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Tiivistelmä
Hanke
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee
tuulivoimapuistoa Hyrynsalmelle Lumivaaran
itärinteelle Määtänkuljun alueelle. Hankealue
sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta 10 kilometriä länteen ja Ristijärven keskustasta 17 kilometriä pohjoiseen. Hankealueelle rakennetaan
enintään 10 tuulivoimalaa.
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
ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

VE O

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

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).
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.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tarkasteltavana on kaksi tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu 0-vaihtoehto.
Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämisessä valtakunnan verkkoon tarkastellaan kahta
sähkönsiirtovaihtoehtoa.
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Tuulivoimalat
Rakennetaan Lumivaaran alueelle 8 tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on noin
110–165 metriä ja yksikköteho 2-5 MW.
Tuulivoimaloiden napakorkeus noin 110–
165 m, roottori 110–130 m, jolloin kokonaiskorkeus enintään 230 m.

VE 2

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

Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Hankkeesta vastaava

Tuulivoimalat

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 ilmajohto Fingrid Oyj:n omistamalle Seitenoikean sähköasemalle. Rakennettava voimajohto sijoittuu olemassa
olevan Seitenoikea–Puolanka 110 kV
voimajohdon rinnalle. Ilmajohdon pituus
on noin 12 kilometriä.

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 länsipuolelle. Lähin kylä on alueen luoteispuolelle sijoittuva
Lietekylä noin 2,3 km etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen pinta-ala on yhteensä noin 4
km2 ja maat ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on metsätalouskäytössä ja alueella on jonkin verran metsäautotieverkostoa. Tuulivoimapuistohanke kattaa
tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdis-
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tävät maakaapelit sekä voimaloiden välisen
huoltotiestön.
Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee TDC:n 51
metriä korkea linkkimasto.
Maankäyttö ja kaavoitus
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealue on
pääosin metsätalouskäytössä sisältäen talousmetsää ja hakkuuaukeita. Alueelle on rakennettu metsäautoteitä. Hankealueen pohjoisosaan
sijoittuu linkkimasto.
Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, joka 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). Hankealue sijaitsee maakuntakaavan merkityllä poronhoitoalueella.
Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen
25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Maakuntahallitus on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman 19.8.2013.
Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä (2011)
Lumivaaran alue on tunnistettu tuulivoimatuotannon kannalta potentiaaliseksi alueeksi.
Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealue on
tyypillistä Kainuun vaaramaisemaa. Hankealue
sijaitsee luoteesta kaakkoon suuntautuvan vaarajakson itälaiteella. Hankealueen maisemakuvaa hallitsee talousmetsä, jossa vaihtelevat eri
kehitysvaiheessa olevat metsät, taimikot sekä
metsäautotiet. Määtänkuljun itärinteen alueelle
sijoittuu myös useita, suoraviivaisesti rajattuja
ja melko tuoreita päätehakkuualoja. Maisemallisesti vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien alueet ovat tavanomaista avohakkuin muokattua
talousmetsää ja pienialaisia ojitettuja soita.
Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen
ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Melalahti-Vaarankylä, sijoittuu noin
35 km etäisyydelle hankealueesta.
Kulttuuriympäristön osalta hankealue sijoittuu
syrjäiselle alueelle. 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.
vi

Hankealuetta lähimpänä valtakunnallisesti merkittävänä rakennetun kulttuuriympäristön kohteena sijoittuu Kaunislehdon talomuseo, noin
5,5 km etäisyydelle alueen eteläpuolella. Maakuntakaavassa merkitty Johanin luhti Karpinvaarassa sijoittuu noin 5 km etäisyydelle hankealueesta ja lähimmillään 1,4 km etäisyydelle
Seitenoikea-Puolanka voimalinjan rinnalle sijoittuvasta sähkönsiirtovaihtoehdosta VEB. Muut
RKY kohteet sijoittuvat vähintään 9 km etäisyydelle hankealueesta. Voimajohtoreittivaihtoehdon VEB päätepisteessä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset.
Kaunislehdeon 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). Kohteiden tila on
heikentynyt, sillä Lietekylän alueella laiduneläinten määrä on 1990-luvun jälkeen vähentynyt huomattavasti. Maatalouden eritysitukia saavia perinnebiotooppikohteita Lietekylän
tai Karpinvaaran alueille ei sijoitu.
Kallio- ja maaperä
Lumivaaran hankealue sijaitsee Suomen vanhimman arkeeisen kallioperän alueella. Alueen
kallioperä lukeutuu Kainuun liuskealueen ns.
Itä-Puolangan ryhmään ja kallioperä on maasälpäpitoista kvartsiittia eli arkosiittia. Hankealueen maaperä on hienoainesmoreenia. Alueen
itälaidalla Kaivopurontien varrella on muutamia
pieniä hiekkavyöhykkeitä. Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa ja se sijaitsee n. 250–
370 m mpy.
Pinta- ja pohjavedet
Lumivaaran hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen
vesienhoitoalueella, missä se sijoittuu Oulujoen
päävesistöalueella Hyrynsalmen reitin alaosaan
ja jakaantuu edelleen Lietejoen sekä Hyryjärven valuma-alueille. Kolmannen jakovaiheen
valuma-alueissa pohjoisosa sijoittuu Lumipuron
valuma-alueelle, länsiosa Lietejoen yläosan
valuma-alueelle ja eteläosa Oravijärven valuma-alueelle. Hankealueelle tai sen lähialueelle
ei sijoitu merkittäviä luonnontilaisia pienvesiä.
Kaivopuron alueella on joitain luonnontilaisia
uomanosia, joista on rajattu luontokohteita.
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hankealuetta lähin Portinsärkän pohjavesialue sijaitsee noin 3,7 km etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Sähkönsiirtoreitti ei
sijoitu luokitelluille pohjavesialueille tarkastelluissa vaihtoehdossa VEA tai VEB.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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Luontotyypit ja kasvillisuus
Hankealue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeissä
Kainuun vaarajakson alueelle. Suurin osa hankealueen pinta-alasta Määtänkuljun itärinteellä
on muutama vuosi sitten päätehakattua tai
sekapuustoista nuorta taimikkoa. Kasvupaikkatyypiltään rinnemetsät ovat tuoreita mustikkatyypin kangasmetsiä, joilla esiintyy paikoin
lehtomaisen kankaan rehevyyttä. Hankealueen
korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 365 m mpy
Määtänkuljun laella, missä kuuset ovat tykkylumen muovaamia ja metsät luontaisesti harvakasvuisia. Lakialueen metsiä on myös osittain
harvennushakattu. Edustavimmat rinnemetsät
sijoittuvat alueen pohjoisosaan, missä esiintyy
varttuneen kuusikon alueella reheviä sulamisvesijuotteja ja lehtomaista kangasta.
Hankealueelle ei sijoitu luonnontilaisia soita,
pienialaisia korpia lukuun ottamatta. Ojitukset
ja puustonkäsittely ovat merkittävästi muuttaneet aiemmin edustavien korpi- ja rämetyyppien luonnontilaa sekä tuulipuiston että sen tarkasteltujen sähkönsiirtoreittien alueella.
Arvokkaiksi poimitut luontokohteet ovat ympäristöstään erottuvia, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita. Arvokkaina luontokohteina alueella ovat uomaltaan luonnontilaiset purot ja niiden lähiympäristön lehto- ja korpikuviot, pienialaiset aitokorvet sekä niukkapuustoiset suot.
Linnusto ja muu eläimistö
Hankealueen pesimälajisto koostuu pääasiassa
alueellisesti tavanomaisista havupuuvaltaisten
metsätalousalueiden peruslajeista, mutta alueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten
metsien vuoksi alueella esiintyy jonkin verran
myös arvokkaampaa lajistoa, joista mainittavin
on sinipyrstö. Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten yhteydessä Lumivaaran hankealueella
havaittiin yhteensä 63 lintulajia, joista 42 lajia
arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti
pesiväksi. Kainuun alueella pesivän maalinnuston keskitiheydeksi on arvioitu 125–150 paria/km2. Rekisteritietojen ja maastoinventointien perusteella alueella tai sen lähistöllä ei
sijaitse kalasääsken tai muiden suojelullisesti
arvokkaiden lintulajien tiedossaolevia reviireitä.
Hankkealueella keväällä 2013 toteutetun kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin kaikkiaan
41 muuttavaksi tulkittua lintulajia ja vajaa 1100
yksilöä. Valtaosa havaituista lajeista ja yksilöistä oli varpuslintuja. Tuulivoiman linnustovaikutuksille herkän lajiston (mm. joutsenet, hanhet,
kurki) yksilömäärät olivat vähäisiä. Osa havaituista linnuista muutti hankealueen kautta,
mutta vähäisen yksilömäärän vuoksi selkeitä
päätelmiä muuttoreittien tarkemmasta luonFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

teesta ei voi tehdä. Viereisen Otsotuulen hankealueen kevät- ja syysmuutontarkkailussa
havaitut yksilömäärät olivat niinikään vähäisiä
ja päätelmät muuttoreiteistä samansuuntaisia.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolintujen
merkittäviä levähdys- tai ruokailualueita.
Hankealueella tavattava nisäkäslajisto koostuu
tyypillistä metsätalousvaltaisen havumetsävyöhykkeen lajistosta, joka käsittää etupäässä
alueellisesti yleisiä ja tavanomaisia lajeja. Hirvieläimistä alueella tavataan myös metsäpeuraa, ja alue sijoittuu metsäpeuran levinneisyyden pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen etelärajalle. Alueella levinneisyytensä puolesta esiintyvät myös kaikki suurpetomme, joista todennäköisimmin karhu ja ilves.
Suojelualueet, arvokas eliölajisto
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.
Alueelta ei ole aiempaa paikkatietoa uhanalaislajistosta. Lähimmät uhanalaishavainnot koskevat liito-oravaa ja sijoittuvat alueen pohjoispuolelle vaaran alarinteelle reilun 1 km etäisyydelle. Alueen inventoinneissa merkittävimmät lajihavainnot koskivat silmälläpidettävää jäkälää ja
vanhan metsän indikaattorikääväkkäitä.
Asutus, väestö, elinkeinot ja virkistys
Hankealueille ei sijoitu asuinrakennuksia eikä
loma-asuntoja. Lähialueen vakituinen ja lomaasutus on keskittynyt kyliin ja vaarojen rinteille
hankealueen ympärillä. Hankealueen lähistöllä 5
kilometrin sisällä asuu 60 vakituista asukasta.
Loma-asutus on keskittynyt pääasiassa vesistöjen äärelle. Lähimpiin lomarakennuksiin on yli
kahden kilometrin etäisyys lähimmistä voimalaitoksista. Viiden kilometrin säteellä voimaloista sijaitsee 60 lomarakennusta.
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealue on
pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueella ei
ole maatalouskäytössä olevia peltoalueita.
Hyrynsalmi sijoittuu poronhoitoalueen etelärajalle. Lumivaaran hankealue sijoittuu Hallan
paliskunnan lounaisosaan ja se sijoittuu laajemmalle porojen rykimä- ja talvilaidunalueelle.
Aluetta käytetään tavanomaiseen talousmetsien
virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, sienestykseen, marjastukseen ja luonnon tarkkaivii
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luun. Hankealue lukeutuu Lietekylän metsästysseuran metsästysvuokra-alueisiin.
Liikenne
Kulku hankealueelle on seututieltä 19225 (Lietekyläntie) lähtevän Kaivopurontien kautta.
Lietekyläntien liikennemäärä hankealueen ympäristössä on pieni. Hankealueella on lähinnä
metsätaloutta palvelevia yksityisteitä.
Kajaanin lentoasema sijaitsee noin 49 km hankealueesta lounaaseen. Lumivaaran tuulivoimapuisto sijaitsee lentoaseman minimisektorikorkeusalueella, jossa suurin sallittu estekorkeus
on 644 metriä mpy.
Viestintäyhteydet ja tutkat
Puolustusvoimilta on pyydetty lausuntoa hankkeen vaikutuksista tutkajärjestelmään. Puolustusvoimien lausuntoa tutkaselvityksen tarpeesta odotetaan saapuvaksi kesällä 2014.
Hankealueelle sijoittuu TDC:n omistama linkkimasto. Linkkiyhteyksien omistajiin ja toimijoihin on oltu yhteydessä ja alustavassa voimalasijoittelussa on huomioitu linkkiyhteydet.
Digita Oy:n lähin antenniTV: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.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Suunnitellun tuulivoimapuiston keskeisimpiä
selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat:










viii

vaikutukset maankäyttöön
vaikutukset maisemaan ja merkittäviin
maisema-alueisiin
vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen
kulttuurihistoriaan
vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön
vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon
vaikutukset lähialueiden Natura- ja
muihin luonnonsuojelualueisiin
melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset
vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset muihin elinkeinoihin (mm.
porotalouteen)



yhteisvaikutukset muiden hankkeiden
kanssa

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta
ajanjaksolta. Vaikutustenarviointi jaetaan rakentamisen aikaisiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Lisäksi huomioidaan tuulivoimapuiston käytöstä poiston vaikutukset.
Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä laadittaviin selvityksiin sekä olemassa
olevaan tietoon perustuen. Hankkeen yhteydessä käytetään erilaisia ja asianmukaisesti kohdennettuja selvitys- ja arviointimenetelmiä,
kuten maastoinventointeja, kirjekyselyjä, eri
mallinnusmenetelmiä ja havainnekuvia.
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. Arviointiohjelman ollessa
vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa
hankkeen aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, onko YVA-ohjelmassa esitetyt
suunnitelmat riittäviä. Kansalaiset voivat myös
myöhemmin
YVA-selostusvaiheessa
esittää
mielipiteensä selvitysten riittävyydestä ja vaikutusarviointien kattavuudesta.
YVA-menettelyä varten on perustettu seurantaryhmä, johon kutsuttiin 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

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

TIIVISTELMÄ

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelmaja 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.
Lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla
hankkeesta pyritään saamaan uutisia myös
paikallislehtiin ja muihin medioihin.
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan YVA-ohjelman kuulutuksen
yhteydessä. Yhteysviranomaisen lausunnot ovat
nähtävillä Ympäristö.fi –sivuilla:

Aikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään
yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELYkeskukselle maalis/huhtikuun vaiheessa 2014.
YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu lokakuussa 2013. Ympäristönvaikutusten arviointia varten laadittavat selvitykset on aloitettu keväällä
2013.
YVA-selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle
alkusyksystä 2014. Hankkeen YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Suunnitellun aikataulun mukaan lausuntoa voidaan odottaa vuodenvaihteessa 2014-2015.

http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten
arviointi > YVA-hankkeet > YVA-hankehaku
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KÄYTETYT LYHENTEET

Käytetyt lyhenteet
CR

äärimmäisen uhanalainen laji

dB

desibeli

EMV

energiamarkkinavirasto

EN

erittäin uhanalainen

EVA

Suoman kansainvälinen vastuujaji

EU

Euroopan unioni

FINIBA

Suomen tärkeä lintualue

GTK

geologinen tutkimuskeskus

GWh

gigawattitunti

Hz

hertsi

IBA

kansainvälisesti tärkeä lintualue

km

kilometri

kV

kilovoltti

kvl

keskimääräinen vuorokausiliikenne

kvl ras

raskaiden ajoneuvojenkeskimääräinen vuorokausiliikenne

LSL

luonnonsuojelulaki

m

metri

mpy
3

m /d

kuutiota päivässä

MetsäL

metsälaki

MRL

maankäyttö- ja rakennuslaki

MW

megawatti

MWh

megawattitunti

NT

silmälläpidettävä

RKY

valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

RT

alueellisesti uhanalainen

SCI

x

merenpinnan yläpuolella

EU:n luontodirektiivin velvoitteiden perusteella Natura 2000
–verkostoon valittu alue (Sites of Community Importance)

t

tonni

U

uhanalainen

UHEX

uhanalaisten eliöiden seurantarekisteri

VAT

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

VesiL

vesilaki

VNp

valtioneuvoston päätös

VTT

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

VU

vaarantunut

YVA

ympäristövaikutusten arvointi

YVA-ohjelma

ympäristövaikutusten arvointiohjelma

YVA-selostus

ympäristövaikutusten arvointiselostus
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JOHDANTO

1

JOHDANTO
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).
Prokon 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 ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.
Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen YVA-tarveharkintaa varten on tehty hankealueen
esiselvitys kevättalvella 2013. Lumivaaran tuulivoimapuistoalueilla on tehty YVAmenettelyn ja tuulivoimakaavoituksen pohjaksi linnuston kevätmuuton seuranta keväällä
2013 sekä pesimälinnusto-, kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset kesällä 2013. Maastoselvityksiä on jatkettu syksyllä 2013 arkeologisella selvityksellä. Selvitystyön tuloksia
on hyödynnetty alustavassa voimala- ja huoltotiesijoittelussa.
Kaikkia tehtyjä selvityksiä hyödynnetään tässä YVA-ohjelmassa hankealueiden nykytilan
kuvauksen yhteydessä sekä YVA-selostusvaiheessa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kuva 1.1.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
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/fiFI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaad
anto.

2.1

YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Valtioneuvoston asetuksessa (6§) on luettelo hankkeista, joihin on aina
sovellettava YVA-menettelyä. Tuulivoimalahankkeet on lisätty luetteloon (voimaan
1.6.2011) ja YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, joissa laitosten
määrä on vähintään 10 kpl tai joissa kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus.
Prokon Lumivaaran tuulipuistohankkeesta laadittiin esiselvitys YVA-tarveharkintaa varten
(FCG Suunnittelu ja tekniikka 2013). Esiselvityksessä tarkasteltiin alueen ympäristöolosuhteita sekä soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle. Prokon Lumivaaran hankkeen länsi- ja
eteläpuolelle sijoittuu Otsotuuli Oy:n (aiemmin UPM Kymmene Oyj) Lumivaaran tuulipuistohanke.
Prokonin ja Otsotuulen Lumivaaralle suunnittelemat tuulivoimapuistot sijoittuvat SisäSuomen tuulivoimaselvityksessä esille tulleille potentiaalisille tuulivoima-alueille. Tuulivoimapuistot sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että ne voisivat muodostaa yhden hankealueen, jonka yhteisvaikutukset ylittävät YVA-asetuksen YVA-menettelylle asettamat rajat
tuulivoimaloiden määrän ja kokonaistehon osalta. Tämän vuoksi hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus on todennut 22.5.2013 päivätyllä päätöksellä
(KAIELY/9/07.04/2013), että PROKON Wind Energy Finland Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Myös viereisessä Otsotuulen hankkeessa sovelletaan YVA-menettelyä.

2.2
2.2.1

Arviointimenettelyn vaiheet
Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi
katsomiltaan tahoilta. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle.
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2.2.2

Arviointiselostus
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi on laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja
siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään
hankkeet tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
YVA-selostuksen sisältö

YVA-ohjelman sisältö:
1. Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta,
suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä
muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta.
2. Hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä
vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta
jättäminen.

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,
raakaaineista, 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

3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä.
4. Kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja
suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston
hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä
menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.
5. Ehdotus tarkasteltavan
rajauksesta.

vaikutusalueen

6. Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen
liittyvän osallistumisen järjestämisestä
sekä.
7. Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

9.

Ehdotus seurantaohjelmaksi.

10. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen.
11. Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen
lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon.
12. Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto
kohdissa 1–11 esitetyistä tiedoista.

Kuva 2.1.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

YVA-menettelyssä julkaistaan kaksi raporttia. Ensimmäisenä julkaistava
YVA-ohjelma on suunnitelma miten hankkeen vaikutusten arviointi
laaditaan. Toisena julkaistavassa YVA-selostuksessa esitetään hankkeen
arvioidut
ympäristövaikutukset
ja
pohditaan
eri
vaihtoehtojen
toteuttamiskelpoisuutta.
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Kuva 2.2.

2.2.3

YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Toisessa
vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVAselostus).

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.

2.2.4

Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä
YVA-menettelyn yksi tärkeä tavoite on edesauttaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vireillä olevaan hankkeeseen. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat YVA-ohjelma ja -selostus ovat julkisia tietolähteitä, joista käy ilmi hankkeen tiedot
sekä suunnitellut ja laaditut ympäristöselvitykset. YVA-selostukseen kootaan hankkeen
arvioidut ympäristövaikutukset. Sähköiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa www.ymparisto.fi –sivustolla. www. (http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YVAhankehaku (hankkeen nimi).
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Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen julkisesti nähtäville.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kummassakin YVA-menettelyn vaiheessa voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja
säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Mielipiteet tulee esittää
kirjallisina ja toimittaa yhteysviranomaisen ilmoittamaan osoitteeseen sähköisesti tai
postitse. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettujen
lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja –selostuksesta. YVA-ohjelman ja –selostuksen nähtävilläolopaikoista
kuulutetaan ohjelmakuulutuksen yhteydessä.
Vuorovaikutuksen ja osallistuminen takaamiseksi järjestetään YVA-menettelyn aikana
kaikille avoimet tiedotus- ja yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-selostusvaiheissa. Tilaisuuksissa on läsnä hankkeesta vastaavan edustajat, yhteysviranomaisen edustaja sekä
YVA-konsultin edustaja.
Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tukemaan ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on
edistää osallistumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet
huomioon arviointiohjelmaa ja –selostusta laadittaessa.

Taulukko 2-1. Lumivaaran tuulivoimahankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen.
Mitä

Missä

Milloin

YVA-ohjelman raportti

Ympäristö.fi -sivusto, Hyrynsalmen virallinen ilmoitustaulu,
Hyrynsalmen kirjasto
Hyrynsalmen kunnantalo

Huhtikuu 2014

Tiedotus- ja yleisötilaisuus

YVA-selostusraportti

Mielipiteiden ja lausuntojen antaminen

Ympäristö.fi -sivusto, Hyrynsalmen virallinen ilmoitustaulu,
Hyrynsalmen kirjasto
sähköisesti/postilla

Seurantaryhmän kokous

Hyrynsalmi

Tiedottaminen hankkeesta

Internet (Kainuun ELY-keskus,
Prokon Wind Energy Finland Oy),
paikalliset sanomalehdet

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Huhtikuu 2014 (YVAohjelmavaihe)
Syskyllä 2014 (YVAselostusvaihe)
Syksyllä 2014

YVA-ohjelman nähtävillä
oloaika
YVA-selostuksen nähtävillä oloaika
Maaliskuu 2014
Syksy 2014
Koko YVA-menettelyn
ajan
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2.3

Arviointimenettelyn osapuolet
Oheisessa taulukossa on esitetty Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVAmenettelyn osapuolet.
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
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
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2.4

YVA -menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen
Lumivaaran tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn
lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei ole
tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Prokon Wind Energy Finland Oy on käynyt neuvotteluja alueen
kaavoittamisesta Hyrynsalmen kunnan kaavoittajien kanssa ja kaavoitusaloite on hyväksytty Hyrynsalmen kunnanhallituksessa 4.6.2013
YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Koska hankkeen YVA- ja kaavaprosessit toteutetaan samanaikaisesti, voidaan ne sovittaa yhteen. Käytännössä YVA-menettely ja
kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että niihin liittyvät selvitystyöt yhdistetään. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn
selvitysaineiston pohjalta.
YVA- ja kaavoitusprosessit toteutetaan porrastetusti siten, että kaavoituksen keskeiset
vaiheet ajoitetaan päättymään hieman YVA-menettelyn kunkin raportointivaiheen jälkeen. Tämä mahdollistaa sen, että kaavoituksessa voidaan tehokkaasti ottaa huomioon
YVA-menettelyssä esiin nousseet keskeiset asiat.
YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan lisäksi yhdistämään siten,
että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVAmenettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä
tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Kaavoituksen aikana järjestetään lisäksi neuvotteluja Hyrynsalmen kunnan viranomaisten kanssa.
Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja
niissä voidaan hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait.

Kuva 2.3.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhdistäminen.
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2.5

YVA -menettelyn aikataulu
YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Kainuun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maalis/huhtikuun vaiheessa 2014. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville 1–2 kuukauden ajaksi. Varsinainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun yhteisviranomaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää yhteysviranomaiselle alkusyksyllä 2014. YVA-selostus asetetaan nähtäville
kahdeksi kuukaudeksi. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon vuodenvaihteessa 2014-2015.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu on esitetty taulukossa 2-1. Aikatauluun vaikuttavat mm. ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntoajat.
Taulukko 2-3. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteellinen 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

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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LUMIVAARAN TUULIVOIMAHANKE

3.1
3.1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset
Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut.
Kansainvälisiä sopimuksia, joissa ilmastopoliittisiin asioihin on otettu kantaa ovat mm:


YK:n ilmastosopimus 1992



Kioton pöytäkirja 1997 - kasvihuonepäästöt



Suomen kansallinen energian hankinta suunnitelma 2001/2005



Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2008 – uusiutuvan energian osuudet

Suomen tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 sähköä tuulivoimalla noin 6 TWh. Vuoden
2013 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 447 MW, 209 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,9% Suomen sähkönkulutuksesta (noin 777 GWh) vuonna 2013. (VTT,
2/2014).

Kuva 3.1.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu
kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100%
vastaa keskimääräistä tuulisuutta). VTT 02/2014.
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3.1.2

Hankkeen tarkoitus ja 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.
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).
Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja
yritystoimintaan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.

3.1.1

Tuulisuus
Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, että Suomessa tuulee eniten talvikuukausina. (Suomen tuuliatlas 2013).
Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuuliatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). 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 3.2.
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Tuuliruusut Lumivaaran tuulivoimapuiston alueella 100 m:n ja 200 m:n
korkeudelta (Suomen tuuliatlas 2013).
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3.2
3.2.1

Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Esiselvitys Lumivaaran alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon
Prokon Wind Energy Finland Oy on aloittanut Lumivaaran tuulivoimapuiston esisuunnittelun vuonna 2012. Esiselvitysvaiheessa on selvitetty hankealuetta lähimmät Naturaalueet, suojelualueet sekä suojeluohjelmien kohteet. Lisäksi on esitelty maa- ja kallioperäolosuhteet ja topografia sekä pintavedet ja lähimmät pohjavesialueet. Myös olemassa
olevat tiedot hankealuetta lähimmistä muinaisjäännöksistä, kulttuurihistoriallisista kohteista, uhanalaisrekisterin paikkatiedoista ja mahdollisista metsätalouden ympäristötukikohteista on tarkistettu hankkeen esiselvitysvaiheessa. Voimassa olevan Kainuun maakuntakaavan hankealuetta koskevat määräykset ja kaavamerkinnät on tarkistettu ja
muut voimassa olevat tai suunnitellut maankäyttösuunnitelmat on tuotu esille. Esiselvityksessä on myös laadittu näkemäalueanalyysi sekä ensimmäiset havainnekuvat alueen
näkyvyydestä Lietekylään ja Oravijärvelle.
Esiselvitysraporttia on hyödynnetty hankkeen alkuvaiheen suunnittelussa. Hankkeesta
vastaavan lähtökohtana on sijoittaa tuulivoimalat alueille, joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja ympäristölle. Esiselvitysvaiheessa kerättyjä tietoja on
hyödynnetty YVA-ohjelmavaiheessa alueen lähtötietojen raportoinnissa.
Hankkeen suunnittelua jatketaan samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. YVA-menettelyä
varten laadittavista selvityksistä saatavaa tietoa hyödynnetään tuulivoima-alueiden layoutsuunnittelussa. Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Lumivaaran tuulivoimaalueella vuoden 2016 syksyllä. Hankkeen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on
esitetty taulukossa 3-1.
Taulukko 3-1. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.
YVA-menettely

2013–2014

Osayleiskaava

2013–2014

Rakentamiseen tarvittavat luvat

2015

Tekninen suunnittelu

2013–2015

Rakentaminen

2015–2016

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö

2016-

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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4
4.1

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
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 loma-asutus, 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.

4.2

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

Tuulivoimalat
Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla
keinoilla.
Sähkönsiirto
Ei tarvetta sähkönsiirron voimajohdoille.

12

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

Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankealueelta 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
kilometriä.
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Kuva 4.1.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Kuva 4.2.

Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

13

PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS

5

HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS

5.1

Hankkeen maankäyttötarve
Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin 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.
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.
Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten viereen. Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 60 x 70 metriä
ja nosturin kokoamista varten noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija
on noin 21–23 metriä.
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.
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.

5.2

Tuulivoimapuiston rakenteet
Lumivaaaran 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.

5.2.1

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.
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 130 metriä (siipi 65 m). Tällöin
voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 230 metrin korkeuteen. Teknisessä suunnittelussa lähtökohtana on käytetty voimalaa, jonka napakorkeus on 142 m ja roottoriympyrän
halkaisija 116 metriä, jolloin kokonaiskorkeus on 200 metriä (Kuva 5.1).
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Kuva 5.1.

5.2.2

Mallikuva
YVA-menettelyssä
arvioitavista
tuulivoimalaitoksista
napakorkeuden ollessa 140 metriä. Kun lavan pituus on lähes 60 metriä
on voimalaitoksen maksimikorkeus yhteensä noin 200 metriä.

Vaihtoehtoiset perustamistekniikat
Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten
perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.
Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperustuksella massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella
tai kallioankkuroidulla teräsbetoniperustuksella.

Kuva 5.2.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat
maavaraisesta
teräsbetoniperustuksesta,
teräsbetoniperustuksesta
massanvaihdolla sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta.
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5.2.3

Tieverkosto
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.

Kuva 5.3.

5.3
5.3.1

Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään
muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin
sekä tuulivoimapuiston käyttövaiheessa huoltoajoihin. Maakaapeli
sijoitetaan ojakaivantoon tien reuna-alueelle (Kuva: Ville Suorsa / FCG).

Sähkönsiirtoreitin rakenteet
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.
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5.3.2

Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto
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 rakennetaan110/20 V sähköasema, josta
rakennetaan uusi ilmajohto olemassa olevan voimajohdon rinnalle Seitenoikean sähköasemalle saakka. Rakennettavan uuden ilmajohdon pituus on noin 12 kilometriä.

Kuva 5.4.

Uuden 110 kV ja nykyisen
(Sähkönsiirtovaihtoehto VEB).

Kuva 5.5.

Esimerkkikuva tuulivoimapuiston 20/110 kV sähköasemasta. (Kuva: Leila
Väyrynen / FCG).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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kV

voimajohdon

poikkileikkaus.
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5.4

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.
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.
Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu pinta-ala on noin 400 ha. Hankealueesta tullaan rakentamaan vain muutama prosentti. Rakentamiseen osoitettava pinta-ala on tuulivoimaloiden perustus- ja huoltoalueita (noin 6000 m²/voimala), voimaloita yhdistäviä huoltoteitä,
huoltorakennuksia sekä rakennettavan sähköaseman alueita.
Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2015–2016, jonka
aikana tehdään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan sähköasema.
Mikäli hankeen sähkönsiirtoreitiksi valitaan liittyminen Seitenoikean sähköasemalle, rakennetaan hanketta varten tarvittava ilmajohto ennen tuulivoimaloiden käyttöönottoa.

Kuva 5.6.
5.4.1

Tuulivoimalan perustusten rakentamista. (Kuvat: Leila Väyrynen, FCG)

Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne
Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä
tieverkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osia, torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina.
Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähimmästä satamasta (Oulu). Yksittäisen
voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on 150–180 kuljetusta riippuen valittavasta
voimalatyypistä.
Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu
etenee ja esimerkiksi rakennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä.
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5.5
5.5.1

Huolto ja ylläpito
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.

5.5.2

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).

5.6
5.6.1

Käytöstä poisto
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.

5.6.2

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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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 Lumivaaran tuulivoimahankeen suunnittelussa. Seuraavassa on koottu merkittävimpiä lähiseudun hankkeita. YVA- ja kaavamenettelyssä tarkastellaan hankkeiden yhteisvaikutuksia Lumivaaran hankkeen kanssa.
Taulukko 6-1. Muut hankkeet lähialueilla.
Hanke

Laajuus

Tila

Etäisyys

Suunta

Tuulivoimahankkeet
Otsotuuli, Lumivaaran tuulivoimapuisto
(Hyrynsalmi)
Otsotuuli Oy, Iso Tuomivaaran tuulivoimapuisto (Hyrynsalmi)
Metsähallitus
Laatumaa,
KivivaaraPeuravaaran tuulivoimapuisto (Suomussalmi ja Hyrynsalmi)
E.ON Kainuu Oy, Saukkovaaran tuulivoimapuisto (Ristijärvi)
Otsotuuli Oy, Teerivaaran tuulivoimapuisto (Paltamo)
UPM Kymmene Oyj, Kokkosuon tuulivoimapuisto (Kajaani)
Metsähallitus Laatumaa, PiiparinmäenLammaslamminkankaan tuulivoimapuisto
(Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani ja Vieremä)

Enintään
voimalaa
Enintään
voimalaa

8

Enintään
voimalaa

50

Enintään
voimalaa
Enintään
voimalaa
Enintään
voimalaa

8

Enintään
voimalaa

8

22
20
127

YVA-menettely ja kaavoi0 km
tus käynnissä

länsi

Kaavoitus käynnissä

10 km

pohjoinen

Kaavoitus käynnissä

15 km

itä

20 km

etelä

YVA-menettely ja kaavoi45 km
tus käynnissä
YVA-menettely ja kaavoi85 km
tus käynnissä

lounas
lounas

YVA-menettely ja kaavoi85 km
tus käynnissä

lounas

Ideavaiheessa

1,5 km

länsi

YVA-menettely päättynyt

35 km

etelä

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

Kuva 6.1.

20

Mieslahden

kai-

0,5 milj. t/vuosi

Muut hankkeet lähialueilla.
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HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT
Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on
koottu taulukkoon 7–1. Taulukossa 7–2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat.
Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVAselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.

7.1

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.

7.2

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.

7.3

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 2.3.5.

7.4

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

7.5

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.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

21

PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

7.6

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.

7.7

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.

7.8

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

7.9

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.
Taulukko 7-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat
päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Maankäyttöoikeudet ja
-sopimukset
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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
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7.10 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.
7.10.1

Ympäristölupa
Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluetteloissa, joten niiden
ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaan.
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 §:n 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.

7.10.2

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.

7.10.3

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 §) koskevista rauhoitussäännöksistä sillä edellytyksellä, että lajin suojelutaso säilyy suotuisana.
Luonnonsuojelulain (1069/1996, 553/2004), rauhoitettujen lajien (39 ja 42 §) ja erityisesti suojeltavien 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 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.
Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarve hankkeen osalta selviää ympäristövaikutusten arviointityön perusteella.

7.10.4

Liittymälupa maantiehen
Mikäli hanke edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille tai nykyisten yksityistieliittymien parantamista, tarvitaan Maantielain (2005/503) 37 §:n mukainen liittymälupa. Luvan myöntää Kainuun ELY-keskus.

7.10.5

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 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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7.10.6

Muinaismuistolain poikkeamislupa
Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä. Muinaismuistolaista poikkeamisen tarve selviää hankkeen tarkemman suunnittelun myötä, kun tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja sähkönsiirtoyhteydet on selvitetty.
Taulukko 7-2. Muut mahdollisesti tarvittavat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Viranomainen/Toteuttaja

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaki
(86/2000)

Hyrynsalmen kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Vesilain mukainen lupa

Vesilaki (587/2011)

Aluehallintovirasto

Luonnonsuojelulain
poikkeamislupa

Luonnonsuojelulaki
(1096/1996,
553/2004) sekä
Luontodirektiivin

Kainuun ELY-keskus

16 (1) artikla
ja liite IV b (49 §)
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Liittymälupa maantiehen

Maantielaki
(503/2005)

Kainuun ELY-keskus

Lupa kaapeleiden ja
johtojen sijoittamiseen
yleiselle tiealueelle

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

Kainuun ELY-keskus

Muinaismuistolain poikkeamislupa

Muinaismuistolaki
(295/1963)

Kainuun ELY-keskus
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8
8.1

HANKEALUEEN NYKYTILA
Alueen yleiskuvaus
Tuulivoimapuiston alue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustan länsipuolella
ja noin 17 kilometriä Ristijärven keskustan pohjoispuolella. Alue sijoittuu Ristijärvi—
Hyrynsalmi välisen seututien länsipuolelle. Lähin kylä on alueen luoteispuolelle sijoittuva
Lietekylä noin 2,3 km etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen pinta-ala on yhteensä
noin 4 km² ja maat ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankealueelle on suunnitteilla enintään 10 tuulivoimalaa.
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.
Hankealueelle ei sijoitu merkittäviä vesistöjä, ainoastaan pieniä puroja ja metsätalouden
kuivatusojia. Hankealue rajautuu idässä Koivupurontiehen. Hankealuetta ympäröivät lähialueet ovat pitkälti samankaltaista maastoa kuin Lumivaaran alue.
Hankealueen pohjoisosaan sijoittuu TDC:n omistama 51 metriä korkea linkkimasto.
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Kuva 8.1.
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8.2
8.2.1

Ympäristöolosuhteet ja luontoarvot
Maa- ja kallioperä sekä topografia
Lumivaaran hankealue sijaitsee Suomen vanhimman arkeeisen kallioperän alueella. Lumivaaran kallioperä lukeutuu Kainuun liuskealueen ns. Itä-Puolangan ryhmään ja kallioperä on maasälpäpitoista kvartsiittia eli arkosiittia.
Hankealueen maaperä on hienoainesmoreenia. Alueen itälaidalla Kaivopurontien varrella
on muutamia pieniä hiekkavyöhykkeitä. Hankealueen maaperä on hienoainesmoreenia.
GTK:n aineisto kattaa vain osa alueesta. Muiden alueiden osalta hankealueen maalajeja
on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 1:100 000 sekä karttatarkasteluun.
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 alueen pohjoispuolella.
Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa ja se sijaitsee korkeudella 250–370 m mpy.
Alue ei ole ollut jääkausien missään vaiheessa veden peittämä. Hankealue sijaitsee laajimmilta osiltaan itään/itäkaakkoon laskevalla vaaran rinteellä. Määtänkuljun korkeimmat
kohdat sijaitsevat hankealueen länsi- ja luoteisosassa. Alueen kallioperäkartta (GTK
Suomen kallioperä 1:100 000) sekä maaperäkartta (GTK maaperäkartta-aineisto,
1:20 000) on esitetty ympäristöselvitysten erillisraportissa.

8.2.2

Pintavedet
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 valuma-alueelle (59.453), länsiosa Lietejoen yläosan valuma-alueelle (59.452)
ja eteläosa Oravijärven valuma-alueelle (59.433).
Hankealueelle pienvesistä luonnontilaisen kaltaisia uomanosia sisältyy Kaivopuron alueelle. Pienialaiset korpipainanteen Määtänkuljun itärinteellä on ojitettu ja hakealueen itä- ja
eteläpuoliset laajemmat turvemaat on tehokkaasti ojitettuja ja näille alueille sijoittuu
runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa.
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Hankealuetta lähimmät järvet ovat luoteessa noin 2,5 km etäisyydellä sijaitseva Lietejärvi ja noin 3 km etäisyydellä kaakossa sijaitseva Oravijärvi.

Kuva 8.2.

8.2.3

Hankealueen sijainti valuma-alueilla (Oiva 2013).

Pohjavesialueet
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. 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. Lähimpien
pohjavesialueiden tiedot on esitetty taulukossa 8-1. ja sijainti hankealueeseen nähden
kuvassa 8-14.
Taulukko 8-1. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet
Pv-alue

tunnus

luokka

Antoisuus
3

m /d

Etäisyys
hankealueelta km

Sijainti
ilmansuunta

Kokkoharju

1110517

II

1200

5,5

pohjoinen

Portinsärkkä

1110515

II

2000

3,7

pohjoinen

Multimäki

1110502

I

1918

6,0

itä

Mäntykangas

1110501

I

1977

8,0

itä

Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Luokka III: muu pohjavesialue
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Kuva 8.3.
8.2.4

Hankealuetta lähimmät luokitellut pohjavesialueet.

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).

8.2.5

Kasvillisuus ja luontotyypit
Tässä on esitetty tiivistettynä alueen kasvillisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden yleiskuvaus. YVA-ohjelman liitteenä on alueelle laadittujen luontoselvitysten erillisraportti,
jossa luontoarvoja on kuvattu tarkemmin (liite 2).
Hankealue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaaliseen PohjoisKarjala—Kainuu alueen länsiosaan ja tarkemmin Kainuun vaarajakson alueelle (3b 2).
Soiden osalta alue kuuluu Kainuun aapasoiden suokasvillisuusvyöhykkeeseen.
Suurin osa hankealueen pinta-alasta Määtänkuljun itärinteellä on muutama vuosi sitten
päätehakattua ja nykyisin sekapuustoista nuorta taimikkoa. Alarinteen taimikot ovat varttuneempia ja lehtipuuvaltaisia. Alueen kesiosiin sijoittuu laajoja jo taimettuneita hakkuualoja, joista osa on aurattuja. Eteläosan loivalla rinteellä on suoritettu aikoinaan kaistalehakkuita.
Kasvupaikkatyypiltään Määtänkuljun rinnemetsät ovat tuoreita mustikkatyypin kangasmetsiä, joilla lehtomaisen kankaan rehevyyttä ja ruohovartisia esiintyy paikoin runsaasti.
Hankealueen korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 365 m mpy Määtänkuljun laella, missä
kuuset ovat tykkylumen runtelemia ja metsät myös luontaisesti harvakasvuisia. Lakialueen metsiä on myös osittain harvennushakattu. Edustavimmat rinnemetsät sijoittuvat
alueen pohjoisosaan, missä esiintyy varttuneen kuusikon alueella reheviä sulamisvesijuotteja ja lehtomaista kangasta.
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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 laajemminkin aiemmin edustavien korpi- ja rämetyyppien luonnontilaa sekä tuulipuiston että sen tarkasteltujen sähkönsiirtoreittien alueella.
Suoluontokohteista hankealueen länsirinteen alaosaan sijoittuu pienialainen kuvio aitokorpea ja Määtänkuljun lakialueella on pieni korpiräme. Alueen eteläosassa esiintyy puronvarrella lehtokorpea ja ruohokorpea. Edustavat korpikuviot on rajattu luontokohteiksi.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Määtänkuljunsuon välipintainen lyhytkorsineva on lähin luonnontilaisen kaltainen suoluontokohde. Hankealueen itäpuolelle, tutkittujen sähkönsiirtoreittien alueelle, sijoittuu pienialaisia ojitettuja lettorämeitä, jotka eivät ole tyypiltään erityisen reheviä.
8.2.5.1

Arvokkaat luontokohteet
Kokonaisuutena hankealue on varsin voimakkaasti käsitelty, alueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja alueelle sijoittuu laajoja hakkuita. Hankealueen arvokkaiksi poimitut
luontokohteet ovat ympäristöstään erottuvia, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
kohteita. Lumivaaran hankealueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä hankealueella ovat purojen lähiympäristöt, lehdot, aitokorvet, lehtokorvet, ruoho- ja heinäkorvet sekä niukkapuustoiset suot. Lisäksi edustavat purouomien osat voidaan lukea vesilain 2 luvun 11 §:n
mukaisiin pienvesiin.
Hankealueen eteläosassa Kaivopuron latvoille sijoittuu kaksi arvokkaaksi luontokohteeksi
rajattua aluetta. Alempana Kaivopuron varrella on lehtoa ja lehtokorpea. Ylempi luontokohteeksi rajattu uomanosa sijoittuu kangasmaan alueelle ja edustavimmat osat ovat aitokorpia. Määtänkuljun laella on pienialainen tykkykuusten luonnehtima korpiräme. Länsirinteen alaosaan sijoittuu aitokorpea. Edustavin rinnekuusikko, jonka alueella on reheviä sulamisvesijuotteja ja lahopuustoa, rajattiin luontokohteeksi alueen pohjoisosissa.
Tuulipuistoalueen ulkopuolelle, laajemmin tutkittujen sähkönsiirtoreitin varrelle sijoittuvista alueista luontokohteeksi rajattiin Tuppipuron korvet. Sähkönsiirtoreitille sijoittuvia
useita lettorämemuuttumia ei rajattu luontokohteiksi, sillä ne ovat luonnontilansa ja ominaispiirteensä menettäneitä.

8.2.6

Linnusto
Valtakunnallisen Lintuatlaskankkeen levinneisyyskartoituksissa (10 x 10 km atlasruudut
vuosina 2006–2010) Lumivaaran hankealue sijoittuu Hyrynsalmen Lietekylän (717:355,
selvitysaste hyvä) sekä Hyrynsalmi Oravivaaran (717:356, selvitysaste hyvä) atlasruutujen alueelle. Lietekylän ja Oravivaaran atlasruuduissa on havaittu atlaksen aikana yhteensä 97 lintulajia, joista 75 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Kainuun alueella pesivän maalinnuston keskitiheydeksi on arvioitu 125–150 paria/km2
(Väisänen ym. 1998).
Linnuston kannalta Lumivaaran hankealueen elinympäristöt koostuvat pääasiassa tuoreen kankaan varttuneista kuusivaltaisista havumetsistä sekä avohakkuualoista. Alueelle
sijoittuu paikoin myös korpimaisia ja lehtomaisia kuvioita ja alueen länsipuolelle pienialainen avosuo. Hankealueen luontoselvityksissä on selvitetty pesimälinnustoa ja muuttolinnustoa. Selvitykset tuloksineen on kuvattu tarkemmin luontoselvitysten erillisraportissa (liite 2).
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Kuva 8.4.
8.2.6.1

Alueen arvokkaimmat luontokohteet ovat pieniä virtaveisä ja puronvarsien
pienialaisia lehtokorpia.

Pesimälinnusto
Tuulipuistoalueen pesimälinnusto
Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten yhteydessä Lumivaaran hankealueella havaittiin
yhteensä 63 lintulajia, joista 42 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Vuoden 2012 Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella toteutetuissa selvityksissä havaittiin 53 lintulajia, joista 42 lajia tulkittiin alueella pesiväksi (Pöyry
2013).
Pistelaskentojen perusteella alueen runsaslukuisimpia pesimälajeja olivat pajulintu, peippo, pikkukäpylintu, metsäkirvinen ja laulurastas. Hankealueen muu pesimälajisto koostuu
pääasiassa alueellisesti tavanomaisia havupuuvaltaisten metsätalousalueiden peruslajeista, mutta alueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten metsien vuoksi alueella esiintyy jonkin verran myös arvokkaampaa lajistoa, joista mainittavin on sinipyrstö.
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.
Hankealueella toteutettujen linnusto- ja luontoselvitysten yhteydessä alueelta ei löydetty
petolintujen pesäpaikkoja eikä todennettu metson soidinpaikkoja. Alueen välittömään lähiympäristöön sijoittuu kuitenkin kaksi todennettua petolintureviiriä ja länsipuolinen Määtänkuljunsuo todettiin teeren soidinalueeksi.
Alueen linnustollisesti merkittävimpiä kohteita ovat iäkkäämmät rinnekuusikot alueen
pohjois- ja länsiosissa. 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 sinipyrstön esiintymisen kannalta Kainuun vaarajakson
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ydinalueelle, jossa viime vuosina todetut sinipyrstöreviirien parimäärät ja pesimätiheydet
ovat suurimpia Venäjän ulkopuolisessa Euroopassa koskaan todettuja (Pöyry 2013).
Hankealueen 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 alueen runsaimpiin pesimälajeihin (Teppo Helo, kirjall. ilm.). Rinnekuusikoiden tyyppilajiksi voidaan lukea myös kuukkeli, jonka reviiri havaittiin hankealueen itäosassa.
Sähkönsiirtoreittien linnusto
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.
8.2.6.2

Muuttolinnusto
Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Vaara–Kainuun alueelle,
missä ei olemassa olevan tiedon tai karttatarkastelun perusteella sijaitse merkittäviä
muuttoa ohjaavia johtolinjoja. Vaarajakson reuna-alueet sekä hankealueen itäpuolelle sijoittuva Emäjoki saattavat toimia jossain määrin linnuston muuttoa ohjaavina johtolinjoina.
Hankealueella keväällä 2013 toteutetun kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin kaikkiaan 41 muuttavaksi tulkittua lintulajia ja vajaa 1100 yksilöä. Valtaosa havaituista lajeista
ja yksilöistä oli varpuslintuja. Tuulivoiman linnustovaikutuksille herkistä lajeista esimerkiksi joutsenia havaittiin 7 yksilöä, metsähanhia yhteensä 74 yksilöä ja kurkia 35 yksilöä.
Petolintuja havaittiin yhteensä kuusi lajia, mutta kaikilla yksilömäärät jäivät melko alhaisiksi. Myös kahlaajia ja esimerkiksi sepelkyyhkyjä havaittiin vähän. Lumivaaran alueella
havaittu muutto oli vähäistä ja hajanaista, eikä mitään 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 olivat hyvin samansuuntaiset kuin nyt toteutetun muuttolinnustoselvityksen tulokset. Keväällä 2012 Lumivaaran Otsotuulen hankealueen kautta havaittiin muuttavan vain vähän lintuja, eikä selkeitä muuttoreittejä ollut
havaittavissa (Pöyry 2013). Suuri osa havaitusta muutosta kiersi vaaran lakialueen kaakkoispuolelta suunnaten koilliseen ja pohjoiskoilliseen (Pöyry 2013). Myös syksyllä 2012
lintujen muutto suuntautui pääasiassa Lumivaaran hankealueen ohi, eikä selviä muuttoreittejä havaittu (Pöyry 2013).
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolintujen
merkittäviä levähdys- tai ruokailualueita.

8.2.7

Muu eläimistö
Hankealueella tavattava nisäkäslajisto koostuu tyypillistä metsätalousvaltaisen havumetsävyöhykkeen lajistosta, joka käsittää etupäässä alueellisesti yleisiä ja tavanomaisia lajeja. Alueen yleisimmät nisäkkäät ovat hirvi, metsäjänis, orava ja kettu sekä useat eri
piennisäkäslajit. Suurpedoista todennäköisimmin alueella esiintyvät karhu ja ilves. Suurpedoista alueella saattaa esiintyä myös ahmaa sekä satunnaisemmin susia, joita ei poronhoitoalueella lueta kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon. Alueen
kuusimetsissä tavataan myös näätää.
Hirvieläimistä alueella tavataan myös metsäpeuraa, ja alue sijoittuu metsäpeuran levinneisyyden pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen etelärajalle. Kainuun alueelle sijoittuva peura-aita pyrkii pitämään alalajit eli peuran ja poron erillään metsäpeuran rotupuhtauden
säilymiseksi. Hirvieläimistä Lumivaaran hankealueella havaittiin pesimälinnustoselvitysten
ohessa yllättäen myös valkohäntäpeura.
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8.2.7.1

Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto
Hankealueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole aiempaa paikkatietoa uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit -tietokannassa
(Kainuun ELY-keskus, 3/2013). Lähimmät uhanalaistiedot koskevat liito-oravaa ja havaintopaikka sijaitsee hankealueen luonteispuolella vaaran alarinteellä. Hankealueen
luontoinventoinneissa viitteitä liito-oravasta ei kuitenkaan havaittu. Pohjoisrinteen iäkkäämpi kuusikko sekä eteläosan Latvapuronvarret kolopuuhaapoineen (molemmat luontokohteina rajattuja) ovat potentiaalisimpia lajin elinympäristöjä tuulipuistoalueella. Hankealueen länsipuolelle, Lumivaaran luoteisrinteelle sijoittuu purolaakasammalen esiintymätietoja Hermikkipuron alueella.
Hankealueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa ei havaittu uhanalaista (CR,
EN, VU), silmälläpidettävää (NT) tai alueellisesti uhanalaista (RT) kasvilajistoa. Erityisesti
suojeltavaa (LsL. 47 §) tai luontodirektiivin (liite II ja liite IV b) mukaista kasvilajistoa
alueella ei myöskään havaittu.
Jäkälälajiston osalta silmälläpidettävän (NT) raidankeuhkojäkälän (Lobaria pulmonaria)
esiintymiä havaittiin inventoinneissa useita ja ne sijoittuvat pääosin edustavaksi rajatuille
luontokohteille. Vanhojen metsien indikaattorilajistoa edustavat alueen inventoinneissa
havaitut kuusenkääpä ja pikireunakääpä, joista kumpikaan ei lukeudu uhanalaisiin tai
silmälläpidettäviin lajeihin.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdys-paikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Liitteen IV
(a) lajeista Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ja sen lähiympäristössä saattaa
levinneisyytensä puolesta sekä eri lajeille sopivat elinympäristöt huomioiden esiintyä
mm. liito-oravaa, lepakoita, viitasammakkoa, saukkoa, karhua ja ilvestä sekä korpikolvaa.
Hankealueella saattaa esiintyä yksittäisiä lepakoita, lähinnä pohjanlepakoita, mutta alue
ei todennäköisesti ole merkittävä lepakoiden elinympäristönä. Hankealueella ei juuri ole
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia olosuhteita, joskin yksittäisiä lepakoita voi päivehtiä mm. alueen puunkoloissa. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston
hankealueella vuonna 2012 toteutetun lepakkoselvityksen aikana alueella ei havaittu ainoatakaan lepakkoa.
Lumivaaran hankealueella ei ole lainkaan viitasammakon elinympäristöiksi soveltuvia
kohteita, joten lajin esiintyminen alueella on epätodennäköistä. Saukon esiintyminen Lumivaaran ympäristössä on todennäköistä, mutta hankealueen purot ja norot ovat niin vähävetisiä, että niissä ei ole saukolle mieluisia elinympäristöjä. Saukon elinpiiri on kuitenkin hyvin laaja, ja eri vesistöjen välillä liikkuessaan se saattaa aika ajoin kulkea myös
Lumivaaran kautta. Suurpedoista Lumivaaran alueella esiintyy myös karhua ja ilvestä.
Otsotuulen Lumivaaran hankealueella havaittiin vuoden 2012 luontoselvitysten yhteydessä merkkejä karhun liikkumisesta alueella (Pöyry 2012). Kainuussa ilveskanta on vahvistunut viime vuosina, ja ilveksiä esiintyy myös Hyrynsalmen vaaroilla. Karhun ja ilveksen
elinpiiri on hyvin laaja, jolloin lajit saattavat aika ajoin esiintyä alueella.
Korpikolva on säädetty Suomen luonnonsuojelulain nojalla erityistä suojelua vaativaksi ja
rauhoitetuksi, minkä lisäksi laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) viimeisimmässä
uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010). 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 alueella on paikoin lajille potentiaalisia elinympäristöjä järeine kuusimaapuineen, mutta todennäköisesti talousmetsäalueella lahopuujatkumo ei ole niin kattava, että se mahdollistaisi lajin esiintymisen alueella.
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8.2.8

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet
Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet on
esitetty taulukossa 8-2. Kaikki mainitut Natura-alueet on sisällytetty Suomen Natura
2000-verkostoon luontodirektiivin mukaisina SCI-alueina. Lähimmät suojelualueet sekä
suojeluohjelmien alueet sisältyvät pääsääntöisesti mainittujen Natura-alueiden rajaukseen
Lähimmät kansallisesti tärkeät lintualueet (FINIBA-alue), Kainuun vaarajakson metsät, sijoittuvat lähimillään noin 1,2 km etäisyydelle alueen länsipuolella. FINIBA-alue on lähimmiltä osiltaan sama, kuin vanhojen metsien suojelualue Peruravaarassa.
Taulukko 8-2. Lähimmät Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet.

SCI -alue
(Sites of Community Importance) on EU:n luontodirektiivin mukaisesti yhteisön
tärkeänä pitämä alue.

Alueen nimi

Koodi

Suojeluperuste

Etäisyys
eelta

Säkkisenlatvasuo-Jännesuo–Lamminsuo–
Peuravaara

FI1200055

SCI

1,1 km

Paljakka ja Latvavaara

FI1200056

SCI

6,8km

Vorlokki

FI1200058

SCI

4,8 km

Raiskion Rutju

FI1200003

SCI

2,4 km

Säkkisenlatvasuo-Jännesuo–Lamminsuo

SSA 110070

soidensuojelualue

3,0 km

Paljakan luonnonpuisto

LPU110010

luonnonpuisto

6,8 km

Rutjunpään Lsa

YSA117900

yksityinen
suojelualue

2,3 km

Pieni Tuomivaaran Lsa

YSA206438

yksityinen
suojelualue

7,4 km

hankealu-

Natura-alueet

Luonnonsuojelualueet

Suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet
Vorlokki

AMO110162

Vanhojenmetsien suojeluohjelma

4,8 km

Peuravaara

AMO110156

Vanhojenmetsien suojeluohjelma

1,2 km

Vortikka

KAO110084

Valtakunnallisesti arvok- 5,3 km
kaat kallioalueet (luokka
4)

820190

Suomen tärkeät lintu- 1,2 km
alueet, Kainuu

FINIBA-alue
Kainuun vaarajakson metsät
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Kuva 8.5.

Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelmien kohteiden
sijoittuminen hankealueeseen nähden.

Kuva 8.6.

FINIBA -alueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden.
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8.3

Asutus ja väestö
Hyrynsalmella asukasmärä oli 2603 henkeä vuoden 2012 lopussa. Hyrynsalmen kunnan
väestö on sijoittunut pääosin kunnan keskustaajamaan. Hankealueen lähistöllä asutus on
lähinnä sijoittunut 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 Hyrynsalmella on 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.
Sähkönsiirtovaihtoehto 2:ssa tarkastellaan uuden voimajohtoyhteyden rakentamista Seitenoikean sähköasemalle. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin läheisyyteen ei sijoitu asuin- tai
lomarakennuksia.
Tuulivoimapuistojen lähialueiden asukas- ja vapaa-ajan asuntojen määrä on arvioitu tilastokeskuksen 250 x250 metrin ruutuaineiston perusteella tuulivoimaloista muodostettujen etäisyysvyöhykkeiden avulla. Asukasmäärät on esitetty taulukossa 8-3 ja kuvassa
8.9. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset vakituiset ja vapaa-ajan asunnot
on esitetty kuvassa 8.8.
Taulukko 8-3. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät vuoden 2012 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2013).
Lumivaara

Kuva 8.7.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan
Alle 1,5 kilometriä

Asukkaita

Vapaa-ajan asuntoja

7

-

Alle 3 kilometriä

47

7

Alle 5 kilometriä

60

60

Alle 10 kilometriä

419

368

Vakituinen asutus on keskittynyt pääosin taajamiin ja kyliin ja vapaa-ajan
asutus vesistöjen äärelle.

37

PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

HANKEALUEEN NYKYTILA

38

Kuva 8.8.
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8.4
8.4.1

Elinkeinotoiminta ja alueen virkistyskäyttö
Alueen elinkeinotoiminta
Lumivaaran hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset sijoittuvat niin ikään metsätalouskäytössä oleville alueille. Hankealueella
tai tarkastelluilla voimajohtoreiteillä ei ole maa-ainestenottoalueita tai kaivosvarauksia.
Hyrynsalmi sijoittuu poronhoitoalueen etelärajalle. Lumivaaran hankealue sijoittuu Hallan
paliskunnan lounaisosaan, laajemmalle porojen rykimä- ja talvilaidunalueelle (Poro GIS,
2014). Paliskunnassa on noin 60 poronomistajaa ja paliskunnan alueella pidettävien eloporojen suurin sallittu määrä on 2700 poroa. Hankealueella tai sen tarkastelluilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole poronhoitoon liittyviä aitoja tai muita rakennelmia. Poronhoidon toimenpiteet ja tuulipuistoalueen merkitys paliskunnan poronhoidolle tarkentuvat paliskunnan edustajan sekä paliskuntain yhdistyksen edustajan haastattelujen myötä.
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.

Kuva 8.10.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hankealueen sijoittuminen Hallan paliskunnan alueelle.
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8.4.2

Virkistyskäyttö ja luonnonvarojen hyödyntäminen
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun.
Lumivaaran hankealue sijoittuu Lietekylän metsästysseuran metsästysvuokra-alueille.
Kuva 8.11.
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8.5

Liikenne
Liikennöinti hankealueelle tapahtuu yhdystien 19225 (Lietekylänte) kautta. Yhdystien
19225 päällysteluokka hankealueen kohdalla on SOP (soratien pintaus). Lietekyläntien Hyrynsalmelmen suunnasta lähtevällä osuudella on vanha kestöpäällyste noin 5 kilometrin matkalla. Lietekyläntien liikennemäärät ovat matalia, korkeimmillaan noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskas liikenne on lähinnä satunnaista, joskin vuorokautinen vaihtelu on todennäköisesti suurta riippuen mm. teiden läheisyydessä tehdyistä hakkuista. Raskaan liikenteen liikennemäärätilastossa on liikennemäärä vain 3 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankealue rajautuu itäosaltaan Kaivopurontiehen. Hankealueelle sijoittuu muutamia metsäautoteitä.
Valtatien 5 liikennemäärä Hyrynsalmen keskustan kohdalla on noin 2 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tien liikenteestä on noin 6 %. Ristijärven suunnasta hankealueelle voi liikennöidä myös Hyrynsalmentien ja Vanhatien kautta, jolloin voi vältää Hyrynsalmen keskustan kautta liikennöinnin. Hyrynsalmentien liikennemäärät ovat 240 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskaan liikenteen osuus on 6 ajoneuvoa. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 8-4.
Suunniteltu voimajohto risteää voimajohdon vaihtoehdossa VEB Karpinvaarantien, Vanhatien ja Seitenoikeantie kanssa sekä rautatien kanssa.
Hankealueelle tai voimajohdon reitille ei ole osoitettu maakuntakaavassa tie- tai ratahankkeita.

Kuva 8.12.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus hankealueen lähistöllä vuonna
2013 (Liikennevirasto).
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Taulukko 8-4.

Maanteiden liikennemäärät tuulivoimapuistojen läheisyydessä.
Tie

Keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL, ajon./vrk)
Osuus

Numero

Ajoneuvoja

Raskaita ajoneuvoja

22

Oulu-Kajaani, Paltamo

3 400

260

5

Kajaani-Hyrynsalmi, Hyrynsalmi

2 100

130

891

Hyryntie

510

29

8890

Hyrynsalmentie/Vanhatie

240

6

19225

Lietekyläntie

120

3

Kaivopurontie

8.5.1

Lentoliikenne
Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijaitsee noin 49 km hankealueesta lounaaseen. Kuusamon lentokenttä sijaitsee hankealueesta noin 153 kilometriä koilliseen. Lumivaaran tuulivoimapuisto sijaitsee lentoaseman minimisektorikorkeusalueella, jossa suurin sallittu estekorkeus on 644 metriä mpy. Tuulivoimapuiston sijoittuminen suhteessa Kajaanin lentoaseman lentoesterajoitusalueisiin on esitetty kuvassa
8.13. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita lentoasemia, lentopaikkoja tai maanteiden varalaskupaikkoja. Lähimmät lentopaikat ovat Vaalassa ja Suomussalmella.
Kuva 8.13.
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8.6

Viestintäyhteydet ja tutkat
Puolustusvoimilta on pyydetty lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien
toimintaan. Lausunto on odotettavissa kesällä 2014. Tarvittaessa hankkeen vaikutuksista
puolustusvoimien tutkiin laaditaan erillinen VTT:n laatima tutkaselvitys.
Digita Oy:n karttapalvelun mukaan lähimmät antenniTV:n asemat sijaitsevat Hyrynsalmen Paljakassa, Hyrynsalmella, Hyrynsalmen Kypärävaarassa ja Ristijärvellä. Päälähetinasema sijaitsee Vuokatissa. Esimerkiksi Lietekylän alueen antenniTV:n vastaanotto tapahtuu Paljakan täytelähetinasemalta, joten tuulivoimapuisto ei sijoitu lähetinaseman ja
vastaanottimien väliin.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla. Utajärven
säätutka-asema sijaitsee on yli 90 kilometrin etäisyydellä.
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.

8.7

Meluolosuhteet
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.
Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on liikennemelu sekä ajoittainen metsänhoitotöistä kantautuva melu. Hankealueelle sijaitseva masto voi aiheuttaa
vaimeaa melua aivan maston lähiympäristössä.

8.8

Valo-olosuhteet
Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

43

PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

HANKEALUEEN NYKYTILA

Ilmiö esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä.
Lumivaaran hankealueelle ei nykytilanteessa muodostu tuulivoimaloiden aiheuttamaa
varjon välkkymistä.
8.9

Maisema ja kulttuuriympäristöt
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 8-4, kuva 8.12). Nykytilan
kuvausta täydennetään ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa.

8.9.1

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 PieniTuomivaara-Iso-Tuomivaara-Latvavaara-Kekkovaara. Korkeuserot ovat huomattavia ja
vaarojen huiput kohoavat korkealle.
Lumivaaran hankealueella maaston korkeudet vaihtelevat 255–365 m mpy. Hankealueen
lähiympäristössä maaston matalimmat kohdat järvien ja suopainanteiden kohdalla painuvat paikoin n. 185 m 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, taimikot sekä metsäautotiet. Alueelle sijoittuu
myös useita, suoraviivaisesti rajattuja hakkuuaukeita.
Kulttuuriympäristön osalta hankealue sijoittuu syrjäiseen maastoon, eikä asutusta tai loma-asutustakaan 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 5 km:n etäisyydellä
hankealueesta.

8.9.1.1

Sähkönsiirtoreitit
Hankealueelta suunniteltu sähkönsiirtoreitti VEA sijoittuu alarinteen sekapuustoiseen talousmetsään ja suuntautuu hankealueen koilliskulmasta Tuppipuron yli, kaartuen tämän
jälkeen kohti koillista ja myötäillee Kaivopurontietä. Voimajohto yhdistyy Pilkkasuon pohjoispuolelle rakennettavalla sähköasemalla olemassa olevaan johtoalueeseen. Sähkönsiirtoreitti VEB sijoittuu edellä kuvaillun reitin lisäksi olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka
110 kV johtoreitin rinnalle Seitenoikean sähköasemalle. 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 km ja noin 12 km.
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8.9.2

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.”

8.9.3

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b).
Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Melalahti–Vaarankylä, sijoittuu noin 35
km etäisyydelle hankealueesta. Kainuun maakunnallinen maisemaselvitys on täydentämässä
Kainuun arvokkaita maisema-alueita. Selvitysluonnoksen (Muhonen & Savolainen 2013) perusteella Hyrynsalmen alueella ei ole uusia valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita.

8.9.4

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 km
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 km etäisyydelle alueen eteläpuolella. Maakuntakaavassa merkitty Johanin
luhti Karpinvaarassa sijoittuu noin 5 km etäisyydelle hankealueesta. Muut RKY kohteet sijoittuvat vähintään 9 km etäisyydelle hankealueesta. Muita RKY-kohteita 20 km säteellä ovat Hyrynsalmen kirkko, Hyrynsalmen rautatieasema, Möykkysenjoen silta, Kainuun puromyllyt;
Karppala, Korkialehto ja Komulanköngäs, 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.
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8.9.5

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.
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 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 5 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.
Kuva 8.14.
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Kuva 8.15.

Kaunislehdon talomuseo on valtakunnallisesti merkittävä RKY –kohde

Kuva 8.16.

Hankealueille
ja
lähiympäristöön
sijoittuvat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
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Taulukko 8-5

Status

Tuulivoimapuiston
teoreettiselle
näkyvyysalueelle
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Valtakunnallinen kohde

Maakunnallinen/
paikallisesti merkittävä
kohde

sijoittuvat

Etäisyys lähimmistä
tuulivoimaloista

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista
Maakuntakaava

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

9,5 km

Lieteojan rautatiesilta

n. 9 km

Pienimäen pihapiiri

n. 9 km

Snellmanin kalamaja

n. 10 km

Hyrynsalmen kirkko

Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria

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

Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista
RKY 2009

Möykkysenjoen kivisilta

RKY 2009

Kainuun puromyllyt, Korkialehto

Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
RKY 2009
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13,5 km
14,5 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
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

Maakuntakaava,
kulttuurihistoria
Maakuntakaava,
kulttuurihistoria

Hallan ukon terva-tärpättitehdas n. 25 km
Taipaleen mylly

n. 16 km
n. 16 km

n. 25 km
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Kuva 8.17.
8.9.1

Rakkulantien viljelymaisemia Lietekylässä

Perinnemaisemat
Perinnemaisemilla tarkoitetaan vanhakantaiseen maatalouteen, erityisesti karjatalouden
rehunhankintaan liittyvien perinteisten maankäyttömuotojen, kuten niiton, laidunnuksen,
lehdestyksen ja kaskeamisen muovaamia luonnonympäristöjä eli perinnebiotooppeja (Ymparistö.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). 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).

8.10 Muinaisjäännökset
Hankealueelle tai sen lähistölle ei sijoitu ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä. Myöskään suunniteltujen sähkänsiirtovaihtoehtojen reiteiltä ei tunneta muinaisjäännöksiä. Hankealueella on suoritettu muinaisjäännösinventointi syksyllä 2013. Maastossa saatiin suunnitellut rakentamisen alueet 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 supra-akvaattisella alueella. Historiallinen asutus hakeutui puolestaan pääasiassa vesistöjen äärelle sekä paikoille, missä maaperä soveltui peltoviljelylle.
8.10.1

Esihistorialliset kohteet
Hankelue sijaitsee supra-akvaattisella korkeudella ja esihistoriallisten leiripaikkojen tms.
kohteiden sijainnin kannalta sopivat pienvesistöt puuttuvat, siten jakson asuinpaikkojen
löytyminen olisi yllättävää. Yksittäiset kivirakenteet ovat mahdollisia, mutta sellaisen ajoittaminen esihistoriaan kuuluvaksi olisi tavallista epävarmempaa. Kohteiden löytymisen todennäköisyyteen vaikuttaa moreenia oleva maaperä. Vaaran rinteet ovat paikoin soistuneet, ja tämän tyyppinen maasto ei ole otollista esihistorialliselle toimintapaikalle. Lähimmät esihistorialliset muinaisjäännökset tai mahdolliset muinaisjäännökset sijaitsevat n. 34,5 km pohjoiseen ja n. 4 km kaakkoon. Ne sijaitsevat hiekkaisella maaperällä ja/tai vesistöjen äärellä, eli topografisesti eri tyyppisillä maaston kohdilla kuin inventointialue.
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8.10.2

Historialliset kohteet
Lähin kylä on n. 2 km:n etäisyydellä luoteessa sijaitseva Lietekylä, jonka vanhin asutus on
peräisin ainakin jo 1600-luvulta. Kohdealue on ollut historiallisella ajalla asumatonta. 1850luvun pitäjänkartalle on merkitty länsipuoliselle Lumivaaran laelle polkuja, jotka voivat olla
viite muustakin kuin muinaisesta kulkuväylästä.
Hyrynsalmella, kuten Kainuussa yleisesti, kaskeamiskulttuuri on ollut voimakasta ja viljelystapa on jatkunut 1800-luvun loppupuolelle asti. Kaskipeltoja saattoi oletettavasti sijaita
myös kohdealueella. Viime aikoina tehdyissä inventoinneissa on tullut näyttöä, että Oulujärven pohjoispuolella ei esiinny kaskiröykkiöitä kaskimaiden yhteydessä, kuten Keski- ja
Etelä-Suomessa.
Eränkäynti on ollut alueella keskeistä, mutta tästä on harvoin löydettävissä muinaisjäännöksiä ja ne ovat usein itsestään tuhoutuvia, kuten esim. merkkipuut ja erilaiset pyyntilaitteet. Pyyntikuoppien sijainnin kannalta alue on liian korkealla ja maaperä karkeaa. Porotalouteen liittyvää toimintaa ei ole ollut näin korkeilla vaaroilla. Lähimmät historiallisen ajan
muinaisjäännökset sijaitsevat n. 4-4,5 km kaakkoon Oravijärven kaakkoisrannalla ja itäpuolella vanhan kyläasutuksen läheisyydessä.
Kuva 8-18.

50

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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8.11 Voimassaolevat maankäyttösuunnitelmat
8.11.1

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:
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 maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaa-
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rantamatta. 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.
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.
8.11.2

Kaavoitus

8.11.2.1 Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. 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 kehittämisedellytyk-
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set. 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).
Natura-alueen koilliskulmanaan sijoittuu kaavamerkintä ”Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue”.
Hankealueen koillis-itäpuolelle sijoittuva Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohto on
osoitettu maakuntakaavassa.

Kuva 8.19.

Ote Kainuun maakuntakaavasta.
punaisella ympyrällä.

Hankealueen

sijainti

on

osoitettu

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. 1. Vaihemaakuntakaavan alueet eivät ulotu Lumivaaran hankealueen läheisyyteen.
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Kainuun tuulivoimamaakuntakaava
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.
Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat
alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa.
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 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, EteläSavo, 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. 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.
Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täydennys
Kainuun liitto on käynnistänyt ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen tuella SisäSuomen selvitystä tarkentavan ja täydentävän maakunnallisen tuulivoimaselvityksen laatimisen. Kainuussa on lisäksi meneillään useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä selvitysja kaavoitushankkeita. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan maakuntakaavan laatimista.
8.11.2.2 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.
8.11.2.3 Asemakaavat
Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
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9
9.1

ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Arvioitavat vaikutukset
YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella, ihmisiin, ympäristön
laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen edellä
mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja –asetuksen edellyttämässä laajuudessa (kuva 9.1).
Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. Ympäristövaikutus määritetään tilaksi, jossa hankealueella tai sen lähiympäristössä
sijaitseva kohde muuttuu hankkeen rakennusvaiheessa tai käytön aikana (kuva 9.2).

Kuva 9-1.

Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja –
asetuksen mukaisesti.

Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset

Ihmisen terveyteen,
elinoloihin ja
viihtyvyyteen

9.2

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

Yhdyskuntarakenteeseen,
rakennuksiin,
maisemaan,
kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen
hyödyntämiseen

Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset
Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan
kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa
myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon.
Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakautuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen
aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja
ne aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen rakentamisen
vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset
kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.
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Rakentaminen

Käyttö
Käytöstä
poisto

Kuva 9.2.

Vaikutuksen kesto hankkeen elinkaaren aikana.

Sähkönsiirtoreittien ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen lukeutuvat keskijännitekaapelien (20 kV) asentamista varten tehtävät kaivantolinjaukset sekä 110 kV ilmajohtojen rakentamista varten raivattavat maastokäytävät, joilla voi olla vaikutusta sähkönsiirtoreittien luontoarvoihin, maisemaan tai elinkeinoihin lähinnä kaapelin asennusvaiheessa
sekä ilmajohtojen elinkaaren aikana.
9.3

Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely
Vaikutukset ja niiden väliset erot kuvataan pääasiassa sanallisesti. Kuvausta havainnollistetaan kuvin ja taulukoin. Arvioinnissa kunkin vaikutuksen luonne ja merkittävyys määritellään IEMA:n (2004) arviointioppaan avulla kehitettyjen kriteerien perusteella (kuva
9.3).

LUONNE

TYYPPI

PALAUTUVUUS

LAAJUUS

KESTO

myönteinen

välitön

palautuva

paikallinen

lyhytaikainen

kielteinen

välillinen

palautumaton

alueellinen

pitkäaikainen

VAIKUTUKSEN
KOHTEEN ARVO
JA HERKKYYS

laajaalainen

Kuva 9.3.

9.4

Vaikutuksen luonteen ja merkittävyyden määritys.

Tarkasteltava vaikutusalue
Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voidaan perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin
suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.
Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset rajoittuvat tuulivoimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet ja
jotkut levittäytyvät hyvin laajalle alueelle, kuten esimerkiksi vaikutukset maisemaan.
Seuraavassa taulukossa 9-1 esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. Vaikutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella.
Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 9.4.
Lisäksi huomioon otettavia vaikutustyyppejä ovat turvallisuus (liikenne, tutka- ja viestiyhteydet, lentoliikenne, puolustusvoimien toiminta) sekä vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun.
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Taulukko 9-1.

Vaikutustyyppi

Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km).

Maisema ja
kulttuurihistorialliset
kohteet

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–12 km:n etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset myös
kaukoalueella 12–30 km tuulivoimaloista.

Muinaisjäännökset

Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä tarpeen mukaan sähkönsiirtoreiteillä.

Luonto

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron
alueet. Hankealueelta tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden
ekologisten olosuhteiden säilyminen. Valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat.

Linnusto

Tuulivoimapuiston alue, lähialueen linnustollisesti merkittävät kohteet ja
muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja.

Melu, varjostus, vilkkuminen

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoimapuistosta.

Liikenne/Lentoliikenne

Tiet joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lentoasemat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoittuu.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, elinkeinot

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km:n ja tarkemmin
noin 5 kilometrin säteellä.

Kuva 9.4.
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Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.

Etäisyysvyöhykkeet
voimaloista.

1–20

kilometrin

etäisyydellä

suunnitelluista
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9.5

Vaihtoehtojen vertailumenetelmät
Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin
painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa tapauksissa liian arvoperusteinen, eikä
ole positivistisin menetelmin määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan maisemahaittaan.
Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta
vaihtoehdosta tekevät ko. hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.

9.6

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen
Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää
hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset
voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään tekniikkaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin.
Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuksessa.
Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa.

9.7

Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien
tai muodostettavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee.
Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden
vaikutus arvioinnin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja erillisselvitysraporteissa.

9.8

Vaikutusten seuranta
Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
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10 ARVIOINTIMENETELMÄT
10.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kulttuuriperintöön
10.1.1

Vaikutukset maankäyttöön
Vaikutusten tunnistaminen
Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja voimajohtoreitin fyysisessä ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat
maa- ja metsätalousalueesta rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden, kaapelikaivantojen ja ilmajohtojen myötä.
Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan, joten alueella liikkuminen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista.
Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua
toiminnan aikaisesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston ja voimajohtojen välittömässä ympäristössä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia
(maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin
liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja
näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta saatua palautetta. Lisäksi
haastatellaan paikallisia maankäytön suunnittelijoita. YVA–selostusvaiheessa kaavamerkintöjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuiston alueella.
Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja
suunnitellun maankäytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan Hyrynsalmen kunnan kaavoituksen ja maankäytön kannalta, sekä
riittävässä määrin Ristijärven ja Puolangan kunnan osalta. Vaikutusten merkittävyyden
arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueelle olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.
Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia
vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit
laaditaan asiantuntija-arviona.

10.1.2

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön
Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa maisemaan ja kulttuuriympäristöön muuttamalla lähi- ja kaukonäkymiä tuoden maisematilaan uuden konkreettisesti havaittavan elementin. Tuulivoimaloiden aiheuttaman visuaalisen muutoksen suuruus maisemassa ja
vaikutusalueen laajuus riippuu suuresti alueen topografiasta ja peitteisyydestä, mitkä
vaikuttavat voimaloiden havaittavuuteen maisemassa.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun.
Sähkönsiirto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia kun maakaapelia kaivetaan ja puustoa voidaan joutua poistamaan maakaapelin tai voimajohtoreitin
tieltä. Voimajohtopylväät ja johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta.
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arviointityön pohjana käytetään ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita
“Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” (2012), "Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman
2006) sekä "Mastot maisemassa" (Weckman & Yli-Jama 2003). Kulttuuriympäristön vaikutustenarvioinnissa käytetään apuna teosta "Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten
arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön" (Pohjoismaiden ministerineuvosto
2002).
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin
lähtöaineistona käytetään selvityksiä alueen maisemasta, tietoja arvokkaista alueista ja
erityiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja. Lähtötietoja täydennetään hankealueelle ja lähiympäristöön tehtävällä maastokäynnillä.
Lähtötietojen pohjalta hankealueen ja lähiympäristön maisema analysoidaan, eli selvitetään maisemakuvan kannalta merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet, maisemakuvallisesti arvokkaat ympäristöt sekä herkät alueet. Analyysin pohjalta päätetään mm. havainnekuvien kohteet ja valokuvauspaikat.
Maisemavaikutusten laajuuden arvioimiseksi laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa
yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voimalat tulisivat näkymään.
Havainnekuvia laaditaan arvioinnin tueksi ja maisemakuvan muutosten havainnollistamiseksi hankealueen lähiympäristöstä otettuihin valokuviin. Havainnekuvat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen Wind-PRO-ohjelmalla. Havainnekuvien avulla
pyritään osoittamaan miten suunnitellut tuulivoimalat näkyvät tai eivät näy valittuihin
kohteisiin
Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuiston että voimajohdon vaikutuksia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti arvioimaan miten maisemakuva muuttuu lähialueen asutukseen ja loma-asutukseen asutukseen nähden. Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue.
Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna.
Rakennetun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska hankkeet eivät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen.
Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisella lähi- ja välialueella, eli 0–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset kaukoalueella 12–30 km tuulivoimaloista.
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan
pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta.
10.1.3

Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Vaikutusten tunnistaminen
Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi
muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja –piirrokset.
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Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin
muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee
huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa
vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä.
Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealueella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita täydennettiin
hankealueelta maastokaudella 2013 laaditulla arkeologisella inventoinnilla. Vaikutukset
muinaisjäännöksiin arvioidaan olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella.
Hankkeen yhteydessä toteutetun muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnittelualueen mahdollisesti tunnettujen muinaisjäännösten rajojen ja tarkemman sijainnin selvittäminen sekä ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen.
Selvitys koostui esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista.
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.
Maastoinventoinnissa tarkastettiin tuulivoimaloiden paikat ja niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä voimajohtolinjaus n. 50-150 m leveällä vyöhykkeellä. Tarkemmin inventoitiin vaaran lakialueet ja alarinne, sikäli kuin maakerrokset olivat ehjiä tai jokseenkin
ehjiä sekä metsäiset alueet. Pusikoituneita hakkuualueita ei pääsääntöisesti inventoitu.
Havainnot perustuvat pintahavainnointiin, otollisia koekuopitusalueita tai kohteita ei tullut vastaan. Työssä käytettiin gps-paikanninta ja paikkatieto-ohjelmaa.
10.2 Vaikutukset luonnonloihin
10.2.1

Vaikutukset maaperään, pinta- ja pohjavesiin
Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirtoverkon rakentamisen maaperävaikutukset ovat
suhteellisen vähäisiä. Vaikutusten suuruus riippuu pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Rakentamisen jälkeen, eli tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei
aiheudu suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään. Voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä voimajohtopylväiden pystyttämisessä, mutta vaikutukset ovat hyvin paikallisia
ja vähäisiä. Rakentamisen jälkeen, eli tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei aiheudu
suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään.
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.
Teiden ja voimaloiden rakentaminen voi vaikuttaa hankealueen ja sen lähistön pienten
vesistöjen valuma-aluerajauksiin ja sitä kautta vesitaseeseen. Maalle rakennettaessa
tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hieman lisätä
pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutusten arvioimiseksi
alueelle määritetään riittävän tarkka valuma-aluejako.Vaikutuksia arvioidaan perustuen
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määritettyjen pienten vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen.
Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reunaalueilla voivat lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta.
Edellä on arvioitu, ettei hankkeen toiminnan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely
aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapahtua, mikä pohjavesialueella voi vaikuttaa pohjavedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse merkittäviä pohjavesiesiintymiä, joten merkittäviä vaikutuksia ei tule näiden osalta syntymään.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään, pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntijaarviona. Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä ja GTK:n maa- ja kallioperäaineistoista.
Vaikutusten laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja
kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä.
Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle, pinta- ja pohjavesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.
10.3 Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
Vaikutusten tunnistaminen
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.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoima korvaa vastaavan määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Tuulivoimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen energiantuotantokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus
määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia.
Vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.
10.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin
Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia kasvillisuuteen, kansallisten lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Putkilokasvi-, jäkälä- ja kääväkäslajiston osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita
ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset lajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä
muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit.
Kaikissa elollista ympäristöä koskevissa selvityksissä ja vaikutusarvioinneissa hyödynnetään aiheesta laadittua ohjeistusta (Söderman 2003, Sierla ym. 2004).
Vaikutusten tunnistaminen ja tarkastelualue
Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin alueet olemassa olevalle voimajohdolle saakka sekä niiden välittömän lähiympäristön keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon.
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Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin sekä sähkönsiirron rakentamisesta saattaa sijainnista riippuen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä ja voimajohtoalueilla rakentaminen aiheuttaa pääosin
avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle. Luontokohteille
aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksesta
sekä alueen hydrologisista muutoksista. Suoluontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alueen olosuhteisiin.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset
Hankealueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit on suoritettu heinäkuussa 2013 ja
inventointeihin käytettiin yhteensä 3 maastopäivää. Inventointeja jatketaan tarvittaessa
maastokaudella 2014, mikäli hanke oleellisesti muuttuu. Inventoinneissa tarkasteltiin
alustavan suunnitelman mukaisia voimalapaikkoja sekä erityisesti koko hankealueilta
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen
(Raunio ym. 2008) mukaisia arvokkaita luontotyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston esiintymiä.
Luontotyyppi-inventointien taustatietoina on hyödynnetty maastokarttoja, ilmakuvia ja
ympäristöhallinnon avoimien tietokantojen aineistoja. Lisäksi on selvitetty hankealueilta
ja niiden lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit -tietokanta, Lapin ELY-keskus
10/2013). Lisäksi tiedusteltiin alueille mahdollisesti sijoittuvia metsätalouden ympäristötukikohteita (Kainuun Metsäkeskus, 9/2013). Ympäristötukikohteet sijoittuvat puronvarsille alueen eteläosassa sekä hankealueen ulkopuolelle alueen pohjoispuolella.
Taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit
kohdistettiin arvokohdetarkasteluna koko hankealueelle. Koska hankealue on suhteellisen
pieni, ehdittiin se kolmen maastopäivän aikana kiertää hyvin kattavasti. Inventoinneilla pyrittiin paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet:


Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL 10 §)



Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VesiL 2. luku 11 §)



Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / LSA 21 §)



Muut arvokkaan lajiston esiintymät: uhanalaiset lajit (Rassi ym. 2010) ja alueellisesti uhanalaiset ja muutoin merkittävät lajit (Ryttäri ym. 2012)



Alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (esim. iäkkäämpää lahopuustoa sisältävät kohteet, geologisesti arvokkaat muodostumat)



Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti arvokkaimmat luontokohteet



Linnuston ja riistalajien kannalta arvokkaat elinympäristöt

Raportointi ja vaikutusarviointi
Kasvillisuus ja luontotyyppi-inventointien perusteella on laadittu alueen kasvillisuuden
yleispiirteinen kuvaus, mm. rakentamisalueiden metsien kasvupaikka-tyypit ja käsittelyaste. Arvokkaiksi poimittuja luontokohteita on kuvailtu tarkemmin. Luontoselvitysten erillisraportti on YVA-ohjelman liitteenä, jotta siihen voidaan ottaa kantaa jo tässä vaiheessa
YVA-menettelyä.
Selvitysraportin
pohjalta
arvioidaan
luontovaikutuksia
YVAselostuksessa.
Vaikutusarvioinnissa tullaan tarkastelemaan, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä alueelta paikannettuihin merkittäviin
luontokohteisiin ja lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin sekä suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon.
Arvioinnin aineistona käytetään selvitysten aikana kerättyä aineistoa ja paikannettuja luontoarvoja sekä muista selvityksistä ja lausunnoista saatuja taustatietoja.
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Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa
huomioidaan seuraavia näkökohtia:

10.4.1



välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pintaaloissa



välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä



vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit)



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

Vaikutukset linnustoon
Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella konkreettisesti pesimälinnuston
elinolosuhteita sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle tai muutoin liikkuvalle linnustolle. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma voi
jossain määrin muuttua, jolloin joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja saattaa poistua, mutta rakentaminen luo myös uusia elinympäristöjä toisille lajeille. Olennaisia ovat
vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkkään
lintulajistoon. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen
osaan, joiden vaikutusmekanismit eroavat oleellisesti toisistaan (Koistinen 2004):




rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon,
häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä
alueilla ja muuttoreiteillä sekä
törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen linnustoon sekä lintupopulaatioihin.

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista
seikoista muodostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen linnustoon sekä eri lajien populaatioihin.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arviointityön tueksi ja selvitysten lähtötiedoiksi olemassa olevia linnustotietoja hankitaan
hankealueelta sekä sen lähiympäristöstä julkaistuista luontoselvityksistä ja muusta mahdollisesta kirjallisuudesta. Lisäksi voidaan olla yhteydessä paikalliseen lintutieteelliseen
yhdistykseen sekä alueen tunteviin lintu- ja luontoharrastajiin sekä metsästysseuroihin.
Lähtötiedoiksi on hankittu myös petolintuja sekä muita suojelullisesti arvokkaita lajeja
koskevia pesäpaikka-aineistoja Metsähallituksen petolinturekisteristä sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistosta ja Sääksirekisteristä.
Hankealueella toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä
muu olemassa oleva tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen sallimalla tasolla. Linnustovaikutukset arvioidaan tuoreimpaan tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuustietoon sekä arvioijan omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä
huomiota suojelullisesti arvokkaille lajeille sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi
tiedetyille lajeille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin. Kerättävän aineiston määrästä
ja laadusta riippuen tietyille erikseen valittaville lajeille voidaan laatia törmäysmallinnus
ja arvioida törmäyskuolleisuuden mahdollisia populaatiovaikutuksia. Linnustovaikutusten
arvioinnin yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus
mahdollisten vaikutusten seurannasta.
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Lisäksi pohditaan hankkeen vaikutuksia lähialueen linnustollisesti arvokkaiden alueiden
(mm. Natura- ja FINIBA -alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. Lähistön muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset linnustoon arvioidaan sillä tarkkuudella kuin se käytettävissä olevan aineiston perusteella on mahdollista.
Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston
nykytila on raportoitu YVA-selostuksen tausta-aineistoksi valmistuneeseen luontoselvitysten erillisraporttiin. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset sekä mahdollisten vaikutusten
lievennyskeinot arvioidaan YVA-selostuksessa.
Pesimälinnusto
Lumivaaran hankealueen pesimälinnustoa on inventoitu yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (Koskimies & Väisänen 1988) soveltamalla. Hankealueen pesimälinnuston yleiskuva (pesimälajit ja lajien yleisyys) selvitettiin hankealueelle luodun pistelaskentaverkoston avulla, missä laskentapisteet sijoitettiin
alueellisesti ja elinympäristöllisesti kattavasti koko hankealueen laajuudelle. Hankealueelle
ja sen välittömään lähiympäristöön sijoittuvia mahdollisia linnustollisesti arvokkaita kohteita sekä uhanalaisten ja muiden suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintymistä selvitettiin
sovelletun kartoituslaskennan avulla. Sovelletussa kartoituslaskennassa kierreltiin karttaja ilmakuvatarkastelun pohjalta ennalta valittuja elinympäristöjä, joissa suojelullisesti arvokkaita lajeja arvioitiin esiintyvän. Pesimälinnustoselvitysten yhteydessä huomioitiin myös
hankealueelle sekä sen lähiympäristöön sijoittuvia mahdollisia petolintujen pesäpaikkoja ja
hankealueen kautta mahdollisesti tapahtuvaa lintujen ruokailulentoliikehdintää. Pesimälinnuston pistelaskennat ja kartoituslaskennat suoritettiin touko-kesäkuussa 2013.
Hankealueella toteutetaan lisäksi yleispiirteinen metson ja teeren soidinpaikkojen inventointi huhti–toukokuun vaihteessa, missä yhteydessä saadaan tietoja myös muista aikaisin
pesintänsä aloittavista lintulajeista sekä mahdollisesti myös muun eläimistön lumijäljistä.
Hankkeen linnustoselvitykset on kohdennettu erityisesti kaikkien suojelullisesti arvokkaiden (luonnonsuojelulailla ja -asetuksella säädetyt uhanalaiset ja erityistä suojelua vaativat lintulajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit) lintulajien ja tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen lintulajien (mm. hanhet, joutsenet, petolinnut, kurki, kahlaajat) reviirien selvittämiseen ja lintujen liikkeisiin tuulivoimapuiston hankealueella ja
sen läheisyydessä.
Hankealueen pesimälinnustoinventointeja on toteutettu kolmen maastotyöpäivän aikana
yhteensä noin 25 tuntia, jonka lisäksi pesimälinnustosta on saatu tietoa muiden alueella
suoritettujen luontoselvitysten yhteydessä.
Muuttolinnusto
Hankealueella ja sen ympäristössä kulkevaa lintujen muuttoa on seurattu kevätmuutontarkkailun avulla huhti-toukokuussa 2013. Muutontarkkailun ensisijaisena tarkoituksena
oli selvittää tuulivoiman törmäysvaikutuksille alttiiksi tiedettyjen lintulajien yksilömääriä,
niiden käyttämiä lentoreittejä ja lentokorkeuksia alueella. Muutontarkkailun aikana selvitettiin yleispiirteisemmin myös alueen kautta muuttavaa tavanomaisempaa lajistoa.
Muuttavaa linnustoa havainnoitiin keväällä 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.
Havaituista linnuista kirjattiin laji- ja lukumäärätietojen lisäksi tiedot niiden etäisyydestä
ja ohituspuolesta suhteessa tarkkailupisteeseen sekä lintujen arvioidut lentokorkeudet.
Lintujen lentokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, joka vastaa hankkeen alkuvaiheessa suunniteltujen tuulivoimaloiden kokoja (törmäyskorkeuden alapuolella, törmäyskorkeudella, törmäyskorkeuden yläpuolella).
Hankealueen kautta suuntautuvan lintumuuton taustatietoina on hyödynnetty myös muiden lähialueen tuulivoimahankkeisiin liittyvien muuttolinnustontarkkailujen tuloksia.
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10.4.2

Vaikutukset muuhun eläimistöön
Vaikutusten tunnistaminen
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan
menetyksinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena häiriövaikutuksena. Elinympäristöjen pinta-alan menetyksellä voi lisäksi olla välillisiä, toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien
alueiden välillä.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä on hankittu muun muassa kirjallisuudesta sekä
Ympäristöhallinnon Hertta eliölajit -tietojärjestelmästä. Lisäksi taustatietoja pyritään
saamaan haastattelemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia
ja muita mahdollisia sidosryhmiä.
Hankealueella esiintyvää tavanomaisempaa 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 esiintymistä ja elinolosuhteita sekä
mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistosta
on huomioitu erityisesti liito-oravaa, lepakoita, suurpetoja, saukkoa, viitasammakkoa sekä
korpikolvaa.
Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan sekä lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi tarkastellaan ekologisten
yhteyksien mahdollista muutosta.

10.4.3

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arvioinnin tarveharkinta niille hankealueiden ympäristössä sijaitseville Natura-alueille, joihin hankkeilla saattaa olla potentiaalisia
vaikutuksia. Luontodirektiivin (SCI) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen
kohteiden osalta tarkastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin,
luontotyyppeihin tai eläinlajistoon kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimapuistojen osalta ulotu kovin laajalle alueelle. Lintudirektiivin (SPA) mukaisina kohteina Natura 2000verkostoon sisällytettyjen kohteiden osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue on
laajempi.

10.4.4

Riistalajisto ja metsästys
Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään RKTL:n aineistojen perusteella sekä haastattelemalla hankealueella toimivan metsästysseuran edustajia ja Hyrynsalmen–Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen edustajaa. Olemassa olevan aiemman tuulivoimahankkeiden haastatteluaineiston sekä pohjoismaisen tutkimusaineiston perusteella
arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikkumiseen.
Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutokseen
alueella

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

67

PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

ARVIOINTIMENETELMÄT

10.5 Vaikutukset ihmisiin
10.5.1

Ihmisin kohdistuvat kokonaisvaikutukset
Vaikutusten tunnistaminen
Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät asuinviihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia voi syntyä alueen maankäytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden
melun ja välkkeen kokemisesta, tuulivoimaloiden lapoihin kertyvän jään turvallisuusriskeistä sekä voimajohtojen koetuista terveysvaikutuksista. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy
sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen käytön aikana. Erityisesti rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä.
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.

10.5.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen
muiden vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuhteisiin.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi
toteutetaan kysely. Kysely kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteensä noin
350 kotitalouteen, asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille, hankkeen keskeisellä
vaikutusalueella Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien alueella. Postitse toteutettavassa kyselyssä selvitetään hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja
kielteisistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä,
joihin asukkaat voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille
tiivis kuvaus hankkeesta.
Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja kuvaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esimerkiksi vakituinen/ loma-asukas, asuinrakennuksen /
loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), mikäli vastausten määrä vastaajaryhmissä on riittävän suuri.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistettaessa sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan myös tunnistaa asukkaiden merkittävimmiksi kokemat
vaikutukset, jolloin niihin voidaan vaikutusten arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota.
Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioinnissa, mikäli vastauksissa tulee esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi
maiseman tai eläimistön kannalta merkittävistä kohteista.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueiden pysyvästä ja loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on
sidoksissa mm. hankkeen lähiasutuksen määrään ja sen sijaintiin suhteessa tuulivoimapuistoon.
Arvioinnissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä
sekä mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla.
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Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa selvitetään 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 tarkastellaan muun muassa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen
suuruus 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 käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja sekä voimajohtohankkeiden arviointiin laaditun oppaan vaikutusmatriisia (Reinikainen, Karjalainen 2005).
10.5.3

Meluvaikutukset
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutuksia äänimaisemaan eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm.
teiden, tuulivoimaloiden ja voimajohdon rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana
tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaamista melua. Tuulivoimaloiden
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. Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä.
Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tämä melu peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007).
Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta sekä tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden
kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustamelua aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli
(tuulen oma kohina ja puiden humina).
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimamelun mallintamisessa noudatetaan Ympäristöministeriön uutta ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (2/2014)”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO-ohjelmalla suoritetun mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin. WindPROohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan
siten, että huomioidaan voimalaitosten ominaisuudet. Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustumaan hankkeesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin. Melumallinnukset laaditaan käyttäen tuulennopeutena 8 m/s.
Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiäänitasot (LAeq). Melukartoissa esitetään 35–45 dB:n keskiäänitasojen meluvyöhykkeet 5 dB:n välein.
Tarvittaessa hankealueella tarkastellaan myös tuulivoimaloiden matalataajuisen melun
vaikutuksia. Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnetaan valitun
turbiinin valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan kolmasosalle, rakennuksille, joihin melumallinnusohjelmalla tehty
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mallinnus on osoittanut korkeimman melutason. Muuntaminen ja mallintaminen tehdään
Excel-pohjaisella ohjelmalla.
Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20-200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan
kolmasosalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan rakennukselle, johon ISO 9613-2 mallinnus on osoittanut korkeimman melutason.
Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden, tieväylien ja tuulivoimaloiden yhteismelua
arvioidaan asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten sekä samankaltaisten projektien tuomien kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio
hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nykyisiin melutasoihin.
Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua
ei tarkastella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin 2 kertaa vuodessa ja ylläpidon
pääasiallisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille.
Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja
vapaa-ajan rakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä
Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvoja.
Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien aiheuttaman melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja
tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä.

Kuva 10.1.
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Melun ohjearvot
Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita. Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014.
Taulukko 10-1. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).
Ulkona

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

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

55 dB

50 dB

1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

3) 4)

Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike ja toimistohuoneet

45 dB

-

1)
2)
3)
4)

Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvoja.

Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ympäristöministeriö suosittelee käytettäväksi
seuraavia suunnitteluohjearvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012). Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä.
Taulukko 10-2.

Ympäristöministeriön
suunnitteluohjearvot.

tuulivoimarakentamisen

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot

LAeq päivä
klo 7-22

LAeq yö
klo 22-7

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

45 dB

40 dB

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien
ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla*
Muilla alueilla

40 dB

35 dB

ei sovelleta

ei sovelleta

ulkomelutason

Huomautukset

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

Matalataajuinen melu
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. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin.
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Taulukko 10-3.

10.5.4

Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot

Terssin keskitaajuus, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Painottamaton
keskiäänitaso
sisällä
Leq, 1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

Vaikutukset valo-olosuhteisiin
Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei
muodosta selkeitä varjoja. 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 havaita.
Valo-olosuhteisiin vaikuttaa myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja.
Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa
myös alueen maisemakuvaa.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO –ohjelman Shadow-moduulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” –
tilanteen mukaan, eli mallinnuksessa otetaan huomioon auringon asema horisontissa eri
kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimalaitoksien vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 70 %.
Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja
varjoksi lasketaan tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen
mallinnuksessa huomioidaan maaston korkeussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä.
Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät myös voimalaitokset ja niiden ympäristö vaikutusalueelta.
Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet eli lomakiinteistöt sekä vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden
käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodostusta.
Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista.
Suomessa on vakiintunut käytäntö verrata saatuja mallinnustuloksia Ruotsissa käytössä
oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo varjostuksen osalta on 8 tuntia varjostusta vuodessa.
Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten
arviointia.
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10.5.5

Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Merkittävä osa kuljetuksista syntyy mm. rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen
tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi
määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuulivoimalakomponenttien, kuten lapojen ja
konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voimaloiden rakenteita joudutaan mahdollisesti kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin
hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen.
Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi
tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on Liikennevirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita
8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä
maanteistä ja rautateistä sekä voimaloiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan
näkökenttään.
Tuulivoimalat ja voimajohto voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoja, sillä
niiden alueella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohto voi rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja voimajohdon risteyskohdissa.
Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle,
mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle.
Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan TraFin myöntämä lentoestelupa ennen
voimalan rakentamista. Vaikutukset arvioidaan etenkin Kajaanin ja Kuusamon lentoaseman osalta, jotka ovat hankealuetta lähimpänä sijaitsevat lentoasemat.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat
kuljetukset arvioidaan tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien
erikoiskuljetusten määrä arvioidaan erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila selvitetään
Liikenneviraston Tierekisterin tiedoista, josta on saatu mm. ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä.
Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään
tarvittaessa toimivuustarkasteluja.
Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tarkasteltu Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusalueiden perusteella.
Suunniteltujen voimajohtojen osalta tarkastellaan niiden vaikutuksia maanteihin ja rautateihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona.
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10.5.6

Vaikutukset elinkeinotoimintaan
Vaikutusten tunnistaminen
Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maankäytön vaikutusten arviointia kiinnitetään huomiota elinkeinoihin kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoimapuiston vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen, poronhoitoon sekä matkailuun.
Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen, porotalouteen ja matkailuun sekä hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan. Rakentamispaikan maanomistajan saama vuokratulo tuulivoimalasta selvästi ylittää metsätalouden tuoton eivätkä tuulivoimalat rajoita metsätalouden harjoittamista muualla tuulivoimapuiston alueella. Hankealueen kokonaispinta-alassa
rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja hankealueen tiestö paranee.
Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle
eri sektorille. Tuulivoimahanke työllistää etenkin rakentamisvaiheessa 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. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto
lisää myös kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin
lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja
elinkeinoista sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin
lähtötietoina käytetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä
vakituisille ja loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia.
Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen
mahdolliset nykyiset matkailumuodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan 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 arvioidaan mm. metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet, maakaapelilinjat sekä voimajohtoalue).
Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi
Hankealue sijoittuu Hallan paliskunnan alueelle. Paliskunta sijaitsee poronhoitolain
(848/1009) mukaisen erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen eteläpuolella. Vaikutusten arviointi poronhoitoon pyritään laatimaan Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin liiton
laatiman oppaan mukaisesti (Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa). Arvioinnissa selvitetään miten hanke vaikuttaa porolaitumiin, porojen laidunnukseen, poronhoitoon, porovahinkoihin, porojen terveyteen sekä miten hanke vaikuttaa elinkeinon
kannattavuuteen ja poronhoitokulttuuriin Hallan paliskunnassa.
Vaikutusten arvioinnissa verrataan paliskunnan laitumien ja porotalouden rakenteiden sijoittumista suhteessa tuulivoimapuiston rakenteisiin ja toimintoihin. Lisäksi arvioidaan
mm. porotalouden käytöstä poistuvat maa-alat sekä poistuvien maa-alueiden merkitys
laidunmaina. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan muiden vaikutustyyppien aiheuttamat
vaikutukset ja peilataan niiden vaikutusta porotalouden elinehtoihin alueella. Arvioinnissa
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huomioidaan myös muiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset porotalouden näkökulmasta. Tulokset esitetään kirjallisena asiantuntija-arviona sekä havainnollistavien karttaesitysten avulla. Tiedot paliskunnan porotalouteen liittyvistä rakenteista ja
laidunmaista pyritään hankkimaan paliskunnalta ja paliskunnan edustajia tullaan haastattelemaan arviointityön aikana.
10.6 Muut vaikutukset
10.6.1

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin
kohdistuvina vaikutuksina, sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät luonnonvarat
muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys). Lisäksi
arvioidaan, miten hanke vaikuttaa hankealueella tai hankkeen lähivaikutusalueella sijaitseviin maa-aineisten ottoalueisiin sekä maa-ainesten ottoalueiksi merkittyihin alueisiin.

10.6.2

Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin
Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja
viestintäyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, ilmatieteenlaitoksen säätutkat, radioita televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet).
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.
Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia.
Hankkeen vaikutukset puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan puolustusvoimien pääesikunnan lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia puolustusvoimien valvontajärjestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.
Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli
tuulivoimala on lähettimen ja vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto
häiriintyä. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä.
Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa 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.
Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen perusteella (mm. Digita).
Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 km etäisyydellä säätutkista. Lumivaaran tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin.

10.6.3

Vaikutukset ilmastoon
Tuulivoima korvaa vastaavan määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Toisaalta tuulivoima tarvitsee myös säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuodolla.
Säätövoimaa tarvitaan kuitenkin vain silloin, kun tuulivoimaa ei voida hyödyntää. Tuulivoimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen energiantuotantokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus
määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia.
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10.6.4

Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä
Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääse aiheuttamaan turvallisuusvaaraa.
Turvaetäisyydet on huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyksissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset, jne.). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida Finanssialan keskusliiton
suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013”.
YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella toteutuvatko Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoissa yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja
pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja estämiseksi.

10.6.5

Vaikutukset toiminnan jälkeen
Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maanpäälliset voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä maakaapelit jätetään maahan.
Sähkönsiirron vaikutuksia arvioidaan olettaen, että voimajohdon rakenteet puretaan tai
sähköasemat ja voimajohdot jäävät muuhun käyttöön.
Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset
vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa
otetaan kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen.

10.7 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo
nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri
hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. Hankealueen lähistölle
myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan
niiden hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä.
Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan etenkin yhteisvaikutukset Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen kanssa. Maisemavaikutusten yhteisvaikutuksissa
huomioidaan myös etäämpänä olevat tuulivoimahankkeet. Etenkin pyritään arvioimaan
miten useat voimalat vaikuttava herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet
merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet).
Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti linnuston kannalta.
Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta sekä elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten
osalta.
Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja
kuljetusreitit.
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PROKON Wind Energy Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto

LIITE 1

Liitteeseen 1 on koottu valokuvia hankealueelta sekä sen ympäristöstä. Liitteessä on myös hankkeen
esiselvitysvaiheessa tehtyjä valokuvasovitteita. Valokuvasovitteet on tehty 8 voimalalla, joiden napakorkeus on 140 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200 metriä.

Kuva 1. Kainuun vaaramaisemia Paljakan näkötornista itään.

Kuva 2. Oravijärveltä hankealueen suuntaan.
Kuva 3. Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohto ylittää Lietekyläntien hankealueen pohjoispuolella.
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Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

LIITE 1

Kuva 4. Luonnos Lietekylän havainnekuvasta. Tässä on mallinnettu kuvan päälle vaaranrinteen maanpinta ja voimaloiden hahmot. Sinisellä on vahvistettu olemassa oleva linkkimasto. Etäisyyttä lähimpiin
voimaloihin on noin 2,3 kilometriä.

Kuva 5. Luonnos Oravijärven havainnekuvasta. Kuvassa on mallinnettu kuvan päälle vaaranrinteen
maanpinta ja voimaloiden hahmot. Sinisellä on vahvistettu olemassa oleva linkkimasto. Etäisyyttä voimaloihin n. 4,1 km.
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Prokon Lumivaaran tuulivoimapuisto
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Kuvat 6 ja 7. Kesä- ja talvikuva Ukkohallan hiihtokeskuksen takarinteeltä hankealueen suuntaan. Määtänkuljun linkkimasto jää kuvan keskivaiheilla kuusten latvojen taakse.
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