suomessa tekniseksi muuttuva ympäristö koetaan usein haitallisemmaksi, sillä on totuttu erämaisempaan virkistysympäristöön.
Osa tuulivoimatuotannon suunnittelualueiden virkistyskäyttäjistä kokee uuden tiestön lisäävän marjamaiden saavutettavuutta ja turvallisuutta. Tuulivoimasuunnitelmien lähialueilla
asuvien virkistyskäytön kokeminen vaihtelee myös suuresti; osa kokee muutoksen lähiluonnossa ja -maisemassa tervetulleeksi.
Hankealueella marjastetaan metsämarjoja ja sienestetään normaaliin tapaan. Lisäksi rehevien kuusikkorinteiden alueilla sijaitsevat laajat hakkuut ovat laajalti vadelman peitossa, joten
haastattelujen mukaan rinteiden vadelmapensaikot houkuttelevat alueelle marjastajia myös
lähikunnista ja Kajaanista. Marjastaja ei välttämättä koe rakennetumpaa ympäristöä virkistyskäyttönsä haittana, vaan kokee helpon liikkumisen hyvillä huoltoteillä eduksi. Lähialueella
asuvat marjastajat, metsästäjät ja virkistyskäyttäjät kokevat ympäristön muutokset varmasti
epämieluisampana. Lietekyläläisten virkistyskäyttöalueen luonteen muutosta ja muutoksen
merkitystä on vaikea arvioida. Suhteessa Lumivaaran itärinteiden laajoihin avohakkuisiin, ei
hankeen aiheuttamaa muutosta virkistyskäyttäjän lähimaisemassa arvioida kuitenkaan merkittäväksi.
17.2

Vaikutusten lieventäminen

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana voimalan lapoihin saattaa kerääntyä jäätä, joka aiheuttaa riskin alueella liikkuville metsästäjille ja muille virkistyskäyttäjille. Turvallisuusriskiä voidaan kuitenkin lieventää tiedottamisella, riskistä varoittavilla kylteillä sekä jäästä varoittavalla hälytysjärjestelmällä. Mikäli metsästysseura kokee lisääntyvän tiestön aiheuttavan tarpeetonta ajelua ja riistan häiriintymistä, voidaan tiettyjen tieosuuksien puomittamista harkita
tapauskohtaisesti ja maanomistajan suostumuksella.
Riistakantojen seurantaa voidaan järjestää siten, että mikäli mm. kanalintujen törmäyksiä
voimaloiden alaosaan havaitaan, voidaan harkita voimalapylvään värityksen tummentamista
metsänpeitteen sisällä.
17.3

Arvioinnin epävarmuustekijät

Riistatalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointien epävarmuuksiin sisältyvät tyypilliset
vaikutustenarvioinnin epävarmuudet. Riista- ja saalistilastot ovat suuntaa-antavia, haastattelun otos on pieni ja antaa viitteellisen kuvan alueen virkistyskäytöstä metsästäjien näkökulmasta. Arviointityön yhteydessä on haastateltu hankealueelle sijoittuvien metsästysseurojen edustajia, jolloin saadaan hyvä kuva seuran toiminnasta ja myös riistakannoista. Sen
sijaan jäsenistönsä mielipiteistä ja tuulivoiman kokemisesta yhdellä tai kahdella jäsenten
edustajalla on hajanainen kuva, eikä laajempaa mielipiteiden kartoitusta ole suoritettu.
Hirveen kohdistuvista käytönaikaisista häiriövaikutuksista ei edelleenkään ole aiempaa kokemusta tai tutkimustietoa laajempien metsäympäristöön sijoittuvien tuulivoimapuistojen
osalta. Lähikuntiin on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita, joiden aiheuttamia yhteisvaikutuksia seudun alueen virkistyskäytölle ei ole laajemmin tutkittu.
Metsästäjien kokemukset metsästysmahdollisuuksien heikkenemisestä tai muuttumisesta
sekä arviot alueen virkistyskäytön luonteesta ja sen muutoksesta ovat subjektiivisia arvioita,
joiden merkittävyyden mittaaminen on vaikeaa.
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17.4

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset riistaan ja virkistyskäyttöön:


Hankealue sijoittuu Hyrynsalmen–Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle, ja
Lietekylän metsästysseura ry:n metsästysvuokra-alueille.



Lietekylän metsästysseuran alueilla käy vuosittain ulkomaisia hirvenmetsästäjiä Ukkohallan Matkailupalveluiden organisoimana.



Ensisijaisia vaikutusmekanismeja riistalajistolle ovat tuulivoimapuiston rakentamisen
aikaiset häiriövaikutukset, tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sekä sähkönsiirron rakentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset, kuten pinta-alan väheneminen, alueen pirstoutuminen ja elinympäristön laadun muuttuminen.



Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuva häiriövaikutus voi karkottaa riistaa
hankealueilta, mutta vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja tyypiltään metsänkäsittelytoimien kaltaisia.



Tuulivoiman rakentamisalue saattaa jonkin verran muuttaa hirvien kulkureittejä
muiden hankkeiden yhteisvaikutusten myötä. Pienriistalle aiheutuvat vaikutukset
ovat vähäisiä.



Hirvi on alueilla metsästettävistä saalislajeista lihan arvon kannalta merkittävin, ja
pienriistasta etenkin metsäkanalinnut virkistysarvon kannalta merkittävimpiä.



Prokon Lumivaaran tuulivoiman hankealue kattaa noin 8 % seuran metsästysvuokra-alueista.



Tuulivoimatuotannon lähialueella asuville metsästäjälle ja marjastajalle alueiden
metsästys- ja virkistyskäytön heikkeneminen voidaan kokea merkittäväksi.



Marjastukselle tuulivoimaloiden huoltotiestöstä koetaan olevan myös hyötyä saavutettavuuden parantuessa.



Hankkeen eri toteutusvaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittäviä eroja metsästysja virkistyskäyttövaikutusten osalta.
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VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN JA LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN

18.1

Vaikutusmekanismit

Tuulivoimapuiston vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen
sekä hankealueella toteutettavaan muuhun toimintaan. Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset voivat ulottua monelle eri sektorille. Tuulivoimapuisto työllistää etenkin rakentamisvaiheessa, mutta myös käytön aikana kunnossapito- ja huoltotöiden
kautta. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto lisää
myös tuulivoimapuiston sijaintikuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.
18.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan on arvioitu asiantuntija-arviona olemassa olevien
lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista
sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina on
käytetty myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä vakituisille ja
loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia.
Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan on arvioitu huomioimalla hankealueen nykyiset matkailumuodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa on huomioitu hankkeen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia matkailukohteiden, retkeilyreittien ja
muiden olennaisten alueiden ja kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin ja miten
nämä muutokset mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella. Metsätalouden osalta on arvoitu mm. metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet, maakaapelilinjat sekä voimajohtoalue). Hankkeen vaikutuksia elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat arvioineet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä projektipäällikkö Leila Väyrynen sekä YTK Markku Nissi.
18.3

Nykytilanne: alueen elinkeinotoiminta

Hyrynsalmella oli vuoden 2012 lopussa 652 työpaikkaa, joista 17,6 % oli maa-, metsä- ja
kalataloudessa, 68,7 % palvelualoilla ja 6,6 % rakennusalalla. Maa- ja metsätalouden merkitys tulonlähteenä on Hyrynsalmella huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Jalostuksen ja palvelujen osuus työpaikoista on pienempi kuin koko maassa keskimäärin.
Vuonna 2011 työpaikkaomavaraisuus (alueella työssäkäyvät/alueella asuva työllinen työvoima) oli Hyrynsalmella 77 %. Työttömien osuus työvoimasta oli 17,6 % vuoden 2012 lopussa,
kun se koko maassa oli vastaavana aikana 10,7 %. Hyrynsalmella taloudellinen huoltosuhde
(eli työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti) oli vuoden 2012 lopussa 2,12, kun se koko maassa oli 1,32 (Tilastokeskus 2014b).
Taulukko 18-1 Hyrynsalmen työpaikkamäärä ja työpaikkarakenne vuoden 2012 lopussa
(Tilastokeskus, 2014c)
Työpaikat, 31.12.2011

Hyrynsalmi

koko maa

Maa-, metsä- ja kalatalous

17,2 %

3,4 %

0,8 %

1,2 %

Teollisuus

2,3 %

13,7 %

Rakentaminen

7,1 %

6,6 %

Palvelut

71,3 %

73,8 %

Toimiala tuntematon

1,4 %

1,2 %

Työpaikat yhteensä

652

2 339 904

Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasuVesi-, viemäri- ja jätehuolto

182

ja

lämpöhuolto;

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN JA LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN

Lumivaaran hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset sijoittuvat niin ikään metsätalouskäytössä oleville alueille. Hankealueella tai tarkastelluilla voimajohtoreiteillä ei ole maa-ainestenottoalueita tai kaivosvarauksia.
Hankealueella sijaitsee TDC Oy:n radiolinkkimasto. Hankealueiden välittömiin lähiympäristöihin ei sijoitu erityisiä elinkeinotoimintoja.
Hyrynsalmen ja Puolangan matkailuelinkeinoissa merkittävät hiihtokeskukset Ukkohalla ja
Paljakka sijoittuvat 8–14 km etäisyydelle hankealueelta. Ukkohallan ja Paljakan rekisteröidyt
yöpymiset olivat vuonna 2013 yhteensä noin 114 000 majoitusvuorokautta, joka vastaa noin
14 prosenttia Kainuun rekisteröidyistä yöpymisistä (Tilastokeskus, 2014d). Molempien keskusten toiminta liittyy talvella hiihtoon, lasketteluun sekä ohjattuihin luontoaktivitteeihin
sekä lumettomana aikana pääosin retkeilyyn ja liikunnallisiin aktiviteetteihin luonnossa. Toiminnot sijoittuvat matkailukeskusten ydintoimintojen ympärille. (Ukkohalla, 2014; Paljakka,
2014). Tuulipuiston hankealueelle ei sijoitu matkailutoimintoja.
18.4

Vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen

Työllisyysvaikutukset voidaan jakaa välittömiin työllisyysvaikutuksiin sekä välillisiin työllisyysvaikutuksiin, jotka aiheutuvat välituotepanosten tuotannon ja kerrannaisvaikutuksien
myötä. Etenkin rakentamisvaiheessa käytetään myös runsaasti muiden toimialojen tuottamia
välituotteita ja palveluja. Näitä ovat muun muassa koneet ja laitteet, rakennusmateriaalit
sekä kuljetus-, huolto ja muut palvelut. Osa rakentamisvaiheen työstä tehdään alueella lyhytaikaisesti oleskelevan työvoiman toimesta, mikä ei vaikuta suoraan lähialueen työllisyyteen.
Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoverkon rakentamisen aikana. Tuulivoimapuiston rakentaminen on koko alueelle
merkittävä rakentamishanke, joka toteutuessaan vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa
työllisyyteen ja yritystoimintaan myönteisesti. Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa työtilaisuuksia tarjoutuu mm. raivaus-, maanrakennus- ja perustustöissä sekä työmaan ja siellä
työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi majoitus-,
ravitsemus-, kauppa- ja virkistyspalvelut sekä vartiointi ja kuljetukset. Toimintavaiheessa
tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa
sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminen.
Suomessa tuulivoimarakentamisen hankkeen sijaintialueelle kohdistuvia työllisyysvaikutuksia
ei ole juurikaan arvioitu tai selvitetty. Arviointiin liittyy myös epävarmuutta, koska tuulivoimapuistorakentamisen alueelliset työllisyysvaikutukset ovat vahvasti sidoksissa hankkeen
investointi- ja rakentamisvaiheessa tehtäviin hankinta-, urakka- ja muihin päätöksiin.
Teknologiateollisuus ry:n arvioiden mukaan tuulivoima-alan työpaikat syntyvät jatkossakin
pääosin teknologiateollisuuteen. Yhdistyksen arvioiden mukaan 100 MW:n tuulivoimapuistosta syntyvä Suomeen kohdistuva työllisyysvaikutus rakentamisen ja 20 vuoden käytön aikana
olisi 1 180 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutus kohdistuu projektikehitykseen ja asiantuntijapalveluihin (10 htv), infrastruktuurin rakentamiseen ja asentamiseen (70 htv), voimaloiden
valmistukseen, materiaaleihin, komponentteihin ja järjestelmiin (300 htv) sekä voimaloiden
elinkaaren käyttö- ja kunnossapitoon (800 htv). (Teknologiateollisuus ry 2009)
Teknologiateollisuus ry:n ja tuulivoimapuiston kokonaistehoa koskevaan arvioon perustuen
PROKON Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen Suomeen kohdistuvan työllisyysvaikutuksen
voidaan karkealla tasolla arvioida olevan tuulivoimapuiston kokonaistehosta riippuen vaihtoehdossa VE1 189–472 henkilötyövuotta ja vaihtoehdossa VE2 236–590 henkilötyövuotta.
Arvioiduista työllisyysvaikutuksista vain osa kohdistuu tuulivoimapuiston sijaintikuntiin ja
lähiseudulle. Sijaintikuntiin ja lähiseudulle kohdistuvia työllisyysvaikutuksia voidaan karkealla
tasolla arvioida muualla tehtyjen selvitysten pohjalta.
Esimerkiksi Muonion Mielmukkavaaran (10–15 tuulivoimalaa) tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä arvioitiin panos-tuotosmalleihin, työllisyyskertoimiin ja olemassa oleviin selvityksiin
perustuen, että hankkeen synnyttämistä työllisyysvaikutuksista rakentamisvaiheessa noin 10
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prosenttia ja toimintavaiheessa noin 20 prosenttia kohdistuu lähiseudulle (Metsähallitus Laatumaa 2010). Rakennusvaiheessa sijaintikuntaan ja seudulle kohdistuvien vaikutusten on
arvioitu olevan eri tuulivoimapuistohankkeissa 24 % - 50 % hankkeen työllisyysvaikutuksesta (Empower 2012). Mikäli oletetaan, että rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksesta noin 50
% ja toimintavaiheen työllisyysvaikutuksista noin 20 % kohdistuisi Lumivaaran tuulivoimapuiston sijaintikuntaan Hyrynsalmelle ja lähiseudulle, olisi sijaintikuntiin ja seudulle kohdistuva työllisyysvaikutus vaihtoehdosta ja voimaloiden kokoluokasta riippuen 56 – 175 henkilötyövuoden suuruusluokkaa. Toimintavaiheen käytön ja kunnossapidon seudullinen työllisyysvaikutus vuositasolla olisi tämän laskentatavan mukaan 1,3-4 henkilötyövuotta vaihtoehdosta riippuen. Iin kunnan (2013) esimerkin perusteella neljä voimalaa työllistää yhden
päätoimisen huoltomiehen.
Taulukko 18-2. Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston työllisyysvaikutusarviot
Työllisyysvaikutus, htv

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

8 voimalaa

10 voimalaa

16-40 MW

20-50 MW

189-472

236-590

Työllisyysvaikutus Suomessa yhteensä
-

projektikehitys ja asiantuntijapalvelut

-

infran rakentaminen ja asentaminen

2-4

2-5

11-28

14-35

-

voimaloiden valmistus, materiaalit yms.
Jos käytetään voimalaitoksia, joissa on
kotimaista teknologiaa

48-120

60-150

voimaloiden käyttö ja kunnossapito 20
vuotta

128-320

160-400

Työllisyysvaikutus sijaintikunnissa / seudulla

56-140

70-175

-

-

rakentamisvaihe (50 %)

30-76

38-95

-

toimintavaihe 20 vuotta (20 %)

26-64

32-80

Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden ja yritystoiminnan kasvun kautta kunnan kunnallis- ja
yhteisöverotuloja. Lisäksi tuulivoimalat tuovat kiinteistöverotuloa kunnalle, sillä mm. tuulivoimalatornit ovat kiinteistöverotuksen kohteena. Tuulivoimaloiden kiinteistöverotus tapahtuu kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.
18.5

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Tuulivoimapuiston hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, joten myös tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa metsätalouskäytössä olevan alueen osittain energiantuotantoalueeksi. Tuulivoimaloiden ja rakennettavan tiestön vaatimilla alueilla metsätalouden harjoittaminen estyy tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan ajaksi. Metsätalouskäytössä olevaa aluetta poistuu vaihtoehdossa VE1 enintään 8-16 hehtaaria ja vaihtoehdossa
VE2 10-20 hehtaaria. Vaihtoehdoissa VE2 rakennetaan voimaloita ja uutta tiestöä hieman
enemmän kuin vaihtoehdossa VE1, joten metsätalouden käytöstä poistuva maa-ala on vain
hieman suurempi ja sitä kautta myös vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen jonkin verran suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1. Metsätalouden käytöstä poistuva maa-alue on enintään 5 prosenttia koko hankealueen pinta-alasta, joten valtaosalla hankealuetta voidaan
harjoittaa maa- ja metsätaloutta kuten ennenkin.
Asukaskyselyyn vastanneista 57 % arvioi, ettei tuulivoimapuistohankkeella ole vaikutusta
metsätalouden harjoittamiseen. Vastaajista 14 % oli sitä mieltä, että tuulivoimapuistohanke
vaikuttaa kielteisesti tai erittäin kielteisesti ja 11 % sitä mieltä, että hanke vaikuttaa myönteisesti tai erittäin myönteisesti metsätalouden harjoittamiseen. Maatalouden harjoittamiseen
tuulivoimapuistohankkeella ei 70 prosentin mielestä ole vaikutusta. Vastaajista 9 % oli sitä
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mieltä, että tuulivoimapuistohanke vaikuttaa kielteisesti tai erittäin kielteisesti ja 2 % sitä
mieltä, että hanke vaikuttaa myönteisesti tai erittäin myönteisesti maatalouden harjoittamiseen. Avoimissa vastauksissa merkittävänä tuulivoimapuistohankkeen hyötynä vastaajat
mainitsivat työpaikkojen lisääntymisen ja sen kautta syntyvät muut aluetalouden hyödyt.
18.6

Vaikutukset matkailuun

Tuulivoimaloiden matkailuun kohdistuvat vaikutukset voivat muodostua sellaisista vaikutuksista jotka muuttavat matkailun toimintaympäristön luonnetta sekä toiminta- tai käyttömahdollisuuksia. Vaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria. Suoria vaikutuksia voivat olla matkailussa käytettävät maa-alueet, joiden käyttö voi estyä tai vaikeutua tuulipuiston rakentamisen seurauksena. Epäsuorat vaikutukset ovat useimmin abstraktimpia, eli aineettomia,
matkailuun liittyviä arvoja. Näitä arvoja ovat muun muassa matkailuimagoon, maisemakuvaan, luontoon ja sen kokemiseen liittyvät asiat, jotka ovat useimmin subjektiivisesti koettuja tekijöitä. Vaikutusten voimakkuus ja luonne (positiivinen, negatiivinen) ovat usein siis
yksilöllisiä ja eri tavoin koettuja.
Kainuun ja Hyrynsalmen matkailu perustuu luontomatkailuun, jonka keskeisiä muotoja ovat
retkeily, metsästys, kalastus sekä erilaiset ohjatut aktiviteetit luonnossa eri vuodenaikoina.
Hankkeen vaikutukset luontomatkailun harjoittamiseen arvioidaan vähäiseksi, koska sen
toteutumisella ei arvioida olevan vaikutuksia luontomatkailutuotteiden toteuttamiseen. Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskusten ydinmatkailutoiminnot ovat etäällä hankealueesta,
joten suorat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Matkailun virkistyskäytön osalta vaikutukset kohdistuvat maisemallisiin tekijöihin, jotka koetaan yksilöllisesti. Näkemäalueanalyysin mukaan
myös keskeiset näkemäalueet eivät kohdistu hankealueelle ja vaikutus jää pistemäiseksi ja
vaikeasti hahmotettavaksi etäältä katsottuna. Tuulivoimalat eivät erotu laaja-alaisesti ja
näkymiä avautuu vain tietyistä katselupisteistä. Tällöin myös epäsuorien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Paljakka-Ukkohallan yhdyslatu (kesäkäytössä osa Köngäskierrosta)
kulkee Lietekylän kautta noin viiden kilometrin päässä hankealueesta. Reitiltä avautuu paikoin näkymiä hankealueelle, jotka vaikuttavat kohtalaisesti maisemakuvaan tuulivoimaloiden
hallitessa maisemaa. Muihin luontoreitteihin tai niiden kokemiseen ei arvioida kohdistuvan
vaikutuksia.

Kuva 18.1. Mustarindan näkötornista hankealueen suuntaan. (Kuva: Minna Tuomala, FCG)
Metsästysmatkailuun kohdistuvat vaikutukset arvioidaan paikallisiksi. Hankealueen läheisyydessä harjoitetaan metsästysmatkailutoimintaa Lietekylän Metsästäjät ry:n sekä Ukkohallan
Matkailupalvelut Oy:n kanssa, joiden vieraana käy vuosittain jonkin verran Keski-Euroopasta
metsästäjiä. Pääasiallisia metsästysmuotoja ovat hirvenmetsästys, kanalintumetsästys sekä
petopyynti. Luontoympäristön luonteen muuttuessa osin rakennetuksi ympäristöksi, voi lievästi heikentäviä vaikutuksia kohdistua metsästyskokemuksiin Lumivaaralla ja sen välittömässä läheisyydessä. Aluetta voidaan toimintavaiheessa käyttää normaalisti metsästysmat-
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kailutarkoituksiin. Alueellisesti tai seudullisesti arvioituna metsästysmatkailulle ei arvioida
kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia.
Kokonaisuudessaan hankkeella ei arvioida olevan matkailuelinkeinon toiminta- tai kehittämisedellytyksiä heikentäviä vaikutuksia. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Ukkohallan tai Paljakan matkailukeskusten matkailukysyntään, matkailuimagoon tai matkailun kehittämiseen. Toisaalta tuulivoimapuistoa voidaan myös hyödyntää matkailussa matkakohteena sekä myös positiivisina mielikuvina uusiutuvasta energiasta.
18.7

Vaikutukset muuhun luonnonvarojen hyödyntämiseen

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muita luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä kohteita, kuten kaivostoimintaan tai turvetuotantoon liittyviä alueita.
18.8

Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Suunnitellut sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin metsätalousalueille, joten myös sähkönsiirron vaikutukset elinkeinotoimintaan kohdistuvat pääosin metsätalouteen.
Maakaapelit sijoitetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen ja maakaapelikaivanto leventää
hieman puustosta raivattavaa tieaukkoa. Voimajohdon sijoittuminen metsäalueelle muuttaa
metsätalousmaan joutomaaksi, jolloin yksittäinen maanomistaja menettää hoidetun metsänsä ja siitä saatavan tuoton. Voimajohto voi myös pirstoa yhtenäisiä pelto- ja metsäalueita,
mikä vaikeuttaa peltojen käyttöä ja metsän hoitoa. Metsäalueilla haitta on pysyvä, koska
voimajohtoalueella ei voi kasvattaa metsää joulukuusia lukuun ottamatta.
18.9

Vaikutusten lieventäminen

Tuulivoimapuistohankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista lieventää tiedottamalla
avoimesti hankkeen etenemisestä ja jatkosuunnittelusta lähialueen elinkeinonharjoittajia
sekä maanomistajia. Erityisesti rakentamisen aikana tiedottamisen merkitys korostuu, jotta
paikalliset yrittäjät ovat tietoisia sekä liikenteen ajoittumisesta että rakentamisen häiriöiden
kestoajasta.
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon
maan- ja metsänomistajien näkemykset siitä, mihin tuulivoimalaitokset ja voimajohdot olisi
hyvä sijoittaa ja mitkä alueet tulisi jättää rakentamatta. Sähkönsiirtoon tarvittavan voimajohdosta yksityisille maa- ja metsätalouden harjoittajille aiheutuvia haittoja voidaan vähentää myös sijoittamalla uudet voimajohdot maakaapeliin ja/tai olemassa oleviin johtoalueisiin.
18.10

Arvioinnin epävarmuustekijät

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset elinkeinoihin ja niiden arviointi ovat sidoksissa hankkeen muihin, erityisesti maankäyttöön kohdistuviin, vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin,
joten myös niiden epävarmuustekijät vaikuttavat elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.
Hankkeen lähiseudulle kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti
se, miten seudun yritykset pystyvät tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan tuulivoimapuiston
rakentamiseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Lähiseudun yritystoiminnan kehittyminen
on sidoksissa moniin yhteiskunnallisiin muutostekijöihin, joiden arviointi pitkällä tähtäimellä
on vaikeaa.
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18.11

Yhteenveto- ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen:

Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisen aikana, mutta paikallisesti työllisyysvaikutukset ovat kohtalaisia myös
tuulivoimapuiston toiminnan aikana. Tuulivoimapuiston sijaintikuntaan ja seudulle kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat karkeasti arvioiden 56-140 henkilötyövuotta vaihtoehdossa VE1 ja 70-175 vaihtoehdossa VE2 voimalan kokoluokasta riippuen. Lisäksi tuulivoimalat lisäävät Hyrynsalmen kunnan kiinteistöverotuloa.


Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan matkailuelinkeinon toiminta- tai kehittämisedellytyksiä heikentäviä vaikutuksia. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Ukkohallan tai Paljakan matkailukeskusten
matkailukysyntään, matkailuimagoon tai matkailun kehittämiseen.



Tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä nykyisin metsätalouskäytössä olevaa
maata poistuu vähäisessä määrin metsätalouden käytöstä. Maanomistajat
saavat korvauksen vuokraamistaan maista. Tuulivoimapuiston toteuttamisella
ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen ja
luonnonvarojen hyödyntämiseen hankealueella tai sen lähialueella.



Voimajohdon vaikutukset maa- ja metsätalouskäyttöön sekä luonnonvarojen
hyödyntämiseen jäävät vähäisiksi.



Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Laajemmassa hankevaihtoehdossa työllisyysvaikutukset ovat hieman suurempia.
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VAIKUTUKSET POROTALOUTEEN

19.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Lumivaaran tuulipuiston alue sijoittuu Hallan paliskunnan poronhoitoalueelle (Kuva 19.1).
Poronhoitolaissa (PHL 848/1990) säädetään poroelinkeinolle vapaa laidunnusoikeus. Lain 3
§:n mukaan poronhoitoa saa harjoittaa poronhoitoalueella maanomistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta, tietyin rajoituksin (esim. pihapiirit ja viljelykset saamelaisalueen ulkopuolella). Laki myös velvoittaa viranomaisen neuvotteluihin (53 §) paliskuntien kanssa valtion
maita koskevien hankkeiden yhteydessä, mikäli ne vaikuttavat olennaisesti poronhoidon
harjoittamiseen. Poronhoitolain 2. § mukaan erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (valtion omistamaa) maata ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa
poronhoidolle. Poronhoitoalueen kaksikymmentä pohjoisinta paliskuntaa kuuluvat tähän,
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen. Hallan paliskunta ei lukeudu näihin
sijoittuessaan poronhoitoalueen eteläosaan.
Tuulivoimahankkeen vaikutuksia Hallan paliskunnan poroelinkeinolle arvioidaan sekä tuulipuistoalueen että sen sähkönsiirtoreitin osalta. Arvioinnissa huomioidaan paliskunnan erityispiirteet ja poronhoitotavat, sillä poronhoito on erilaista eri alueilla. Lisäksi huomioidaan viereisen Otsotuulen hankkeen aiheuttamat yhteisvaikutukset.
Arvioinnin aineistoina on käytetty olemassa olevia tilastoja (Paliskuntain yhdistys) ja tutkimustietoa porojen laidunkäytöstä (Metla). Merkittävin arvioinnin tausta-aineisto on paliskunnan haastattelu, joka toteutettiin huhtikuussa 2014. Haastattelut sekä arviointityön on toteuttanut FM biologi Minna Tuomala. Arviointityön ohjeena on käytetty Paliskuntain yhdistyksen julkaisemaa opasta poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa (2013).
Haastattelun perusteella on esitetty karkeasti kartalla sekä kuvailtu sanallisesti porojen vuotuinen laidunkierto ja tärkeät laajemmat vasomisalueet. Lisäksi on esitetty poronhoitoon
liittyvät rakenteet paliskunnassa yleensä ja erityisesti Lumivaaran tuulivoimahankkeiden
lähialueilla. Aineistojen avulla on arvioitu minkä verran ja millaisia laidunalueita muuttuu tai
poistuu porohoidon käytöstä (suorat ja epäsuorat menetykset), arvioitu hankkeen vaikutuksia poroelinkeinon harjoittamiseen (käytännön poronhoitotyön sujuminen ja infrastruktuurin
käytettävyys) sekä mahdollisia vaikutuksia porojen laidunten käyttöön. Lisäksi on tarkasteltu
muita elinkeinoon kohdistuvia eri hankkeiden yhteisvaikutuksia sekä vaikutusten ehkäisy- tai
lieventämiskeinoja.
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Kuva 19.1. Hankealueen sijoittuminen Hallan paliskunnan alueelle.
19.2

Vaikutusmekanismit

Yleisesti erilaisissa maankäytön hankkeissa uusi infrastruktuuri usein aiheuttaa poronhoitotyössä käytettävien rakenteiden muutostarpeita ja muutoksia luontaisissa laidunalueissa
(suorat ja epäsuorat vaikutukset). Uusi tiestö aiheuttaa aukkoja poroaitoihin ja saattaa vaikeuttaa poronhoidon infrastruktuurin käytettävyyttä sekä lisätä mahdollisesti liikenneonnettomuuksia. Hankkeet kaventavat porolaitumia tai aiheuttavat muutoksia laidunten käytössä
(välttäminen, räkkäsuoja). Lisäksi tuulivoimahankkeista saattaa aiheutua erilaisia vahinkoja
tippuvan jään muodossa, mikäli porot oleskelevat talvella voimaloiden alla.
Porolaidunnuksen lisäksi alueen muu maankäyttö saattaa aiheuttaa pirstoutumista ja kulutuspainetta tietyillä alueilla. Laidunnuspaine voi siirtyä erilaisten rakennushankkeiden vuoksi
toisille laitumille, jolloin nämä alueet kuluvat entisestään (Kumpula 2001). Porotalouden
kestävyyttä arvioivan raportin mukaan ympäri maailman poronhoitoelinkeinon suurimaksi
haasteeksi koetaan juuri laidunalueiden menetys, mihin Fennoskandiassa vaikuttaa etenkin
kasvava infrastruktuurin ja muun maankäyttötarpeen lisääntyminen (Jensletter & Klokov
2002).
Erilaisten yllä mainittujen vaikutusmekanismien kautta sekä muiden maankäyttöhankkeiden
yhteisvaikutusten tuloksena poroelinkeinon harjoittamisen kannattavuus saattaa heiketä
tietyillä alueilla, mikäli kustannukset rakenteiden käytettävyydessä nousevat ja porotappiot
lisääntyvät.
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19.3

Poronhoito Hallan paliskunnassa

19.3.1

Paliskunnan sijainti ja olosuhteet

Hallan paliskunta sijoittuu Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kuntiin. Paliskunnan
alueella vuonna 2011 toimi 62 poronomistajaa ja suurin sallittu poromäärä oli 2700 yksilöä.
Poronhoitovuonna 2011–2012 paliskunnalla oli eloporoja 1406 kappaletta, teurasporoja 89
kpl ja paliskunnan vasaprosentti oli 35 (Poromies 2013).
Paliskunta sijoittuu poronhoitoalueen etelärajalle ja sen eteläpuolelle on rakennettu peuraaitaa Kainuun metsäpeurakannan rotupuhtauden säilyttämisen vuoksi. Paliskunnan pohjoispuolelle sijoittuu Näljängän paliskunta, mutta hankealueelta sinne on matkaa lähes 40 km.
Hallan paliskunnan alue on pinta-alaltaan 3308 km2 ja paliskunnan maa-alueista kangasmaita on noin 1800 km2. Poronhoidon kiinteät rakenteet sekä laidunkiertoon liittyvät asiat on
esitetty kartalla (kuva 19.1) paliskuntainyhdistyksen poro-Gis aineiston perusteella.
Hallan paliskunnan erityisongelmana on poron ja metsäpeuran sekoittuminen, sillä ne ovat
saman lajin alalajeja. Paliskunnan etelärajan peura-aita 5-tien varrella pyrkii pitämään peurat pois poronhoitoalueelta, mutta aita ei kata koko paliskunnan etelärajaa. Poroja kulkeutuu
helposti peurojen mukana alueen eteläpuolelle. Ns. villiintyneet porot on yleensä ammuttava.
Lisäksi paliskunnan erityisongelmiin lukeutuu kohtalaiset suurpetovahingot, nykyisin etenkin
ilveskannan kasvun myötä.

Kuva 19.2. Hallan paliskunnan toiminnot ja laidunalueet hankkeen lähialueella (aineisto:
Hallan paliskunta poro-Gis 2014).
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19.3.2

Porojen laidunnus tuulipuiston ja sähkönsiirtoreitin alueella

Suunniteltu tuulipuisto sijoittuu porojen talvilaidun- ja rykimäalueelle. Lähialueelle ei sijoitu
poronhoidon rakenteita. Lähimmät rakenteet ovat siirtoaitoja mäntykankaalla Hyrynsalmen
taajaman eteläpuolelle. Hankealuetta lähimmät erotusaidat ovat Louki, Portinsärkkä ja Pajuaro. Syys- ja kevätlaidunkierto kulkeutuu pääasiassa hiekkakangasselänteitä myöten alueen
itäpuolelta. Satunnaisesti hankealueella voi esiintyä poroja syyslaitumillaan. Keskitalvella
poroja ei esiinny vaarojen ylärinteillä. Hallan paliskunnan lounaisosan merkittävimpiä vasomisalueita ovat laajat aapasuoalueet Peuravaaran luoteispuolella.
19.4

Hankkeen vaikutukset porotalouteen

19.4.1

Tuulipuiston rakentamisen ja toiminnanaikaiset vaikutukset

Rakennettavat Lumivaaran tuulivoima-alueet sijoittuvat paliskunnan lounaisosaan ja kattavat
koko paliskunnan laidunkelpoisesta maa-alasta karkeasti arvioiden alle 1 %. Tuulivoimaalueet sijoittuvat porojen talvilaidunalueelle eli vaaran rinteelle sijoittuu talvi- ja kevätaikaisia luppolaitumia. Luppolaidunten määrä on kuitenkin sidoksissa varttuneisiin kuusikoihin,
jolloin Lumivaaran itärinteen merkitys laidunalueena on tällä hetkellä vähäisempi puuston
ikärakenteen vuoksi. Voimaloita yhdistävän huoltotiestön ja voimalapaikkojen alle jää arviolta melko vähän ns. hyvää laidunaluetta, sillä voimalat ja huoltotiestö sijoittuvat talousmetsäkohteille; päätehakkuualojen, taimikoiden, nuorten kasvatusmetsien sekä ojitettujen turvemaamuuttumien alueille. Merkittävämmät kevättalven luppolaitumiksi soveltuvat iäkkäämmät kuusikot on hankkeen luontoselvityksessä arvotettu luontokohteena, eikä niiden
alueelle kohdistu rakentamistoimintaa.
Voimaloiden sekä niiden huoltotiestön rakentamisen aikainen ihmistoiminta häiritsee jossain
määrin porojen laidunkiertoa, mutta hankealueen merkitys luppolaitumina on vähäinen.
Mahdollinen häiriövaikutus talvilaidunnukselle ei jää kuitenkaan pysyväksi, vaan kohdistuu
rakentamisvuoteen. Voimaloiden toiminnan aikana häiriövaikutus talvilaidunten käytölle ja
syyslaidunkierrolle jää vähäiseksi, sillä porot ajan myötä tottuvat voimaloihin ja käyttävät
aluetta voimaloista huolimatta niiden toiminnan aikana. Lähimmät merkittävät kesälaitumet
ja vasomisalueet sijoittuvat niin etäälle rakentamistoimien alueesta, että hankkeella ei arvioida olevan häiritsevää vaikutusta vasomiselle edes rakentamisaikana.
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia paliskunnan laidunalueille, eikä
edes paliskunnan lounaisosan merkittävimmille laitumille. Hankkeen rakentamistoimista ei
koidu vaikutuksia poronhoidon rakenteille, sillä kiinteitä rakenteita ei sijoitu lähialueelle.
Rakentamisenaikainen häiriö poronhoidolle koostuu rakennustoiminnan lisäksi työmaaliikenteestä, joka voi aiheuttaa porojen liikennekuolemien lisääntymistä. Huoltoteillä ja metsäautoteillä tapahtuva liikennöinti ei tosin ole kovin kiivastahtista, mikä lieventää riskiä. Esimerkiksi Iin tuulivoimalatyömaalla työmaaliikenteen rajoitus on 20 km/h. Kolaririskin suuruus
riippuu myös vuodenajasta sekä laidunkiertoalueen merkityksestä, johon rakentaminen kohdistuu. Syys- ja talviaikaan tapahtuva rakentaminen paliskunnan lounaisosassa saattaa aiheuttaa riskin porokolareille tietyillä tieosuuksilla ja etenkin Kaivopurontiellä. Vaikutus arvioidaan merkitykseltään lieväksi ja sitä voidaan lieventää suunnittelemalla liikennöintiä yhdessä
paliskunnan edustajan kanssa.
Lisääntyvä huoltotiestö ja etenkin talvikautena avoimena pidettävä tiestö sen sijaan aiheuttaa merkittävimmän haitan paliskunnan poronhoidolle tuulivoimaloiden rakentumisen jälkeen, sillä poroja pääsee talviaikaan liikkumaan helposti tiestöä pitkin Paltamon suuntaan ja
peura-aidan eteläpuolelle. Paliskunnan edustajan mukaan talviaurattavat tiet aiheuttavat
pahimmillaan porohoidon järjestelyille merkittävän haitan, sillä laidunkierto on vakiintunut
lumitilanteiden mukaan tietyille alueille, joka nyt tulisi muuttumaan. Lisäksi metsäpeuraaidan puutteet ja talviaikaisen Kaivopurontien auraaminen aiheuttaisivat peuran ja poron
sekoittumista entisestään. Tältä osin paliskunnan lounaisosan poronhoidolle koituvat haittavaikutukset saattavat kohota merkittäviksi. Tuulivoimaloiden lavoista ja roottorista tippuva
jää voi aiheuttaa porojen loukkaantumisriskin talviaikana.
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19.4.2

Sähkönsiirtoreitin vaikutukset

Lumivaaran tuulipuistoa varten uutta sähkönsiirron ilmajohtoa rakennetaan hyvin vähän.
Voimajohtoaluetta rakennetaan sähkönsiirronvaihtoehdossa VEB enintään noin 11,7 km.
VEB:ssä suurin osa uudesta voimajohtoalueesta sijoittuu jo olemassa olevan Seitenoikea–
Puolanka 110 kV johtokäytävän yhteyteen. Esitetty uusi johtoreitti Lumivaaran itärinteen
alaosassa on vaikutukseltaan niin vähäinen, että sen ei arvioida pirstovan laidunalueita tai
aiheuttavan muutoksia poronhoidon harjoittamiselle. Voimajohtoreiteille ei sijoitu merkittäviä
jäkälälaitumia eikä niiden toteuttaminen todennäköisesti muuta porojen laidunkierron kulkureittejä. Jäkälälaitumille aiheutuvat muutokset olemassa olevan voimajohtoalueen vieressä
ovat merkitykseltään vähäisemmät kuin uusilla johtoalueilla. Hankkeen sähkönsiirron aiheuttamat muutokset laidunalueiden määrään ja laatuun jäävät kokonaisuutena vähäiseksi. Paliskunnassa ei käytetä helikoptereita porojen kuljettamisen ja kokoamisen apuna erotusaikana, jolloin sähkölinjoista ei aiheudu riskiä tältä osin.
19.5

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Poronhoidolle aiheutuvat haitalliset vaikutukset Lumivaaran tuulivoimahankkeissa muodostuvat lähinnä laidunalueiden vähäisistä muutoksista suhteessa koko paliskunnan käytössä oleviin laitumiin sekä erityisesti lisääntyvänä riskinä porojen liikkumiselle poronhoitoalueen eteläpuolelle lisääntyvän ja talviaurattavan tiestön vuoksi. Aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla porojen kulkemista lounaaseen jatkamalla eteläosan peura-aitaa, jolloin
poron pääsy paliskunnan eteläpuolelle estyy. Lisäksi rakentamisaikaisen työmaaliikenteen
suunnittelua voidaan toteuttaa yhdessä paliskunnan edustajan kanssa. Tuulivoimapuistojen
rakentamisen eniten melua aiheuttavat työvaiheet voidaan pyrkiä ajoittamaan sellaiseen
vuodenaikaan, jolloin aiheutetaan vähiten häiriötä poroille. Etenkin kevättalvella ja alkukesällä vasallisten vaadinten on tutkimuksissa todettu olevan herkkiä ihmistoiminnasta aiheutuvalle melulle (Paliskuntainyhdistys 2013). Talviaikaisen jään tippumisen aiheuttamia
riskejä poroille voidaan tarvittaessa lieventää puomittamalla tiettyjä tuulivoima-alueen tieosuuksia, mikä voisi estää porojen kulkemista muutoin syvälumisessa vaaranrinteessä.
Vaikka tuulivoimapuistojen alueet eivät sijoitu valtion maille tai poronhoitoon erityisesti tarkoitetulle alueelle, voidaan järjestää viranomaisneuvottelu Hallan paliskunnan sekä paliskuntain yhdistyksen edustajan kanssa hankkeen jatkosuunnittelun edetessä.
19.6

Arvioinnin epävarmuustekijät

Arvioinnin ei katsota sisältävän merkittäviä epävarmuuksia. Epävarmuustekijöihin liittyy se,
että porojen käyttäytymistä tuulivoiman toiminnan aikana ei voida tarkoin ennustaa. Kokemukset poronhoitoalueelle sijoittuvista laajemmista tuulivoimapuistoista puuttuvat.
19.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Molempien Lumivaaran tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset alueen porotalouteen muodostuvat ensisijaisesti porojen talviaikaisen liikkumisen muutoksesta ja riskistä karata poronhoitoalueen eteläpuolelle. Laidunalueiden laadun ja määrän muutokset tai häiriövaikutukset voimaloista arvioidaan vähäisiksi. Metsätalouden aiheuttamat muutokset porojen laidunmaille ovat samankaltaisia, joten alueet muuttuisivat myös ilman tuulivoimahankkeita. Pelkästään Prokonin tuulivoimahankkeen aiheuttamat laidunalueiden muutokset ovat hyvin vähäisiä, sillä Lumivaaran tuulivoima-alue kattaa koko paliskunnan laidunpinta-alasta vain noin
0,11%.
Verrattaessa tuulivoimaloiden vaihtoehtoja VE1 ja VE2, olisivat haitalliset vaikutukset porotaloudelle suuremmat laajemmassa vaihtoehdossa, jossa voimaloita on kaksi enemmän. Toteutusvaihtoehtojen väliset erot ovat kuitenkin merkitykseltään hyvin marginaalisia. Molemmissa vaihtoehdoissa lisääntyvän ja poronhoidolle haitallisen talviaurattavan tiestön määrä on
suurin piirtein sama. Sähkönsiirtovaihtoehto VEA aiheuttaisi vähiten muutoksia porotalouden
kannalta, koska laidunalueet eivät juurikaan vähenisi. Sähkönsiirron maakaapeleiden kaivaminen aiheuttaa pieniä muutoksia kasvillisuuteen, mutta muutokset ovat näiltä osin palautuvia kasvillisuuden uusiutuessa. Sähkönsiirronvaihtoehto VEB lisää entisen linjakäytävän leve-
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yttä, eikä se kohdistu merkittäville jäkälälaitumille. Kokonaisuutena eri vaihtoehtojen aiheuttamat muutokset laidunten määrässä ovat hyvin vähäisiä.
Porolaidunten merkitys lähialueella sekä poronhoidon toimintaedellytykset huomioiden valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) mainitut poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset tulevan turvatuksi, vaikka Lumivaaran tuulivoimahankkeet toteutuisivat.

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset porotalouteen:

Tuulivoima-alue sijoittuu Hallan paliskunnan talvilaidun- ja rykimäalueille


Rakennettavat tuulivoima-alueet sijoittuvat paliskunnan lounaisosaan ja kattavat koko paliskunnan pinta-alasta vain noin 0,11 %.



Porot liikkuvat hankealueilla syyslaidunkierrollaan ja rakentamisenaikainen
häirintä saattaa vaikuttaa niiden kulkemiseen alueella, mutta vaikutus ei ole
pysyvä.



Hankkeen vaikutukset yksistään tai molempien Lumivaaran hankkeiden yhteisvaikutukset eivät merkittävästi muuta paliskunnan lounaisosan parhaita
jäkälälaitumia. Vaaranrinteille sijoittuu lähinnä kevättalvella käytettäviä luppolaitumia.



Hankkeen rakentamisen aikainen työmaaliikenne saattaa aiheuttaa lisääntyneen riskin porokolareille. Tämä riippuu myös vuodenajasta, johon rakentaminen ajoittuu. Riskiä voidaan vähentää suunnittelemalla liikennöintiä yhdessä paliskunnan edustajan kanssa.



Hankkeen merkittävimmät vaikutukset Hallan paliskunnan lounaisosan poronhoidolle aiheutuvat talviaurattavan tiestön vuoksi kohonneena riskinä porojen
kulkeutumiselle paliskunnan ulkopuolelle. Lisäksi tämä aiheuttaa riskin metsäpeuran rotupuhtaudelle.



Porojen kulkeutumista väärille alueille voidaan estää puomittamalla tiettyjä
tieosuuksia tai jatkamalla paliskunnan eteläosan peura-aitaa kattavammaksi.



Useiden tuulivoimahankkeiden sekä metsätalouden aiheuttamat yhteisvaikutukset Hallan paliskunnan poronhoidolle kohoavat merkitykseltään yksittäistä
hanketta suuremmiksi.
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20

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN

20.1

Vaikutusmekanismit

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy erityisesti hankkeen rakentamisen aikana tuulivoimala- ja
voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Merkittävä osa kuljetuksista syntyy muun muassa
rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Voimaloiden rakenteita joudutaan mahdollisesti kuljettamaan
erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisen liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja
mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennekuormituksen suhteen.
Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Tämän estämiseksi Liikennevirasto on asettanut minimietäisyydet voimaloiden sijoittamisessa teiden ja rautateiden varsille. Voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alueella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohto voi rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua
maanteiden ja voimajohdon risteyskohdissa. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin
lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen korkeusrajoitusalueelle. Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Trafin myöntämä lentoestelupa
ennen voimalan rakentamista.
20.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset on arvioitu tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskuljetusten määrä on arvioitu erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien kuljetusten määrä on arvioitu teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saatiin arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila on selvitetty Liikenneviraston
Tierekisterin tiedoista, josta on saatu muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä.
Hankkeen aiheuttaman liikenteen vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen aiheuttamia
kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä on tarkasteltu sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaisli194
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sääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen on tarkasteltu erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella on arvioitu vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen
toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta on tehty tarvittaessa toimivuustarkasteluja.
Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tarkasteltu suhteessa Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeeseen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012).
Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta on tarkasteltu tuulivoimaloiden sijoittumista
suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten korkeusrajoitusalueiden perusteella. Vaikutuksia lentoliikenteeseen on käsitelty tarkemmin luvussa 21. Lisäksi on tarkasteltu, miten tuulivoimalat
sijoittuvat tienkäyttäjän näkökentässä. Tuulivoimapuistoa koskevan vaikutusten arvioinnin
tarkastelualueena ovat tuulivoimapuistoalueelle tulevat yksityistiet, lähiympäristön maantiet
sekä laajemmin kuljetusten käyttämät reitit, mikäli niitä on ollut mahdollista arvioida luotettavasti.
Suunniteltujen voimajohtojen osalta on tarkasteltu niiden vaikutuksia maanteihin erityisesti
erikoiskuljetusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Voimajohdon rakentamisessa
maanteiden yli huomioidaan Sähköjohdot ja maantiet -ohje (Liikenneviraston ohjeita
4/2011).
Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen ovat arvioineet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä DI
Tuomas Miettinen ja tekn. kand. Saara Aavajoki.
20.3

Liikenteen nykytilanne

Kulku hankealueelle tapahtuu yhdystien 19225 (Lietekyläntie) ja Kaivopurontien kautta. Yhdystie 19225 on hankealueen kohdalla soratie ja sillä on voimassa yleisrajoitus 80 km/h.
Yhdystien 19225 Hyrynsalmen suunnasta lähtevällä osuudella on vanha kestopäällyste noin
6,5 kilometrin matkalla. Yhdystien 19225 liikennemäärät ovat matalia, korkeimmillaan noin
120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskas liikenne on lähinnä satunnaista, joskin vuorokautinen
vaihtelu voi olla suurta riippuen muun muassa teiden läheisyydessä tehdyistä hakkuista.
Raskaan liikenteen liikennemäärätilastossa raskasta liikennettä on vain 2–3 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankealue rajautuu itäosaltaan Kaivopurontiehen ja hankealueelle sijoittuu
muutamia metsäautoteitä.
Yhdystien 8890 (Hyrynsalmentie/Vanhatie) liikennemäärät Ristijärven ja yhdystien 19225
liittymän välillä ovat maltilliset, noin 200–240 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus noin 3–7 %. Hyrynsalmen keskustan ja yhdystien 19225 liittymän välillä yhdystien 8890 (Vanhatie) liikennemäärä on noin 590 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus noin 4 %.
Valtatien 5 (Kajaanintie/Viitostie) liikennemäärät Hyrynsalmen ja Ristijärven välillä ovat noin
1 600 – 2 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus noin 6–9 %. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin kuvassa 20.1. ja taulukossa 20-1.
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Kuva 20.1. Liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus hankealueen lähistöllä.
Taulukko 20-1.

Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä.
Tie

Numero
5

888

891

Osuus
Paltamo – Ristijärvi
Ristijärvi – Hyrynsalmi
Ristijärvi
(vt 5 liittymä – yt 8890 liittymä)
Hyryntie (Hyrynsalmen keskusta)
Puolangantie

8890

Hyrynsalmentie / Vanhatie

19225

Lietekyläntie

Keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL, ajon./vrk)
Raskaita ajoneuAjoneuvoja
voja
2 500

140

1 600 – 2 100

130 – 160

390 – 790

46 – 58

1 800 – 3 200

39 – 120

510 – 970

29 – 49

200 – 590

6 – 25

23 – 120

2–3

Kaivopurontie
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Hankealueelle tai voimajohdon reitille ei ole osoitettu maakuntakaavassa tie- tai ratahankkeita. Hankealueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita.
Tuulivoimalakomponenttien kuljetukset saapuvat hankealueelle todennäköisesti maanteitä
pitkin Vaasan satamasta. Hankevastaavalla on ELY-keskuksen alustava hyväksyntä kuljetusreitille sieltä. Vaasan satamasta on hankealueelle noin 450 km ja maantiet ovat pääosin erikoiskuljetusten verkkoa. Hankealueen läheisyydessä kuljetusreitin on suunniteltu kulkevan
Ristijärvellä valtatieltä 5 seututien 888 kautta yhdystielle 8890 ja edelleen yhdystielle 19225
ja Kaivopurontielle. Kuljetusreitti hankealueen läheisyydessä on esitetty kuvassa 20.3. Edellä
mainittua kuljetusreittiä käyttämällä vältetään Hyrynsalmen keskustan kautta liikennöinti.
Erikoiskuljetusten liikennöinti yhdystiellä 8890 välillä Hyrynsalmen keskusta – yhdystie
19225 ei myöskään olisi mahdollista tiellä olevan alikulkusillan vuoksi.

Kuva 20.2. Alustava kuljetusreitti hankealueen läheisyydessä.
20.4

Tuulivoimapuistovaihtoehtojen vaikutukset liikenteeseen

20.4.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat rakentamisen aikana. Liikennemäärät lisääntyvät rakentamisaikana hankealueen ympäristössä Kaivopurontiellä, yhdysteillä 19225 ja 8890 sekä hankealueen metsäautoteillä. Lisäksi liikennemäärät kasvavat
kuljetusreittien muilla osuuksilla kuljetusten saapumis- ja poistumissuunnista riippuen. Kiviaines- ja betonikuljetusten käyttämistä reiteistä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa, mutta
niiden käyttämillä reiteillä liikennemäärät kasvavat. Rakentaminen painottuu todennäköisesti
arkipäiviin.
Vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen määrä tuulivoimapuistoon johtavilla teillä, Kaivopurontiellä ja yhdystiellä 19225, lisääntyy arviolta noin 20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa riippuen
rakentamisvaiheesta ja kuljetuskoosta. Yhdystien 19225 nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys hankealueen kohdalla on noin 17–25 %, ja raskaan
liikenteen määrään nähden noin 670 – 1 000 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia ajetaan
yhdystietä 19225 Lietekylän suunnasta, lisääntyy tien raskaan liikenteen määrä noin 20–30
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ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 87–130 %, ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 1 000 – 1 500 %.
Raskaan liikenteen määrä yhdystiellä 8890 välillä seututie 888 – yhdystie 19225 lisääntyy
noin 20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa. Yhdystien 8890 nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 8–15 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden
noin 130–500 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia ajettaisiin Hyrynsalmen keskustan
kautta, kasvaisi yhdystien 8890 raskaan liikenteen määrä yhdystien 19225 ja Hyrynsalmen
keskustan (seututie 891) välisellä osuudella noin 20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa ja seututien 891 liikennemäärä niin ikään noin 20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys yhdystiellä 8890 olisi noin 3–5 %, ja
raskaan liikenteen määrään nähden noin 80–120 %. Seututien 891 nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen lisäys Hyrynsalmen keskustassa olisi noin 1–2 %,
ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 17–77 %. Hyrynsalmen keskustasta Puolangan
suuntaan johtavalla seututien 891 osuudella nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden
raskaan liikenteen lisäys olisi noin 2–6 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 41–100
%. Valtatien 5 raskaan liikenteen määrä lisääntyy noin 20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa
Paltamo – Ristijärvi -välillä ja Ristijärvellä tuulivoimalakomponenttikuljetukset siirtyvät valtatieltä 5 seututien 888 kautta yhdystielle 8890. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys on valtatiellä 5 noin 1 % ja seututien 888 osuudella noin 3–8
%. Raskaan liikenteen määriin nähden vastaavat raskaan liikenteen lisäykset ovat noin 14–
21 % ja 34–65 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia saapuu Hyrynsalmelle valtatietä 5
pitkin Ristijärven tai Suomussalmen suunnista, kasvaa tien raskaan liikenteen määrä noin
20–30 ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden raskaan
liikenteen lisäys on noin 1–2 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 12–22 %.
Vaihtoehdossa VE2 raskaan liikenteen määrä Kaivopurontiellä ja yhdystiellä 19225 lisääntyy
arviolta noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa rakentamisvaiheesta ja kuljetuskoosta riippuen. Yhdystien 19225 nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden liikenteen lisäys on
noin 25–33 %, ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 1 000 – 1 300 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia ajetaan yhdystietä 19225 Lietekylän suunnasta, lisääntyy tien
raskaan liikenteen määrä noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 130–170 %, ja raskaan liikenteen
määrään nähden noin 1 500 – 2 000 %. Raskaan liikenteen määrä yhdystiellä 8890 välillä
seututie 888 – yhdystie 19225 lisääntyy noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen lisäys yhdystiellä 8890 on noin 13–
20 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 200–670 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia ajetaan Hyrynsalmen keskustan suunnasta, kasvaa yhdystien 8890 raskaan liikenteen
määrä yhdystien 19225 ja Hyrynsalmen keskustan (seututie 891) välisellä osuudella noin
30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Tällöin myös seututien 891 raskaan liikenteen määrä
kasvaa noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Yhdystien 8890 nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 5–7 %, ja raskaan liikenteen määrään nähden noin 120–160 %. Seututien 891 nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden
raskaan liikenteen lisäys Hyrynsalmen keskustassa on noin 1–2 % ja Hyrynsalmelta Puolangan suuntaan noin 3–8 %. Raskaan liikenteen määriin nähden vastaavat raskaan liikenteen
lisäykset ovat noin 26–100 % ja 61–140 %. Valtatiellä 5 raskaan liikenteen määrä lisääntyy
noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa Paltamon ja Ristijärven välillä. Nykytilanteen kokonaisliikennemäärään nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 1–2 %, ja raskaan liikenteen
määrään nähden noin 21–28 %. Ristijärvellä tuulivoimalakomponenttikuljetukset siirtyvät
valtatieltä 5 seututien 888 kautta yhdystielle 8890. Ristijärvellä seututien 888 nykytilanteen
kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen lisäys on noin 4–10 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 52–87 %. Mikäli kiviaines- ja betonikuljetuksia saapuu Hyrynsalmelle valtatietä 5 pitkin Ristijärven tai Suomussalmen suunnista, lisääntyy tien raskaan liikenteen määrä noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Nykytilanteen kokonaisliikennemääriin nähden liikenteen lisäys on noin 1–3 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 19–30
%. Liikenteen lisääntyminen tuulivoimapuiston läheisyydessä on esitetty tarkemmin taulukoissa 20-2 ja 20-3.
Tuulivoimakomponenttikuljetusten saapuessa hankealueelle Vaasan satamasta kohdistuu
koko kuljetusreitille liikennemäärien kasvua, mutta pääteitä käytettäessä liikennemäärät
eivät suhteellisesti kuitenkaan merkittävästi kasva. Erikoiskuljetuksista aiheutuu paikallisia
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ohimeneviä häiriöitä. Muihin hankealueen lähiteihin voi kohdistua liikennemäärien kasvua,
mikäli kiviaines- tai betonikuljetuksia ajetaan niitä pitkin.
Taulukko 20-2. Raskaan liikenteen lisääntyminen tuulivoimapuiston läheisyydessä.
Tie
Numero

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys
Osuus

Raskaita ajoneuvoja / vrk
VE 1

VE 2

Kaivopurontie

20 – 30

30 – 40

19225

Lietekyläntie

20 – 30

30 – 40

8890

Hyrynsalmentie / Vanhatie

20 – 30

30 – 40

891

Hyryntie (Hyrynsalmen
keskusta) / Puolangantie

20 – 30

30 – 40

888

Ristijärvi

20 – 30

30 – 40

5

Paltamo – Hyrynsalmi

20 – 30

30 – 40

Taulukko 20-3. Raskaan liikenteen lisääntyminen tuulivoimapuiston läheisyydessä.
Tie
Numero

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys
Osuus

Lisäys verrattuna
kokonaisliikennemäärään

Lisäys verrattuna raskaiden ajoneuvojen määrään

VE 1

VE 2

VE 1

VE 2

Hankealueen kohta, Lietekyläntie (yt 8890 liittymä – yt 19221
liittymä)

17 – 25
%

25 – 33
%

670 – 1 000 %

1 000 – 1 300 %

Lietekyläntie (yt 19221 liittymä
– 19227 liittymä)

87 – 130
%

130 – 170
%

1 000 – 1 500 %

1 500 – 2 000 %

Hyrynsalmentie/Vanhatie
(st 888 liittymä – yt 19225
liittymä)

8 – 15 %

13 – 20
%

130 – 500 %

200 – 670 %

Vanhatie (yt 19225 liittymä – st
891 liittymä)

3–5%

5–7%

80 – 120 %

120 – 160 %

Hyryntie
(Hyrynsalmen keskusta)

1–2%

1–2%

17 – 77 %

26 – 100 %

Puolangantie

2–6%

3–8%

41 – 100 %

61 – 140 %

888

Ristijärvi
(vt 5 liittymä – yt 8890 liittymä)

3–8%

4 – 10 %

34 – 65 %

52 – 87 %

5

Paltamo – Hyrynsalmi

1–2%

1–3%

12 – 22 %

19 – 30 %

19225

8890

891

Maantieverkolla tuulivoimapuiston läheisyydessä liikenteen kasvu on molemmissa hankevaihtoehdoissa sekä määrällisesti että suhteellisesti suurinta Kaivopurontiellä ja yhdystiellä
19225. Verrattuna yhdystien 19225 nykyiseen liikennemäärään hankealueen kohdalla kasvu
on kuitenkin maltillista eikä se vaikuta oleellisesti liikenteen toimivuuteen. Raskaan liikenteen
nykyiseen määrään verrattuna raskas liikenne voi kuitenkin yli 10-kertaistua ja se voi lisätä
liikenteen koettuja häiriöitä ja heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Koettujen
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häiriöiden määrään vaikuttaa myös se, millaisena ajankohtana kuljetukset suoritetaan. Yhdystien 19225 varrella ei ole kevyen liikenteen väylää ja vakituista sekä loma-asutusta on
jonkin verran. Kevyen liikenteen ja koululaisten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.
Koulumatkat ovat todennäköisesti suurimmaksi osaksi koulukuljetusten piirissä, sillä lähin
koulu on Hyrynsalmen keskustassa, joten koululaisten turvallisuus ei merkittävästi heikkene.
Asutukselle voi aiheutua melu-, tärinä- ja pölyhaittoja.
Yhdystien 8890 nykyisiin liikennemääriin verrattuna liikenteen kasvu on molemmissa hankevaihtoehdoissa maltillista eikä se vaikuta oleellisesti liikenteen toimivuuteen. Raskaan liikenteen nykyliikennemääriin verrattuna raskas liikenne voi kuitenkin seitsenkertaistua, mikä voi
lisätä jonkin verran liikenteen koettuja häiriöitä ja heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhdystiellä 8890 ei ole kevyen liikenteen väyliä suunnitellulla kuljetusreitillä Ristijärven (seututie 888) ja Hyrynsalmen (yhdystie 19225) välillä ja tien varrella on asutusta, joten
erityisesti kevyen liikenteen ja koululaisten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Koulumatkat ovat todennäköisesti suurimmaksi osaksi koulukuljetusten piirissä, sillä lähin koulu
on Hyrynsalmen keskustassa, joten koululaisten turvallisuus ei merkittävästi heikkene. Asutukselle voi aiheutua jonkin verran melu- ja tärinähaittoja.
Hyrynsalmen keskustassa raskas liikenne lisääntyy, jos kuljetuksia ajetaan sieltä suunnasta.
Yhdystiellä 8890 Hyrynsalmen keskustan ja yhdystien 19225 liittymän välillä oleva alikulkusilta (sallittu alikulkukorkeus noin 4 m) rajoittaa kuitenkin kuljetusten kulkua, joten on todennäköistä, että keskustan suunnasta ei saavu kuljetuksia juurikaan eikä liikennemäärä
siten merkittävästi kasva. Myös liikenneturvallisuuden ja raskaan liikenteen aiheuttamien
haittojen vuoksi on suotavaa välttää keskustassa liikennöintiä.
Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 m pitkinä erikoiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset
aiheuttavat liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen haitan muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liittymien liikennettä kuljetuksen kääntyessä tai liikennemerkkejä, portaaleja tai
liikennevaloja siirtämään pois väliaikaisesti. Tuulivoimalan raskaimmat osat, naselli ja konehuone, painavat noin 100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen kantavuus sekä alikulkujen
alikulkukorkeudet tarkistetaan erikoiskuljetusten takia. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta
liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusreitistä ja -ajankohdasta. Erikoiskuljetuksina kuljetettavat tuulivoimaloiden osat saapuvat todennäköisesti Vaasan satamaan, joten on todennäköistä, että suurin osa erikoiskuljetuksista saapuu sieltä, jolloin kuljetusmatka on noin 450
km. Erikoiskuljetusten käyttämät reitit varmistuvat vasta jatkosuunnittelussa, jolloin niitä
voidaan arvioida tarkemmin.
Hankkeen käyttämien yksityisteiden liikennemäärät kasvavat todennäköisesti huomattavasti
ja raskaan liikenteen määrä lisääntyy selvästi. Erityisesti raskaan liikenteen lisääntyminen
aiheuttaa monia häiriöitä, kuten melua, päästöjä, tärinää ja pölyämistä sekä heikentää turvallisuutta. Tuulivoimapuistoon yhdystieltä 19225 johtavan Kaivopurontien varrella ei kuitenkaan ole vakituista eikä loma-asutusta. Karpinvaarantien/Kaivopurontien varrella yhdystieltä
8890 tultaessa on vakituista ja loma-asustusta, mutta kyseistä tieosuutta ei ole tarkoitus
käyttää hankkeen kuljetuksiin.
Rakentamisen aikaisten vaikutusten kesto on alustavan aikataulun mukaan molemmissa
hankevaihtoehdoissa noin yksi vuosi. Kuljetusmäärät jakautuvat melko tasaisesti arvioidulle
rakentamisajalle.
20.4.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Tuulivoimapuiston toiminnanaikainen liikenne syntyy huoltotöistä ja on keskimäärin kolme
käyntiä vuodessa yhtä voimalaa kohden. Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla.
Koska huoltoliikenne on vähäistä ja lyhytkestoista, sillä ei ole oleellista vaikutusta liikenteen
toimivuudelle ja turvallisuudelle.
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20.4.3

Voimaloiden turvallisuusvaikutukset teille ja rautateille

Tuulivoimahankkeen suunnitelman mukaan molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tuulivoimalat sijoittuvat vähintään 1,8 km etäisyydelle maanteistä, joten Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen mukaiset minimietäisyydet eivät alitu. Maanteitä lähimmät tuulivoimalat ovat
hankealueen pohjoisosassa, noin 1,8 km etäisyydellä yhdystiestä 19225. Tuulivoimaloilla ei
ole vaikutuksia tarkastellun tieverkon näkemäolosuhteisiin eikä liikenneturvallisuuteen.
20.5

Sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutukset liikenteeseen

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Maakaapelit tullaan sijoittamaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEA sähkönsiirto toteutetaan suunnitellulla maakaapelilla uudelle
rakennettavalle sähköasemalla hankealueen koillispuolelle. Maakaapeli ei risteä teiden tai
radan kanssa. Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEB hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta
lähteväksi suunniteltu 110 kV voimajohto risteää Kaivopurontien, Karpinvaarantien, yhdystien 8890 (Vanhatie), Seitenoikeantien ja Jokilehdontien kanssa sekä yksiraiteisen sähköistämättömän radan kanssa Kontiomäki – Ämmänsaari -rataosalla. Suunniteltu 110 kV voimajohto sijoittuu olemassa olevan Seitenoikea – Puolanka 110 kV voimajohdon rinnalle, eikä
siten lisää merkittävästi vaikutuksia liikenteelle. Voimajohdon risteämissä maanteiden kanssa otetaan huomioon erikoiskuljetuksen vaatimat tilavaatimukset erityisesti alikulkukorkeuden osalta. Myös pylväiden sijoittelussa otetaan huomioon niiden riittävät etäisyydet maanteistä. Kun nämä huomioidaan, ei voimajohto vaikuta haitallisesti liikenteeseen. Sähkönsiirtovaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun myöhemmässä vaiheessa ja hankealueen kaavoituksen edetessä.
20.6

Vaikutusten lieventäminen

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla kuljetusreitit ja ajat siten, että kuljetukset aiheuttavat vähiten häiriötä. Kuljetukset voidaan suunnitella siten, että vältetään esimerkiksi kulkua kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä ruuhka-aikana.
Lisäksi erikoiskuljetusten yhdistämisellä niin, että samalla kertaa tuotaisiin useita erikoiskuljetuksia, voidaan lieventää niiden aiheuttamia vaikutuksia. Tällöin yksittäisen kuljetussaattueen aiheuttama häiriö olisi suurempi kuin jos jokainen kuljetus tuotaisiin erikseen, mutta
kokonaisvaikutukset kuitenkin pienenisivät, koska kuljetuskertoja olisi vähemmän.
Raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä voidaan
pyrkiä vähentämään erilaisin liikenneturvallisuutta parantavin keinoin. Erityisesti kävelyn ja
pyöräilyn kannalta on tärkeää huomioida liikenneturvallisuusasiat. Kuljetusreitin varrella,
hankealueen ympäristössä asuvien lasten koulumatkat ovat todennäköisesti suurimmaksi
osaksi koulukuljetusten piirissä, sillä lähin koulu on Hyrynsalmen keskustassa. Kun koululaisten turvallinen kulku linja-autopysäkeille turvataan, ei koululaisten liikenneturvallisuus merkittävästi heikkene tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana.
20.7

Arvioinnin epävarmuustekijät

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kuljetusten käyttämiin reitteihin sekä hankkeen rakentamisaikatauluun. Kuljetusten reittejä ei hankkeen tässä vaiheessa voida arvioida tarkasti, sillä ei tiedetä varmaksi, mistä kuljetukset tulevat. Hankkeen aikataulu on liikenteellisten vaikutusten arviointia tehdessä ollut hyvin yleispiirteinen. Oletuksena on ollut, että molemmissa hankevaihtoehdoissa tuulivoimapuiston
rakentaminen kestäisi noin yhden vuoden. Aikataulun muuttuminen vaikuttaisi liikenteellisiin
vaikutuksiin siten, että rakentamisajan lyhentyessä vaikutukset olisivat arvioitua suurempia,
mutta niiden ajallinen kesto olisi lyhyempi.
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20.8

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset liikenteeseen:

202



Tuulivoimapuiston hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset liikenteeseen
ovat hyvin samankaltaiset. Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten kokonais- ja vuorokausikohtainen määrä on jonkin verran suurempi, koska tuulivoimaloita on
enemmän.



Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana.



Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä
kestoltaan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena väliaikaisia.



Raskaan liikenteen lisääntyminen on merkittävää kuljetusreitillä hankealueen
ympäristössä. Se heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa.



Yhteisvaikutuksena viereisen tuulivoimapuiston rakentamisen kanssa vaikutukset liikenteeseen ovat suuremmat, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu
samaan ajankohtaan ja kuljetukset käyttävät samaa reittiä hankealueiden lähiympäristössä, kuten alustavasti on suunniteltu.



Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä.



Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset liikenteeseen ovat hyvin pienet.



Sähkönsiirronvaihtoehdoilla ei ole erityisiä vaikutuksia liikenteeseen.
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21.1

Vaikutukset ilmailuturvallisuuteen

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto edellyttää ilmailulain mukaisen lentoesteluvan. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Kaikkien yli 30 m korkeiden
laitteiden, rakennusten, rakennelmien tai merkkien rakentamiseen tulee olla ilmailuhallinnon
myöntämä lentoestelupa (159 §). Tuulivoimapuistojen osalta lupaa haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Finavian antama lausunto tulee liittää lentoestelupahakemukseen.
Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä. Lentoestevalaistusvaatimukset perustuvat ilmailumääräykseen AGA M3-6.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden lavan korkein kohta ylittää 150 m, jolloin ainakin tuulivoimapuiston ulkokehän osa voimaloista tulee merkitä konehuoneen päälle asennettavilla suuritehoisilla vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla. Kaikkien valojen tulee välähtää samanaikaisesti. Tuulivoimapuiston sisäosiin jäävät voimalat voidaan merkitä matalampitehoisilla jatkuvasti palavilla punaisilla lentoestevaloilla. Lentoestevalojen teho on päivällä voimakkaampi
kuin yöllä. Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalojen nimellistä valovoimaan voidaan
vähentää. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa, joka haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta. Lentoestelupaa haetaan vasta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen.
Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijaitsee noin 49 km hankealueesta lounaaseen. Lumivaaran tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin lentoaseman minimisektorikorkeusalueella, jossa suurin sallittu estekorkeus on 644 metriä mpy. Tuulivoimapuiston
sijoittuminen suhteessa Kajaanin lentoaseman korkeusrajoitusalueisiin on esitetty kuvassa
20.2. Lähimmät lentopaikat ovat 28 km etäisyydellä koillisessa Suomussalmella ja 74 km
etäisyydellä lounaassa Vaalassa. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita lentoasemia,
lentopaikkoja tai maanteiden varalaskupaikkoja. Lähimmät lentopaikat ovat Vaalassa ja
Suomussalmella. Finavian lausunnon mukaan tuulivoimapuistohankkeella ei ole vaikutusta
lentoturvallisuuteen.
Hankealueen korkein kohta on noin 377,5 mmpy, joten maksimikokoisetkin tuulivoimalaitokset jäävät reilusti estekorkeuden alle.
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Kuva 21.1. Kajaanin lentoaseman korkeusrajoitusalueet ja tuulivoimapuiston aluerajaus.

21.2

Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin

21.2.1

Tutkien toiminta

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestintäyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, radiot, televisiovastaanottimet sekä
matkapuhelinyhteydet).
Tuulivoimapuistoista saattaa aiheutua vaikutuksia tutkille. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa ilma- ja merivalvontatutkiin. Puolustusvoimat
edellyttävät että tuulivoimapuistojen vaikutukset ilma- ja merivalvontatutkien toimintaan on
selvitettävä tarkoin. Ilmavoimien lakisääteisenä tehtävänä on toteuttaa alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista. Hankkeesta vastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta
lausunnon lokakuussa 2014.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla. Utajärven säätutka-asema sijaitsee on yli 90 kilometrin etäisyydellä. Koska voimalat sijaitsevat yli 20 km
etäisyydellä säätutkista, ei Lumivaaran tuulivoimahankkeen osalta ole tarpeen arvioda vaikutuksia tarkemmin.
21.2.2

Viestintäyhteydet

Tuulivoimaloiden on joissain tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu mm. voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja tv-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta,
sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lähettimen ja vastaanottimen välillä.
Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin analogisissa.
Digita Oy:n karttapalvelun mukaan lähimmät antenni-tv:n asemat sijaitsevat Hyrynsalmen
Paljakassa, Hyrynsalmella, Hyrynsalmen Kypärävaarassa ja Ristijärvellä. Päälähetinasema
sijaitsee Vuokatissa. Esimerkiksi Lietekylän alueen antenni-tv:n vastaanotto tapahtuu Palja-
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kan täytelähetinasemalta, joten tuulivoimapuisto ei sijoitu lähetinaseman ja vastaanottimien
väliin. Hankevastaava on pyytänyt Digitalta lausunnon suunnittellun tuulivoimapuiston vaikutuksista TV-lähetysten näkyvyyteen. Digitan tekemän profiilitutkimuksen mukaan hanke ei
häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä eikä antenni-tv-vastaanottoa.
Alueella sijaitsevasta TDC Oy:n omistuksessa olevasta viestintämastosta lähtevät Loiste
Sähköverkko Oy:n ja Corenetin radiolinkit on otettu voimaloiden sijainnin suunnittelussa
huomioon ja toimijoita tiedotetaan tuulivoimahankkeen vaiheista.
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ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ

22.1

Tuulivoimaloiden turvallisuusriskit

Tuulivoimapuiston turvallisuusvaikutukset liittyvät muun muassa lapojen rikkoutumisesta ja
talviaikaisesta jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin suhteessa alueen muuhun käyttöön tai tulipaloihin. Sen lisäksi tuulivoimapuisto voi aiheuttaa turvallisuusriskejä lentoliikenteelle.
Riskien arvioinnissa on hyödynnetty aikaisempia kokemuksia tuulivoimapuistohankkeista.
Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät tuulivoimapuistoihin liittyvien kokemusperäisten tietojen niukkuuteen.
Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamiseen ei liity merkittäviä riskejä, kunhan työssä
noudatetaan turvallisuusmääräyksien mukaisia työmenetelmiä.
22.1.1

Talviaikainen jään muodostuminen

Talviaikaan jäätä saattaa muodostua tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin
voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan
sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 70 metrin säteelle. Jään muodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella, retkeilyreittien ulkopuolella, liikkuu vähän ihmisiä (varsinkin
talvisin), joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat noudattavat talviaikana
riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee varoituskylttejä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä että irtoavista osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M
3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin
mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava
käyttäjälle, mikäli sellaisia on.
Jään muodostumista voidaan ehkäistä esimerkiksi lapojen lämmityksellä, joka ehkäisee tehokkaasti jään muodostumista ja sen sinkoutumisen aiheuttamia riskejä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi vain niihin voimaloihin, joihin se tarkempien riskiarviointien perusteella
todetaan tarpeelliseksi. Alueelle voidaan asentaa myös varoitusvaloja sisääntuloteiden varteen. Automaatiojärjestelmä tunnistaa jäätymisolosuhteet ja sytyttää varoitusvalon silloin
kun jäätymistä esiintyy.
22.1.2

Liikenneturvallisuus

Tuulivoimapuiston kaikki voimalat ovat maanteistä kauempana kuin mitä Liikenneviraston
ohjeessa 8/2012 on esitetty tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydeksi liikenneväylistä. Arvioinnin yhteydessä ei tehty erillistä todennäköisyystarkastelua jään sinkoutumisesta, joten
jään sinkoutumisen riskiä liikenneturvallisuudelle ei voida arvioida tarkasti. Jään muodostumista on käsitelty edellä luvussa 22.1.1. Voimaloiden turvallisuusvaikutuksia teille ja lentoliikenteelle on käsitelty luvussa 20.4.3.
22.1.3

Tulipaloriski

Tuulivoimassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai ulkoisen syyn,
esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon johdosta. Nykyaikaisten tuulivoimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on häviävän pieni. Tuulivoimalamalleissa voi
olla esimerkiksi palonilmaisulaitteet, jotka sammuttavat tuulivoimalan automaattisesti ja voivat
näin ehkäistä varsinaisen tulipalon. Useimpiin voimalatyyppeihin on asennettavissa automaattinen sammutuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut.
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Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa voi olla hankalaa
sammuttaa ulkoisesti. Riittävän korkealle nostavaa nosturia ei välttämättä ole saatavissa
pikaisesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää näissä tapauksissa lähialueen
evakuoiminen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoitetaan jo lähtökohtaisesti riittävän suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin palavakaan tuulivoimala ei aiheuta vaaraa sivullisille.
22.2

Voimajohdon turvallisuusriskit

Voimajohtoihin liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät niiden aiheuttamaan sähköja magneettikenttään sekä esimerkiksi puiden kaatumisesta aiheutuvaan rakenteiden rikkoutumiseen. Voimajohdon katkennut tai muuten lähellä maata riippuva virtajohdin on korkean
jännitteen takia hengenvaarallinen. Onnettomuuksien riskien välttämiseksi voimajohtojen
läheisyydessä on moni toiminta kielletty, kuten esimerkiksi avotulen teko, tankkaaminen,
kalastamien ja leijan lennätys. Yleisesti todetaan, että johtojen viat ovat säännöllisten tarkastusten ja kunnossapidon ansiosta harvinaiset, näin ollen niihin liittyvät turvallisuusriskit
voidaan luonnollisesti pitää myös vähäisinä (Fingrid Oyj 2012).
Voimajohdot aiheuttavat niiden välittömään läheisyyteen sähkö- ja magneettikenttiä. Vain
400 kV johdon synnyttämä sähkökenttä voi aiheuttaa annettujen raja-arvojen ylityksiä ja
rajoittaa pysyvämpää oleskelua alueella. Muilla voimajohtotyypeillä 2(20 kV tai 110 kV) sähkökenttä ei ole altistumisen kannalta merkittävä ja arvot jäävät huomattavasti alle suositusrajojen.
Muodostuva magneettikenttä rajoittuu myös voimajohtojen välittömään läheisyyteen. Väestölle asetetut raja-arvot eivät ylity edes 400 kV johtojen alapuolella, jossa kentän voimakkuus on suurimmillaan vain neljäsosa raja-arvosta. Altistustaso laskee sadasosaan noin 20–
40 metrin etäisyydellä johdoista.
Maakaapeleiden sähkökenttää ei muodostu kaapelin ulkopuolelle. Magneettikenttä ulottuu
maanpinnalla muutaman metrin etäisyydelle kaapelista (Tampereen teknillinen yliopisto
2011, STUK 2011).
22.3

Kemikaalivuodoista aiheutuvat ympäristöriskit

Jokaisen voimalan konehuoneessa käytetään jonkin verran öljyä voiteluaineena mm. vaihteiston kitkan vähentämiseen. Konehuoneen öljymäärä vaihtelee turbiinityypistä riippuen välillä
500–1 500 litraa. Sen lisäksi konehuoneessa on käytössä jäähdytysnestettä noin 600 litraa.
Näiden kemikaalien määrää ja mahdollisia vuotoja seurataan reaaliajassa automaatiojärjestelmän kautta. Tieto pinnantasosta välitetään reaaliaikaisena valvomoon. Näin varmistetaan,
että mahdolliset vuototapaukset huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuulivoimalan konehuone on osastoitu ja näin mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Samalla on rakennettu valuma-altaat näille kemikaaleille. Näin kemikaaleja ei pääse valumaan konehuoneesta alas, vaan huoltohenkilökunta voi kerätä ne hallitusti.
Huoltohenkilökunnan koulutuksella ja varusteilla varmistetaan, että heillä on asianmukaiset
resurssit käsitellä näitä aineita. Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita
säännöllisellä huoltotoiminnalla ja varautumissuunnitelmalla. Yhteenvetona voidaan todeta,
että lukuisien turvarakenteiden ja asianmukaisella työkäytäntöjen ansiosta riski öljyn ja jäädytysnesteen vuotamisesta ympäristöön on erittäin vähäinen.
Tuulivoimapuiston rakentamisen ja purkamisen aikana kuljetuskalustosta ja työkoneista voi
onnettomuustilanteessa aiheutua maaperän ja edelleen pinta- ja pohjaveden pilaantumista
öljy- tai polttoainevuodon seurauksena. Kuljetuksessa ja rakennustöissä käytetään kuitenkin
asianmukaista ja huollettua kalustoa, eikä huoltotöitä tai polttoaineenjakelua tehdä tuulivoimapuiston tai rakennus- ja huoltoteiden alueella. Tuulivoimapuisto ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueelle eivätkä rakennus- tai huoltotiet kulje pohjavesialueella tai vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Voimajohdon rakentamisen yhteydessä myös polttoainevuoto työkoneista on mahdollinen. Herkille alueille, kuten luonnontilaisille soille ja pohjavesialueille, rakennettaessa vuotoihin varaudutaan työmaalla imeytysturpeella tai vastaavalla imeytysmateriaalilla (Fingrid Oyj 2008).
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23.1

Liittyminen muihin hankkeisiin

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (268/1999, 9 §) mukaan kertoa tiedot arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen läheisyydessä
tai koko Suomen laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkeeseen ja ne tulee huomioida PROKON Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelussa.
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo
nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla
on arvioitu olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi eri hankkeiden vaikutuksista on tehty saatavilla olevien tietojen perusteella.
Osa hankkeista on niin varhaisessa vaiheessa, että mahdollisia yhteisvaikutuksia ei tällä hetkellä pystytä arvioimaan, vaan ne on arvioitava jatkossa ko. hankkeen vaikutusten arviointien yhteydessä.
Taulukko 23-1. Muut hankkeet lähialueilla.
Hanke

Laajuus

Tila

Etäisyys

Suunta

Ideavaiheessa

1,5 km

länsi

35 km

etelä

Muut hankkeet
Vaara-Kainuun kansallispuisto
(ehdotus)
Mondo Minerals Oy, Mieslahden kaivoshanke (Paltamo)
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Taulukko 23-2. Muut tuulivoimahankkeet lähialueilla.
Hanke

Laajuus

Tila

Etäisyys

Suunta

YVA-menettely päättynyt, kaavoitus käynnissä

0 km

länsi

Kaavoitus käynnissä

10 km

pohjoinen

Kaavoitus käynnissä

15 km

itä

Tuulivoimahankkeet
Otsotuuli, Lumivaaran tuulivoimapuisto
(Hyrynsalmi)

Enintään
voimalaa

9

Otsotuuli Oy, Iso Tuomivaaran tuulivoimapuisto (Hyrynsalmi)

Enintään
voimalaa

8

Metsähallitus
Laatumaa,
KivivaaraPeuravaaran tuulivoimapuisto (Suomussalmi ja Hyrynsalmi)

Enintään
voimalaa

50

Otsotuuli Oy, Teerivaaran tuulivoimapuisto (Paltamo)

Enintään
voimalaa

22

YVA-menettely ja kaavoitus käynnissä

45 km

lounas

UPM Kymmene Oyj, Kokkosuon tuulivoimapuisto (Kajaani)

Enintään
voimalaa

20

YVA-menettely ja kaavoitus käynnissä

85 km

lounas

Metsähallitus Laatumaa, PiiparinmäenLammaslamminkankaan tuulivoimapuisto (Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani ja Vieremä)

Enintään
voimalaa

127

YVA-menettely päättynyt, kaavoitus käynnissä

85 km

lounas

Ideavaiheessa

1,5 km

länsi

35 km

etelä

Muut hankkeet
Vaara-Kainuun kansallispuisto
(ehdotus)
Mondo Minerals Oy, Mieslahden kaivoshanke (Paltamo)

23.2

0,5 milj. t/vuosi

YVA-menettely
nyt

päätty-

Muut tuulivoimahankkeet

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitu erityisesti Otsotuuli Oy:n Lumivaaralle sijoittuva
tuulivoimahanke. Otsotuuli Oy:n hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkaistu 4.6.2014 ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausuntonsa 6.10.2014. Hankkeen kaavoitus on käynnissä. Tämän hetkisen tiedon mukaan alueelle ollaan kaavoittamassa 9 tuulivoimalaa.
Muut tuulivoimahankkeet sijoittuvat yli 20 km etäisyydelle hankealueesta, niiden yhteisvaikutuksia Lumivaaran hankkeen kanssa on arvioitu niissä vaikutustyypeissä missä vaikutuksia
mahdollisesti muodostuisi. Maisemavaikutuksia muodostuu Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston ja Iso Tuomivaaran tuulivoimapuiston kanssa.
Ristijärvellä sijaitseva Saukkovaaran tuulivoimahanke on rauennut, joten yhteisvaikutuksia
sen kanssa ei tässä arvioida. Puolangalla sijaitsevan Palkan Mustakummun hankkeen suunnittelu ei ole edennyt esisuunnittelua pidemmälle, joten mikäli sen hankesuunnittelu tulevaisuudessa jatkuu, tulee sen aiheuttamat yhteisvaikutukset Lumivaaran tuulipuistojen kanssa
arvioida tarkemmin Mustakummun vaikututusten arvioinnin yhteydessä.
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Kuva 23.1.

23.3

Muut hankkeet lähialueilla.

Tuulivoimapuiston yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutusten arvioinnissa päähuomio on kiinnitetty yhteisvaikutuksiin Otsotuuli Oy:n
Lumivaaran hankkeen kanssa. Lisäksi laajemmalle alueelle ulottuvissa vaikutustyypeissä on
huomioitu myös muut lähiseudun tuulivoima- tai muut hankkeet.
23.3.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Lumivaaran alue on osoitettu Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennyksessä ja tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksessa tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi.
Kaavamerkintä kattaa molempien Lumivaaran tuulivoimahankkeiden alueet. Hankkeiden
toteuttaminen noudattaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista tuulivoimaloiden sijoittamista useampien voimaloiden yksikköihin.
Eri tuulivoimahankkeiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on tarkasteltu erikseen kunkin hankkeen YVA-menettelyn tai ympäristöselvitysten ja kaavoituksen
yhteydessä. Lähialueen tuulivoimapuistot sijoittuvat pääosin maa- ja metsätalousalueille,
joihin ei kohdistu erityisiä maankäyttötavoitteita.
Toteutuessaan tuulivoimahankkeet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla tuulivoimalat
rajoittavat maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen leviämistä tuulivoimapuistojen suuntaan.
Tuulivoimapuistojen melualue rajoittaa uusien asuin- tai lomarakennusten sijoittumista niiden läheisyyteen.
Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä käytössään metsätalousalueena ja
muutokset rajoittuvat lähinnä tuulivoimapuistojen rakenteiden, yhdysteiden ja sähkönsiirtoreittien alueille, mikä vastaa vain muutamaa prosenttia tuulivoimapuistojen hankealueiden
yhteenlasketusta pinta-alasta.

210

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA

23.3.2

Maisema

Niillä tuulivoimapuistohankkeilla, jotka sijoittuvat 10 kilometrin säteelle tai tätä lähemmäksi
Prokon Lumivaaran tuulivoimapuistosta, voidaan katsoa olevan maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Kulttuuriperinnön kohdalla mahdolliset yhteisvaikutukset
kohdistuvat lähinnä kohteen luonteen tai kohteessa vallitsevan tunnelman muuttumiseen
maisemassa tapahtuvien muutosten myötä. Myös kauemmas sijoittuvilla tuulivoimapuistoilla
voi olla yhteisiä maisemavaikutuksia tarkastelupisteeseen, joka sijoittuu tuulivoimapuistojen
väliin.
Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahanke sijoittuu välittömästi Prokon Lumivaaran hankealueen länsipuolelle. Lähimmillään hankkeiden voimaloiden välinen etäisyys olisi noin 500
metriä. Yhdessä Lumivaaran hankkeet muodostavat maisemassa yhtenäisen tuulivoimaalueen. Molempien tuulivoimahankkeiden voimalat voidaan havaita samoista katselupisteistä.
Loma-asutuksen osalta maisemaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia on havaittavissa erityisesti
Oravijärven itärannalta. Havainnekuvista Prokonin ja Otsotuuli Oy:n Lumivaaralle sijoittuvien
tuulivoimaloiden yhteisvaikutuksen maisemaan voidaan havaita selkeästi. Lumivaaralle rakentuu molempien toimijoiden puistoista laajempi kokonaisuus, jossa vaikutukset maisemaan ovat voimakkaammat 19 tuulivoimalan määrällä kuin kahdeksan tai kymmenen tuulivoiman lukumäärällä. Tuulivoimaloiden sijoittuminen lähekkäin luo maisemaan kuitenkin
dynaamisuutta koska voimalat muodostavat yhtenäisen ryppään, eikä voimaloita sijoitu hajanaisesti laajalle alueelle. Yksistäänkin toteutettu toinen tuulivoimahankkeista muuttaa lähialueen maisemakuvaa joka tapauksessa huomattavasti, joten molempien hankkeiden toteuttaminen voimistaa maisemavaikutuksia, mutta ei lisää niitä merkittävästi.

Kuva 23.2. Yläkuvassa on Prokon Lumivaaran tuulivoimalat ja alakuvassa molempien
hankkeiden tuulivoimalat Oravijärven itärannalta kuvattuna. Punaiset ympyrät
ovat Prokonin voimaloita ja siniset Otsotuulen voimaloita. Etäisyyttä voimaloihin
noin 4,1 kilometriä.
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Otsotuuli Oy:n toinen tuulivoimahanke, Iso Tuomivaaran tuulivoimapuisto, sijoittuu noin 10
km Lumivaaran tuulivoimapuistojen pohjoispuolelle. Iso Tuomivaaaran hankkeen rakentuminen lisäisi maisemavaikutuksia Lietekylän, Lauttakylän ja Paljakan alueilla sekä vähäisemmin
myös Karpinvaarassa. Osittain Lietekylän ja Karpinvaaran alueilla lähimpien hankkeiden sekä
Iso Tuomivaaran tuulivoimaloiden yhteisvaikutus jää vähäisemmäksi tuulipuiston eteen sijoittuvan Pieni Tuomivaaran vuoksi.
Paljakan Mustakumpu sijoittuu Lumivaaran tuulivoimapuistosta noin 10 kilometriä länteen.
Mustakummun mahdollinen hanke näkyisi selkeästi Lietekylään ja Karpinvaaraan sekä Ukkohallaan, sillä alueiden väliin sijoittuu alavaa laaksoa avosoineen. Mustakummun alueelle on
esitetty alustavaa hanketta, mutta suunnitelma on ilmeisesti rauennut. Yhteisvaikutusten
osalta Mustakummun hanke voimistaisi maisemavaikutuksia, sillä se lisäisi Lietekylän ja
Tuomivaaran–Lauttakylän suunnalle näkyviä voimaloita, jolloin näiltä kyliltä havaittavat maisemat muuttuisivat useissa ilmansuunnissa. Maisemavaikutukset koetaan ja myös arvioidaan
olevan jo suuruudeltaan merkittäviä, mikäli maisemassa näkyvät voimalat 10 km säteellä
sijoittuvat lähes joka ilmansuuntaan, esimerkiksi avoimelta pihalta tarkasteltuna.
Lietekylän alueella tietyistä katselupisteistä saattaa erottua osia kaikista yllä esitetyistä tuulipuistoista, mikäli nämä toteutuvat. Näkymiä avautuu etenkin peltoaukeilla sijaitseviin avoimiin pihapiireihin Laitila–Kerälän alueella sekä paikoin myös Lumivaaran hankealuetta lähimpien (Tokkala–Latola) pihojen avoimimmista osista. Karpinvaaran alueelle havaitaan lähinnä
osia Prokonin ja Otsotuuli Oy:n Lumivaaran voimaloista, muiden tuulivoimahankkeiden jäädessä vaarojen taakse. Karpinvaarassa maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset jäävät
siten vähäisimmiksi ja alueelle näkyvät selkeimmin Otsotuuli Oy:n Lumivaaran voimalat.
Laajoista avoimista tiloista tarkasteltuna, kuten esimerkiksi Mustarindan näkötornista Paljakanvaaralla tai Ukkohallan laskettelukeskuksen laelta, maisemassa erottuvat samanaikaisesti
varmuudella useamman tuulivoimapuiston voimalat ja voimaloista täysin vapaita maisemasektoreita jäisi horisonttiin entistä vähemmän. Näiltä alueilta voitaisiin havaita edellä
mainittujen lisäksi myös Kivivaara–Peuravaaran (Metsähallitus, Laatumaa) hankkeen voimalat, jotka sijoittuvat noin 15 km etäisyydelle Lumivaaran hankkeiden itäpuolelle. Useimmat
voimalat mm. Ukkohallan laskettelurinteiden takarinteeltä erottuvat maisemassa etäisinä
”tikkuina”, mutta ne eivät hallitse laajaa vaarajaksojen maisemaa. Sama tilanne olisi Mustarindan näkötornista tarkastellen. Useita tuulivoima-alueita olisi havaittavissa maisemassa
myös suurilta järviltä (Hyrynjärveltä, Salmijärveltä ja Seitenjärveltä) tarkasteltuna.
Järviltä tarkastellen etäisyyttä on kuitenkin sen verran runsaasti, että maisemaan aiheutuvat
yhteishaittavaikutukset jäävät häiritsevyydeltään vähäisiksi. Suurille järville erottuu maisemassa Lumivaaran tuulivoimaloita selkeämmin laaja yhtenäinen Kivivaara–Peuravaaran tuulivoimapuisto Hyrynsalmen keskustan kaakkoispuolella. Järvenselältä katsottuna useita voimala-alueita erottuu, mutta katselusuuntaa on tällöin vaihdeltava.
Prokonin ja Otsotuuli Oy:n Lumivaaran, Otsotuuli Oy:n Iso Tuomivaaran sekä Paljakan Mustakummun (epätodennäköinen) tuulivoimahakkeista maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset lisäävät läheisimmiltä ulkoilu- ja retkeilyreiteiltä (Paljakka–Ukkohallan ja Hyrynsalmi–
Ukkohallan yhdysladut) havaittavien tuulivoimaloiden määrää tietyillä avoimilla reittiosuuksilla. Vaikutus ei kuitenkaan ole suuruudeltaan merkittävä, eikä heikennä reittien virkistysarvoa. Maisemassa avautuvia sektorieita retkeilyreiteille syntyy metsänhakkuiden myötä ja
samoin niitä umpeutuu taimikon kasvaessa. Maiseman muutos on suuri vain harvalla reittiosuudella.
Valtakunnallisista ja maakunnallisista kulttuurihistoriallisista arvokohteista lieviä yhteisvaikutuksia saattaa kohdistua Johanin luhtiaittaa ympäröivälle maisemalle, mutta kohteelle näkyvät vain Lumivaaran molemmat hankkeet. Rakennusten fyysiset arvot eivät tuulivoiman rakentamisesta heikkene, mutta ympäröivän maiseman luonne muuttuu teknisemmäksi.
Lähimmälle valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) kohteelle, Kaunislehdon talomuseolle, ei erotu tuulivoima-alueita, ellei museopihan ympärillä
olevia metsää hakata avoimeksi melko laajalta alueelta.
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23.3.3

Luonnon monimuotoisuus

Useiden tuulipuistojen toteutuessaan luontokohteille ja kasvillisuudelle aiheuttamat vaikutukset kohoavat luonnollisesti suuremmiksi. Useiden hankkeiden aiheuttamat luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät luonnonympäristön pirstoutumisena ja
reunavaikutuksen lisääntymisenä Lumivaaran alueella ja seudulla laajemmin. Talousmetsissä
reunavaikutusilmiö on tavallista ja vaikutukset ovat muutoinkin metsätalousvaikutusten kaltaisia. Vaara-alueiden metsäisille luontotyypeille aiheutuva pirstoutumisen lisääntyminen ja
metsätalouden vaikutukset yhdessä tosin heikentävät laajemmalla alueella Kainuun vaarajakson metsien monimuotoisuutta.
Eri hankkeiden luontoselvityksissä on tunnistettu hankealueiden arvokkaat luontokohteet ja
pyritty suuntaamaan rakentaminen niiden ulkopuolelle. Hankkeiden yhteisvaikutuksena poistuu seudulle tavanomaista ja tyypillistä metsäkasvillisuutta ja metsäluontotyyppejä, mikä ei
vaaranna luonnon monimuotoisuutta laajemmalla alueella.
Lumivaaran hankealue yhdessä viereisen Otsotuulen hankkeen kanssa heikentää rinnekuusikoiden tilaa entisestään alueen talousmetsissä. Alueiden länsipuolelle sijoittuva Peuravaaran vanhojenmetsien suojelualue ylläpitää vanhan metsän lajistoa alueella. Molemmissa
vierekkäisissä tuulivoimahankkeissa poimitut huomioitavat luontokoheet säästävät vanhaa
metsää suosivalle lajistolle kulkuyhteyksiä Peuravaaran alueelta.
23.3.4

Linnusto

Prokon Lumivaaran tuulivoimahankkeella sekä välittömästi sen länsipuolelle sijoittuvalla Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeella on todennäköisiä yhteisvaikutuksia alueen linnustoon. Hankkeet muodostavat yhdessä melko yhtenäisen 16–19 tuulivoimalan laajuisen tuulivoimapuiston.
Hankkeiden yhteisvaikutukset kohdistuvat etupäässä alueella pesivään lajistoon, jossa erityisesti vanhan metsän lintulajeihin. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahanke sijoittuu lähemmäs Peuravaaran vanhanmetsän aluetta, ja alue on kokonaisuudessaan metsäisempi sekä
vanhan metsän lintulajiston elinympäristönä edustavampi kuin Prokonin Lumivaaran hankealue, joka on metsätaloustoimissa varsin pirstoutunut. Molempien tuulivoimapuistojen hankealueella esiintyy kuitenkin edustavaa vanhan metsän lintulajiston elinympäristöä, ja vaarantuneeksi luokiteltu sinipyrstö kuuluu molempien alueiden runsaslukuisimpiin pesimälajeihin. Sinipyrstön pesimätiheys Otsotuulen Lumivaaran hankealueella sekä sen länsipuolelle
sijoittuvalla Peuravaaran vanhanmetsän alueella on huomattavasti suurempi kuin Prokonin
Lumivaaran hankealueella. Kummankin tuulivoimahankkeen toteuttaminen pirstoo alueen
metsiä ja vanhan metsän lintulajiston elinympäristöjä, mutta alueelle jää edelleen melko
runsaasti lajeille soveltuvaa elinympäristöä. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset lintujen
elinympäristöihin, erityisesti vanhan metsän lintulajiston elinympäristöihin, arvioidaan alueella harjoitettavaa metsätaloutta vähäisemmäksi. Tuulivoimarakentamisen ja voimallisen metsätalouden yhteisvaikutukset vanhan metsän lintulajien elinympäristöihin saattavat kohota
jopa merkittäviksi. Tuulivoimaloiden häiriövaikutusten arvioidaan kohdistuvan voimakkaampina tyypillisesti kuusen latvassa laulavaan sinipyrstöön, kuin alueen tavanomaisempaan
metsälinnustoon. Häiriövaikutukset leviävät elinympäristön muutoksia laajemmalle alueelle,
ja ulottuvat osin myös Peuravaaran alueelle. Vaikutusten arvioinnin merkittävin epävarmuustekijä on se, että arvioinnin taustatiedoiksi ei ole sovellettavissa tutkimuksia tuulivoiman
vaikutuksista sinipyrstöön (häiriövaikutus, elinympäristön muutos). On kuitenkin todennäköistä, että tuulivoimahankkeet eivät yhdessä muodosta merkittäviä vaikutuksia Peuravaaran–Lumivaaran alueella tai laajemmin Kainuun vaarajaksolla esiintyville sinipyrstöille.
Kummassakaan Lumivaaran tuulivoimahankkeessa ei havaittu alueen kautta kulkevaa merkittävää lintujen muuttoa, vaan linnut pääasiallisesti kiersivät vaara-alueet. Alueella havaittu
lintujen muutto oli kokonaisuutena melko vähäistä ja lintujen havaittiin muuttavan hajanaisesti laajemmalla alueella. Tuulivoimahankkeiden ei arvioida yhdessä muodostavan vähäistä
suurempia estevaikutuksia alueen kautta muuttaville linnuille, eivätkä hankkeet aiheuta yhdessä vähäistä suurempia törmäysvaikutuksia alueen kautta muuttaville linnuille.
Lumivaaran tuulivoimahankkeiden ei arvioida muodostavan yhteisvaikutuksia kauemmas
sijoittuvien tuulivoimahankkeiden kanssa, koska muut hankealueet sijoittuvat varsin etäälle
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Lumivaaralta. Lisäksi alueella kulkeva lintujen muutto on kokonaisuutena vähäistä eikä alueelle sijoitu lintujen merkittäviä muuttoreittejä, jota kautta mahdollisia yhteisvaikutuksia
voisi ylipäänsä muodostua.
23.3.5

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys sekä virkistyskäyttö

Tuulivoimapuistojen merkittävimmät yhteisvaikutukset ihmisten elinoloihin liittyvät maisemassa tapahtuviin muutoksiin. Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeen kanssa. Otsotuulen tuulivoimahanke sijoittuu tässä tarkasteltavan
Prokon Wind Energy Finland Oy:n hankealueen viereen alueen länsipuolelle. Molempien tuulivoimahankkeiden toteutuminen laajentaisi aluetta, jolle maisemavaikutukset kohdentuvat.
Erityisen merkittäviä maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset olisivat Lietekylän alueelta ja
Karpinvaaran alueelta katsottuna.
Asukaskyselyyn vastanneista 14 % arvioi yhteisvaikutukset Otsotuuli Oy:n hankkeen kanssa
kielteisiksi ja 20 % myönteisiksi. 52 % kyselyyn vastanneista arvioi, ettei hankkeiden toteuttamisella ole vaikutusta asumisviihtyvyyteen.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa välillisesti myös hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöön. Tuulivoimalat eivät estä virkistyskäyttöä, mutta niiden rakentaminen
muuttaa hankealueen metsäistä ympäristöä ja maisemaa, mikä voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä hankealueella ja sen lähiympäristössä liikuttaessa. Metsästykseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat yhteisvaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi, sillä alueita voi jatkossakin käyttää metsästykseen ja virkistystoimintaan. Uudet tieyhteydet parantavat alueen
saavutettavuutta virkistyskäytössä.
Useiden tuulivoimapuistojen (Lumivaara, Kivivaara–Peuravaara, Iso-Tuomivaara) toteuttamisen seurauksena ympäristössä ja maisemassa tapahtuvat muutokset kohdistuvat laajemmalle alueelle kuin yksittäisen tuulivoimapuiston toteuttamisen seurauksena. Merkittävimpiä
vaikutukset ovat tuulivoimapuistoja lähellä olevien alueiden asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille sekä heidän lähiympäristön virkistyskäyttömuodoilleen.

23.3.6

Melu ja varjostus

Hankealueen länsipuolelle sijoittuu Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahanke. Molempien
hankkeiden toteutuessa muodostuu yhtenäinen tuulivoimapuistoalue. Melun ja varjostuksen
yhteisvaikutusten arviointia varten molemman hankkeet mallinnettiin yhdessä. Mallinnuksessa on käytetty Otsotuulen hankkeessa 9 voimalaa ja Prokonin hankkeessa 10 voimalaa eli
laajempaa vaihtoehtoa VE2. Voimalatyyppinä on käytetty korkean melutason omaavaa voimalatyyppiä. Yhteismelulaskelmat on tehty Otsotuuli Oy:n Lumivaaran hankkeen kaavaluonnosta varten. (Pöyry, 2014b).
Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason yöaikainen suunnitteluohjearvo 40
dB ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista, mutta on tasan 40 dB yhden asuinrakennuksen kohdalla (kummuntie 14). Loma-asuntojen kohdalla ylin Vnp:n mukainen yöaikainen ohjearvo 40 dB ei ylity missään kohteessa mutta ympäristöministeriön suunnitteluohjearvo 35 dB (A) ylittyy yhden lomarakennuksen kohdalla (36 dB) ja on tasan 35 dB kahden
lomarakennuksen kohdalla. Matalataajuisen melun mallinnuksen mukaan ohjearvot eivät
ylity missään tarkastellussa kohteessa.
Läheisen Natura 2000-alueen (Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja Peuravaara) itäosaan aiheutuu yhteismallinnuksen mukaan meluvaikutuksia. Natura-alueen itärajalla Lumivaaran ja Peuravaaran lakialueen välissä meluarvot ovat 40-50 dB välissä. 35 dB melualue
ulottuu Peuravaaran lakialueen länsipuolelle noin 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista. Luonnonsuojelualueiden keskiäänentasojen yöaikainen ohjearvo 40 dB ylittyy noin
165 ha suuruisella osalla ja suunnitteluohjearvo 35 dB ylittyy noin 260 ha suuruisella osalla
Natura-aluetta. Suurin osa meluvaikutuksista syntyy Otsotuulen hankkeen voimaloista, jotka
sijaitsevat lähimpänä Natura-aluetta. Vallitseva tuulensuunta alueella on Natura-alueelta
koilliseen kohti Lumivaaraa, joten meluvaikutukset eivät useimmiten toteudu mallinnetun
laajuisina. Melulla voi olla vähäisiä vaikutuksia Natura-alueen itäosassa pesivälle linnustolle.
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Kuva 23.3. Lumivaaran hankkeiden yhteinen melumallinnus. Kartassa asuinrakennukset on
merkitty sinisellä pallolla ja lomarakennukset punaisella pallolla.

Kuva 23.4. Lumivaaran hankkeiden yhteinen varjostusmallinnus
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Otsotuulen ja Prokonin hankkeiden yhteiset varjostusvaikutukset eivät juurikaan lisää asuinrakennuksille syntyvää varjostusta. Mallinnuksen mukaan Kummuntien asuinrakennukselle
aiheutuvat varjostusvaikutukset ovat 7:18 tuntia vuodessa. Suurin osa varjostusvaikutuksista aiheutuu Prokonin hankkeen pohjoisimmasta voimalasta. Näkymäalueanalyysin perusteella voimalat eivät näy asuinrakennuksen pihapiiriin, joten todellisuudessa varjostusvaikutuksia ei synny.
Varjostusmallinnuksen mukaan hankkeiden viereiselle Natura 2000-alueen (Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) itäosaan aiheutuu varjostusvaikutuksia jopa
lähes 20 tuntia vuodessa. Varjostuksen aiheuttavat pääasiassa Otsotuulen hankkeen voimalat. Näkymäalueanalyysin perusteella voimalat eivät kuitenkaan näy kuin Natura-alueen rajalle Lakisuon reunalle, joten todellisuudessa varjostusvaikutuksia ei juurikaan synny.
23.3.7

Elinkeinot

Useiden hankkeiden (Lumivaara, Kivivaara-Peuravaara, Iso-Tuomivaara, Mustakumpu) toteutuessa seudulle muodostuu suurempia työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia rakentamis- ja
toimintavaiheessa. Tuulivoimahankkeiden rakentamisvaiheessa työllistäviä vaikutuksia kohdistuu mm. seudun kuljetus-, maanrakennus- ja asennuspalveluihin ja tuulivoimapuistojen
toiminnan aikana on tarvetta mm. tuulivoimapuistojen tiestön huoltopalveluille sekä myös
huollon erityisosaamiselle. Rakentamisvaiheessa aiheutuu myös välillisiä vaikutuksia seudun
elinkeinoille mm. majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä polttoainejakelun muodossa.
Metsätalousmaita jää laajemmalta alueelta tuulivoimapuistojen käyttöön levennettävien teiden, asennuskenttien ja perustusten, sähköasemien sekä voimajohtojen tilatarpeen vuoksi
(tiet, asennuskentät ja perustukset, sähköasemat ja voimajohdot). Metsätalouden harjoittaminen on hankkeiden toteutuessa mahdollista hankealueella ja sellaiset maanomistajat, jotka ovat vuokranneet maa-alueitaan, saavat korvauksen vuokraamistaan maista tuulivoimakäyttöön. Hankealueiden ympärillä nykyinen metsätalouskäyttö voi jatkua entisellään.
Matkailuun kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin maisemallisina vaikutuksina. Prokonin ja Otsotuulen hankkeet muodostavat kaukomaisemassa yhtenäisen kokonaisuuden. Näillä kahdella hankkeella ei arvioida olevan korostavia haitallisia vaikutuksia Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskusten toimintaan, imagoon tai kehittämiseen tulevaisuudessa. Useampien
hankkeiden toteutuessa Lumivaaran hankkeiden lisäksi voi heikentäviä vaikutuksia kohdistua
luonto- ja erämatkailutoimintojen sijoittumiseen ja kehittämiseen lähialueilla.
23.3.8

Porotalous

Tuulivoimahankkeiden lisäksi poroelinkeinoon vaikuttavia hankkeita ovat turvetuotanto- ja
kaivoshankkeet sekä metsätalous. Hallan paliskunnan alueelle sijoittuu useita tuulipuistohankkeita (Kuva 23.4), joista merkittävimmät yhteisvaikutukset paliskunnan lounaisosan
laidunalueille aiheutuvat viereisen Otsotuulen Lumivaaran hankkeesta. Yhdessä Lumivaaran
molemmat hankkeet lisäävät laidunalueiden pirstoutumista ja talviauratun huoltotiestön
määrää. Otsotuulen hankkeessa on todettu, että Lumivaaran alueelle ei sijoitu merkittäviä
jäkälälaitumia, eikä hankkeen vaikutuksia paliskunnan poroelinkeinolle arvioitu merkittäväksi. Molempien hankkeiden yhteisvaikutukset paliskunnan lounaisosan poroelinkeinolle voivat
kohota kohtalaisiksi.
Muista paliskunnan alueelle sijoittuvista tuulivoimahankkeista merkittävämmin laidunalueita
muuttaa laaja Kivivaara–Peuravaaran tuulipuisto Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien
alueella. Useiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat muutokset laidunalueiden määrässä ja
laadussa saattavat yhdessä kohota jo merkittävämmäksi paliskunnan poroelinkeinon kannalta. Kokonaisuutena useiden tuulivoimahankkeiden sekä turvetuotantohankkeiden ja metsätalouden vaikutukset Hallan paliskunnan poronhoidolle kohoavat merkitykseltään ko. hanketta
suuremmiksi, sillä useat hankkeet pirstovat ja heikentävät laidunmaita laajemmin. Lisäksi
entisestään lisääntyvä liikenne (myös maastoliikenne) aiheuttaa omat haitalliset vaikutuksensa poronhoidolle.
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Kuva 23.5. Hallan paliskunnan alueelle sijoittuvat tuulipuistohankkeet
23.3.9

Liikenne

Tuulivoimapuistojen rakentamisella voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia yhdysteiden 8890
ja 19225 sekä Kaivopurontien liikenteeseen, mikäli hankealueen viereisen Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan Prokonin Lumivaaran
tuulivoimapuiston kanssa, kuten alustavasti on suunniteltu. Kyseisillä teillä raskaan liikenteen määrä on nykyisellään alhainen, jolloin rakentamisen aikana se kasvaa huomattavasti.
Muilla yleisillä teillä yhteisvaikutukset liikenteeseen eivät ole niin merkittävät. Hankkeiden
tuulivoimalakomponenttikuljetusten on suunniteltu käyttävän samaa reittiä hankealueiden
ympäristössä. Kiviaines- ja betonikuljetusten suuntautumisesta ei vielä tässä vaiheessa ole
varmaa tietoa, joten niiden osalta liikenteen yhteisvaikutuksia ei voida tarkasti arvioida. Jos
kuljetukset kuitenkin tulevat samoja reittejä samanaikaisesti, ovat vaikutukset liikenteeseen
huomattavat. Liikenteen lisääntyminen voi heikentää jonkin verran liikenteen toimivuutta ja
liikenneturvallisuutta.
Muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti,
joten yhteisvaikutukset liikenteeseen ovat tällöin lievemmät.
Vaikutukset liikenteeseen ajoittuvat hankkeiden rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikennemäärät palautuvat ennalleen. Toiminnanaikaisilla huoltokäynneillä ei ole vaikutuksia liikenteeseen.
23.3.10

Sähkönsiirto

Molemmissa Lumivaaran hankkeissa yhtenä sähkönsiirron vaihtoehtona on myös ilmajohdon
rakentaminen Seitenoikean sähköasemalle. Mikäli molemmat Lumivaaran hankkeet toteuttavat sähkönsiirtonsa omissa voimajohtopylväissä, täytyy nykyistä johtoaluetta leventää noin
32 metriä. Mikäli tuulivoimapuistojen ilmajohdot sijoitetaan samoihin pylväisiin, yhteisvaikutukset voimajohtolinjan maankäyttöön eivät ole laajemmat kuin yksittäisen hankkeen vaikutukset.
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VAIHTOEHTO 0: HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUKSET

Nollavaihtoehdossa on tarkasteltu tilannetta, jossa uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Tällöin
vastaava energiamäärä tuotetaan muilla tuotantokeinoilla tai tarvittava energia ostetaan
muualta.
Nollavaihtoehdossa alueen nykyinen maankäyttö ja yhdyskuntarakenne pysyisivät nykyisen
kaltaisina. Tällöin alueen käyttö metsätaloudessa ja virkistyskäytössä jatkuisivat nykyisellään.
Nollavaihtoehdossa alueen luonto ja maisema jatkaisivat luontaista kehitystään. Muutoksia
nykytilaan voi tapahtua muiden hankkeiden tai toimintojen seurauksena. Alueella metsähakkuut ovat mahdollisia ja näiden seurauksena suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle kohdistuisi samankaltaisia vaikutuksia kuin tuulivoimapuiston rakentamisena aikana tehtävistä
raivauksista.
Hankealuetta koskevaa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa ei nollavaihtoehdossa tarvitse laatia. Nollavaihtoehdossa sähkönsiirron maankäyttövaikutuksia ei myöskään aiheudu lainkaan.
Suunniteltujen johtoalueiden maankäyttö jatkuu nykyisen kaltaisena ja kehittyy muun suunnitellun tai alueelle tulevaisuudessa kohdistuvan uuden maankäytön mukaisesti. Muutoksia
nykytilaan voi tapahtua muiden hankkeiden tai toimintojen seurauksena.
Nollavaihtoehdossa tuulivoimapuisto ei aiheuta vaikutuksia linnustoon tai muuhun eläimistöön. Hankealueella metsänkäsittelytoimet tulisivat luultavasti jatkumaan nykyisellään ja
vaikuttamaan alueen pesimälinnustoon rakenteeseen jatkossakin. Muuttolinnuston osalta
alueen nykytila todennäköisesti säilyisi, koska lintujen törmäysriski ei kasva. Alueen kautta
muuttavaan linnustoon ja sen läheisyydessä lepäilevään linnustoon vaikuttavat kuitenkin
myös mahdolliset lähialueen muut hankkeet (Otsotuulen Lumivaaran hanke).
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön ei aiheudu vaikutuksia. Vaikutuksia voi kuitenkin tulla
Otsotuulen tuulivoimahankkeen toteutuessa.
Nollavaihtoehdossa eivät toteudu hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset haitalliset tai
myönteiset ympäristövaikutukset, eivätkä positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Nollavaihtoehdossa Prokon Lumivaara tuulivoimapuiston hanke ei edesauta Suomen pyrkimyksiä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa sekä siten vähentää haitallisia päästöjä ja ilmastovaikutuksia.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

25.1

Vaihtoehtojen vertailu

Tässä kappaleessa esitetään hankkeen vaikutukset vaikutustyypeittäin tiivistetysti taulukkomuodossa. Taulukossa on pyritty tuomaan esille keskeisimmät vaikutukset vaikutustyypeittäin sekä arvio niiden merkittävyydestä. Laajemmin vaikutuksia on käsitelty kunkin aihealueen omassa kappaleessa. Vaikutusten merkittävyys on ilmaistu viisiportaisella asteikolla värikoodein:
Myönteisiä
vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

Taulukko 25-1. Hankevaihtoehtojen (VE1 ja VE2) merkittävimmät vaikutukset nykytilaan
sekä hankkeen toteuttamatta jättämiseen (0-vaihtoehto) verrattuna

TUULIVOIMAPUISTO

Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Vaikutukset maankäyttöön ilmenevät ensisijaisesti metsätalouskäytössä olevien alueiden
muuttumisena energiantuotantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maa- ja
metsätalous sekä virkistyskäyttö voivat kuitenkin jatkua, eikä
hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän
alueen käytettävyyttä.

Vaikutukset maankäyttöön ilEi muutoksia nykytilaan.
menevät ensisijaisesti metsätalouskäytössä olevien alueiden
muuttumisena energiantuotantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maa- ja
metsätalous sekä virkistyskäyttö voivat kuitenkin jatkua, eikä
hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän
alueen käytettävyyttä.

Tuulivoimapuisto ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai Kainuun maakuntakaavan maankäytöllisten tavoitteiden kanssa.

Tuulivoimapuisto ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai Kainuun maakuntakaavan maankäytöllisten tavoitteiden kanssa.

Tuulivoimapuisto rajoittaa uutta
asuin- ja lomarakentamista
voimaloiden lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi.

Tuulivoimapuisto rajoittaa uutta
asuin- ja lomarakentamista
voimaloiden lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi.

Vaihtoehtojen välillä ei juuri ole
eroa.
Muinaisjäännökset

Suunniteltujen voimaloiden tai
huoltoteiden läheisyyteen ei
sijoitu muinaisjäännöskohteita.
Vaikutuksia ei aiheudu.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Vaihtoehtojen välillä ei juuri ole
eroa.
Suunniteltujen voimaloiden tai
huoltoteiden läheisyyteen ei
sijoitu muinaisjäännöskohteita.
Vaikutuksia ei aiheudu.

Vaikutuksia ei aiheudu.
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Myönteisiä
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Maisema ja kulttuuriympäristö

Maa- ja kallioperä, pinta- ja pohjavedet
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Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Tuulivoimapuisto muuttaa maisemakuvaa etenkin hankealueen lähialuevyöhykkeellä.

Tuulivoimapuisto muuttaa mai- Vaikutuksia ei aiheudu
semakuvaa etenkin hankealueen lähialuevyöhykkeellä.

Tietyillä alueilla muutos maisemassa on selkeä. Kokonaisuudessaan visuaaliset vaikutukset
eivät ole kuitenkaan merkittävästi haitallisia, koska maisemassa on havaittavissa jo entuudestaankin erilaisia teknisiä
rakenteita, kuten laskettelurinteitä, mastoja ja voimajohtoja.

Tietyillä alueilla muutos maisemassa on selkeä. Kokonaisuudessaan visuaaliset vaikutukset
eivät ole kuitenkaan merkittävästi haitallisia, koska maisemassa on havaittavissa jo entuudestaankin erilaisia teknisiä
rakenteita, kuten laskettelurinteitä, mastoja ja voimajohtoja.

Asutukseen kohdistuvat maisemavaikutukset jäävät hankealueen lähialueilla kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Joidenkin
pihapiirien osalta, muun muassa Lietekylän asuinrakennusten
yhteydessä, vaikutukset ovat
jopa merkittäviä.

Asutukseen kohdistuvat maisemavaikutukset jäävät hankealueen lähialueilla kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Joidenkin
pihapiirien osalta, muun muassa
Lietekylän
asuinrakennusten
yhteydessä, vaikutukset ovat
jopa merkittäviä.

Oravijärven rannalta voimalat
näkyvät miltei kokonaisuudessaan. Maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on kohtalainen.

Oravijärven rannalta voimalat
näkyvät miltei kokonaisuudessaan. Maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on kohtalainen.

Valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maiseman ja kulttuuriympäristön kohteisiin ei kohdistu
haitallisia vaikutuksia. Johanin
luhtiaitan rakennuksen arvot
eivät heikkene, vain rakennusta
ympäröivän maiseman luonne
muuttuu.

Valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maiseman ja kulttuuriympäristön kohteisiin ei kohdistu
haitallisia vaikutuksia. Johanin
luhtiaitan rakennuksen arvot
eivät heikkene, vain rakennusta
ympäröivän maiseman luonne
muuttuu.

Vaihtoehtojen välillä ei juuri ole
eroa.

Vaihtoehtojen välillä ei juuri ole
eroa.

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Toiminnan aikana ja toiminnan
lopettamisen jälkeen hankkeella
ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään,
mutta hanke rajoittaa maa- ja
kallioperän hyödynnettävyyttä
rakennetulla alueella.

Vaikutukset maa- ja kalliopeEi vaikutuksia maa- ja
rään ilmenevät rakennuspaikko- kallioperään, pintavesiin
jen maanpinnan poistona. Toi- tai pohjavesiin.
minnan aikana ja toiminnan
lopettamisen jälkeen hankkeella
ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään,
mutta hanke rajoittaa maa- ja
kallioperän hyödynnettävyyttä
rakennetulla alueella.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Rakentamisaikainen kiintoaineshuuhtouma voi lisätä pintavesien sameutta ja humuspitoisuutta. Huoltoteiden rakentamisen
mahdollisesti aiheuttamat uomien tukokset ja muutokset
veden virtaukseen vesistöjen
välittömässä läheisyydessä
mahdollisia. Uudet tielinjaukset
on suunniteltu siten, etteivät ne
ylittäisi herkkiä pienvesistöjä.

Rakentamisaikainen kiintoaineshuuhtouma voi lisätä pintavesien sameutta ja humuspitoisuutta. Huoltoteiden rakentamisen
mahdollisesti aiheuttamat uomien tukokset ja muutokset
veden virtaukseen vesistöjen
välittömässä läheisyydessä
mahdollisia. Uudet tielinjaukset
on suunniteltu siten, etteivät ne
ylittäisi herkkiä pienvesistöjä.

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin maaperässä riippuvat perustamistavasta ja siitä, miten
lähellä pohjavedenpinta on
maan tasoa ja onko pohjavesi
paineellista vai ei. Voimaloiden
perustamiseen liittyvä kaivutyö
ja huoltoteiden rakentaminen
voi heikentää pohjaveden laatua tilapäisesti. Tuulipuiston
rakentamis- ja toiminta-aikaan
liittyy riski työkoneiden tai voimaloiden öljypäästöistä.

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin maaperässä riippuvat perustamistavasta ja siitä, miten
lähellä pohjavedenpinta on
maan tasoa ja onko pohjavesi
paineellista vai ei. Voimaloiden
perustamiseen liittyvä kaivutyö
ja huoltoteiden rakentaminen
voi heikentää pohjaveden laatua
tilapäisesti. Tuulipuiston rakentamis- ja toiminta-aikaan liittyy
riski työkoneiden tai voimaloiden öljypäästöistä.

Voimalat eivät sijoitu pohjavesialueelle, joten vaikutukset
ovat merkitykseltään vähäisiä.

Voimalat eivät sijoitu pohjavesialueelle, joten vaikutukset ovat
merkitykseltään vähäisiä.

Kasvillisuus ja
luontotyypit

Rakentamisalueet sijoittuvat
luontotyypeiltään ja kasvillisuudeltaan tavanomaisten talousmetsien ja korpimuuttumien
alueille. Vaikutus kokonaisuutena talousmetsien luontotyypeille
ja kasvillisuudelle pääosin vähäinen. Metsien kasvillisuutta
poistuu vähemmän kuin vaihtoehdossa VE2. Erot vaihtoehtojen välillä vähäiset.

Rakentamisalueet sijoittuvat
Ei vaikutuksia.
luontotyypeiltään ja kasvillisuudeltaan tavanomaisten talousmetsien ja suomuuttumien alueille. Vaikutus kokonaisuutena
talousmetsien luontotyypeille ja
kasvillisuudelle pääosin vähäinen. Metsien kasvillisuutta poistuu enemmän kuin vaihtoehdossa VE1. Erot vaihtoehtojen
välillä vähäiset.

Arvokkaat luontokohteet

Merkittävimpien luontokohteiden; puronvarren lehdot ja korvet, alueille ei aiheudu vaikutuksia.

Merkittävimpien luontokohteiden; puronvarren lehdot ja korvet, alueille ei aiheudu vaikutuksia.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tuulivoima ei muuta
arvokkaiden luontokohteiden olosuhteita alueella
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PROKON Wind Energy Finland Oy

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Linnusto

Hankealueen linnusto koostuu
pääosin alueellisesti tavanomaisista lajeista, mutta alueella
esiintyy myös arvokkaampaa
vanhan metsän lintulajistoa.
Kahden rakennuspaikan alueella
esiintyy edustavaa vanhan metsän lintulajiston elinympäristöä,
jota tuulivoimarakentaminen
pirstoo. Tuulivoimaloiden häiriövaikutukset kohdistuvat voimakkaimpana uhanalaiseen
sinipyrstöön. Hanke saattaa
heikentää sinipyrstön elinolosuhteita paikallisesti, mutta
alueellisesti vaikutukset eivät
merkittäviä. Muuhun lajistoon
ja muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset vähäisiä.

Hankealueen linnusto koostuu
Ei vaikutuksia
pääosin alueellisesti tavanomaisista lajeista, mutta alueella
esiintyy myös arvokkaampaa
vanhan metsän lintulajistoa.
Kahden rakennuspaikan alueella
esiintyy edustavaa vanhan metsän lintulajiston elinympäristöä,
jota tuulivoimarakentaminen
pirstoo. Tuulivoimaloiden häiriövaikutukset kohdistuvat voimakkaimpana uhanalaiseen
sinipyrstöön. Hanke saattaa
heikentää sinipyrstön elinolosuhteita paikallisesti, mutta
alueellisesti vaikutukset eivät
merkittäviä. Muuhun lajistoon ja
muuttolinnustoon kohdistuvat
vaikutukset vähäisiä.

Eläimistö

Hankealueen eläimistöön kuuluu alueellisesti yleisiä lajeja,
joiden elinolosuhteisiin tuulivoimarakentamisella on vähäisiä vaikutuksia lähinnä elinympäristön muutoksen ja häiriön
kautta. Arvokkaammasta lajistosta alueella havaittiin vain
yksi pohjanlepakko. Hankkeella
ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia alueella
havaittuun tai siellä mahdollisesti esiintyvään arvokkaampaan eläimistöön kuten esimerkiksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon.

Hankealueen eläimistöön kuuluu Ei vaikutuksia.
alueellisesti yleisiä lajeja, joiden
elinolosuhteisiin tuulivoimarakentamisella on vähäisiä vaikutuksia lähinnä elinympäristön
muutoksen ja häiriön kautta.
Arvokkaammasta lajistosta alueella havaittiin vain yksi pohjanlepakko. Hankkeella ei arvioida
olevan vähäistä suurempia vaikutuksia alueella havaittuun tai
siellä mahdollisesti esiintyvään
arvokkaampaan eläimistöön
kuten esimerkiksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon.

Natura-alueet,
suojelualueet ja
suojeluohjelmien
alueet

Vaikutukset lähimmille Naturaja suojelualueille vähäiset

Vaikutukset lähimmille Naturaja suojelualueille vähäiset

222

Ei vaikutuksia.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

TUULIVOIMAPUISTO

Ihmiset, terveys
elinolot ja viihtyminen

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueella ja sen läheisyydessä
asuvien ihmisten ja vapaa-ajan
asukkaiden asumisviihtyisyyteen
pääosin maisema-, melu- sekä
valo- ja varjostusvaikutusten
kautta. Asukkaiden maisemakuvan kannalta vaihtoehto VE1 on
hieman edullisempi kuin vaihtoehto VE2.

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueella ja sen läheisyydessä
asuvien ihmisten ja vapaa-ajan
asukkaiden asumisviihtyisyyteen
pääosin maisema-, melu- sekä
valo- ja varjostusvaikutusten
kautta. Asukkaiden näkökulmasta vaihtoehdon VE2 vaikutukset
ovat hieman suuremmat voimaloiden lukumäärästä johtuen.

Ei muutoksia nykytilaan:
sekä kielteiset että
myönteiset vaikutukset
jäävät toteutumatta
Asukaskyselyyn vastanneista 18 % kannatti
hankkeen toteuttamatta
jättämistä.

Terveyshaitat syntyvät pääosin
tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Ympäristöministeriön
suosittelema yöajan suunnitteluarvo ei ylity asunrakennusten
eikä lomarakennusten kohdalla.
Myöskään matalataajuisen melun ohjearvot eivät ylity.

Terveyshaitat syntyvät pääosin
tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Ympäristöministeriön
suosittelema yöajan suunnitteluarvo ei ylity asunrakennusten
eikä lomarakennusten kohdalla,
mutta yksi asuinrakennus sijoittuu 40 dB melualueen rajalle.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen Myöskään matalataajuisen melun ohjearvot eivät ylity.
ei estä alueella liikkumista eikä
alueen virkistyskäyttöä, mutta
Tuulivoimapuiston toteuttaminen
maisemassa tapahtuvat muuei estä alueella liikkumista eikä
tokset, voimaloiden ääni ja var- alueen virkistyskäyttöä, mutta
jostus voidaan kokea virkistysmaisemassa tapahtuvat muutokkäyttöä häiritsevänä.
set, voimaloiden ääni ja varjosAsukaskyselyyn vastanneista 45 tus voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä.
% kannatti vaihtoehdon 1 toteuttamista.

Asukaskyselyyn vastanneista 55
% kannatti vaihtoehdon 2 toteuttamista.

Melu

Melumallinnusten mukaan VNp
mukaiset melutason ohjearvot
tai YM:n suunnitteluohjearvon
eivät ylity asuin- tai lomarakennusten osalta. Matalataajuisen
melun mallinnuslaskelmien mukaan Asumisterveysohjeen mukaiset melun ohjearvot rakennusten sisällä eivät ylity missään kohteessa oletusääneneristävyydellä laskettuna. Jos rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys on heikko,
voi muutamassa kohteessa
ohjearvot ylittyä.

Melumallinnusten mukaan VNp
Vaikutuksia ei aiheudu.
mukaiset melutason ohjearvot
eivät ylity asuin- tai lomarakennusten osalta. Yksi asuinrakennus sijoittuu tai YM:n suunnitteluohjearvon 40 dB:n rajalle.
Matalataajuisen melun mallinnuslaskelmien mukaan Asumisterveysohjeen mukaiset melun
ohjearvot rakennusten sisällä
eivät ylity missään kohteessa
oletusääneneristävyydellä laskettuna. Jos rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys on
heikko, voi muutamassa kohteessa ohjearvot ylittyä.

Varjostus ja vilkkuminen

Ohjearvoja ylittäviä varjostusvaikutuksia ei aiheudu asuineikä lomarakennuksille.

Ohjearvoja ylittäviä varjostusvaikutuksia ei aiheudu asuineikä lomarakennuksille.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Vaikutuksia ei aiheudu.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Ilmasto ja ilmanlaatu

Hanke edistää uusiutuvalla
energialla tuotettavan sähkön
tuotantoa ja vähentää pitkällä
aikavälillä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Esim.
hiilidioksidipäästöt/vuosi verrattuna vaihtoehtoon VE0 olisivat
noin 28 000 tonnia vähemmän

Hanke edistää uusiutuvalla
energialla tuotettavan sähkön
tuotantoa ja vähentää pitkällä
aikavälillä muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Esim.
hiilidioksidipäästöt/vuosi verrattuna vaihtoehtoon VE0 olisivat
noin 88 000 tonnia vähemmän

Riistatalous, metsästys, virkistys

Vaikutukset riistalajistolle ja
metsästykselle vähäisiä. Paikallinen virkistyskäyttäjä voi kokea
alueen muutoksen merkittävänä.

Vaikutukset riistalajistolle ja
Alueen metsästys entimetsästykselle vähäisiä. Paikal- sen kaltaista ja pintalinen virkistyskäyttäjä voi kokea alat eivät kavennu.
alueen muutoksen merkittävänä.

Eri vaihtoehtojen välillä ei ole
eroa metsästyksen ja virkistyskäytön kannalta.

Eri vaihtoehtojen välillä ei ole
eroa metsästyksen ja virkistyskäytön kannalta.

Vaikutukset kohdistuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen. Metsätalouden käytöstä
poistuva maa-ala on varsin
pieni, joten kokonaisuutena
hankkeen vaikutukset metsätaloudelle ovat varsin vähäiset.

Vaikutukset kohdistuvat pääosin Ei muutoksia nykytilaan:
metsätalouden harjoittamiseen. elinkeinotoiminta voi
Metsätalouden käytöstä poistu- jatkua entisellään.
va maa-ala on varsin pieni, joten kokonaisuutena hankkeen
vaikutukset metsätaloudelle
ovat varsin vähäiset.

Hanke ei estä metsästysmatkailua tai luontomatkailua, mutta
voi vaikuttaa heikentävästi kokemuksiin hankealueella ja sen
välittömässä läheisyydessä.

Hanke ei estä metsästysmatkailua tai luontomatkailua, mutta
voi vaikuttaa heikentävästi kokemuksiin hankealueella ja sen
välittömässä läheisyydessä.

Kokonaisuudessaan hankkeella
ei arvioida olevan merkittäviä
heikentäviä vaikutuksia Ukkohallan tai Paljakan matkailukeskusten kysyntään, matkailuimagoon tai matkailun kehittämiseen niiden ydinalueilla.
Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa.

Kokonaisuudessaan hankkeella
ei arvioida olevan merkittäviä
heikentäviä vaikutuksia Ukkohallan tai Paljakan matkailukeskusten kysyntään, matkailuimagoon tai matkailun kehittämiseen niiden ydinalueilla. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa.

Hanke lisää työllisyyden kasvun
ja yritystoiminnan lisääntymisen
kautta seudun kuntien verotuloja rakentamisvaiheessa. Toimintavaiheessa Hyrynsalmen kunta
hyötyy hankkeesta lisääntyvinä
kiinteistöverotuloina. Alueelle
kohdistuva työllisyysvaikutus on
karkeasti arvioiden 56-140 henkilötyövuotta.

Hanke lisää työllisyyden kasvun
ja yritystoiminnan lisääntymisen
kautta seudun kuntien verotuloja
rakentamisvaiheessa. Toimintavaiheessa Hyrynsalmen kunta
hyötyy hankkeesta lisääntyvinä
kiinteistöverotuloina. Alueelle
kohdistuva työllisyysvaikutus on
karkeasti arvioiden 70-175 henkilötyövuotta.

Vaikutukset elinkeinoihin

Vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen

224

Hankkeen positiiviset
vaikutukset päästöjen
vähenemiseen jäävät
toteutumatta.

Ei muutoksia nykytilaan:
vaikutukset aluetalouteen (työllisyyden paraneminen, kuntien verotulot) jäävät toteutumatta
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

TUULIVOIMAPUISTO

Porotalous

Liikenne

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Hankealueella ei poronhoidon
rakenteita tai merkittävä laidunmaita. Vaikutus paliskunnan
lounaisosan poronhoidolle korkeintaan kohtalainen, vaikutuksia lisääntyvästä talviaurattavasta tieverkostosta, joka aiheuttaa porojen liikkumista poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Hankealueella ei poronhoidon
rakenteita tai merkittävä laidunmaita. Vaikutus paliskunnan
lounaisosan poronhoidolle korkeintaan kohtalainen, vaikutuksia lisääntyvästä talviaurattavasta tieverkostosta, joka aiheuttaa porojen liikkumista poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Merkittävimmät vaikutukset
liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana.
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan
yhden rakennuskauden pituinen,
mutta luonteeltaan tilapäinen.
Raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin
nähden kohtalaista, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen
ovat kokonaisuutena vähäiset.
Nykyisiin raskaan liikenteen
määriin nähden kasvu on huomattava ja raskaan liikenteen
merkittävä tilapäinen lisääntyminen voi aiheuttaa jonkin verran haittaa ja heikentää hieman
liikenneturvallisuutta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteeseen.

Merkittävimmät vaikutukset
liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen aikana.
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan
yhden rakennuskauden pituinen,
mutta luonteeltaan tilapäinen.
Raskaan liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin
nähden kohtalaista, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen
ovat kokonaisuutena vähäiset.
Nykyisiin raskaan liikenteen
määriin nähden kasvu on huomattava ja raskaan liikenteen
merkittävä tilapäinen lisääntyminen voi aiheuttaa jonkin verran haittaa ja heikentää hieman
liikenneturvallisuutta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteeseen.

Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset liikenteeseen
ovat hyvin pienet.

Tuulivoimapuiston käytönaikaiset
vaikutukset liikenteeseen ovat
hyvin pienet.

Ei muutoksia nykytilaan.

VE2 vaikutukset liikenteeseen
ovat hieman suurammat isomman voimalamäärän vuoksi.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Ilmailuturvallisuus ja viestintäyhteydet

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Tuulivoimalat tarvitsevat lentoesteluvan ja ne tulee merkitä
lentoestevaloin. Voimalat eivät
ylitä Kajaanin lentoaseman esterajoituskorkeutta.

Tuulivoimalat tarvitsevat lentoesteluvan ja ne tulee merkitä
lentoestevaloin. Voimalat eivät
ylitä Kajaanin lentoaseman esterajoituskorkeutta.

Puolustusvoimilta on pyydetty
lausuntoa lokakuussa 2014
vaikutuksista tutkien toimintaan. Otsotuulen hankkeelle
annetun lausunnon perusteella
vaikutukset tutkien toimintaan
ovat vähäisiä eikä niistä aiheudu merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan.

Puolustusvoimilta on pyydetty
lausuntoa lokakuussa 2014 vaikutuksista tutkien toimintaan.
Otsotuulen hankkeelle annetun
lausunnon perusteella vaikutukset tutkien toimintaan ovat vähäisiä eikä niistä aiheudu merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan.

Tuulipuistolla ei ole vaikutusta
säätutkien toimintaan.

Tuulipuistolla ei ole vaikutusta
säätutkien toimintaan.

Tuulivoimapuiston ei arvioida
aiheuttavan häiriöitä antennitvvastaanottoon.

Tuulivoimapuiston ei arvioida
aiheuttavan häiriöitä antennitvvastaanottoon.

Vaikutuksia ei aiheudu

Taulukko 25-2. Keskeisimmät yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.
TUULIVOIMAPUISTO

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
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VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitos- Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
ta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yknoin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW
sikköteho 2-5 MW
Toteutuessaan Lumivaaran tuulivoimahankkeet
muodostavat
yhdessä kokonaisuuden, jolla
tuulivoimalat rajoittavat maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen
leviämistä
tuulivoimapuistojen
suuntaan.
Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä käytössään metsätalousalueena ja
muutokset rajoittuvat lähinnä
tuulivoimapuistojen rakenteiden,
yhdysteiden ja sähkönsiirtoreittien alueille, mikä vastaa vain
muutamaa prosenttia tuulivoimapuistojen
hankealueiden
yhteenlasketusta pinta-alasta.
Vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja.

Toteutuessaan Lumivaaran tuulivoimahankkeet
muodostavat
yhdessä kokonaisuuden, jolla
tuulivoimalat rajoittavat maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen
leviämistä
tuulivoimapuistojen
suuntaan.
Tuulivoimapuistojen alueet pysyvät pääosin nykyisessä käytössään metsätalousalueena ja
muutokset rajoittuvat lähinnä
tuulivoimapuistojen rakenteiden,
yhdysteiden ja sähkönsiirtoreittien alueille, mikä vastaa vain
muutamaa prosenttia tuulivoimapuistojen
hankealueiden
yhteenlasketusta pinta-alasta.
Vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja.

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Ei muutoksia nykytilaan.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

TUULIVOIMAPUISTO

Maisema

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

Enintään 8 tuulivoimalaitos- Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
ta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yknoin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW
sikköteho 2-5 MW

VAIHTOEHTO 0

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Useiden hankkeiden maisemaa
muuttavat vaikutukset ovat
suurimmillaan Lietekylän, Tuomivaaran Lauttakylän ja osin
myös Karpinvaaran alueilta
tarkastellen. Erityisesti Lietekylällä tietyistä pihapiireistä erottuu tuulivoimaloita useissa eri
ilmansuunnissa. Kivivaarapeuravaaran hankkeen maisemaa muuttava vaikutus ei ulotu
Lumivaaran lähikylien asutukselle.

Useiden hankkeiden maisemaa
muuttavat vaikutukset ovat
suurimmillaan Lietekylän, Tuomivaaran Lauttakylän ja osin
myös Karpinvaaran alueilta
tarkastellen. Erityisesti Lietekylällä tietyistä pihapiireistä erottuu tuulivoimaloita useissa eri
ilmansuunnissa. Kivivaarapeuravaaran hankkeen maisemaa muuttava vaikutus ei ulotu
Lumivaaran lähikylien asutukselle.

Yhteisvaikutuksia
oman hankkeen kanssa
ei olisi, koska hankealueella ei tehtäisi toimenpiteitä.

Luonnon monimuotoisuus

Useiden hankkeiden aiheuttamat luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset
ilmenevät luonnonympäristön
pirstoutumisena ja reunavaikutuksen lisääntymisenä YläKainuun vaarajaksolla laajemmin.

Useiden hankkeiden aiheuttamat luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset
ilmenevät luonnonympäristön
pirstoutumisena ja reunavaikutuksen lisääntymisenä YläKainuun vaarajaksolla laajemmin.

Vaikutuksia ei aiheudu.

Linnusto

Lumivaaran tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset kohdistuvat etenkin vanhan metsän
lintulajistoon niiden elinympäristöjen pirstoutumisen sekä
häiriövaikutusten kautta. Merkittävimmät elinympäristöt sijoittuvat alueiden länsipuolelle,
mutta molemmilla hankkeilla
saattaa toteutuessaan olla paikallisesti kohtalaisia vaikutuksia
esim. alueen sinipyrstöpopulaatioon. Tuulivoimarakentamisen
ja metsätalouden yhteisvaikutukset vanhan metsän lintulajien elinympäristöihin ovat tätäkin voimakkaampia.

Lumivaaran tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset kohdistuvat etenkin vanhan metsän
lintulajistoon niiden elinympäristöjen pirstoutumisen sekä
häiriövaikutusten kautta. Merkittävimmät elinympäristöt sijoittuvat alueiden länsipuolelle,
mutta molemmilla hankkeilla
saattaa toteutuessaan olla paikallisesti kohtalaisia vaikutuksia
esim. alueen sinipyrstöpopulaatioon. Tuulivoimarakentamisen
ja metsätalouden yhteisvaikutukset vanhan metsän lintulajien elinympäristöihin ovat tätäkin voimakkaampia.

Vaikutuksia ei aiheudu.

Eläimistö

Yhdessä tavanomaisen metsätalouden kanssa tuulipuistorakentaminen pirstoo metsälajiston elinympäristöjä ja vaikuttaa
mahdollisesti mm. kanalintukantoihin.

Yhdessä tavanomaisen metsätalouden kanssa tuulipuistorakentaminen pirstoo metsälajiston elinympäristöjä ja vaikuttaa
mahdollisesti mm. kanalintukantoihin.

Vaikutuksia ei aiheudu.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä
vaikutuksia

TUULIVOIMAPUISTO

Ihmisen elinolot,
virkistyskäyttö

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 1

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

VAIHTOEHTO 2

VAIHTOEHTO 0

Enintään 8 tuulivoimalaitos- Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
ta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yknoin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW
sikköteho 2-5 MW
Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti Otsotuuli Oy:n Lumivaaran
hankkeen kanssa erityisesti
voimakkaamman maiseman ja
ympäristön muutoksen vuoksi
verrattuna yksittäiseen hankkeeseen. Useampien tuulivoimahankkeiden toteutuessa vaikutukset kohdistuvat pääosin
hankealueiden välittömään läheisyyteen. Vaikutukset elinoloihin arvioidaan olevan kohtalaisia ja kohdistuvan Lietekylän
ja Karpinvaaran alueille.

Yhteisvaikutuksia syntyy erityisesti Otsotuuli Oy:n Lumivaaran
hankkeen kanssa erityisesti
voimakkaamman maiseman ja
ympäristön muutoksen vuoksi
verrattuna yksittäiseen hankkeeseen. Useampien tuulivoimahankkeiden toteutuessa vaikutukset kohdistuvat pääosin
hankealueiden välittömään läheisyyteen. Vaikutukset elinoloihin arvioidaan olevan kohtalaisia ja kohdistuvan Lietekylän
ja Karpinvaaran alueille.

Virkistyskäytön ja metsästysksen osalta laajempi alue muuttuu energiantuotantoalueeksi,
mutta virkistyskäyttö ja metsästys voivat kuitenkin jatkua
hankealueilla ja niiden läheisyydessä.

Virkistyskäytön ja metsästysksen osalta laajempi alue muuttuu energiantuotantoalueeksi,
mutta virkistyskäyttö ja metsästys voivat kuitenkin jatkua
hankealueilla ja niiden läheisyydessä.

Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja.

Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja.

Yhteismallinnusten mukaan
melu- tai varjostusvaikutukset
asuin- tai lomarakennuksille
eivät juuri lisäänny molempien
hankkeiden toteutuessa.

Yhteismallinnusten mukaan
melu- tai varjostusvaikutukset
asuin- tai lomarakennuksille
eivät juuri lisäänny molempien
hankkeiden toteutuessa.

Viereiselle Natura-alueelle aiheutuvat melu ja varjostusvaikutukset lisääntyvät. Lisäys
aiheutuu pääosin Otsotuulen
Lumivaaran tuulivoimaloista,
jotka sijoittuvat lähimmäs Natura-aluetta.

Viereiselle Natura-alueelle aiheutuvat melu ja varjostusvaikutukset lisääntyvät. Lisäys
aiheutuu pääosin Otsotuulen
Lumivaaran tuulivoimaloista,
jotka sijoittuvat lähimmäs Natura-aluetta.

Aluetalous ja työllisyys

Useiden hankkeiden toteutuessa
seudulle muodostuu merkittävästi elinkeinoelämän mahdollisuuksia erityisesti rakentamisvaiheessa.

Useiden hankkeiden toteutuessa
seudulle muodostuu merkittävästi elinkeinoelämän mahdollisuuksia erityisesti rakentamisvaiheessa.

Matkailu

Lumivaaran hankkeiden ei arvioida merkittävästi heikentävän
Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskusten toimintaa, imagoa
tai kehittämismahdollisuuksia
tulevaisuudessa.

Luonto- ja erämatkailulle useiden tuulivoimahankkeiden sekä
turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden toteutuminen voi aiheuttaa toiminnan vaikeutumista.

Melu- ja varjostus
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Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Ei muutoksia nykytilaan.

Vaikutuksia ei aiheudu.

Ei muutoksia nykytilaan.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

TUULIVOIMAPUISTO

VAIHTOEHTO 1

Enintään 8 tuulivoimalaitos- Enintään 10 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on
ta, joiden napakorkeus on
noin 110-165 metriä ja yknoin 110-165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW
sikköteho 2-5 MW
Useampien hankkeiden toteutuessa Lumivaaran hankkeiden
lisäksi voi kohtalaisesti haitallisia
vaikutuksia kohdistua luonto- ja
erämatkailutoimintojen sijoittumiseen ja kehittämiseen lähialueella.

Liikenne

VAIHTOEHTO 2

Prokonin ja Otsotuulen Lumivaaraan sijoittuvilla tuulivoimahankkeilla voi olla merkittäviä
yhteisvaikutuksia hankealueiden
lähiympäristön teihin, mikäli
hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan ja
kuljetusreitit hankealueiden
lähiympäristössä ovat samat,
kuten alustavasti on suunniteltu.
Muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi
olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan
ajankohtaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yhteisvaikutukset liikenteeseen ovat tällöin lievemmät.
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VAIHTOEHTO 0

Uusia voimaloita ei
rakenneta

Useampien hankkeiden toteutuessa Lumivaaran hankkeiden
lisäksi voi kohtalaisesti haitallisia
vaikutuksia kohdistua luonto- ja
erämatkailutoimintojen sijoittumiseen ja kehittämiseen lähialueella.
Prokonin ja Otsotuulen LumiEi muutoksia nykytivaaraan sijoittuvilla tuulivoima- laan.
hankkeilla voi olla merkittäviä
yhteisvaikutuksia hankealueiden lähiympäristön teihin, mikäli hankkeiden rakentaminen
ajoittuu samaan ajankohtaan ja
kuljetusreitit hankealueiden
lähiympäristössä ovat samat,
kuten alustavasti on suunniteltu.
Muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi
olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan
ajankohtaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yhteisvaikutukset liikenteeseen ovat tällöin lievemmät.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Myönteisiä
vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Vähäisiä
haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia
haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä
haitallisia
vaikutuksia

Taulukko 25-3. Sähkönsiirtovaihtoehtojen (VEB, ja VEC) merkittävimmät vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).
SÄHKÖNSIIRTO

VAIHTOEHTO A

VAIHTOEHTO B

VAIHTOEHTO 0

Tuulivoimapuisto liitetään Tuulivoimapuisto liitetään
kantaverkkoon maakaakantaverkkoon 11,7 km
pelilla
pituisella 110 kV voimajohdolla
Melu

Maa- ja kallioperä,
pinta- ja pohjavedet

Maakaapelikaivannot tehdään huoltoteiden yhteyteen. Kaivannon rakentaminen ei juuri lisää tiestön
rakentamisen aiheuttamia
meluvaikutuksia.

Voimajohdon rakentaminen
aiheuttaa jonkun verran
työkoneiden melua. Vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja
nopeasti ohi meneviä.

Uusia voimajohtoja ei
rakenneta

Ei muutoksia nykytilaan.

Ei merkittäviä vaikutuksia Voimajohtopylväiden pystyt- Ei muutoksia nykytilaan.
maa- ja kallioperään.
tämisestä aiheutuvat vaikutukset maa- ja kallioperään
ovat hyvin paikallisia ja
vähäisiä.
Ei vaikutuksia pintavesiin.

Virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosio ja maaaineksen pääsy vesistöön
mahdollinen, vaikutuksia voi
lieventää pylvässijoittelulla
ja rakentamistavoilla.

Sähkönsiirron rakenteita ei Sähkönsiirron rakenteita ei
sijoitu pohjavesialueille. Ei sijoitu pohjavesialueille. Ei
vaikutuksia pohjavesiin.
vaikutuksia pohjavesiin.
Luontotyypit, kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet

Maakaapelireitillä ei sijaitse
arvokkaita luontokohteita.

Voimajohtopylväistä aiheutuu paikallisia vesitasapainon muutoksia Mikinsuon
puustoiselle suoluontokohteelle. Vaikutukset vähäisiä
alueellisesti yleiselle suoluontotyypille.

Ei muutoksia nykytilaan.

Linnusto

Maakaapelin asentaminen
pirstoo vähäisessä määrin
lintujen elinympäristöjä,
mutta ei aiheuta linnuille
riskiä törmätä johtimiin.

Ilmajohdon rakentaminen
pirstoo vähäisessä määrin
lintujen elinympäristöjä, ja
aiheuttaa linnuille riskin
törmätä johtimiin.

Ei muutoksia nykytilaan.

Eläimistö

Ei vaikutuksia.

Ilmajohdon rakentaminen
pirstoo vähäisissä määrin
eläimistön elinympäristöjä.

Ei muutoksia nykytilaan.

Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet

Ei vaikutuksia Natura- tai
suojelualueille.

Ei vaikutuksia Natura- tai
suojelualueille.

Ei muutoksia nykytilaan.

Riistatalous, metsästys, virkistys

Ei vaikutuksia.

Johtoreitti pirstoo vähäisissä määrin metsäisiä
elinympäristöjä. Johtoreittiaukeasta saattaa olla jopa
etua passilinjana.

Ei muutoksia nykytilaan.
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SÄHKÖNSIIRTO

VAIHTOEHTO A

VAIHTOEHTO B

VAIHTOEHTO 0

Maisema ja kulttuuriympäristö

Ei vaikutuksia.

Olevan johtoreitin rinnalle
sijoittuva ilmajohto ei muuta maisemakuvaa merkittävästi.

Ei muutoksia nykytilaan.

Muinaisjäännökset

Ei vaikutuksia.

Ei vaikutuksia.

Ei muutoksia nykytilaan.

Ihmiset, terveys elinolot ja viihtyminen

Ei vaikutuksia.

Uusi voimajohto ja voimaEi muutoksia nykytilaan
johtokäytävä muuttaa paikallisesti vähäisissä määrin
maisemakuvaa lähimmissä
asutuskohteissa Karpinvaarassa (500 m) ja Matinvaarassa (800), jolloin se voidaan kokea esteettisenä
haittana. Sijoittuessaan
olevan voimajohdon rinnalle
vaikutuksia ei arvioida aiheutuvan ihmisten elinoloihin, terveyteen tai virkistyskäyttöön.
Uusi voimajohto voidaan
kokea myös virkistyskäyttöä lievästi häiritsevänä,
mutta virkistyskäyttö ei
kuitenkaan esty.

Vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen

Ei vaikutuksia.

Voimajohtoalueet poistuvat
metsätalouskäytöstä.

Ei muutoksia nykytilaan

Porotalous

Maakaapelilla ei vaikutuksia
porohoidolle

Uusi ilmajohto ja olevan
johtoreitin rinnalle sijoittuva
käytävä eivät kavenna
merkittäviä jäkälälaitumia
tai vaaranna poronhoidon
toimtenpiteitä alueella merkittävästi.

Yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden
kanssa

Ei vaikutuksia.

Mikäli voimajohto toteuteVaikutuksia ei aiheudu.
taan yhdessä Otsotuulen
hankkeen kanssa samoissa
voimajohtopylväissä, yhteisvaikutus ei juurikaan
lisää raivattavaa johtokäytävää tai ilmajohtojen määrää. Mikäli hankkeiden voimajohdot toteutetaan erikseen, raivattavan johtokäyvän leveys kasvaa.

Rakentamisen aikana voi
olla positiivisia vaikutuksia
työllisyyteen esim. metsänraivaustehtävissä.
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25.2

Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus

25.2.1

Tuulivoimapuistovaihtoehdot

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiraportissa on esitettävä riittävä selvitys hankkeen vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta. Ympäristön kannalta olennaista on se, aiheutuuko hankkeesta merkittävää kielteistä vaikutusta jollekin ympäristökohteelle, esimerkiksi luonnolle tai ihmisille.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu vertailemalla hankkeen aiheuttamia muutoksia
alueen nykytilaan. Hankkeen eri vaihtoehtoja on sen jälkeen vertailtu keskenään vaikutusten
merkittävyyden osalta. Vaikutusten merkittävyyden määrittelemisessä on huomioitu vaikutuksen suuruusluokka sekä vaikutuksen kohteen arvo ja herkkyys. Vaikutuksen kohteen
arvottamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä
saatuun palautteeseen. Ympäristövaikutusten arviointi- ja vertailumenetelmät on periaatteellisesti esitetty kappaleessa 6 ja arvioinnin tulokset on esitetty kappaleissa 7-23.
Hankkeen toteutusvaihtoehtojen välillä ei arvioinneissa ja vertailuissa havaittu olevan merkittäviä eroja. Melumallinnusten mukaan VNp mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla kummassakaan vaihtoehdossa. Yksi asuinrakennus sijoittuu vaihtoehdossa VE2 Ympäristöministeriön suositteleman tuulivoimamelun
suunnitteluohjearvon 40 dB rajalle. Asuin- tai lomarakennuksille ei aiheudu yli 8 tunnin vuotuisia varjostusvaikutuksia kummassakaan vaihtoehdossa.
Alueen metsä- ja pienvesiluontotyypeille aiheutuvat vaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisiksi, eikä toteutusvaihtoehdoilla ole merkittäviä eroja. Kummastakaan vaihtoehdosta ei
aiheudu haittoja luonnonsuojelu- tai Natura-alueille. Potentiaaliset uhanalaisen ja arvokkaamman laiston elinympäristöt on huomioitu luontokohderajauksilla, jolloin vaikutukset
alueella mahdollisesti esiintyville (purosammalet, vanhan metsän lajisto) vaateliaammille
lajeille sekä ekologisille käytäville jäävät vähäisiksi. Luontokohteet toimitava leviämisteinä
vanhoja metsiä suosivalle lajistolle.
Alueen pesimälinnusto käsittää talousmetsille tyypillistä lajistoa. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei hävitä vaateliaampien vanhan metsän lajien elinympäristöjä, sillä rakentaminen ei
kohdistu edustavimpiin metsiin. Hanke lisää varttuneiden metsien pirstoutumista ja tuulivoimaloiden häiriövaikutukset saattavat heikentää paikallisesti sinipyrstön reviirien elinkelpoisuutta, vaikuttaen reviirien sijoittumiseen alueella. Lajin laajemmat yhtenäiset elinympäristöt
sijoittuvat hankealueen länsipuolelle Peuravaaran alueelle. Hankkeessa säästettävät luontokohteet ylläpitävät elinympäristöksi soveltuvien alueiden verkstoa myös vanhoja metsiä suosivalle linnustolle. Hanke aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia alueen kautta kulkevaan muuttolinnustoon, koska hanke sijoittuu lintujen päämuuttoreittien ulkopuolelle.
Alueella voi edelleen metsästää ja marjastaa lähes entiseen tapaan. Riistalajiston elinympäristöjen kaventuminen sekä häiriövaikutukset metsästykselle ovat kokonaisuutena vähäisiä.
Paikallinen virkistyskäyttäjä kokee alueen muutoksen merkittävämpänä. Tarkastelujen vaihtoehtojen välillä eli kahdella voimalapaikan lisääntymisellä ei ole eroa metsästyksen ja virkistyskäytön kannalta.
Hankevaihtoehtojen maankäytölliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä ja samantasoisia. Maiseman osalta molemmissa vaihtoehdoissa Lietekylän muutaman asuinrakennuksen kohdalla vaikutukset ovat kohtalaisia. Enimmäkseen asutukseen kohdistuvat vaikutukset
ovat vähäisiä. Maakunnallisiin arvokohteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat hyvin vähäisiä.
Valtakunnallisesti arvokkaaseen Kaunislehdon talomuseoon ei kohdistu maisemallisia vaikutuksia, sillä voimalat eivät näy alueelle, mikäli puustoisuus museopihan lähistöllä säilyy riittävästi.
Hanke parantaa sijaintikunnan ja lähiseudun työllisyyttä rakennusvaiheessa merkittävästi ja
toimintavaiheessa kohtalaisesti. Työllisyysvaikutus sijaintikunnassa ja lähiseudulla on yksikkötehosta riippuen muutama sata henkilötyövuotta ja vaikutus on vaihtoehdossa VE2 suurempi kuin vaihtoehdossa VE1.
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Tuulivoimapuisto saattaa aiheuttaa häiriöitä antenniTV-vastaanottoon tuulivoimapuiston lähialueella. VE2 vaikutukset voivat ollat hieman laajemmat suuremman voimalamäärän takia.
Matalataajuisen melun mallinnuslaskelmien mukaan Asumisterveysohjeen mukaiset melun
ohjearvot rakennusten sisällä eivät ylity missään vaihtoehdossa missään kohteessa oletusääneneristävyydellä laskettuna. Jos rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys on heikko,
voi muutamassa kohteessa ohjearvot ylittyä, mutta se on hyvin epätodennäköistä.
Tuulivoimapuistoihin liittyvät turvallisuus- tai ympäristöriskit ovat vähäisiä ja niiden toteutuminen hankkeen aikana on epätodennäköistä. Hankkeessa tunnistettuja riskejä voidaan estää tai lieventää seuranta- ja huoltotoimenpiteillä.
Jatkosuunnittelun aikana on syytä ylläpitää vuoropuhelua hankkeen eri sidosryhmien ja asianosaisten kanssa sekä pohtia tarpeellisessa määrin vaikutusten vähentämis- ja lieventämiskeinoja.
Voidaan siis todeta, että hankkeen kummallakaan toteutusvaihtoehdolla ei ole sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka heikentäisivät hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Molemmat vaihtoehdot ovat siten ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisia.
25.2.2

Sähkönsiirtovaihtoehdot

Hankkeessa tarkasteltujen sähkönsiirtovaihtoehtojen VEA (maakaapeli) ja VEB (ilmajohto,
osin olevan 110 kV voimajohdon rinnalla) osalta voidaan todeta sekä luontoarvojen että maisema-arvojen kannalta maakaapelivaihtoehdon olevan vähemmän vaikutuksia aiheuttava.
Ilmajohtona toteutettava VEB pirstoo tavanomaisten metsäluontotyyppien pinta-ala ja yleisen nisäkäs ja lintulajiston elinympäristöjä Määtänkuljun alarinteessä. Reittivaihtoehdon
eduksi voidaan kuitenkin lukea se, että suurimman osan matkaa Seitenoikean sähköasemalle
se sijoittuu olevan johtoaukean rinnalle. Arvokkaiksi tunnistetuista luontokohteista VEB vaikuttaa lievästi alueella yleisen ja laiteiltaan ojitetun puustoisen suon vesitasapainoon. Maisemavaikutusten osalta VEB lisää Määtänkuljun alarinteelle maisemassa erottuvan johtoaukean, mutta vaikutus ei ole suuri kohteella, jonka alue erottuu nykyisellään laajoina avohakkuina Lumivaaran itärinteillä. Molemmat sähkönsiirtovaihtoehdot voidaan todeta toteuttamiskelpoisiksi.
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EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMAKSI

26.1

Linnusto

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen sekä sen lähivaikutusalueen pesimälinnustoa
tulisi seurata hankkeen rakentamisvaiheen yhteydessä sekä tuulivoimapuiston toiminnan
aikana. Linnuston seurantaa voidaan kohdistaa myös alueen kautta muuttavaan linnustoon,
mutta merkittävien muuttoreittien ulkopuolella lintujen muuttokäyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuvat muutokset ovat hankalia todentaa. Tuulivoimapuiston YVA-menettelyn aikana
toteutetut linnustoselvitykset kuvaavat tilannetta ennen tuulivoimapuiston rakentamista.
Hankealueen pesimälinnuston osalta tulisi erityisesti seurata vanhan metsän lintulajien sekä
muiden suojelullisesti arvokkaiden lajien pesimäkantaa ja niissä tapahtuvia muutoksia. Myös
hankealueen tavanomaisemman pesimälintulajiston tilaan tulisi kiinnittää huomiota alueella
suoritettavien linnustonseurantojen yhteydessä. Linnuston tilaa tulisi seurata hankkeen rakennusvaiheessa, kaksi vuotta rakentamisen jälkeen sekä viisi vuotta rakentamisen jälkeen,
jonka jälkeen tehdään päätös seurannan mahdollisesta jatkamisesta. Prokon Lumivaaran
tuulivoimapuiston pesimälinnuston seurannassa tulee tehdä yhteistyötä viereisen Otsotuulen
Lumivaaran tuulivoimapuiston linnuston seurannan kanssa. Tarvittaessa vanhan metsän
lintulajien alueellisen esiintymisen vertailuaineistoksi pesimälinnustoselvityksiä voidaan toteuttaa myös alueiden länsipuolelle sijoittuvalla Peuravaaran vanhan metsän alueella.
Linnustonseurantojen ohessa ja hankealueella liikuttaessa kiinnitetään huomiota lintujen
käyttäytymiseen tuulivoimaloiden läheisyydessä ja tuulivoimaloiden lähiympäristöstä etsitään
tuulivoimaloihin mahdollisesti törmänneiden lintujen raatoja.
Hankkeen linnustonseurantojen aikana kerätty aineisto ja kokemukset lintujen käyttäytymisestä tulee analysoida ensimmäisen ja toisen seurantavuoden jälkeen. Seurannan tulosten
perusteella tulee suunnitella mahdolliset vaikutuksia lieventävät toimenpiteet. Linnustonseurannassa käytettävät menetelmät tulee pitää samanlaisina kuin hankkeen YVA-menettelyn
aikana käytetyt menetelmät. Tämä takaa tulosten vertailukelpoisuuden ja mahdollistaa
hankkeen linnustovaikutusten tunnistamisen. Linnustonseurantojen tulokset raportoidaan
alueelliselle ELY-keskukselle sekä muille hanketta valvoville viranomaisille seurantavuoden
jälkeisen vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Tuulivoimapuiston linnustonseurannan yksityiskohtaisempi tutkimussuunnitelma laaditaan
myöhemmin hankkeen kaavoitus- ja luvistusvaiheessa.
26.2

Melu

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaista melua voidaan tarvittaessa seurata mittauksilla. Mittaukset suositellaan tällöin tehtäväksi tilanteessa, jossa tuulen suunta on kohti lähintä asutusta, missä arvion mukaan esiintyy eniten tuulivoimapuiston aiheuttamaa melua.
Mittauksia tehdään melun laajuudesta riippuen enintään kolme kertaa vuodessa. Mittaukset
suoritetaan ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 “Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen
altistuvassa kohteessa” mukaisesti.
Mittauksia voidaan suorittaa myös asukkailta saatavaan palautteeseen pohjautuen. Mikäli
tietyltä suunnalta voimala-aluetta kantautuu palautteen mukaan toistuvaa häiritsevää melua,
se voidaan tarvittaessa mitata.
26.3

Riista ja virkistyskäyttö

Ylä-Kainuun erämaisemmilla seuduilla metsästyksellä on pitkät perinteet ja se on alueen
merkittävimpiä harrastusmuotoja. Metsästys on riippuvaista elinvoimaisista riistakannoista,
joten hankkeen rakentuessa riistakantojen tilan seurantaa olisi suotavaa järjestää.
Yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (vuoden 2015 alusta LUKE eli Luonnonvarakeskus) on mahdollista järjestää riistaseurantaa tuulivoimatoimijoiden tarpeisiin,
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joten tämän yhteistyön hyödyntäminen useiden vuosien seurantajaksona antaisi tärkeää
tietoa riistakantojen vaihtelun ja tuulivoiman mahdollisista yhteyksistä. Riistan seurantaan ei
tarvitse panostaa vuosittain paljoa, jos käytetään nykyistä riistaseurantajärjestelmää. Seurantaa on kuitenkin järjestettävä useiden vuosien ajan tuulivoimaloiden toiminnan aikana.
Vertailuaineistona voivat toimia riistatilastot muualta maasta. Alueen riistakantojen seurannassa riistakolmiolaskennalla ja saalistilastoilla on tärkeä merkitys, joten metsästysseuran
sekä riistanhoitoyhdistyksen mukana olo on ensiarvoisen tärkeää seurannan toimimiselle.
Virkistyskäytön kokemista ja muutosta voidaan seurata järjestämällä kattavampi metsästysseuran haastattelu tai kyselytutkimus alueen virkistyskäytöstä hankkeen rakentamisen aikana sekä kaksi tai kolme vuotta käyttöönoton jälkeen.
26.4

Muu seuranta

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia seurataan tuulivoimapuistosta ja sen mahdollisista häiriöistä
annettavien palautteiden perusteella. Aiheellisten palautteiden mukaisia todellisia ongelmia
pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan. Lähialueen asukkaille voidaan tarpeen mukaan toteuttaa asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutusten kokemisesta, kun tuulivoimapuisto on ollut toiminnassa kahden vuoden ajan. Virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan myös seurata haastattelemalla metsästysseurojen edustajia uudelleen tuulivoimapuiston toiminnan käynnistymisen jälkeen.
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