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YHTEENVETO
Hanke
Rajakiiri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Yli-Kaakamoon noin 10 km etäisyydelle
Tornion ja Kemin kaupunkien keskustasta. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista, niiden
perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä, sähköasemasta sekä sähköverkkoon
liittymisen mahdollistavasta maakaapelista. Suunnitelman mukaisesti tuulipuistoon
rakennetaan 7 – 8 voimalaa.

Kuva 0-1. Yli-Kaakamon tuulipuistohankealueen sijainti.
YVA-menettelyssä
nollavaihtoehtoa:

tarkastellaan

kaikkiaan

kolmea

toteutusvaihtoehtoa

sekä

ns.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1a: Rakennetaan 8 tuulivoimalayksikköä. Voimalan yksikköteho on 3 – 6 MW,
tuulipuiston kokonaisteho 24 – 48 MW. Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 160 metriä ja
roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 240 metriä. Vaihtoehdon
VE1a mukaisesti rakennettavat voimalat on numeroitu kuvassa 0-2 seuraavasti: voimalat 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7A ja 8.
Vaihtoehto VE1b: Rakennetaan 8 tuulivoimalayksikköä. Voimalan yksikköteho on 3 – 6 MW,
tuulipuiston kokonaisteho 24 – 48 MW. Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 160 metriä ja
roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 240 metriä.
Vaihtoehdossa VE1b yhden voimalan sijainti poikkeaa vaihtoehtoon VE1a verrattuna.
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Vaihtoehdon VE1b mukaisesti rakennettavat voimalat on numeroitu kuvassa 0-2 seuraavasti:
voimalat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B ja 8.
Vaihtoehto VE2: Rakennetaan 7 tuulivoimalayksikköä. Voimalan yksikköteho on 3 – 6 MW,
tuulipuiston kokonaisteho 21 – 42 MW. Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 160 metriä ja
roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 240 metriä. Vaihtoehdon
VE2 mukaisesti rakennettavat voimalat on numeroitu kuvassa 0-2 seuraavasti: voimalat 1, 2,
3, 4, 5, 6 ja 7B.

Kuva 0-2. Yli-Kaakamon tuulipuistohankealueen toteutusvaihtoehdot.
Tuulipuiston tuottama sähkö liitetään Tornion Energia Oy:n voimajohtoon. Uusi sähköasema
sijoittuu hankealueelle. Liityntä sähköasemalle tapahtuu teiden yhteyteen sijoitettavilla
maakaapeleilla.
YVA-menettely ja kaavoitus
YVA–asetuksen (713/2006, muutos 359/2011) 6§ mukaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeissa, joissa yksittäisten laitosten
lukumäärä on vähintään 10 ja kokonaisteho vähintään 30 megawattia.
Lapin ELY-keskus on 17.12.2013 päätöksellään LAPELY/16/07.04./2013 päättänyt että
Tornion Yli-Kaakamon tuulivoimapuistohankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arvointimenettelyä. Päätöstä on perusteltu YVA-asetuksen 7§ mukaisella yksittäistapausten
harkinnalla.
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Tässä YVA-ohjelmassa esitellään hanke ja suunnitelma sen ympäristövaikutusten
arvioimiseksi. YVA-ohjelmassa esitetään olemassa olevat tiedot ympäristön nykytilasta sekä
kuvaus tehdyistä ja tehtävistä selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista.
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta arvioidaan hankkeen
ympäristövaikutukset
ja
arvioinnin
tulokset
esitetään
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa
arviointiselostuksesta antamansa lausunnon hankkeesta vastaavalle.
YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeesta. YVA-menettely on kuitenkin edellytyksenä
luville ja päätöksille, joita tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi.
Rinnakkain YVA-menettelyn kanssa toteutetaan osayleiskaavan laatiminen maankäyttö- ja
rakennuslain (312/1999) mukaisesti.
Hankkeen YVA-menettely päättyy suunnitelmien mukaan vuoden 2015 aikana. Tuulipuiston
yleiskaavoitus käynnistyy syksyllä 2014. Rakentamiseen tarvittavat luvat voidaan hakea
vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on tuotannon käynnistäminen vuoden 2016 lopussa.
Ympäristön nykytila
Tuulipuiston hankealue sijoittuu Keminmaa – Tornio välisen seututien eteläpuolelle noin 6 km
etäisyydelle Keminmaan keskustasta ja noin 10 km etäisyydelle Tornion keskustasta. Lähin
kylämäinen asuinalue Yli-Kaakamo sijoittuu noin 2 km päähän hankealueen itä/koillispuolelle. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 0,75 – 1,5 km:n etäisyydellä
hankealueen länsi-, itä- ja pohjoispuolella.
Hankealue
on
suurimmaksi
osaksi
puuttomia
hakkuualoja
sekä
metsää.
Eliömaakuntajaottelussa hankealue sijoittuu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan (Hämet-Ahti
ym. 1998). Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu keskiboreaaliselle vyöhykkeelle ja PeräPohjanmaalle Lapin kolmion lehto- ja lettokeskuksen alueelle (Hotanen ym. 2008). Suomen
suoaluejaon mukaan alue sijoittuu Pohjanmaan – Kainuun aapasuot –alueelle (Eurola ym.
1995). Lapin kolmion alueella maaperä on emäksisten ja karbonaattisten kivilajien ansiosta
useita ravinteita on kasvien käytettävissä normaalia enemmän, minkä takia useita vaateliaita
kasvilajeja esiintyy alueella runsaasti. Koivuletot ovat Lapin kolmion eräs erityispiirre samoin
kuin useiden muidenkin lettotyyppien esiintymät.
Hankealue sijoittuu lähelle meren rantaa alueelle, jolle sijoittuu jo nykyisellään runsaasti
toimintaa. Alueen keskiosiin sijoittuu kivisiä kankaita ja jäkälän peittämiä kalliopaljastumia.
Näiden yhteyteen sijoittuukin maa-aineksen ottoalueita. Hankealueella on toteutettu
runsaasti hakkuita ja koivutaimikot ovatkin tavallisia alueella. Myös aivan tuoreita
hakkuualoja esiintyy. Alueella esiintyy tuoreita kuusivaltaisia tai sekapuustoisia
kangasmetsiä, jotka ovat osin soistuneita. Alueella esiintyy myös pienialaisesti lehtomaista
kangasta. Kankaat ovat suurelta osin metsätalouskäytössä mutta jonkin verran myös
luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä kangasalueita esiintyy. Alueen soita on ojitettu. Alueella
esiintyy turvekankaiden asteelle muuttuneita soita sekä mm. karuja isovarpurämeitä. Myös
pienialaisia luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä korpialueita, kuten metsäkortekorpea,
esiintyy alueella. Kuivuneiden/kuivattujen järvien pohjille on muodostunut rämeisiä ja korpisia
alueita. Hankealueelle sijoittuu myös vanha peltoaukea. Hankealue on topografialtaan hyvin
tasainen, maanpinnan korkeus pysyttelee pääosin tasolla + 10 m.
Lapin ELY-keskukselta 5.9.2013 saatujen tietojen perusteella hankealueelle sijoittuu yksi
tiedossa oleva uhanalaisesiintymä. Perämerenmarunan esiintymä sijoittuu pohjoisemman
soranottopaikan tiehaaran tuntumaan. Laji on luonnonsuojeluasetuksessa mainittu
uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittu laji sekä
Suomen vastuulaji.
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Suunnitellun voimala-alueen läheisyydessä pesivän linnuston voidaan olettaa koostuvan
pääasiassa talousmetsien, puustoisten soiden sekä näiden reuna-alueiden lajistosta, jotka
eivät ole erityisen vaateliaita elinympäristönsä suhteen. Osansa on myös mm. hakkuita ja
maa-aineksenottoalueita suosivalla linnustolla. Alueen elinympäristöjen luonnontilaisuus on
valtaosin heikko ja mm. hakkuut ovat alueella yleisiä. Linnuille selkeästi arvokkaita
elinympäristöjä ei ole todettavissa suunniteltujen voimaloiden lähialueella. Suunniteltu
tuulivoimapuistoalue kuuluu lähes kokonaisuudessaan lintuatlaksessa ruudulle 730:338
(Tornio, Kaakamo). Lintuatlaksessa havaituista suojelullisesti arvokkaista lajeista
hankealueella elinympäristöjen perusteella voisi olettaa esiintyvän eräiden päiväpetolintujen,
kanalintujen, pöllöjen, tikkojen sekä eräiden varpuslintujen yksilöitä, jotka suosivat
elinympäristönään metsäisiä seutuja.
Lintujen muuttoaikaan Kemi-Tornion seudulla tavataan sekä alueelle pesimään saapuvia
yksilöitä että jonkin verran myös alueen yli muuttavia lintuja. Pääosin muutto suuntautuu
Perämeren pohjukassa poispäin rannikosta, mutta jonkin verran kaakko–luode suuntaisesti
matkaavat linnut seuraavat myös rannikkoviivaa. Rannikon lisäksi alueella muuton kannalta
keskeisiä ns. johtoväyliä ovat suuret joet eli Kemijoki ja Tornionjoki. Syysmuuton aikaan
pohjoisen pesimäseuduilta saapuvat linnut törmäävät rannikkoon Kemi-Tornion seudulla.
Osin saapuva muutto seurailee suurten jokien muodostamaa johtoväylää. Rannikon jälkeen
osa muuttajista lähtee seuraamaan rantaviivaa kaakkoon osan suunnatessa suoraan meren
ylle. Tämä aiheuttaa paikallisesti merkittäviäkin muuttokeskittymiä.
Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaiksi (Finiba-alue) lintualueiksi katsotut alueet ovat
Kaupunginlahti (etäisyys noin 11 km), Tornionjoen suisto (etäisyys noin 4 km) sekä
Raumonjärven pellot (etäisyys noin 6 km) (Leivo ym. 2002). Näistä Tornionjoen suiston alue
on luokiteltu myös kansainvälisesti arvokkaaksi lintualueeksi (IBA-alue). Erityisesti
suojelluiden uhanalaisten petolintulajien, sääksen, muuttohaukan, merikotkan ja maakotkan,
pesimispaikkoja ei ole tiedossa alle 5 kilometrin säteellä suunnitellussa voimala-alueesta.
Luontodirektiivin
liitteessä
IV
(a)
mainittujen
lajien
levinneisyystietojen
ja
elinympäristövaatimusten perusteella hankealueella on mahdollista esiintyä karhu, susi, ilves
saukko ja pohjanlepakko.
Hankealueella ei sijaitse varsinaisia vesistöjä. Alue on nimetty tunnuksella 84V157 ja on
nimeltään välialue.
Hankealueen pohjoispuolelle sijoittuva Lapinkula –pohjavesialue on luokiteltu luokkaan II
kuuluvaksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Osittain hankealueelle sijoittuva
pikku-Ristijärvi kuuluu luokkaan III muu pohjavesialue.
Ympäristöministeriö
on
19.2.2014
vahvistanut
Länsi-Lapin
maakuntakaavan.
Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu pääosin tuulivoimatuotantoon osoitetulle alueelle.
Tornio 2021 yleiskaavassa hankealue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.
Hankealueelle on osoitettu kaksi maa-ainestenottoaluetta ja alueen pohjoisosaan urheilu- ja
virkistyspalvelujen alue.

Arvioitavat vaikutukset
YVA-menettelyn aikana vaikutukset arvioidaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla
monipuolisesti ja laajasti. Vaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeessa ennalta arvioiden
merkittävimpiin kohteisiin. Yli-Kaakamon hankkeessa vaikutusten arvioinnin painopiste on
maisemaan, ihmisiin ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Tuulivoimaloiden
käytön aikaisten vaikutusten lisäksi arvioidaan rakentamisen sekä käytöstä poiston
aiheuttamia vaikutuksia.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus ovat oleellinen osa YVA-menettelyä. Yleisölle avoimet
esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään sekä YVA-ohjelmavaiheessa että YVAselostusvaiheessa.
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja
aikanaan
myös
arviointiselostuksesta.
Kannanotot
tulee
esittää
kirjallisena
yhteysviranomaiselle
(Lapin
ELY-keskus)
arviointiohjelman
ja
-selostuksen
nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomaisen julkaisemassa YVA-kuulutuksessa on tiedot mm.
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävillä olosta, yleisötilaisuudesta ja miten kannanottoja on
mahdollista esittää.
Hanketta varten perustetaan seurantaryhmä, joka toimii tiedon välittäjänä eri sidosryhmien,
yleisön, viranomaistahojen ja hanketta suunnittelevien välillä. Seurantaryhmän välityksellä on
mahdollista tuoda esiin eri yhteisöjen näkemyksiä ja tietoa hankkeen suunnittelua varten.
Seurantaryhmän kokoontuminen toteutetaan YVA-menettelyn aikana siinä vaiheessa, kun
luonnos YVA-selostuksesta on valmistunut.
YVA-menettelyn aikana toteutetaan kirjekysely lähiseudun asukkaille sekä vapaaajanasunnon omistajille. Kysely toteutetaan noin 5 km etäisyydellä hankealueesta.
Halukkaille tarjotaan mahdollisuus vastata kyselyyn esim. kyläyhdistysten tai muiden
hankkeen seurantaryhmään kuuluvien kontaktien kautta.
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1

JOHDANTO

Rajakiiri Oy suunnittelee 7 – 8 turbiinin tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin alueelle
sijoittuvalle Yli-Kaakamon hankealueelle. Hankealue sijoittuu Keminmaa – Tornio –välisen
seututien nro 921 eteläpuolelle noin 6 km etäisyydelle Keminmaan keskustasta ja noin 10 km
etäisyydelle Tornion keskustasta. Lähimmät suunnitellut voimalat sijaitsevat noin 1,5 – 2 km
päässä Yli-Kaakamon taajamasta länteen. Hankealueen pohjoispuolella noin 800 metrin
etäisyydellä turbiinien suunnitelluista sijoituspaikoista kulkee rautatie.

Kuva 1-1. Yli-Kaakamon tuulipuistohankkeen sijainti.
Tuulivoimalat sijoittuvat pinta-alaltaan 747 ha laajuiselle hankealueelle. Hankealue sijoittuu
kokonaan yksityisten maanomistajien kiinteistöille. Tuulivoimapuiston osalta tarkastellaan
kolmea eri toteutusvaihtoehtoa sekä 0-vaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä.
Sähkön siirto tuulivoimapuistosta sähköverkkoon toteutetaan maakaapelilla hankealueella
sijaitsevalle sähköasemalle ja edelleen Tornion Energia Oy:n voimajohtoon.
Tämä
ympäristövaikutusten
arviointiohjelma
on
suunnitelma
Yli-Kaakamon
tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta. YVA-ohjelman
on laatinut Ahma ympäristö Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Olli-Pekka Vieltojärvi (FM
biofysiikka; projektipäällikkö, YVA-ohjelman kokoaminen, melu ja välke, ilmastovaikutukset,
maankäyttö ja kaavoitus, sää- ja tuuliolosuhteet), Niina Lappalainen (FT biologia;
projektisihteeri, YVA-ohjelman kokoaminen, luontotyypit ja kasvillisuus, eläimet,
suojelualueet, muinaisjäännökset, maisema), Tuomas Väyrynen (luontokartoittaja EAT;
linnusto), Sami Hamari (FM biologia; maisema), Satu Ojala (FM limnologia ja hydrobiologia;
pintavedet), Katriina Keskitalo (FM hydrogeologia; pohjavedet, maa- ja kallioperä), Aki
Nurkkala (ins. AMK; kartta-aineistot, tiestö ja liikenne, asutus).
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2

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaa Rajakiiri Oy, joka on suomalaisten energia- ja teollisuusyritysten
omistama tuulivoimatuotantoon keskittynyt yritys. Rajakiiri Oy:n tavoitteena on rakentaa
Suomeen meri- ja maatuulivoimaa ja vastata osaltaan Suomelle asetettuihin tavoitteisiin
lisätä uusiutuvaa energiaa.
Rajakiirin osakkaita ovat EPV Energia Oy, Oy Katternö Kraft Ab, Outokumpu Oyj sekä
Rautaruukki Oyj.
Rajakiirillä on tuotantotoiminnassa oleva tuulivoimapuisto Tornion Röyttässä.

Kuva 2-1. Purjehdusta tuulipuiston edustalla. Kuva: Rajakiiri Oy
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3
3.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
YVA-menettelyn yleiskuvaus

Yli-Kaakamon tuulipuistohankkeen YVA -menettelyssä noudatetaan lakia (468/1994, muutos
458/2006)
ja
asetusta
(713/2006,
muutos
359/2011)
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä. Muutos 359/2011 astui voimaan huhtikuussa 2011 ja se laajensi YVA asetuksen 713/2006 hankeluettelon käsittämään myös tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten
laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia.
Yli-Kaakamon hankkeessa voimaloiden lukumäärä ja kokonaisteho alittaa selvästi YVAasetuksen muutoksessa 359/2011 asetetut määritelmät YVA-menettelyn soveltamiselle.
Lapin ELY-keskus on 17.12.2013 tekemällään päätöksellä (LAPELY /16/07.04/2013)
päättänyt, että Tornion Yli-Kaakamon tuulivoimapuistohankkeeseen sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, YVA-asetuksen 7§ mukaisesti.
Arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle eli Lapin
ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (Kuva 3-1).

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTIOHJELMASTA
KUULEMINEN

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
OHJELMASTA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS

ARVIOINTISELOSTUKSESTA
KUULEMINEN

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
SELOSTUKSESTA
LAUSUNTO JA
ARVIOINTISELOSTUS
LUPAHAKEMUKSIEN
LIITTEEKSI

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

PÄÄTÖKSESTÄ KÄYTÄVÄ ILMI,
MITEN ARVIOINTISELOSTUS JA
LAUSUNTO OTETTU
HUOMIOON

Kuva 3-1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku.
YVA-ohjelmassa esitellään hanke ja suunnitelma sen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja ohjelman nähtävillä olosta ja järjestää
hankkeen vaikutusalueella yleisötilaisuuden, jossa kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää
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mielipiteitään arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta. Ohjelmasta annettujen lausuntojen,
mielipiteiden, yleisötilaisuudessa esille tulleiden seikkojen ja muun lisäinformaation pohjalta
yhteysviranomainen
antaa
ohjelmasta
lausuntonsa,
joka
tulee
huomioida
ympäristövaikutusten arvioinnissa.
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta arvioidaan hankkeen
ympäristövaikutukset
ja
arvioinnin
tulokset
esitetään
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa. YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa
arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja järjestää yleisötilaisuuden. Selostuksesta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen selvitysten
riittävyydestä. Yhteysviranomainen laatii selostuksesta oman lausuntonsa. YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa lausunnon
hankkeesta vastaavalle.
YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeesta. YVA-menettely on kuitenkin edellytyksenä
luville ja päätöksille, joita tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi. Lupia tai niihin rinnastettavia
päätöksiä haettaessa arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään
hakemuksiin. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus ovat oleellinen osa YVA-menettelyä. Yleisölle avoimet
esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään sekä YVA-ohjelma- että YVAselostusvaiheessa.
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja
aikanaan
myös
arviointiselostuksesta.
Kannanotot
tulee
esittää
kirjallisena
yhteysviranomaiselle arviointiohjelman ja -selostuksen nähtävilläoloaikana.
Yhteysviranomaisen julkaisemassa YVA-kuulutuksessa on tiedot mm. YVA-ohjelman ja selostuksen nähtävillä olosta, yleisötilaisuudesta ja miten kannanottoja on mahdollista
esittää. Kuulutus julkaistaan hankkeen vaikutusalueen kuntien (Tornio, Kemi, Tervola)
ilmoitustauluilla,
sanomalehdessä
tai
-lehdissä
sekä
internetissä
osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_ja_luvat/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet?n5=2
→
Vireillä olevat YVA-hankkeet.
Hanketta varten perustetaan seurantaryhmä, joka toimii tiedon välittäjänä eri sidosryhmien,
yleisön, viranomaistahojen ja hanketta suunnittelevien välillä. Seurantaryhmän välityksellä on
mahdollista tuoda esiin eri yhteisöjen näkemyksiä ja tietoa hankkeen suunnittelua varten.
Seurantaryhmän kautta saadaan esiin myös siihen osallistuvien viranomaistahojen
näkemykset hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä. Yli-Kaakamon tuulipuistohankkeen
seurantaryhmään kutsutaan seuraavat tahot:
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Tornion kaupunki
Metsähallitus
Fingrid Oyj
Ilmailulaitos Finavia
Tornion Energia Oy
Kaakamon kylätoimintayhdistys ry
Laivaniemen-Kyläjoen kyläyhdistys ry
Lapin luonnonsuojelupiiri ry
Tornion luonnonsuojeluyhdistys
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Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tornion riistanhoitoyhdistys
Tornionseudun Metsästysseura r.y.
Alatornion metsästysseura ry
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Pohja
Seurantaryhmään osallistuu lisäksi hankkeesta vastaavan (Rajakiiri Oy) ja YVA-konsultin
(Ahma ympäristö Oy) edustajat. Seurantaryhmään täydennetään tarvittaessa YVAmenettelyn kuluessa.
Seurantaryhmä kutsutaan koolle siinä vaiheessa kun luonnos ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta on valmistunut. Tarvittaessa järjestetään myös muita kokouksia YVAmenettelyn aikana.

3.3

Aikataulu

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava:
YVA-ohjelma
YVAn työvaihe
YVA-selostus valmis
Osayleiskaava
Rakentamiseen tarvittavat luvat
Tekninen suunnittelu
Rakentamisen aloitus
Tuotannon käynnistyminen

3.4

maaliskuu 2014
elo-marraskuu 2014
marras-joulukuu 2014
2014 – 2015
2015
2014 – 2015
2016
2016 loppu – 2017 alku

YVA-menettelyn ja kaavoitusmenettelyn yhteensovittaminen

Rinnakkain YVA-menettelyn kanssa toteutetaan osayleiskaavan laatiminen maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL 132/1999) mukaisesti. Kaikki YVA-menettelyä varten tehtävät selvitykset
ovat käytettävissä myös kaavoitusmenettelyssä. YVA-menettelyssä pidettävissä
seurantaryhmän
kokouksissa
sekä
yleisötilaisuuksissa
käsitellään
myös
kaavoitusmenettelyä. Kaavoitusmenettely ja sen tarkempi aikataulu esitetään virallisesti
osayleiskaavan laadinnan yhteydessä (osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa).
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RAJAKIIRI OY, YLI-KAAKAMON TUULIPUISTOHANKE
YVA-MENETTELY
ALUSTAVA AIKATAULU
21.3.2014
2013
VI

VII VIII IX

2014
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

2015
X

XI

XII

I

II

III

IV

YVA-ohjelma
YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle
Julkinen nähtävillä olo
Yleisötilaisuus 1.
Yhteisviranomaisen lausunto
YVA-selostus
YVA-selostusluonnos
Seurantaryhmän kokous
YVA-selostus yhteysviranomaiselle
Julkinen nähtävillä olo
Yleisötilaisuus 2.
Yhteysviranomaisen lausunto

Perustilaselvitykset / Erillisselvitykset
Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset
Linnusto
Lepakko
Muinaisjäännökset
Melu- ja välkemallinnus
Näkymäalueanalyysi ja maisema
Asukaskysely (sosiaalisten vaikutusten arviointi)

Kuva 3-2. YVA-menettelyn päävaiheet ja aikataulu.
Vaikutusten arviointi ja osallistuminen sovitetaan yhteen YVA- ja kaavatyössä.
Erillisselvitysten tuloksia käytetään sekä kaavoitus- että YVA-menettelyssä. YVA-menettelyn
seurantaryhmän kokouksissa sekä yleisötilaisuuksissa käsitellään myös kaavoitusta.

12
Rajakiiri Oy
Yli-Kaakamon tuulipuistohanke
YVA-ohjelma

4

HANKE JA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT

4.1
4.1.1

YVA-selostuksessa arvioitavat vaihtoehdot
Tuulipuiston toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten
toteutusvaihtoehtoja:

arviointiohjelmavaiheessa

hankkeelle

esitetään

seuraavia

Vaihtoehto

Kuvaus

Vaihtoehto VE0

Hanketta ei toteuteta, alueelle ei rakenneta tuulivoimaloita.

Vaihtoehto VE1a

Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 8 kpl. Tuulipuiston
kokonaisteho 24 - 48 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin
korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan
kokonaiskorkeus noin 240 metriä. Vaihtoehdon VE1a mukainen
toteutus on esitetty kuvassa 4-1 (voimalat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A ja 8).

Vaihtoehto VE1b

Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 8 kpl. Tuulipuiston
kokonaisteho 24 - 48 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin
korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan
kokonaiskorkeus noin 240 metriä. Vaihtoehtoon VE1a verrattuna
yhden voimalan sijainti muuttuu. Vaihtoehdon VE1b mukainen
toteutus on esitetty kuvassa 4-2 (voimalat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B ja 8).

Vaihtoehto VE2

Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 7 kpl. Tuulipuiston
kokonaisteho 21 - 42 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin
korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan
kokonaiskorkeus noin 240 metriä. Vaihtoehdon VE2 mukainen
toteutus on esitetty kuvassa 4-3 (voimalat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7B).
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Kuva 4-1. Tuulivoimaloiden sijainnit vaihtoehdossa VE1a.

Kuva 4-2. Tuulivoimaloiden sijainnit vaihtoehdossa VE1b.

14
Rajakiiri Oy
Yli-Kaakamon tuulipuistohanke
YVA-ohjelma

Kuva 4-3. Tuulivoimaloiden sijainnit vaihtoehdossa VE2.
4.1.2

Sähkönsiirto

Sähkön siirtämiseksi tuulivoimapuistosta sähköverkkoon on suunnitelma, jossa tuulipuisto
yhdistetään maakaapelilla sähköasemalle ja edelleen hankealueen vieressä kulkevaan
Tornion Energia Oy:n voimajohtoon.
4.1.3

Tulotiet hankealueelle

Hankealueelle kuljetaan Keminmaan suunnasta aluksi seututietä nro 921 ja edelleen
yhdystietä 19520. Hankealueelle johtaa yksityinen autotie, jota nykyisin käytetään
pääasiassa kiviaineksen kuljetuksiin. Hankealueelle johtavaa tiestöä tulee kunnostaa ja
vahvistaa tuulivoimaloiden komponenttien kuljettamisen mahdollistamiseksi.

4.2

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Joulukuussa 2008 Euroopan unionin hyväksymällä ilmasto- ja energiapaketilla EU teki
itsestään ainoan teollisuusmaa-alueen, joka on sopinut sitovista tavoitteista. EU-maat
sopivat, että jokainen jäsenmaa sitoutuu vähentämään kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä. Kyseinen 20 prosentin vähennys lasketaan vuoden 1990 tasosta.
Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energioiden osuutta noin 20 prosenttiin EU:n
energian loppukulutuksesta. Sopimuksessa painotettiin myös energiatehokkuuden lisäämistä
vuoteen 2020 mennessä. Näitä EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteita kutsutaan usein
20-20-20 tavoitteiksi. Tehty sopimus on tullut voimaan vuoden 2013 alusta lähtien.
Vuonna 2012 ainoastaan 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta tuotettiin tuulivoimalla (VTT
2013). Suomessa parhaiten tuulivoimalle soveltuvia alueita löytyy mereltä, rantojen
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läheisyydestä ja sisämaasta korkeilla alueilla. Jotta Suomella olisi mahdollisuus saavuttaa
Euroopan komission 20-20-20 tavoitteet, on se määrittänyt tiettyjä keinoja pitkän aikavälin
ilmasto- ja energiastrategiassaan. Lisäystavoite uusiutuvan energian käytöstä on
äärimmäisen haastava ja sen saavuttamiseksi on Suomen panostettava uusituvan energian
tuotantomuodon lisäämiseen.
Tuulivoiman näkökulmasta, tavoitteen saavuttamiseksi tuulivoimaloiden on tuotettava 6 TWh
energiaa
vuonna
2020.
6
TWh
energiaa
vastaa
noin
6
prosenttia
kokonaissähkönkulutuksesta. Samalla se tarkoittaa 2 000 – 3 000 MW rakennettua
kapasiteettia paikasta riippuen. Lisäksi vuoteen 2025 ulottuvassa energia- ja
ilmastostrategissa on asetettu 9 TWh tavoite.

Kuva 4-4. Rannikolle rakennettu tuulivoimapuisto. Kuva: Rajakiiri Oy.

4.3

Hankkeen tekninen kuvaus

Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle rakennettaisiin korkeintaan 8
tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat noin 3 – 6 megawattia (MW).
Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 21 – 48 MW. Yli-Kaakamon tuulivoimapuisto koostuu
tuulivoimaloista, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä, sähköasemasta
sekä sähköverkkoon liittymisen mahdollistavasta voimajohdosta/maakaapelista.
Tuulivoimalaitoksen maksimihyötysuhde on teoriassa 59 prosentin luokkaa. Käytännössä
kuitenkin roottorinhyötysuhde on maksimissaan noin 50 prosenttia. Häviö syntyy esimerkiksi
siksi, että roottori pystyy hyödyntämään virtauksesta ainoastaan pyörimisakselin suuntaisen
nopeuskomponentin ja ilmavirtaus on usein turbulenttista. Roottorin lisäksi
hyötysuhdehäviötä syntyy pieniä määriä mekaanisessa voimansiirrossa. (Motiva 1999)
4.3.1

Voimalatyyppi ja -koko

Yksittäinen tuulivoimalaitos muodostuu perustuksen päälle asennettavasta tornista, 3lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Voimaloissa on yleensä putkirakenteinen
standarditerästorni, jonka perustukset ovat betonia. Torni voi olla myös ns. hybriditorni, jossa
on käytetty sekä betonia että teräsrakennetta.. Yli-Kaakamon hankkeessa yksittäinen
tuulivoimalaitos koostuisi noin 160 metriä korkeasta tornista sekä turbiinista, jonka halkaisija
olisi 150 metriä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi noin 240 metriä. Suunnitelmien
mukaan turbiinien yksikköteho tulee olemaan 3 – 6 MW.
Tuulivoimalaitokset varustellaan Trafin ja Finavian edellyttämin lentoestevaloin.
Lentoestevaloja
koskevat
tarkemmat
vaatimukset
määritellään
Liikenteen
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turvallisuusvirastolta (TraFi) haettavassa lentoesteluvassa. TraFi edellyttää 12.11.2013
päivätyssä ohjeistuksessaan (TraFi 2013) konehuoneen päälle sijoittuvan lentoestevalon
olevan päiväaikaan suuritehoinen (100 000 cd tai 2x 50 000 cd) vilkkuva valkoinen valo,
hämärällä suuritehoinen (20 000 cd tai 2 x 10 000 cd) vilkkuva valkoinen valo ja yöaikaan
suuritehoinen (2 000 cd) vilkkuva valkoinen tai keskitehoinen (2 000 cd) vilkkuva punainen tai
keskitehoinen (2 000 cd) kiinteä punainen valo. Mikäli voimalan maston korkeus on
vähintään 105 m, tulee maston välikorkeuksiin puuston yläpuolelle sijoittuvalla osuudella
sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 m, välein. Valojen sijainti ja
lukumäärä on suunniteltava siten, että vähintään yksi konehuoneen ja kaksi kunkin
välikorkeuden estevaloista on havaittavissa kaikista ilma-aluksen lähestymissuunnista
voimalan rakenteiden estämättä. Tuulivoimapuiston lentoestevalojen tulee välähtää
samanaikaisesti. Nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli
5000 m ja 10 %:iin näkyvyyden ollessa yli 10 000 m. Ympäristöön välittyvän valomäärän
vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että
puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien
valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla
pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisällä merkittävästi muita
korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. (Trafi 2013)

Kuva 4-5. Vasemmalla 3 MW:n tuulivoimalaitos, jonka tornin alaosa on betonia ja yläosa
terästä, napakorkeus ja roottori ovat 100 m (kuva: WinWinD). Oikealla on periaatekuva
tuulivoimalasta (kuva: planete-energies.com).
4.3.2

Tuulivoimaloiden perustaminen

Tuulivoiman perustusten päätyypit ovat maanvarainen perustus, ankkuroitu perustus (kallio)
ja paalutettu perustus. Perustamissyvyys on kaikilla kolmella noin kolmen metrin luokkaa.
Maanvaraisessa ja paalutetussa perustuksessa halkaisija on noin 20 ja ankkuroidussa 14
metriä. Hankkeessa käytettävä tuulivoimaloiden perustamistapa selviää myöhemmin
tapahtuvassa hankkeen teknisessä suunnittelussa.
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Kuva 4-6. Tuulivoimalan betonilaatta ennen sen peittämistä maa-aineksilla (kuva: Vetrna
energie HL, www.vehl.cz).
4.3.3

Raivaukset ja tiestö

Puusto ja muu korkeampi kasvillisuus raivataan tuulivoimalan ympäriltä rakennus- ja
asennustöitä varten noin 1 hehtaarin alueelta. Kuljetettavat tuulivoimalakomponentit vaativat
hyötyleveydeltään vähintään 5 metriä leveän tien.

Kuva 4-7. Tuulivoimalaitoksen koneiston kuljetusta (kuva: WinWinD, www.winwind.com).
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4.3.4

Sähkönsiirto

Tuulivoimalaitokset kytketään toisiinsa 20 kV:n maakaapeleilla, jotka kaivetaan noin metrin
syvyyteen ja mahdollisuuksien mukaan teiden yhteyteen.

Kuva 4-8. Tuulipuiston sisäisen tiestön rakennekuva (Rajakiiri Oy).
Kaapelit yhdistetään sähköasemalla, josta sähkö siirretään Tornion Energia Oy:n
voimalinjaan. Puiston sisäisen sähköaseman rakentamista varten on varattava muutaman
hehtaarin alue.
4.3.5

Tuulivoimaloiden kunnossapito

Huoltokäyntejä on tarpeen tehdä kullakin tuulivoimalalla 1-2 kertaa vuodessa huoltoohjelman mukaan, saman verran tulee lisäksi ns. ennakoimattomia huoltokäyntejä. Yhteensä
huoltokäyntejä tulee siis vuosittain arviolta 2-4 voimalaitosta kohden.
4.3.6

Voimaloiden käytöstä poisto

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on 20 – 30 vuotta. Tuulipuistoon voi tulla kaksi
elinkaarta, jolloin koneistoja uusimalla tuulipuiston käyttöikää voidaan pidentää noin 50
vuodeksi.
Voimaloiden käytöstä poistamisen jälkeen perustukset ja kaapelit jätetään paikoilleen tai
puretaan sen mukaisesti, mitä yhtiön ja maanomistajien välillä on sovittu, ottaen huomioon
viranomaismääräykset. Tämän hetken tiedon mukaan todennäköisin vaihtoehto on
maisemointi.

4.4
4.4.1

Liittyminen muihin hankkeisiin
Tuulivoimahankkeet

Perämeren rannikkoseudulle sijoittuu monia tuulivoimahankkeita. Hankkeiden tila vaihtelee
suunnitteluvaiheissa olevista rakennusvaiheessa oleviin tai jo toiminnassa oleviin
tuulipuistoihin.
Rajakiiri Oy:llä on tuotannossa oleva 8 turbiinin tuulipuisto Tornion Röyttässä (Puuska).
Suunnitteilla on puiston laajennus Röyttään (Puuska2), tuulipuisto merialueelle Röyttän
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edustalle (Kiiri) sekä tuulipuiston Simoon (Seipimäki ja Tikkala). Simon ja Iin kuntien alueella
on useita tuotannossa olevia tuulipuistoja ja myös suunnitteilla on useita hankkeita.
Kuvassa 4-9 on esitetty Yli-Kaakamon hankealueen läheisyyteen sijoittuvat
tuulipuistohankkeet. Tietoja tuulivoimahankkeista on haettu Suomen tuulivoimayhdistyksen ja
hankevastaavien internet-sivuilta sekä yhteysviranomaiselta. Taulukossa 4-1 on hankkeet
esitetty yksityiskohtaisemmin.
Taulukko 4-1. Yli-Kaakamon hankealueen lähialueelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet.
Tuotannossa olevat tuulipuistot
Hankkeen nimi ja sijainti

Hankevastaava

Voimaloiden lukumäärä

Puuska, Tornio

Rajakiiri

Ajos, Kemi

Innopower

10

Onkalo, Simo

Tuuliwatti

3

Putaankangas, Simo

Tuuliwatti

3

Leipiö, Simo

Tuuliwatti

4

Vatunki, Ii

Vapo

8

Nyby, Ii

Taaleritehdas

8

Olhava, Ii

Tuuliwatti

8

8

Suunnitteilla olevat tuulipuistot
Hankkeen nimi ja sijainti

Hankevastaava

Puuska 2, Tornio

Rajakiiri

5

Kiiri, Tornio

Rajakiiri

14

Ajos, Kemi

Innopower

n. 60

Seipimäen ja Tikkalan tuulipuisto, Simo

Rajakiiri

n. 40

Simon tuulivoimapuistot (Karsikko,
Leipiö, Halmekangas ja Onkalo), Simo
Myllykangas, Ii

Tuuliwatti
Taaleritehdas

Voimaloiden lukumäärä

44-46
19
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Kuva 4-9. Yli-Kaakamon hankealue suhteessa
tuulipuistohankkeisiin. Aluerajaukset suuntaa-antavia.

pohjoisen

Perämeren

seudun

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan osaltaan kaikki pohjoisen Perämeren
rannikolle sijoittuvat tuulivoimahankkeet.
4.4.2

Muut hankkeet

Alueelle sijoittuvat Rajakankaan avolouhos itse hankealueella sekä Kehäkankaan louhos
hankealueen eteläpuolella. Hankealueen läpi kulkevaa tietä (kehäkankaantie) käytetään
maa-ainestenoton kuljetuksiin. Hankealueen itäpuolelle sijoittuu moottorirata. Pohjoispuolelle
sijoittuvat ravirata, jolla on ympäristölupa moottorikelkka-ajolle, ja Lemminkäinen Infra Oy:n
murskaamo.
Rajakankaan avolouhoksella on aluehallintoviraston 12.2.2010 Maansiirto Veikko Mykkälälle
myöntämä ympäristölupa maa-ainesten ottamiseksi tilalta Kallio RN:o 29:35. Ympäristölupa
on voimassa vuoteen 2018 saakka.
Kehäkankaan louhoksen osalta KTK-Tornio Oy:lle on 15.5.2012 myönnetty ympäristölupa
betoni-, tiili- ja asfalttijätteen vastaanottoon ja murskaukseen sekä kallion louhintaan ja
louheen murskaukseen. Ympäristölupa on voimassa vuoteen 2020 saakka.
Lemminkäinen Infra Oy:llä on ympäristölupa asfalttiasemalle, uusiasfaltin valmistukselle ja
kierrätysasfaltin vastaanotolle ja murskaukselle raviradan läheisyydessä.
Länsi-Pohjan Moottorikelkkailijat ry:lle on myönnetty 18.10.2011 ympäristölupa Laivakankaan
raviradan tilalle Snowcross-radalle
.
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA NIIHIN
RINNASTETTAVAT PÄÄTÖKSET
5.1

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta hankkeisiin
säädetään lailla ja valtioneuvoston asetuksella (YVAA, 713/2006). YVA-menettelyn
perusajatuksena on, että sen avulla minimoidaan ja ennalta ehkäistään hankkeen
negatiivisia ympäristövaikutuksia ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely jakautuu kahteen eri vaiheeseen. YVAL 6 §:n
mukaiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja YVAL 12 §:n mukaiseen
yhteysviranomaisen lausuntoon.
Tuulivoimahankkeeseen on sovellettava YVA-lain mukaista menettelyä, mikäli hankkeen
tuulivoimaloiden lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai niiden kokonaisteho on vähintään
30 MW (1.6.2011 lähtien, YVAA 6 § kohta 7e). Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista
yksittäistapauksessa YVA-menettelystä annetun lain (458/2006) 4.2 §:ssä tarkoitettuun
hankkeeseen on annetun lain (713/2006) 7 §:n mukaan tarkasteltava erityisesti hankkeen
ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta. Yli-Kaakamon tuulivoimahankkeesta
toteutettiin YVA-menettelyn soveltamisen tarveharkinta. Lapin ELY-keskuksen 17.12.2013
antaman päätöksen mukaan hankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (LAPELY/16/07.04./2013 07.01.04.00).
YVAL 6 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta
vastaava taho toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Tuulivoimahankkeessa
yhteysviranomainen
on
aina
paikallinen
ELY-keskus.
Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) selvitetään muun muassa toteuttamisvaihtoehtoja, miten
ympäristöarvioinnit tehdään ja miten osallistuminen järjestetään. Hankkeesta vastaava taho
selvittää hankkeen ja vaihtoehtojen vaikutukset ja laatii ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen. YVAL 12 §:n mukaan YVA-menettely päättyy, kun ELY-keskuksen
yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.

Kuva 5-1. Tuulivoimala (Kuva: Rajakiiri Oy)
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5.2

Kaavoitus

Mahdollisuus alueen käyttämiseen tuulivoimaloiden sijoituspaikkana tulee lähtökohtaisesti
ratkaista kaavalla. Kaava voi alueen luonteesta ja hankkeen koosta riippuen olla maakunta-,
yleis- tai asemakaava. Kaavoituksen tarkoitus on turvata asukkaiden ja muiden osallisten
vaikutusmahdollisuudet ja samalla varmistaa riittävä vaikutusten selvitys ja arviointi.
Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten
lupamenettelyjä
koskevat
ohjeet
(Ympäristöministeriö
2012)
tuulivoimarakentamisen edellyttämän kaavoituksen tasoa seuraavasti:

arviointia ja
määrittelee

”Alueidenkäytön yksityiskohtainen suunnittelu edellyttää hankkeen sijainnista riippuen
tarkkuustasoltaan erilaista suunnittelua. Harkittaessa tarvittavan kaavamuodon valintaa
asemakaavan ja suoraan tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan välillä tulee
ensisijaisesti tarkastella alueen muita maankäyttötarpeita, näiden merkittävyyttä ja
yhteen sovittamisen tarvetta tuulivoimarakentamisen kanssa.
Asemakaavaa tulee käyttää tilanteissa, joissa tuulivoimarakentaminen on tarpeen
määritellä tarkasti suhteessa alueen muuhun maankäyttöön ja kaavan vaikutusten
arviointi edellyttää tarkkaa sijainnin ohjausta esimerkiksi meluvaikutusten vuoksi.
Tyypillisiä tällaisia alueita ovat taajamien läheiset alueet sekä teollisuus- ja satamaalueet.
Suoraan tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa voidaan käyttää tilanteissa,
joissa muun maankäytön yhteensovittaminen tuulivoimarakentamisen kanssa voidaan
ratkaista asemakaavaa yleispiirteisemmässä mittakaavassa, esimerkiksi 1:10000.
Tyypillisiä tällaisia alueita ovat merialueet sekä sisämaan maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet.”
Tuulivoimayleiskaava laaditaan tässä ohjelmassa kuvatun YVA-menettelyn rinnalla.
Yleiskaavan valmistelu on ohjelmoitu niin, että tuulivoimapuiston toteuttamisen vaihtoehdot
tutkitaan
ja
niiden
vaikutukset
arvioidaan
YVA-menettelyssä.
Yleiskaavan
valmisteluaineistoon liitetään YVA:ssa tehty vaihtoehtotarkastelu ja –vertailu. Yleiskaava
laaditaan vertailun tuloksena valitun vaihtoehtoon perustuen. . Hankealueen maankäyttöä ei
ole toistaiseksi ohjattu yleis- tai asemakaavalla.
Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa
hankealueella on voimassa Länsi-Lapin
ympäristöministeriössä 19.2.2014.

laadittaessa. Yli-Kaakamon
maakuntakaava, joka on

tuulipuiston
vahvistettu

Kaavoituksella ei voida ratkaista erityislainsäädännön piiriin kuuluvia asioita. Tuulivoimalan
toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää esimerkiksi ilmailulain (1194/2009) mukaista
lentoestelupaa, vesilain (587/2011, VL) mukaista vesilupaa, ympäristönsuojelulain (86/2000,
YSL) mukaista ympäristölupaa tai YVA-lain (468/1994) mukaista ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.

5.3

Hankkeen tekninen suunnittelu

Hankkeen toteuttamissuunnittelua on tehty ja tehdään vuosien 2013-2015 aikana.

5.4

Sopimukset maanomistajien kanssa

Hankealue sijoittuu kokonaan yksityisten maanomistajien omistamille maille. Maanomistajat
ovat tehneet maanvuokrausta koskevan sopimuksen hankevastaavan kanssa.
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5.5

Rakennuslupa

Tuulivoimalan rakentamisen edellytyksenä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999,
muutos
1.4.2011)
mukainen
rakennuslupa.
Lupaviranomainen
on
kunnan
rakennusvalvontaviranomainen.
Lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa sekä
kohteen pääpiirustukset (MRL 131 §). Hakemukseen tulee myös liittää selvitys hankkeen
vaikutuksista maisemaan ja naapureihin sekä selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista
muista tuulivoimaloista (MRA 64 §). Mikäli tuulivoimahankkeeseen on sovellettu YVAmenettelyä, tulee lupahakemukseen mukana toimittaa YVA-lain mukainen arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Mikäli tuulivoimalalle on myönnetty muita lupia,
kuten vesilupa, ympäristölupa tai lentoestelupa, tulee nekin liittää hakemukseen.
Rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan MRL 134 §:n perusteella lykätä mikäli
mahdollinen ympäristölupa-asia on ratkaisematta.
Rakennuslupahakemuksen käsittelystä tulee hankkeesta vastaavan tahon tiedottaa
rakennuspaikalla. Vastaavan tahon pitää aina kuulla naapureita ja lisäksi pyytää lausunto
ELY-keskukselta, mikäli rakennusalue sijoittuu maakuntakaavassa virkistys- tai
suojelualueeksi varatulle alueelle tai luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle (MRL
133 §).
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset on säädetty erikseen asemakaava-alueella MRL
135 §:ssä ja asemakaava-alueiden ulkopuolella MRL 136 §:ssä. Luvan myöntäminen
perustuu pelkästään lupaedellytysten täyttymiseen eikä esimerkiksi hankkeen
tarkoituksenmukaisuuteen. Rakennusluvan mukainen rakennustyö on aloitettava kolmen
vuoden kuluessa, ja rakentaminen on saatava päätökseen viiden vuoden kuluessa luvan
myöntämisestä.
Uuden voimajohdon osalta hankevastaavan tulee ennen hankkeen toteuttamista hakea
sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa Energiavirastolta. Lupahakemukseen liitetään
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen lausunto.
Rakentamislupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa, vaan siinä todetaan sähkön
siirtotarve.
Voimalaitosten osien kuljettamiseen tieverkolla tarvitaan erikoiskuljetusjärjestelyjä, joissa
lupaviranomaisena toimii keskitetysti Suomessa Pirkanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.

5.6

Ympäristölupa

Tuulivoimarakentaminen voi tietyissä tapauksissa vaatia ympäristönsuojelulain (86/2000,
YSL) mukaisen ympäristöluvan. Ympäristölupa on tarpeellinen silloin kun tuulivoimalan
toiminnasta voi aiheutua tai aiheutuu naapuruussuhdelaissa (26/1920, NaapL) kuvattua
kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutuksia (YSL 28.2 § 3 kohta, NaapL 17.1 §).
Tuulivoimalan maisemavaikutukset eivät aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

5.7

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa

Hankealueelta mahdollisesti löytyvien luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitettujen eläinlajien, 42
§:n rauhoitettujen kasvilajien tai 47 §:n erityisesti suojeltavien lajien osalta ensisijainen
toimenpide on hankkeen suunnittelu siten, että vältetään vahingoittamasta eläimiä tai
kasveja. ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa em. rauhoitussäännöksistä, jos lajin
suojelutaso säilyy suotuisana. ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa
myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV eläimiä tai kasveja koskevista kielloista.
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5.8

Lentoestelupa

Käytännössä kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä lentoasemia ja yli 60 metriä
korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat ilmailulain (1994/2009) mukaisen
lentoesteluvan. Luvan tarve määritellään tarkemmin ilmailulain 165 §:ssä. Lentoesteluvan
myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi. Lupa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto
TraFilta jokaiselle tuulivoimalalle erikseen. Lupahakemukseen liitetään Finavialta pyydettävä
lausunto.
Ilmailulain mukaan tuulivoimala tai muu korkea rakennelma ei saa häiritä ilmailua palvelevia
laitteita tai lentoliikennettä eikä aiheuttaa minkäänlaista muuta vaaraa lentoturvallisuudelle.
Ilmailulain 165 §:n mukaan hakemukseen tulee liittää Finavian antama lausunto.
Ilmailulain
165
§:n
perusteella
Liikenteen
turvallisuusvirasto
voi
vapauttaa
luvanvaraisuudesta esteen, jolla ei ole vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin eikä
lentomenetelmiin tai joka sijaitsee olemassa olevan esteen välittömässä läheisyydessä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa esteiden rakennetta tai vastaavia teknisluonteisia
seikkoja koskevia tarkempia määräyksiä. Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenteen
turvallisuusvirasto voi antaa luvan esteen, kuten tuulivoimalan, asettamiseen. Lupa on
myönnettävä, jos luvan epääminen aiheuttaisi maanomistajalle tai siihen kohdistuvan
erityisen oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa verrattuna esteestä aiheutuvaan haittaan
lentoliikenteen sujuvuudelle. (Ympäristöministeriö 2012)
Lentoesteet on merkittävä Liikenteen turvallisuusviraston antamien määräysten mukaisesti.
Lentoesteluvassa määritellään kohteelle mahdollisesti tarvittavat lentoestemerkinnät päiväja yötoimintaa varten. Päivämerkintöjä ovat valkoiset valot ja yömerkintöjä valkoiset tai
punaiset valot (TraFi 2013). Liikenteen turvallisuusvirasto voi lisäksi ilmailulain 166 §:n
nojalla määräyksellään tai päätöksellään kieltää lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavan tai
liikenteen
sujuvuutta
merkittävästi
haittaavan
tuulivoimalan
rakentamisen.
(Ympäristöministeriö 2012)
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6 YHTEENSOVITTAMINEN MUUSSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
EDELLYTETTYJEN SELVITYSTEN KANSSA
6.1

Natura-arviointi

Luonnonsuojelulain 1096/1996 65§:n mukaan Natura-arviointi on toteutettava, jos hanke
yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää
Natura-alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. Mikäli on epäselvää tarvitaanko varsinaista Naturaarviointia, voidaan ensin toteuttaa Natura-arvioinnin tarveharkinta.

6.2

Puolustusvoimien lausunto

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimalat saattavat
aiheuttaa häiriötä ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria
kohteita. Mahdolliset häiriöt voivat näkyä tutkassa varjostumina ja ei-toivottuina
heijastuksina, jotka voivat varjostaa varsinaisia tutkamaaleja sekä näkyä itse tutkassa.
(Ympäristöministeriö 2012)
Tuulivoimasuunnittelussa ja -rakentamisessa tulee huomioida puolustusvoimien
maanpuolustukselliset tarpeet ja turvata niille alueelliset edellytykset. Näihin edellytyksiin ja
tarpeisiin kuuluu riittävä tila varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle,
varalaskupaikoille sekä valvontajärjestelmille. Tuulivoimaa ei siis tule suunnitella tai rakentaa
varuskunta-alueille, sotilaskäytössä olevien lentokenttien ja varalaskupaikkojen läheisyyteen
eikä harjoitus- ja ampuma-alueiden yhteyteen tai läheisyyteen. Myöskään suoja-alueille ei
tule suunnitella tuulivoimaloita. (Ympäristöministeriö 2012)
Puolustusvoimat antaa pyydettäessä lausunnon hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien
toimintaan. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan puolustusvoimien hyväksyntä. Maankäyttö- ja
rakennuslain 77 b § kohdan 2 perusteella suunnitellun tuulivoimarakentamisen ja muun
maankäytön tulee sopeutua maisemaan ja ympäristöön. Lakiehdotuksen ko. kohdan
perustelujen mukaan tuulipuiston ympäristöön sopeutumisessa tulee ottaa huomioon myös
puolustusvoimien toimintaedellytykset.
Tuulivoimarakentamisessa
on pystyttävä ottamaan
huomioon
puolustusvoimien
lakisääteisten tehtävät niin normaali- kuin poikkeusoloissa (Laki puolustusvoimista 551/2007
ja aluevalvontalaki 755/2000). Aluevalvontalain 12 § koskee lähinnä merialueille
rakennettavaa tuulivoimaa.
Tuulivoimahankkeisiin tarvittava puolustusvoimien lausunto tulee pyytää Pääesikunnalta.
Pääesikunta on vastuussa omien laitostensa ja muiden puolustusvoimien puolelta osallisten
osapuolien lausuntojen keräämisestä. Pääesikunnan antamassa lausunnossa arvioidaan
paitsi tuulivoimaloiden vaikutusta tutkiin myös tuulivoimaloiden vaikutuksia sotilasilmailuun
lentoestetarkastelun perusteella ja vaikutuksia puolustusvoimien kiinteisiin linkkiyhteyksiin
sekä puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin. Lausunnon antamiseksi
puolustusvoimilla tulee olla suunnittelualueesta tarkat tiedot tuulivoimaloittain.
(Ympäristöministeriö 2012)
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7

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

7.1

Toteutetut ja toteutettavat selvitykset

Yli-Kaakamon hankealueella on toteutettu seuraavat maastoselvitykset:



luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys v. 2013
lepakkoselvitys v. 2013

Seuraavat selvitykset tullaan toteuttamaan vuonna 2014:








pesimälinnustoselvitys
linnuston kevät- ja syysmuuton seuranta
sosiaalisten vaikutusten arviointi (kirjekysely)
maisemaselvitys ja näkymäalueanalyysi
melu- ja välkemallinnus
muinaisjäännösten inventointi
yhteisvaikutusten arviointi (linnusto)

Seuraavien lukujen nykytilatiedot perustuvat jo tehtyihin maastoselvityksiin sekä muuhun
saatavilla olevaan tietoon. Ympäristön nykytilan tietoihin on käytetty myös maakuntakaavan
aineistoa. Ympäristön nykytilan kuvausta tarkennetaan YVA-selostukseen.

7.2

Maankäyttö ja kaavoitus

7.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

VAT eli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999)
mukaista
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää.
Lain
mukaan
alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista
päättää
valtioneuvosto.
Tarkistetut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:
1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta
kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;
2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai
3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. (MRL 22§)
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan pyrkimystä keskittää tuulivoimaloita
tietyille hyvin suunnitelluille alueille. Tämä siksi, että huonosti sijoitetun yksittäisen
tuulivoimalan aiheuttama maisemavaikutus voi sijainnista riippuen olla merkittävämpi kuin
huolellisesti suunnitellun suuren tuulivoimapuiston. Hajautettu rakentaminen ei myöskään
mitä todennäköisimmin ole ympäristöllisesti eikä taloudellisesti tehokasta, koska sen
katsotaan lisäävän huomattavissa määrin tuulivoiman haitallisia vaikutuksia.
Tuulivoimaa suunniteltaessa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöt ja luonnonperintö eivät menetä arvoaan. Lisäksi suunnittelussa on
huomioitava maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset
edellytykset armeijan toiminnalle. Samalla suunnittelun on huomioitava muun
yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen alueella asettamat
vaatimukset.
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Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita käsittelevistä kokonaisuuksista Yli-Kaakamon
hanketta koskevat erityisesti energiahuoltoa sekä yhdyskuntarakennetta ja kulttuuri- ja
luonnonperintöä koskevat tavoitteet. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto –osion
yleistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä edistetään uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämistä. Erityistavoitteina mainitaan, että maakuntakaavoituksessa on osoitettava
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet, ja että tuulivoimalaitokset on
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
tuulivoimahanketta koskevat erityisesti:

käsittelevistä

kokonaisuuksista

Yli-Kaakamon

Toimiva aluerakenne






Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
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. Erityisesti
harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan
ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.
Alueiden käytön 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 luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen.
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.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että
turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä
otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
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. Alueidenkäytöllä edistetään
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luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua parantamalla moninaiskäytön
edellytyksiä.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja
käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja
toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat
vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto






Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Alueidenkäytössä
on
turvattava
lennonvarmistusjärjestelmien
kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Voimajohtolinjauksissa
on
ensisijaisesti
hyödynnettävä
olemassa
olevia
johtokäytäviä.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä on otettava huomioon sään ääriilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä
lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet, sekä
maiseman erityispiirteet.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet



7.2.2

Alueidenkäytöllä edistetään Lapin tunturialueiden säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen
kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla varmistetaan, että
asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät.
Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman
tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja
kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden
omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
Länsi-Lapin maakuntakaava

Ympäristöministeriö on 19.2.2014 vahvistanut Länsi-Lapin maakuntakaavan (Lapin Liitto
2012). Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Yli-Kaakamon hankealue sijoittuu maakuntakaavassa alueelle, johon kohdistuu
maakunnallisesti
tärkeitä
alueidenkäytöllisiä
kehittämisen
tarpeita
ja
niiden
yhteensovittamista. Rautatielle hankealueen pohjoispuolella on osoitettu raideliikenteen
kehittämiseen liittyviä yhteystarpeita.
Lähimmät maakuntakaavassa osoitetut suojelualueet sijoittuvat merialueelle hankealueen
etelä- ja lounaispuolelle (Perämeren saaret (SL 4059), Pajunkari - Uksei - Alkunkarinlahti (SL
4096)). Kaakamonniemen kalasatama on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi (ma 8136).
Tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (sininen piste-viiva –rajaus) –
merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (pääasiassa 1.
luokan) pohjavesialueet. Alueella on voimassa suunnittelumääräys, jonka mukaan aluetta
koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät niiden
vaikutuksesta heikkene.
Länsi-Lapin
maakuntakaavatyön
yhteydessä
kartoitettiin
erillisselvityksenä
tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Lapin eteläosissa. tv -merkinnällä
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osoitetaan olemassa olevat tuulivoimaloiden alueet sekä selvityksen mukaiset
tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet. tv1 -merkinnällä osoitetaan selvityksen
perusteella tuulivoimatuotannon suunnitteluun soveltuvat alueet. Nämä on tunnistettu
tuulivoimapotentiaalisina alueina, mutta vaativat jatkossa tarkempia selvityksiä. Länsi-Lapin
maakuntakaavassa osoitetaan 14 tuulivoimaloiden aluetta sekä 12 suunnitteluun soveltuvaa
aluetta. Yli-Kaakamon hankealueelle on osoitettu tuulivoima-alue tv-merkinnällä (tv-2388).
Maakuntakaavassa hankealueelle on osoitettu myös kaksi aluetta soran tai muiden maaainesten ottoa varten (EO 2407, EO 2425).

Kuva 7-1. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta.
7.2.3

Tornion yleiskaava 2021

Tornion yleiskaava 2021 (Pöyry 2009) ohjaa kaupungin yhdyskuntarakenteen, maankäytön
ja liikenneverkon kehittymistä. Yleiskaavan mitoituksen pohjana on asumisväljyyden tuleva
kasvu ja kaupungin tavoiteltu, noin 1000 asukkaan väestönkasvu vuoteen 2021.
Yleiskaava-alue käsittää koko Tornion kaupungin alueen. Suunnittelualueeseen sisältyy
kuusi ns. tarkennusaluetta, joissa tutkitaan tarkemmassa mittakaavassa alueiden
maankäyttöä. Tarkennusalueita ovat keskeinen kaupunkialue (Röytän ja Vojakkalan välillä),
Vojakkalan kylä, Karungin kylä, Kyläjoen-Laivaniemen alue, Kaakamo sekä Arpela.
Tarkennusalueilla asuu lähes 90 % koko kaupungin väestöstä. Tarkennusalueiden ulkopuolisilla alueilla maankäyttöä ohjataan yleispiirteisellä 1:50 000 mittakaavaisella koko
kaupunkia koskevalla yleiskaavakartalla.
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Kuva 7-2. Ote Tornio 2021 yleiskaavasta.
Yleiskaavassa hankealue sijoittuu Kyläjoen-Laivaniemen ja Kaakamon tarkennusalueiden
väliin. Hankealue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi. Hankealueelle on
osoitettu kaksi maa-ainestenottoaluetta ja alueen pohjoisosaan urheilu- ja virkistyspalvelujen
alue.
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Kuva 7-3.
Otteet Tornio 2021 yleiskaavan Kyläjoen-Laivaniemen ja Kaakamon
tarkennusalueista (www.tornio.fi)

7.3

Asutus

Tornion kaupungin asukasluku oli 22 489 ihmistä vuonna 2012. Alle 15-vuotiaita asukkaita oli
18,2 prosenttia, 15-64-vuotiaita asukkaita 64,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 17,4
prosenttia. Työpaikoista 52,5 prosenttia on palvelualoilla, jalostuksessa 41,9 % ja
alkutuotannossa 2,9 prosenttia. Työttömyysaste oli vuonna 2011 12,5 prosenttia.
(Tilastokeskus 2013)
Kemin kaupungissa asui 22 257 asukasta vuonna 2012. Väestöstä alle 15-vuotiaita oli 14,7
prosenttia, 15-64-vuotiaita noin 63,7 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 21,6 prosenttia. Vuonna
2011 työttömyysaste oli 15,9 prosenttia. (Tilastokeskus 2013)
Hankealue sijoittuu seututien 921 eteläpuolelle ja yhdystien 19520 (Laivaniementie) pohjoisja länsipuolelle. Sekä tien 921 että tien 19520 varret ovat melko tiheään asuttuja. Lähimmät
asuinrakennukset sijoittuvat 720 – 820 metrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista
hankealueen pohjoispuolella. Hankealueen länsi-, itä- ja eteläpuolella asuinrakennukset
sijoittuvat yli 1000 m etäisyydelle voimaloista. Lähin kylämäinen asuinalue Yli-Kaakamo
sijoittuu noin 2 km päähän hankealueen itä-koillispuolelle. Keminmaan kuntakeskukseen on
matkaa noin 6 kilometriä ja Kemin kaupunkiin noin 10 km samoin kuin Tornion kaupunkiin.
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Kuva 7-4. Lähialueen kylät sekä asuinkeskittymät suhteessa tuulipuistoalueeseen.

Kuva 7-5. Lähialueen asutus.
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7.4

Virkistyskäyttö

Yli-Kaakamon hankealueelle ei sijoitu virallisia moottorikelkkailureittejä, virkistyspolkuja tai
hiihtoreittejä (Kelkkareitit 2014, Tornion kaupunki 2014, Ympäristöhallinto 2014).
Hankealueen koillis-itäosassa kulkee 3,63 km pitkä Kaakamon valaistu hiihtolatu (Tornion
kaupunki 2014). Hankealueen ulkopuolelle sen pohjois-koillispuolelle sijoittuu
moottorikelkkareitti ja luoteispuolelle Raumoon hiihtoreitti ja luontopolku. Hankealueelle voi
sijoittua epävirallisia reittejä. Voimassa olevassa maakuntakaavassa hankealueelle ei ole
osoitettu virkistyskäyttöön tarkoitettuja toimintoja tai reittejä. Tornio 2021 yleiskaavassa
hankealueen pohjoisosaan on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Kuva 7-6. Hankealueen ympäristöön sijoittuvat hiihtoreitit (pun.), moottorikelkkareitit (v.pun.)
ja luontopolut (vihr.) (Tornion kaupunki 2014).

7.5

Tiestö ja liikenne

Tuulipuiston hankealue sijoittuu Keminmaa – Tornio välisen seututien nro 921 eteläpuolelle
noin 6 km etäisyydelle Keminmaan keskustasta ja noin 10 km etäisyydelle Tornion
keskustasta. Tie alkaa Lautiosaaren kylän tuntumasta ja kulkee Keminmaan keskustaajaman
lävitse. Keminmaan ja Tornion välillä se kulkee Eurooppatien E8 rinnalla, ja päättyy Tornion
keskustaan. Lisäksi seututien 921 pohjoispuolella kulkee rautatie. Rautatie kulkee noin 800
metrin päässä suunnitellusta hankealueesta. Alueen etelä- ja länsipuolella kulkee yhdystie
19520 (Laivaniementie). Alueen halkaisee yksityinen autotie (Kehäkankaantie), jota
käytetään pääasiassa kiviaineksen kuljetuksiin.
Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittävän etäälle
maantiestä. Liikennevirasto on elokuussa 2012 antanut ohjeistuksen suojaetäisyydeksi
tiestä. Määriteltäessä tuulivoimalan riittävää etäisyyttä maantiestä tulee ottaa huomioon
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tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset ratkaisut (mm.
lapojen jään tunnistus) ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Ohjeen mukaan
pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositeltava etäisyys
maantiestä (keskiviivasta) on 300 m. Riskiarvion perusteella tuulivoimalan pienin sallittu
etäisyys maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus
(torni+lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Maantien kaarrekohdassa on
tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. Tuulivoimala ei saa haitata tienkäyttäjän
näkemää eikä aiheuttaa törmäysvaaraa. (Liikennevirasto 2012)
Maantielaissa (503/2005) määritellään maantien tie-, näkemä- ja suoja-alueet. Maantien
suoja-alue ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai uloimman
ajoradan keskilinjasta. Moottoritiellä suoja-alue on 50 m. Varalaskupaikan kohdalla, suojaalue voidaan tiesuunnitelmassa määrätä enintään 300 metriksi ja pituussuunnassa sen
kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. (Liikennevirasto 2012)
Hankealueeseen pohjoisosassa rajautuvalla tiellä nro 921 nopeusrajoitus vaihtelee välillä
50–80 km/h. Liikenneviraston mukaan seututien 921 liikennemäärä oli vuonna 2010 noin
2640 autoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä oli noin 225 autoa vuorokaudessa.
Vuoden 2012 tilastojen mukaan seututien 921 liikennemäärä oli 2215 autoa vuorokaudessa
ja raskaan liikenteen määrä 243.
Yhdystie 19520 palvelee pääasiassa paikallista liikennettä ja sen liikenteellinen merkitys on
melko pieni. Liikenneviraston vuoden 2010 tilastojen mukaan yhdystien 19520 liikennemäärä
on noin 744-842 autoa vuorokaudessa ja raskaanliikenteen määrä noin 26 autoa
vuorokaudessa. Vuoden 2012 tilastojen mukaan liikennemäärä yhdystiellä 19520 oli 845
autoa (Liikennevirasto 2013).
Liikenneviraston
ohjeistuksessa
annetaan
suojaetäisyydet
myös
tuulivoimalan
rakentamisesta rautatien läheisyyteen. Rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi
tuulivoimalat tulee sijoittaa riittävän etäälle rautatiestä. Rautateiden osalta tuulivoiman
vähimmäisetäisyys tulee olla voimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) + 30 metriä lähimmän
raiteen keskilinjasta. Jos rautatien suoja-alue on enemmän kuin 30 m, vähimmäisetäisyys on
voimalan kokonaiskorkeus lisättynä suoja-alueen leveydellä. Syöttöasemien ja muiden
rautatiehen liittyvien rakennusten osalta vaaditun etäisyyden arviointi toteutetaan
tapauskohtaisesti. Suunniteltaessa tuulivoimalaa 500 metriä lähemmäksi ratapihaa tai
asemaa, tulee tehdä riskiarvio. (Liikennevirasto 2012)
Tuulivoimalat sijoitetaan alueelle vähintään 500 metrin päähän rautatiestä, seututiestä nro
921 sekä yhdystiestä. Siten suojaetäisyys ei alitu eikä tuulivoimaloista aiheudu käytön
aikaisia vaikutuksia raide- ja tieliikenteelle. Tuulivoimaloiden komponentit vaativat
erikoiskuljetuksia, jotka otetaan huomioon hankkeen toteutuksen suunnittelussa.
Hankealueelle suunnitellaan huoltotiet tuulivoimaloille.
Tuulipuiston alueelle tullaan rakentamaan tulotie, jossa pyritään käyttämään olemassa
olevaa tieverkostoa mahdollisuuksien mukaan. Tuulipuistoalueelle rakennettavia huoltoteitä
pitkin tulee pääsy jokaiselle tuulivoimalalle. Tulotie ja huoltotiet ovat sorapäällysteisiä.
Puiston sisäinen tiestö tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä ja esitellään YVAselostuksessa.
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Kuva 7-7. Yli-Kaakamon tuulivoimahankealue sekä lähialueen tieverkosto (Liikennevirasto
2013).
Tuulivoimapuiston sisäisen tiestön kuormitus on voimakkaimmillaan tuulivoimaloiden
rakentamisen aikana, jolloin raskaan liikenteen kuljetukset ovat suurimmillaan.
Tuulivoimaloiden komponentit kuljetetaan erikoiskuljetuksina. Tiestön kantavuus määritetään
rakentamisen aikaiselle kuormitukselle. Käytön aikainen huoltoliikenne on kevyempää ja
vähäisempää. Sisäisen tiestön rakentaminen suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti puiston
rakentamista ja huoltoa silmälläpitäen, hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan alueella
nykyisin sijoittuvaa tiestöä.

7.6

Lentoliikenne

Lähin lentoasema on Kemi-Tornion lentoasema, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin
päässä hankealueesta. Muita lentopaikkoja ei ole hankealueen läheisyydessä.
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on myöntänyt Rajakiirille luvan merenpinnasta 215 metriä
korkean lentoesteen pystyttämiselle hankealueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
kuluessa Finavialta pyydetään lausunto YVA-ohjelman kuulemisvaiheessa.
Yli-Kaakamon hankealue sijoittuu Finavian määrittelemälle korkeusrajoitusalueelle. Finavian
korkeusrajoitusaineisto on tullut voimaan 14.11.2013 (Finavia 2013).
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Kuva 7-8. Yli-Kaakamon tuulipuistoalue suhteessa Kemi-Tornion lentoasemaan ja Finavian
korkeusrajoituspintoihin (Finavia 2013).
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7.7

Puolustusvoimien toiminta

Tuulipuistohankkeilla voi olla vaikutuksia puolustusvoimien tutkien toimiympäristössä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kuluessa puolustusvoimilta pyydetään lausunto
YVA-ohjelman kuulemisvaiheessa.

7.8

Maisema

Tuulivoimaloiden merkittävimmät ja laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat
maisemakuvaan, muut vaikutukset ovat lähinnä paikallisia. Tuulivoimaloiden koon vuoksi
niiden maisemavaikutus ulottuu laajalle alueelle. Selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloiden
lavat voidaan erottaa noin 5-10 kilometrin päähän. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei enää
havaitse paljaalla silmällä mutta torni voi erottua ihanteellisissa olosuhteissa noin 20–30
kilometrin päähän. Vilkkumisefekti, missä utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien
lavoista heijastuu pieniä valonsäteitä, korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä. (Weckman
2006)
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön,
kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella
luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutuksien laatuun. Tuulivoimaloiden
aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla
luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman
mittasuhteita. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman luonne on, sen helpommin
maisemaan voidaan sijoittaa uusia elementtejä. Uusien rakenteiden sijoittaminen
pienipiirteiseen ja vaihtelevaan maisemaan voi ylittää maiseman sietokyvyn. Suuripiirteinen
maisema on usein maisematilaltaan avointa. Lisäksi maiseman katsotaan sietävän
paremmin tuulivoimaloita, mikäli alueella on jo ennestään ihmisen tekemiä rakennelmia. Mitä
koskemattomampi ympäristö on, sitä suurempi ristiriita tuulivoimaloiden ja maiseman välillä
voi olla. (Weckman 2006)
Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys ja valo-olosuhteet sekä maaston
muotojen, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. Lisäksi näkyvyyteen
vaikuttavat voimalan ulkomuotoon liittyvät tekijät sekä voimaloiden lukumäärä ja sijainti.
Suomi on jaettu kymmeneen maisemamaakuntaan, joista jokaisella on omat alueelle
tyypilliset luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteet. Yli-Kaakamon hankealue kuuluu
maisemamaakuntajaottelussa Peräpohjola – Lapin maisemamaakuntaan ja edelleen
Keminmaan seudulle (Ympäristöministeriö 1992). Keminmaan seutu poikkeaa muusta
Peräpohjola – Lapin maisemamaakunnasta. Keminmaan seutu on korkeussuhteiltaan
vaihtelevan kumpuilevaa, ja loivempaa kuin muualla maakunnassa. Kulttuurimaiseman
kehittymiselle tärkeimpiä ovat olleet Kemijoki- ja Tornionjokilaaksot, joiden varsille asutus
sekä pellot keskittyvät. Jokilaaksojen ulkopuolella luonnonmaisemaa hallitsevat vaihtelevasti
metsäisyys sekä soisuus Järviä on seudulla vähän, ja meren rannikko jokisuistomaineen on
alavaa. Seudulle tyypilliset loivat maastonmuodot ja meren läheisyys mahdollistavat laajan
näkyvyyden.
Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaalla
maisema-alueella.
Lähimmät
valtakunnallisesti
arvokkaat
maisema-alueet
ovat
Tornionjokilaakson maisemakokonaisuus (MAO120134) ja Simojoen suun kulttuurimaisemat
(MAO 120133). Tornionjokilaakson maisema-alue sijoittuu noin 13 km etäisyydelle
hankealueesta luoteeseen. Simojoen suun kulttuurimaisema-alue sijoittuu puolestaan noin
25 km etäisyydelle hankealueesta kaakkoon. Kemijoen varsi on luokiteltu maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (RKY 1993 –kohde, ks. kohta 7.9), ja se sijoittuu noin 4,8
km hankealueen itä-koillispuolelle.
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Hankealueen ympäristöön sijoittuu joitakin kulttuuriympäristökohteita (ks. kohta 7.9), mutta
kohteet sijoittuvat pääosin etäälle hankealueesta. Muinaisjäännöksiä ei olemassa olevan
tiedon mukaan hankealueelle sijoitu (ks. kohta 7.10).
Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pitkälti ihmistoiminnan vaikutuksen alaista. Itse
hankealueelle sijoittuu kolme maa-aineksen ottoaluetta, ja alueen läpi kulkee tie jota
käytetään mm. maa-aineskuljetuksiin. Hakkuualueet ja taimikot ovat hankealueella tavallisia.
Hankealueen pohjoispuolella on vilkkaasti liikennöity seututie. Pohjois-luoteispuolelle sijoittuu
raviradan alue, jonka yhteydessä harjoitetaan moottorikelkka-ajoa. Raviradan läheisyyteen
sijoittuu myös asfalttimurskaamo. Hankealueen koillispuolelle sijoittuu moottoriurheilurata.
Hankealuetta ympäröivien seututien ja yhdystien varteen sijoittuu asutusta. Erityisesti
itäpuolella Kaakamossa ja Ala-Kaakamossa sekä länsipuolella Pörhölän alueella on
runsaasti asutusta sekä peltoja. Avoimet alueet, kuten pellot, avaavat näkymiä
hankealueelle.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu useita tuulivoimahankkeita sekä toiminnassa olevia
tuulipuistoja (ks. kohta 4.4, kuva 4-8). Lähin toiminnassa oleva tuulipuisto sijoittuu Tornion
Röyttään noin 8,7 km etäisyydelle lounaaseen. Lisäksi Röytän edustalle on suunnitteilla
merituulivoimapuisto. Kemin Ajoksessa noin 17 km hankealueesta etelä-kaakkoon on
toiminnassa oleva tuulivoimapuisto, jolle suunnitellaan laajennusta sekä maa- että
merialueelle. Lisäksi Simoon sijoittuu useampi suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita, sekä
jo rakennettuja että rakenteilla olevia voimaloita.

Kuva 7-9. Näkymä hankealueen luoteispuoliselta raviradalta hankealueen suuntaan.
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Kuva 7-10. Näkymä hankealueelle pohjoisesta, hankealueen läpi kulkeva tie.

7.9

Kulttuuriperintö

Kulttuuriympäristön nykytilankuvauksessa esitellään ne kohteet, jotka sijaitsevat
hankealueen läheisyydessä, ja joihin voi mahdollisesti kohdistua suoria tai epäsuoria
vaikutuksia hankkeen toteutuessa. Kohteet ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
paikallisesti jo aiemmin arvotettuja kohteita.
Hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Lähin valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue on Tornionjokilaakson maisemakokonaisuus (MAO120134).
(Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta 2014)
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Lähimmät
valtakunnallisesti
tai
maakunnallisesti
merkittävät
rakennetut
kulttuuriympäristökohteet sijoittuvat vähintään 5 km etäisyydelle hankealueesta. Lähimpiä
valtakunnallisesti merkittäviä aluemaisia rakennettuja kulttuuriympäristökohteita ovat
hankealueen itäpuolella Kemijoen jokivarsiasutuksen ja kirkkomaisemien kohteet,
kaakkoispuolella Myllyniemen Lapin uitto- ja savottatukikohdat sekä itä-kaakkoispuolella
Isohaaran voimalaitos ja Vallitussaaren voimalaitosyhdyskunta. Hankealueen länsiluoteispuolella sijaitsevat Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja
Keskikadun puutalokorttelit. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät pistemäiset rakennetut
kulttuuriympäristöt sijoittuvat Rajakariin (Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit) sekä
Tornion Kirkonmäelle (Alatornion kirkontorni, Struven astemittausketju). Lähin
maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristökohde sijoittuu Kemijokivarteen (Kemijoen
ranta-asutus, Kemijoen maaseurakunnan kirkot Kemijoen kulttuurimaisemassa). Muita
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maakunnallisesti merkittäviä kohteita sijoittuu Tornionjokivarteen sekä Perämeren rannikolle.
(Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta 2014)
Taulukko 7-2. Valtakunnallisesti (RKY) ja maakunnallisesti (RKY 1993) merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt (Ympäristöhallinto, Oiva-tietopalvelu 2014).
Kohde
Liedakkala, Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Keminmaan kirkot ja Valmarinniemi, Kemijoen jokivarsiasutus ja
kirkkomaisemat
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Valmarinniemi, Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Myllyniemi, Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Karihaaran tehdasyhdyskunta
Alatornion kirkko ympäristöineen
Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja
Keskikadun puutalokorttelit
Rajakari, Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Alatornion kirkontorni, Struven astemittausketju
Kemijoen ranta-asutus
Kemijoen maaseurakunnan kirkot Kemijoen kulttuurimaisemassa
Kemi Oy:n Karihaaran teollisuusympäristö
Kaakamonniemen kalasatama
Röytän ent. merivartioasema ympäristöineen
Alatornion kirkonkylä
Vojakkalan kylä ja Tornionjoen kulttuurimaisema

RKY

RKY
1993

x
x

Ilmansuunta
NWW
W

x
x
x
x
x
x

W
SWW
SW
SW
NWW
NWW

x
x

SEE
NWW
E
E
SE
SW
SW
W
NW

x
x
x
x
x
x
x

Selitteet: RKY = valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (aluemaiset/pistemäiset
kohteet), RKY 1993 = rakennettu kulttuuriympäristö, maakunnallisesti merkittävä (aluemaiset kohteet).
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Kuva 7-11. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat kulttuuriperintökohteet (Ympäristöhallinto,
Oiva-tietopalvelu 2014).

7.10

Muinaisjäännökset

Muinaismuistolaki (259/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset muistoina Suomen
aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta (Metsähallitus 2002). Kiinteiden muinaisjäännösten
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty
ilman Museoviraston lupaa.
Itse hankealueelle ei sijoitu tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Lähimmät tiedossa olevat
muinaisjäännökset ovat hankealueesta noin 600-800 metrin etäisyydellä sijaitsevat
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muinaisjäännösryhmät; länsipuolella Laivaniemen Pyynynkankaan kivirakenteet (röykkiö,
ajoittamaton) sekä kaakkoispuolella Ajokankaan maarakenteet (kuoppa, ajoittamaton). Itäkoillispuolelle
sijoittuu
Umpitarhankankaan
muinaisjäännösryhmät
(ajoittamaton).
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevat muinaisjäännökseksi luokitellut Lapinkulan
pronssikautiset
hautaröykkiöt.
Pohjoispuolelle
sijoittuvat
myös
Rakanmäen
muinaisjäännösryhmät (moniperiodinen), Kivirakan kivirakenteet (rakkakuopat, ajoittamaton)
sekä Luukkaankankaan muinaisjäännösryhmät (moniperiodinen). Hankealueen länsipuolelle
Palosaareen sijoittuvat Tromseenkankaan kivirakenteet (rakkakuopat, ajoittamaton).
Aluemaisia muinaisjäännöskohteita sijoittuu pohjoispuolelle (Rakanmäki, Luukkaankangas)
sekä länsipuolelle (Tromseenkangas).

Kuva 7-12. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat muinaisjäännökset (Ympäristöhallinto,
Oiva-tietopalvelu 2014).

7.11

Maa- ja kallioperä

Hankealue sijaitsee Kaakamon dioriittialueella. Kivilaji on rannikon tuntumassa gabroa, joka
vaihettuu pohjoiseen päin mentäessä dioriitiksi. Vaihettuminen gabrosta dioriittiin ei ole
jyrkkä, vaan asteittainen ja dioriitissa esiintyy myös gabroisia osuuksia (Enkovaara ym.
1953). Kemi-Tornion alueella viimeisen jääkauden vaikutus kallioperän topografiaan ei ole
ollut merkittävä. Kallioperän topografiaa tasoittavat alavilla alueilla jääkauden jälkeiset
muinaisen Itämeren merivaiheiden (Ancylusjärvi) kerrostumat. (Mäkinen & Väisänen 2002)
Hankealueen maaperä koostuu pääosin moreenista. Moreenikumpujen välissä on soistumia.
Turvekerrokset ovat kuitenkin ohuet. Hiekka on vallitseva raekoko, mistä johtuen alueen
moreenit ovat pääasiassa hiekkamoreenia. Moreeni on syntynyt jäätikön kallioperästä tai sen
päällä olleista maalajeista irrottamasta, kuljettamasta ja kerrostamasta kivi aineksesta.
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Moreeni esiintyy yleisesti suhteellisen ohuena kallioperää verhoavana kerroksena.
Rannikkoalueella moreenin pinnalla on yleisesti rantavoimien huuhtoma ohut harmaanruskea
löyhä kerros, josta puuttuu hienoaines lähes kokonaan. Huuhtoutuneen kerroksen alla
moreeni on harmaata ja selvästi tiiviimpää kuin pintaosassa. (Mäkinen & Väisänen 2002).

Kuva 7-13. Maaperäkartta (GTK 2014).

7.12

Luontotyypit ja kasvillisuus

Hankealue sijoittuu eliömaakuntajaottelussa Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan (Hämet-Ahti
ym. 1998). Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu keskiboreaaliselle vyöhykkeelle ja PeräPohjanmaalle Lapin kolmion lehto- ja lettokeskuksen alueelle (Hotanen ym. 2008). Suomen
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suoaluejaon mukaan alue sijoittuu Pohjanmaan – Kainuun aapasuot –alueelle (Eurola ym.
1995). Lapin kolmion alueella esiintyy mustikkatyypin kuusikoita sekä myös lehtomaisia
kankaita. Muuten metsät ovat yleensä karuja variksenmarja-puolukkatyypin sekametsiä.
Lapin kolmion alueella esiintyy emäksiä ja karbonaattisia kivilajeja, mikä mahdollistaa
useiden vaateliaiden kasvilajien runsaan esiintymisen alueella. Lapin kolmion eräs
erityispiirre ovat koivuletot. Myös melkein kaikkia muitakin lettotyyppejä esiintyy Lapin
kolmion alueella.
Hankealue sijoittuu lähelle meren rantaa alueelle, jolle sijoittuu jo nykyisellään runsaasti
toimintaa. Alueen keskiosiin sijoittuu kivisiä kankaita ja jäkälän peittämiä kalliopaljastumia.
Näiden yhteyteen sijoittuukin maa-aineksen ottoalueita. Hankealueella on toteutettu
runsaasti hakkuita ja koivutaimikot ovatkin tavallisia alueella. Myös aivan tuoreita
hakkuualoja esiintyy. Alueella esiintyy tuoreita kuusivaltaisia tai sekapuustoisia
kangasmetsiä, jotka ovat osin soistuneita. Alueella esiintyy myös pienialaisesti lehtomaista
kangasta. Kankaat ovat suurelta osin metsätalouskäytössä mutta jonkin verran myös
luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä kangasalueita esiintyy. Alueen soita on ojitettu. Alueella
esiintyy turvekankaiden asteelle muuttuneita soita sekä mm. karuja isovarpurämeitä. Myös
pienialaisia luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä korpialueita, kuten metsäkortekorpea,
esiintyy alueella. Kuivuneiden/kuivattujen järvien pohjille on muodostunut rämeisiä ja korpisia
alueita. Hankealueelle sijoittuu myös vanha peltoaukea.

Kuva 7-14. Hankealueella esiintyvää tuoreen kankaan (osin soistunutta) kuusikkoa.
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Kuva 7-15. Hankealueella esiintyy luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä korpisia alueita.
Suunnitellut voimalat sijoittuvat pääosin hakkuuaukeille tai niiden välittömään läheisyyteen.
Voimala
1
sijoittuu
hakkuualueiden
reunustamalle
Kuturankallion
kiviselle
metsäsaarekkeelle. Voimala 2 sijoittuu hakkuiden keskelle Juntiskankalliolle. Voimala 3
sijoittuu kuusivaltaiselle kankaalle maa-aineksen ottopaikan välittömään läheisyyteen.
Voimala 4 sijoittuu koivutaimikkoiselle hakkuualueelle. Voimala 5 sijoittuu kuusivaltaiselle
kankaalle. Voimala 6 sijoittuu hakkuualueelle. Voimala 7 sijoittuu joko kuusivaltaiselle
luonnontilaisen kaltaiselle tuoreelle kankaalle (VE1A) tai tuoreen kankaan hakkuuaukealle
(VE1B, VE2). Voimala 8 sijoittuu hakkuuaukealle.

Kuva 7-16. Näkymä Kuturankalliolta alueelle tyypilliselle hakkuuaukealle/taimikolle.
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Lapin ELY-keskukselta 5.9.2013 saatujen tietojen perusteella hankealueelle sijoittuu yksi
tiedossa oleva suojelullisesti arvokas lajiesiintymä. Perämerenmarunan (Artemisia
campestris ssp. bottnica) esiintymä sijoittuu pohjoisemman soranottopaikan tiehaaran
tuntumaan. Laji on luonnonsuojeluasetuksessa mainittu uhanalainen ja erityisesti suojeltava
laji, luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittu laji sekä Suomen vastuulaji. Lajia ei havaittu
kasvillisuusselvityksen yhteydessä, eikä esiintymän tarkempi sijainti ja tila ole tiedossa.
Kasvillisuuden osalta muut tunnetut uhanalaisesiintymät sijoittuvat hankealueen ja valtatien
E4 pohjoispuolelle (pohjannoidanlukko Botrychium boreale ja ketonoidanlukko B. lunaria).

7.13
7.13.1

Linnusto
Pesimälinnusto

Hankealueen pesimälinnustoa perustilan tarkastelussa hyödynnettiin olemassa olevaa tietoa
ja seudun luonnon yleispiirteiden tuntemusta. Valtakunnallisen lintuatlaksen tavoitteena oli
selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien
muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerättiin harrastajavoimin 10x10 km (100 km²) ruuduista
vuosina 2006–2010 (Valkama ym. 2011). Suunniteltu tuulivoimapuistoalue kuuluu
enimmäkseen lintuatlaksessa ruudulle 730:338 (Tornio, Kaakamo), joskin osa sijoittuu
länsipuolisen ruudun alueelle (730:337 Tornio, Alaraumo). Kaakamon ruudun voidaan arvella
kuitenkin edustavan paremmin hankealueen linnustoa. Kaakamon tutkimusruudun
selvitysaste on ruudulla luokiteltu erinomaiseksi eli ruudun pesimälinnusto tunnetaan hyvin.

Kuva 7-17. Yli-Kaakamon lintuatlaksen 100km² tutkimusruudun (punainen rajaus) sijainti
suhteessa hankealueeseen (sininen rajaus).
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Ruudulla on havaittu yhteensä 111 kpl mahdollista, todennäköistä tai varmaa pesimälajia.
Samalla ne ovat havaittu alle 10 kilometrin säteellä suunnitellusta voimala-alueesta, mutta
tarkempaa tietoa niiden reviireiden sijainneista tai yksilömääristä ei ole. Ruudun
elinympäristöt ovat varsin vaihtelevia sisältäen niin merenrannan, metsien, soiden, taajamien
sekä pelto- ja maaseutualueiden elinympäristöjä. Tämä vaikuttaa suoraan ruudulla
havaittujen lajien kirjoon. Etenkin merenrannan elinympäristöt monipuolistavat lajimäärää
merkittävästi. Eri suojeluluokituksiin kuuluvia lajeja tutkimusruudun lajeista oli yhteensä 43
kappaletta. (Valkama ym. 2011)
Suunnitellun voimala-alueen läheisyydessä pesivän linnuston voidaan olettaa koostuvan
pääasiassa talousmetsien, puustoisten soiden sekä näiden reuna-alueiden lajistosta, jotka
eivät ole erityisen vaateliaita elinympäristönsä suhteen. Osansa on myös mm. hakkuita ja
maa-aineksenottoalueita suosivalla linnustolla. Alueen elinympäristöjen luonnontilaisuus on
valtaosin heikko ja mm. hakkuut ovat alueella yleisiä. Linnuille selkeästi arvokkaita
elinympäristöjä ei ole todettavissa suunniteltujen voimaloiden lähialueella. Tällaisia olisivat
mm. vanhat metsät, rehevät järvet ja kosteikot, merenrantaniityt, laajat avoimet suot sekä
suuret peltoaukeat.
Lintuatlaksessa havaituista suojelullisesti arvokkaista lajeista hankealueella elinympäristöjen
perusteella voisi olettaa esiintyvän eräiden päiväpetolintujen (mehiläishaukka, hiirihaukka ja
sinisuohaukka), kanalintujen (pyy ja metso), pöllöjen (etenkin huuhkaja, varpuspöllö, ja
helmipöllö), tikkojen (pohjantikka ja palokärki) sekä eräiden varpuslintujen (tiltaltti ja sirittäjä)
yksilöitä, jotka suosivat elinympäristönään metsäisiä seutuja. Lisäksi alueen maaaineksenottopaikoilla voi esiintyä mm. törmäpääskyjä ja kivitaskuja.
Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaiksi (Finiba-alue) lintualueiksi katsotut alueet ovat
Kaupunginlahti (etäisyys noin 11 km), Tornionjoen suisto (etäisyys noin 4 km) sekä
Raumonjärven pellot (etäisyys noin 6 km) (Leivo ym. 2002). Näistä Tornionjoen suiston alue
on luokiteltu myös kansainvälisesti arvokkaaksi lintualueeksi (IBA-alue). Erityisesti
suojelluiden uhanalaisten petolintulajien, sääksen, muuttohaukan, merikotkan ja maakotkan,
pesimispaikkoja ei ole tiedossa alle 5 kilometrin säteellä suunnitellussa voimala-alueesta
(Tuomo Ollila, Metsähallitus, kirjallinen tiedonanto).
7.13.2

Muuttolinnusto

Yleisesti ottaen muuttomatkalla olevia lintuja esiintyy käytännössä kaikkialla, mutta vallitseva
lajisto ja muuttajamäärät vaihtelevat alueellisesti suuresti. Alueen lintumuuton luonne on aina
seurausta sen maantieteellisestä sijainnista ja paikallisista maaston piirteistä. Suomessa
läpimuuttavien lintujen määrä kullakin alueella keskimäärin vähenee pohjoista kohden.
Kärjistettynä, kun etelärannikon yli muuttavat kaikki Suomessa pesivät muuttolinnut, niin
Rovaniemen kohdilla enää Lapissa pesivät linnut. Lisäksi Lappi jää suureksi osaksi sivuun
myös Länsi-Euroopan talvehtimisalueiden ja Pohjois-Venäjän pesimäalueiden välillä
kulkevasta massiivisesta miljoonien vesilintujen ja kahlaajien muuttovirrasta. Suomen
kohdilla tämä ns. arktisten lintujen muutto painottuu Suomenlahdelle ja Itä-Suomeen (mm.
Pöyhönen 1995), joskin merkittävä osa mm. kuikkalinnusta muuttaa myös Pohjanlahden
reittiä pitkin (Hölttä 2013).
Pohjoisessa Suomessa lintumuuton merkittävin ohjaava tekijä on Perämeren rannikko. Tätä
rannikkoa seuraavaa muuttoväylää käyttää merkittävä osa Pohjois-Fennoskandian
pesimälinnustosta. Merkittäviä ja näkyvämpiä lajiryhmiä ovat mm. hanhet ja joutsenen,
arktiset vesilinnut, kuikkalinnut, kurjet ja osa petolinnuista. Perämeren muuttoväylälle on
kuitenkin luonteenomaista se, että se hajoaa viuhkamaisesti ns. Oulun seudun
kerääntymäalueen jälkeen, lintujen suunnatessa eri puolille pohjoisia pesimäalueita.
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Perämeren pohjukassa muuttolinnuston määrä on vain pieni osa eteläisemmän Perämeren
määristä.
Hankealueelta itsestään ei ole saatavilla muuttolinnustoa koskevia tietoja, mutta lähialueen
muissa hankkeissa seudun merkitystä muuttolinnuston kannalta on selvitetty. Pääpiirteissään
alueella tapahtuva lintumuutto siis tunnetaan jo entuudestaan. Merkittävimmät
muuttolinnustoa koskevat selvitykset on tehty Rajakiiri Oy:n Tornion Röytän merituulipuistoa
koskien (Ramboll Finland Oy 2010b) sekä Röytän maatuulipuistoa varten (LVT 2012). Tässä
esitetty
muuton
kokonaiskuva
perustuu
näihin
lähteisiin.
Myös
Ajoksen
merituulivoimapuistohankkeen yhteydessä on tehty laajoja linnustoa koskevia selvityksiä
(Ramboll Finland Oy 2010a).
Kemi-Tornion seudulla muuttoaikaan tavataan sekä alueelle pesimään saapuvia yksilöitä että
jonkin verran myös alueen yli muuttavia lintuja. Pääosin muutto suuntautuu Perämeren
pohjukassa poispäin rannikosta, mutta jonkin verran kaakko–luode suuntaisesti matkaavat
linnut seuraavat myös rannikkoviivaa (esim. päiväpetolinnut sekä Ruotsin Lapin
pesimälinnut). Rannikon lisäksi alueella muuton kannalta keskeisiä ns. johtoväyliä ovat
suuret joet eli Kemi- ja Tornionjoki, joita seurailevaa muuttoa on todettu tapahtuvan.
Kevätmuuton aikaan huomattavissa runsaslukuisammin tavattavia lajiryhmiä ovat seudulla
tavalliset vesi- ja kosteikkoympäristöjen lajit, kuten osa sorsalinnuista, lokkilajit ja mm. kuovi.
Hanhista alueella muuttoaikoina tavataan yleisimmin merihanhea joka on yleinen pesijä
rannikolla. Metsähanhia muuttaa rannikkoa seurailen jonkin verran lähinnä mantereen yllä
kohden pohjoisia pesimäseutuja. Arktisten vesilintujen ja kuikkalintujen muuttajamäärät
alueen läheisyydessä ovat vähäisiä, koska lajit nousevat pääosin jo etelämpänä Perämerellä
mantereen ylle. Petolintumuuttoa alueella tapahtuu myös jonkin verran ja sen päälaji on
piekana, jonka yksilömäärät saattavat nousta useisiin kymmeniin päivässä. Muista lajeista
muuttavina alueella on havaittu mm. sääski, muuttohaukka, varpushaukka, sinisuohaukka
sekä tuulihaukka. Petolintujen kevätmuutto alueella tapahtuu melko hajanaisesti, osin meren
päältä suoraan pohjoiseen suuntautuen, mutta ehkä merkittävämmin rannikkolinjaa seurailen
luoteeseen. Tuulivoimaa ajatellen merkittävä kevätmuuttajalaji on myös kurki, jonka
kevätmuutto tapahtuu petolintujen tapaan hajanaisesti sekä pohjoista että luodetta kohden.
Parhaimmat keväällä alueella havaitut kurkimuutot ovat olleet noin 500 yksilöä päivässä.
Syysmuuton osalta alueella tapahtuvan muuton kuva on se, että pohjoisen pesimäseuduilta
saapuvat linnut törmäävät rannikkoon Kemi-Tornion seudulla. Osin saapuva muutto
seurailee suurten jokien muodostamaa johtoväylää. Rannikon jälkeen osa muuttajista lähtee
seuraamaan rantaviivaa kaakkoon osan suunnatessa suoraan meren ylle. Tämä aiheuttaa
paikallisesti merkittäviäkin muuttokeskittymiä.
Syysmuutolla tuulivoimahankkeiden kannalta alueella merkittävimmät lajiryhmät ovat joutsen,
kurki ja päiväpetolinnut sekä jossain määrin ehkä hanhet. Joutsenten osalta Tornion alueella
on merkittäviä syysmuuttokerääntymiä ja oletettavasti niiden muutto etelään kulkee pääosin
meren yllä. Kurkia sen sijaan muuttaa sekä meren että mantereen yllä rannikkolinjaa
seurailen. Syysmuuttavien kurkien määrä alueella on muutamia tuhansia, sillä esim. Röytän
syksyn 2012 muutaman päivän havainnoinnissa laskettiin yhteensä 1779 muuttavaa yksilöä
(LVT 2012). Päiväpetolintujen osalta alueella tapahtuvan muuton päälaji on piekana, joita
havaitaan syksyn aikana muutamia kymmeniä yksilöitä. Muiden lajien määrät ovat vähäisiä.
Petolintujen syysmuuton kuva alueella on melko hajanainen, mutta ehkä rannikkoa kaakkoon
seuraava muuttolinja on vallitsevin. Eräiden päiväpetolintujen yleinen muuttosuunta
Suomessa on kaakko–luode ja siihen nähden Kemi-Tornion alueen rannikon suunta on
sopiva.
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7.14

Muu eläimistö

Hankealue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Perä-Pohjanmaan
eliömaakuntaan (Hämet-Ahti ym. 1998). Alueella esiintyy Perämeren rannikkoseudulle
tyypillistä havumetsävyöhykkeen eläinlajistoa. Eläimistö on pääosin metsätalousvaltaisille
alueille tyypillistä nisäkäslajistoa, kuten hirvi, metsäkauris, orava, metsäjänis, kettu sekä
erilaiset pikkunisäkkäät. Elinalueita monipuolistavat metsä- ja suoluontotyyppien vaihtelu
sekä pienialainen vanha viljelysalue.
Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen lajien levinneisyystietojen sekä
elinympäristövaatimusten perusteella hankealueella on mahdollista tavata karhu (Ursus
arctos), susi (Canis lupus, ei poronhoitoalueella), ilves (Lynx lynx), saukon (Lutra lutra) ja
pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii). Myös muita lepakkolajeja on mahdollista esiintyä
alueella. Sammakkoeläimistä hankealueella voi levinneisyystietojen perusteella esiintyä
viitasammakko (Rana arvalis), kovakuoriaisista jättisukeltaja (Dytiscus latissimus), ja
korennoista kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia), mutta lajien elinympäristövaatimusten
perusteella niiden esiintyminen alueella on epätodennäköistä.
Alueella on toteutettu lepakkoselvityksiä vuonna 2013. Muiden luontodirektiivin liitteen IV
eläinlajien osalta katsotaan, ettei alueella esiinny kyseisille lajeille soveliasta elinympäristöä
tai lajien elinpiirit ovat laajat ja mahdollinen esiintyminen hankealueella satunnaista.

7.15

Suojelualueet

Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät Natura-verkostoon kuuluvat kohteet
ovat Perämeren saaret, jotka on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena
(SCI ja SPA). Saaret sijaitsevat noin 4,5-6 kilometrin päässä hankealueesta. Noin 7,5
kilometrin päässä hankealueesta sijaitsevat Kallinkankaan letot ja Kallinkankaan lehto
kuuluvat Natura-verkostoon (FI1300501) sekä soiden- ja lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on
suojeltu luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Kusiaiskorpi-Palojänkkä-Alkumaa alue
sekä
Rakanjänkkä
kuuluvat
myös
Natura-verkostoon
(FI1301903)
sekä
soidensuojeluohjelmaan luontodirektiivin mukaisena alueena (SCI). Nämä alueet sijaitsevat
noin 11 kilometrin päässä suunnitellusta hankealueesta. (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta
2013)
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Kuva 7-18. Hankealue (suuntaa-antava sijainti merkitty punaisella ympyrällä) suhteessa
lähimpiin Natura-kohteisiin ja muihin suojelualueisiin (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta
2013).
Tornionjoen
suisto
kuuluu
kansainvälisesti
arvokkaisiin
lintualueisiin
(IBA).
Lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä Natura-verkostoon (FI1301911) kuuluva Pajukari - Uksei
– Alkunkarinlahti on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena (SCI ja
SPA). (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta 2013) Hankealue ja lähimmät suojelualueet on
esitetty kuvassa 7-15. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaiksi (Finiba-alue) lintualueiksi
katsotut alueet ovat Kaupunginlahti (etäisyys noin 11 km), Tornionjoen suisto (etäisyys noin
4 km) sekä Raumonjärven pellot (etäisyys noin 6 km) (Leivo ym. 2002).
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7.16

Pohjavedet

Hankealue
rajautuu
idässä
Pikku-Ristijärven
pohjavesialueeseen.
Alue
on
ympäristöhallinnon pohjavesiluokituksessa luokiteltu luokkaan III, muu pohjavesialue. Alue
on tasalakinen harjuselänne, jonka aines vaihtelee hiekasta soraan. Lajittuneen aineksen
kerrospaksuudet ovat 3 – 6 m, ja paksuimmillaan kerrokset ovat alueen pohjoisosassa.
Lajittuneiden kerrosten alla on moreenia. (OIVA 2014).
Lähin veden hankinaan soveltuva pohjavesialue (II-luokka) Lapinkula sijaitsee hanke-alueen
pohjoispuolella. Muodostuma on Laivakankaaseen liittyvä harjuselänne, jonka materiaali on
kivistä soraa. Kerrospaksuudet ovat keskimäärin 4 m ja alueen pohjavesi on tiiviin
moreenikerroksen alainen. Alueen eteläosassa sijaitsee vedenottamo. Pohjaveden
päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. (OIVA 2014).

Kuva 7-19. Pohjavesialueet tuulipuistoalueella ja sen läheisyydessä.

7.17

Pintavedet

Hankealueella ei sijaitse varsinaisia vesistöjä. Hankealueella suunniteltujen tuulivoimaloiden
3, 5, 6, 7 ja 8 läheisyydessä virtaa kuitenkin pieniä ojia. Alue on nimetty tunnuksella 84V157
ja on nimeltään välialue.
Sähkönsiirto hoidetaan maakaapeleilla, joiden sijoittumisesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Maakaapelit voivat osittain halkoa alueen pieniä ojia sekä alustavan suunnitelma mukaan
tuulivoimalasta 7 tehtävä maakaapeli voi halkoa Ruonanojan ennen ojan laskua mereen.
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7.18

Tuuliolosuhteet

Hankealuetta lähin Ilmatieteen laitoksen tuulenmittausasema sijaitsee Oulunsalossa.
Ilmatieteen laitoksen vuosien 1981-2010 tuulisuustietojen mukaan maanpinnan tasolla yleisin
tuulen suunta Oulunsalossa on kaakko. Tuuli käy kaakon suunnasta noin 20 %
kokonaisajasta (Pirinen ym. 2012). Tyyntä on 4 % kokonaisajasta.

Kuva 7-20. Tuuliruusu Oulunsalon tuuliolosuhteista (Pirinen ym. 2012).
Suomen Tuuliatlas on internet-pohjainen työväline, joka on kehitetty kaavoituksen,
aluesuunnittelun ja tuulivoimarakentamisen suunnittelun tueksi. Sen avulla voidaan vertailla
tuuliolojen vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua koko Suomen alueella tai rajatulla alueella.
Säämallilla on tarkasteltu Suomen tuuliolosuhteita 2,5 km x 2,5 km suuruisilla alueilta (ns.
hilapisteitä) 50 – 400 metrin korkeuksilta koko maan alueella. Tietyillä alueilla, kuten
rannikolla, saaristossa ja tunturialueilla tuulen keskinopeus eri korkeuksilla annetaan
tarkemmalla 250 m x 250 m resoluutiolla. Yli-Kaakamon hankealue sijoittuu korkeamman
resoluution alueelle.
Kuvissa 7-18 ja 7-19 on esitetty tuuliprofiili ja tuuliruusut 100m ja 200m korkeudella YliKaakamon alueelta (tuuliatlas, 2014). Arvot on keskelle hankealuetta määritetystä
koordinaattipisteestä (65.8147 P, 24.38003 I, WGS84-koordinaattijärjestelmä). Tuuliruususta
havaitaan että yleisimmät tuulen suunnat maanpinnan tason yläpuolella 100 – 200 metrin
korkeudella maanpinnalta ovat etelän ja lännen väliseltä alueelta. Tuulen nopeus nousee
maanpinnalta ylöspäin mentäessä siten, että 50 metrin korkeudella tuulen nopeus on
keskimäärin 5,3 m/s, korkeudella 100 metriä 6,7 m/s ja korkeudella 200 metriä jo 8,1m/s.
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Kuva 7-21. Tuulen nopeuden keskiarvo eri korkeuksilla maanpinnasta Yli-Kaakamon
alueella (Tuuliatlas 2014).

Kuva 7-22. Tuuliruusu Yli-Kaakamon alueella 100 m ja 200 m korkeudessa maanpinnasta
(Tuuliatlas 2014)
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8

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT

8.1

Vaikutusten arvioinnin painopiste

YVA-menettelyn aikana vaikutukset arvioidaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. YVAmenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset YVA-lain edellyttämiin asiakokonaisuuksiin:
-

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen,
rakennuksiin,
maisemaan,
kaupunkikuvaan
ja
kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen

Vaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeessa ennalta arvioiden
vaikutustyyppeihin. Yli-Kaakamon hankkeessa vaikutusten arvioinnin
maisemaan, ihmisiin ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

8.2

merkittävimpiin
painopiste on

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta

Vaikutusalueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolle vaikutuksia arvioinnin aikana todetaan
aiheutuvan. Alueen laajuus riippuu vaikutustyypistä; esimerkiksi maisemavaikutukset
ulottuvat hyvinkin laajalle, kun taas kasvillisuusvaikutukset ilmenevät lähinnä sillä alueella,
jonne rakentamistoimenpiteet kohdistuvat.
Seuraavassa on esitetty ehdotus tarkasteltavasta vaikutusalueesta vaikutustyypeittäin.
Tuulipuistohankkeen vaikutuksia tarkastellaan sillä alueella, jolle vaikutuksia tässä vaiheessa
arvioidaan aiheutuvan. Vaikutusalueiden rajaukset tarkentuvat arvioinnin aikana, ja
vaikutusalueet esitetään YVA-selostuksessa.
Maisemavaikutukset arvioidaan sillä laajuudella, jolla tuulivoimapuisto voidaan ihmissilmin
havaita, eli noin 30 kilometrin säteellä tuulipuistosta. Lisäksi huomioidaan muiden
tuulipuistohankkeiden kanssa syntyvät yhteisvaikutukset.
Linnustovaikutusten arvioidaan ulottuvan linnuille ominaisesta liikkuvuudesta johtuen
laajemmalle alueelle kuin varsinainen tuulipuistoalue tai voimalinjat. Vaikutusalueen
arvioinnissa otetaan huomioon mm. lintujen muutto, liikehdintä sekä läheiset lintualueet.
Yksittäisten lajien osalta vaikutukset voivat ulottua laajallekin alueelle. Lisäksi arvioidaan
muiden tuulipuistohankkeiden kanssa linnustolle syntyvät yhteisvaikutukset.
Melun ja välkkeen vaikutukset arvioidaan siinä laajuudessa, kun hankkeella arvioidaan
olevan kyseisiä vaikutuksia. Vaikutusalueen laajuus selviää tehtävien mallinnusten aikana.
Vaikutukset ihmisiin ja virkistyskäyttöön. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
tarkastellaan toteutettavan postikyselyn vastausten perusteella. Alueellisesti tarkastelu
rajautunee Yli-Kaakamon tuulipuistoalueen lähikyliin. Melu, välke ja maisemavaikutukset
saattavat myös vaikuttaa ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön. Siksi
rajaus tarkentuu mm. mallinnusten ja havainnekuvien ja muun kerätyn aineiston valmistuttua.
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimistöön aiheutuvien vaikutuksien arvioidaan
kohdentuvan niille alueille, joilla rakennetaan, eli voimaloiden, teiden, maakaapelien ja
voimajohtojen ympäristöt. Tarkastelussa huomioidaan erityisesti luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat kohteet.
Liikennevaikutukset arvioidaan tuulipuiston lähialueen kuljetusreiteillä.
Ajallisesti vaikutuksia arvioidaan rakentamisesta käytön lopettamiseen saakka.
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9

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

9.1

Vaikutukset maankäyttöön

Itse hankealueella ei sijaitse pysyvää asutusta eikä loma-asuntoja. Hankkeen välittömät
vaikutukset nykyiseen maankäyttöön kohdistuvat siten maa- ja metsätalouskäyttöön sekä
virkistyskäyttöön.
Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan YVA-menettelyn rinnalla laadittavaan osayleiskaavaan
perustuen maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvan tuottavan metsätalousalueen määrä.
Vaikutusten arvioinnin toiminnallisessa arvioinnissa arvioidaan metsätalousmaan
vähenemisestä johtuvat vaikutukset maa- ja metsätaloudelle sekä maa- ja
metsätalousalueella toimiville virkistyskäytölle.
Hankkeella rajoitetaan alueen tulevaa maankäyttöä siten, että tuulivoimapuiston
hankealueelle ei jatkossa voida osoittaa tuulivoiman toiminnasta häiriintyvää maankäyttöä.
Vaikutusten
arvioinnissa
arvioidaan
hankkeen
johdosta
menetettävät
rakentamismahdollisuudet.

9.2

Vaikutukset ihmisiin

9.2.1

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa Yli-Kaakamon tuulivoimaloiden sellaisen
toiminnan vaikutusten tunnistamista ja arviointia, joilla on vaikutusta ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen. Ihmisten suhtautumiseen vaikuttavat todennäköisesti mm. omat asenteet ja
kokemukset tuulivoimasta, rakentamisen ja huollon tarjoamat työtilaisuudet ja alueen
nykyinen virkistyskäyttö. Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjekyselyä hankealueen
lähialueiden asukkaille (Koivujärvi ym. 1998). Kysely lähetetään kaikkiin alle 3 km
etäisyydellä sijaitseviin asuin- sekä lomakiinteistöihin sekä satunnaisotantana 3-5 km
etäisyydelle sijoittuviin kiinteistöihin. Lisäksi muille halukkaille tarjotaan mahdollisuutta
vastata kyselyyn esim. kyläyhdistysten tai muiden vastaavien kontaktien kautta.
Kirjekyselyaineisto analysoidaan tilastollisesti (esim. SPSS). Lisäksi sosiaalisten vaikutusten
arvioinnissa huomioidaan mm. yleisötilaisuuksissa sekä mahdollisten haastatteluiden kautta
saatava aineisto.
Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan, jotta voidaan (Päivänen ym. 2005):






selvittää ja ennakoida hankkeesta tai suunnitelmasta aiheutuvia muutoksia ihmisten
elämän laadulle tai alueen kehitykselle sekä niistä aiheutuvia seurausvaikutuksia
arvioida tai ennustaa yhteisön/alueen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin
arvioida muutosten merkitystä ja merkittävyyttä eri toimijoiden ja ihmisryhmien
kannalta
vähentää tai ehkäistä hyvissä ajoin ja tietoisesti mahdollisia haittoja
ottaa huomioon ja sovitella toimista aiheutuvia ristiriitoja.

Suoritettavan kyselyn yhteyteen liitetään havainnekuvia, joiden avulla vastaajan on
mahdollista arvioida tuulipuiston mukanaan tuomia maisemamuutoksia. Kyselyn
virkistyskäyttöä koskevan osion yhteyteen liitetään myös karttoja, joiden avulla vastaaja voi
halutessaan mahdollista merkitä käyttämiään epävirallisia reitistöjä ja vaikkapa hyviä
marjapaikkoja. Lisäksi kyselyaineistosta kartoitetaan alueella toimivia ryhmiä, joilla voidaan
todeta olevan merkittäviä rooleja paikkakunnan poliittisessa ja sosiaalisessa rakenteessa
(esim. matkailuyrittäjät) sekä eri toimijoiden välisiä vaikutussuhteita. Samalla aluetta
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vertaillaan sellaisena, kuin se olisi ilman hanketta, sellaiseen, joksi se muodostuu hankkeen
myötä. (Koivujärvi ym. 1998, Sairinen & Kohl 2004)
9.2.2

Melu

Melu on epätoivottua ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Yksilön
melun kokeminen on hyvin subjektiivista: sama ääni voi eri tilanteessa ja ajankohdassa olla
melua, merkityksetöntä ääntä ja nautittavaa ääntä. Tuulivoimala ei yksin aiheuta kovin suurta
melua, mutta kun voimaloita sijoitetaan paikkaan, joissa on luonnostaan erittäin hiljaista,
voimalan aiheuttama ääni voidaan kokea haitalliseksi. Voimakkaasti häiritsevä melu voi
aiheuttaa myös terveyshaittoja.
Rakentamisen aikainen melu
Tuulipuiston rakentamisen aikaista melua aiheuttavia toimintoja ovat mm. tuulivoimaloiden
perustamistyöt, kuljetus- ja asennustyöt sekä sähkönsiirtoon liittyvät työt. Tuulivoimaloiden
perustamistöissä mahdolliset perustuspaikkojen kaivut ja räjäytykset aiheuttavat äänihaittoja
ympäristöön. Toteutuvan melun laajuuteen vaikuttavat mm. pohjaolosuhteet sekä valittu
perustamistapa. Materiaalien purkamis-, varastointi- ja lastaustöistä (mm. kiviaines, teräs,
betoni, kaapelit, valmiit perustukset) ja tuulivoimaloiden osien kuljetuksesta tulee ääntä.
Myös sähkönsiirtoon liittyvistä töistä, kuten kaapelien asentaminen ja sähköaseman
rakentaminen aiheuttaa ääntä.
Rakentamisajan melua ja sen vaikutuksia arvioidessa tarkastellaan eri työvaiheista
aiheutuvaa melua ja esitetään olemassa olevaan tietoon perustuen arvio melutasoista, niiden
ajoittumisesta ja kestosta. Rakentamisen aikaisen melun voimakkuus arvioidaan
rakennuskohteita lähimpien asuinrakennusten osalta ja myös laajemmalta alueelta, mikäli
arviot rakentamisen aikaisesta melusta osoittautuvat häiriötä tuottavaksi. Vertailukohtana
käytetään valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja.
Toiminnan aikainen melu
Tuulivoimaloista käytön aikana lähtevä ääni johtuu pääosin kahdesta syystä: mekaanisesta
ja aerodynaamisesta melusta. Mekaaninen melu syntyy koneiston käyntiäänistä ja
aerodynaaminen melu muodostuu lapojen vuorovaikutuksesta ilmavirran kanssa.
Aerodynaaminen melu on laajakaistaista ja mekaaninen melu hieman kapeakaistaisempaa.
Meluvaikutukset arvioidaan mallintamalla hankealue kolmiulotteisessa ympäristössä.
Mallinnus tehdään tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin kehitetyn WindPROohjelmiston avulla. WindPRO-ohjelmistossa tuulivoimalat sijoitetaan malliin omana
äänielementtinään ja äänen etenemisen laskennassa huomioidaan voimaloiden sijainnin,
tyypin ja korkeuden lisäksi myös maaston muodot. Mallinnuksen tuloksena saadaan melun
ekvivalenttitaso eli ns. keskiäänitaso tuulivoimapuiston ympäristössä tilanteessa, jolloin
äänen eteneminen kustakin tuulivoimalasta kohti tarkkailupistettä on optimaalinen.
Käytännössä optimaalinen tilanne saavutetaan stabiilin ilmakehän vallitessa kun tuuli käy
tuulivoimaloista kohti tarkkailupistettä. Mallinnuksessa käytettävien parametrien ja laskentaalgoritmin valinta tehdään Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2014 annetun ohjeistuksen
mukaisesti.
Mallinnuksen tulokset esitetään karttapohjalle sijoitettavina meluvyöhykkeinä. Tulosten
esittämistavasta johtuen voidaan helposti määrittää kussakin karttapisteessä esiintyvä
korkein mahdollinen melutaso. Mallinnuksen tuloksena saatavien keskiäänitasojen
esiintymisen taajuutta arvioidaan vertaamalla tuulen suuntia tilastollisesti pitkän ajan
tuulisuustietoihin. Mallinnuksen tuloksia verrataan valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaisiin
ohjearvoihin
sekä
Ympäristöhallinnon
ohjeessa
4/2012
esitettyihin
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suunnitteluohjearvoihin tuulivoimarakentamisen suunnittelussa. Tuulivoimarakentamisen
ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on valmisteilla valtioneuvoston asetus
kevään 2014 aikana.
Mallinnuksessa käytettävä voimalatyyppi sekä voimaloiden dimensiot tarkentuvat YVAarvioinnin kuluessa.

Kuva 9-1. Tuulivoimaturbiinin keskeiset osat ja niiden osuus äänestä (Suomen
Tuulivoimayhdistys ry 2011)
9.2.3

Välke

Auringon paistaessa tuulivoimalan roottorin takaa aiheutuu tarkkailupisteessä valon ja varjon
vuoroittaista vilkkumista eli välkettä. Roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa välkkeen, joka
voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua noin 3 kilometrin
etäisyydelle tuulivoimalasta. Välke syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on
havaittavissa
vain
aurinkoisina
päivinä
ja
tiettyinä
aikoina
vuorokaudesta.
(Ympäristöministeriö 2012)
Vaikutusarvioinnin perustaksi tehdään mallinnus tuulipuiston aiheuttamasta välkkeestä, jonka
tuloksena saadaan tieto välkkeen vaikutusalueesta sekä välkkeen ajoittumisesta ja kestosta
ennalta määrätyissä tarkkailupisteissä. Mallinnuksessa huomioidaan suunnittelualueelle
tyypilliset olosuhteet tuulen suunnasta ja pilvisyydestä, joilla on merkitystä välkkeen
muodostumiseen.
Mallinnuksessa huomioidaan voimaloiden sijainnit ja korkeudet sekä auringon asema
horisontissa eri vuorokauden aikoina ja vuodenaikoina. Mallinnuksen tulokset esitetään
havainnollisena karttana, jossa näkyy vyöhykkeittäin välkkeen muodostumisen kesto tunteina
vuodessa. Karttatarkastelun pohjalta esitetään myös välkkeen muodostumisalueilla
esiintyvien asuinrakennusten lukumäärä. Mallinnus suoritetaan WindPro-ohjelmistolla
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Suomen lainsäädännössä ei ole määräyksiä tai rajoituksia tuulivoimalan aiheuttaman varjon
muodostumisesta tai sen vaikutusalueella asumisesta. Yli-Kaakamon tuulipuiston
aiheuttamia välkevaikutuksia tarkastellaan suhteessa muissa Euroopan maissa voimassa
oleviin ohjearvoihin.
9.2.4

Virkistyskäyttö

Yli-Kaakamon tuulipuistohankkeen vaikutukset alueen virkistyskäyttöön kartoitetaan
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä postikyselyn vastausten, haastattelujen ja
yleisötilaisuuksissa käytyjen keskusteluiden perusteella sekä ns. asiantuntija-arvioina.
Sosiaalisten vaikutusten arviointiin laadittuun postikyselyyn muotoillaan virkistyskäyttöä
koskeva kysymysosio, jossa vastaajien on mahdollista kuvata omaa vapaa-aikaan liittyvää
ulkoilu-, retkeily-, metsästys-, marjastus-, yms. toimintaansa hankealueella ja sen
läheisyydessä. Kyselyn virkistyskäyttöä koskevan osion yhteyteen liitetään myös karttoja,
joiden avulla vastaaja voi halutessaan mahdollista merkitä käyttämiään alueita ja vaikkapa
hyviä marjapaikkoja. Lisäksi kyselyssä on havainnekuvia, joiden avulla voidaan selvittää
vastaajan mielipiteitä mahdollisiin maisemamuutoksiin. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä
tarkastellaan mahdolliset alueen käytölle syntyviä rajoituksia, kuten lapoihin kertyvän jään
aikaansaama
mahdollinen
riski
voimaloiden
lähiympäristössä.
Lähtökohtaisesti
tuulivoimaloita ei aidata eikä liikkumista alueella tulla rajoittamaan.
9.2.5

Metsästys

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan tuulipuiston rakentamis- ja käyttövaiheen
aiheuttamasta häiriöstä sekä ympäristönmuutosten johdosta aiheutuvat vaikutukset
metsästykselle. Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä ja
metsästysseuralta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) saatavat tiedot.
9.2.6

Metsätalous

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan metsätalousmaan vähenemisestä johtuvat
vaikutukset maa- ja metsätaloudelle. Lisäksi huomioidaan mahdolliset alueen käyttöä
rajoittavat kaavamääräykset.
9.2.7

TV- ja radiosignaalit

Tuulipuisto voi vaikuttaa yleisradio- ja TV-signaaleihin kolmella tavalla; tuulipuisto voi
vaimentaa tuulipuiston läpi kulkevaa signaalia, minkä lisäksi voimaloiden rungot sekä
roottoreiden lavat voivat aiheuttaa heijastuksia. (Sipilä ym. 2011)
Jos yleisradiolähetin ja –vastaanotin sijaitsevat tuulipuiston eri puolilla siten, että
suoraviivaisesti kulkeva signaali kulkee puiston kautta, aiheuttaa puisto vaimennusta
signaalille. Tuulipuiston aikaansaama vaimennus FM-radiolle ja digi-TV:lle on kuitenkin pieni,
(1…2 dB), ja vaikutusta voi syntyä kuuluvuus/näkyvyysalueen äärirajoilla. (Sipilä ym. 2011)
Voimaloiden rungot muodostavat suuren kokonsa takia potentiaalisen häiriöiden aiheuttajan,
sillä verrattuna suoraan lähettimestä vastaanottimeen tulleeseen signaaliin heijastuva
signaali etenee eri reittiä saapuen viivästyneenä lähettimestä vastaanottimeen. Heijastukset
voimaloiden rungoista voivat hiukan heikentää yleisradiosignaalin äänenlaatua
tuulivoimapuiston takana. TV-signaalin vastaanotto voi puolestaan katketa tuulipuiston
takana, mihin voi auttaa suuntaava antenni. (Sipilä ym. 2011)
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Toinen huomionarvoinen heijastusvaikutus tulee tuulivoimaloiden lavoista. Liikkuvat lavat
aiheuttavat
heijastuneelle
signaalille
taajuusmuutosta
Doppler-siirtymän
kautta.
Heijastuneeseen signaaliin syntyy jatkuva Doppler-spektri lähes nollataajuudesta kärkien
maksiminopeutta vastaavaan taajuuteen asti. Tämä esiintyy välähdyksinä, kun tietyn
voimalan siivet ovat kohtisuorassa tulevaa aaltoa vastaan 1/6-kierroksen välein.
Välähdyksen pituus ja voimakkuus riippuvat mm. lavan mitoista ja muodosta sekä signaalin
aallonpituudesta. Radiosignaalin äänenlaatu voi hiukan heikentyä, mutta vähemmän kuin
voimaloiden rungoista heijastuessaan. TV-signaali puolestaan voi katketa tuulipuiston takana
erittäin epäedullisessa tapauksessa. (Sipilä ym. 2011)
Tuulipuiston vaikutuksia TV- ja radiosignaaleihin arvioidaan tarkastelemalla TV- ja
radiolähetysmastojen sijaintia suhteessa tuulipuistoon ja arvioimalla tuulipuiston taakse
sijoittuville vastaanottimille mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Digitan karttapalvelussa on
esitetty radio- ja tv-asemat, täytelähetinasemat, sekä tv:n ja radion näkyvyys- ja
kuuluvuusalueet (Digita 2014). Hankealuetta lähimpänä sijaitsevat Tervolan radio- ja TVasema pohjois-koillisessa, Simon Viantien täytelähetinasema kaakossa sekä Ylitornion
Ainiovaaran täytelähetinasema pohjois-luoteessa. TV- ja radiosignaalien osalta pyydetään
lausunto Digita Oy:ltä.

9.3

Liikennevaikutukset

Rakentamisen aikaista ja huoltoliikenteen määrä arvioidaan ja verrataan sitä nykyisiin
liikennemääriin. Erityisesti arvioidaan raskaan liikenteen sekä tuulivoimalakomponenttien
vaatimien erikoiskuljetusten vaikutuksia. Hankkeen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen
arvioidaan erityisesti kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitsevien häiriintyvien kohteiden
(kylät, koulut, päiväkodit) kannalta. Lisäksi arvioidaan nykyisten väylien soveltumista
hankkeen johdosta tapahtuvalle kuljetusliikenteelle.
Vaikutukset lentoliikenteelle arvioidaan Finavian korkeusrajoitusaineiston tietojen perusteella.
Lisäksi arvioidaan vaikutukset Kemi-Tornion lentoasemalle. Arvioinnissa huomioidaan
Finavian lausunto YVA-ohjelmaan.

9.4

Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan

Hankkeen mahdollisista vaikutuksista puolustusvoimien eri toimintoihin sekä tuulivoimaloiden
mahdollisista vaikutuksista tutkien toimintaan pyydetään lausunto puolustusvoimilta.

9.5

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimapuiston toteuttaminen tulee muuttamaan maisemaa merkittävällä tavalla.
Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa mm.
havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön sekä aikaisempi kokemus
rakennettavan alueen maisemasta.
Arviointityössä tarkastellaan tuulipuiston ja siihen liittyvien voimajohtojen rakentamisesta
johtuvia maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen
muuttumisen kautta syntyy myös visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus
riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta.
Numeeristen arviointien tekeminen esteettisistä ja maisemallisista ominaisuuksista on
vaikeaa. Tuulivoimalat ovat kooltaan isoja ja niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle
alueelle. Näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina hankaloittaa myös
arviointia.
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Maisemavaikutuksia havainnollistetaan eri suunnista laadittavien havainnekuvien,
leikkauspiirrosten ja karttaesitysten avulla. Analyyseissä sovelletaan ympäristöministeriön
Tuulivoimalat ja maisema -julkaisua (Weckman 2006).
Maisematarkastelu tehdään sovittamalla alueelta otetut valokuvat yhteen digitaalisen
maastomallin kanssa ja lisäämällä kuvaan tuulivoimalat suunnitelluille paikoilleen.
Maastomallissa hyödynnetään peruskartan korkeuskäyriä. Tuulivoimalat asetetaan
maastomallin pinnalle, jolloin korkeus- ja mittasuhteet vastaavat todellista tilannetta.
Maisemamallinnusta varten valitaan tarkoitukseen soveltuvia valokuvia. Kuvasovitteet
laaditaan etupäässä sellaisilta alueilta, joihin tuulivoimapuiston maisemallinen vaikutus on
karttatarkastelun ja käytyjen maastokäyntien perusteella merkittävin. Lisäksi arvioidaan
tuulivoimaloiden vaikutusta kaukomaisemaan. Kuvauspisteiden valinnassa hyödynnetään
näkymäalueanalyysin tuloksia. Näkymäalueanalyysi on teoreettinen malli, jolla saadaan
yleiskuva siitä, mihin tuulivoimalat käytettyjen lähtötietojen (maaston pinnanmuodot, puuston
korkeus) perusteella näkyvät. Havainnekuvia laadittaessa huomioidaan myös sekä
vuodenaikojen vaihtelu että vuorokaudenaikojen vaihtelu. Maisemamallinnus toteutetaan
korkeintaan 5 valokuvaan.
Hankkeen vaikutuksia selvitetään tutkimalla maiseman sietokykyä maisema-analyysin
perusteella. Maisema-analyysissä huomioidaan maisemakuvan kannalta merkittävimmät
näkymäsuunnat ja erityisesti tuulipuiston näkymäalueet sekä maisematilat, maiseman
solmukohdat, miljöökokonaisuudet, maisemallisesti arvokkaat ja maisemakuvaltaan
herkimmät alueet. Maisema-analyysissä hyödynnetään näkymäalueanalyysin tuloksia. Myös
tuulivoimaloiden lentoestevalojen vaikutusta maisemakuvaan arvioidaan.
Pohjoisen Perämeren alueelle sijoittuu useita tuulivoimahankkeita. Hankkeiden ja
voimaloiden määrästä johtuen maisemavaikutukset ovat huomattavat. Yli-Kaakamon
hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös muiden tiedossa olevien
hankkeiden yhteisvaikutukset maisemaan. Maisemalle aiheutuvia yhteisvaikutuksia
arvioidaan noin 30 km säteellä Yli-Kaakamon hankealueesta, eli sillä laajuudella, jolla
tuulivoimapuisto voidaan ihmissilmin havaita. Yhteisvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään
olemassa
olevia
tietoja,
kuten
muiden
hankkeiden
yhteydessä
toteutetut
maisemavaikutusten arvioinnit sekä näkymäalueanalyysit.

9.6

Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Hankealueella ei sijaitse tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Mahdolliset muinaismuistolain
tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset tullaan kartoittamaan kesällä 2014 hankealueen
voimaloiden, teiden ja kaapeleiden sijoittumisalueilla. Havaittujen kohteiden paikkatiedot
tallennetaan ja kohteet dokumentoidaan valokuvaamalla. Muut kuin muinaisjäännöksiksi
luokiteltavat, maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavat kulttuurihistorialliset jäänteet
kartoitetaan samassa yhteydessä. Inventoinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa sekä
sen liitteenä erillisraporttina.

9.7

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Tuulipuiston rakentaminen vaikuttaa hankealueen maa- ja kallioperään lähinnä paikallisesti.
Vaikutukset rajoittuvat voimaloiden, sähköaseman ja -linjojen sekä kunnostettavan tai
rakennettavan tiestön alueille sekä niiden välittömään läheisyyteen. Vaikutukset tullaan
arvioimaan tarkemmin YVA-selostuksen yhteydessä.
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Rakentamisessa ei käytetä ympäristön kannalta haitalliseksi tunnettuja aineita.
Onnettomuustapauksissa on kuitenkin mahdollista, että työkoneiden polttoaineet tai öljyt
voivat päästä likaamaan maaperää tai kallioperää.

9.8

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Tuulipuistoalueen selvitykset
Suunnitellun tuulipuiston hankealueella on toteutettu kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 30.31.7.2013. Ennen maastokartoitusta alueesta toteutettiin esiselvitys potentiaalisten
arvokkaiden elinympäristöjen paikantamiseksi tarkastelemalla aluetta karttojen ja ilmakuvien
avulla. Esiselvityksen perusteella valittiin luonnon monimuotoisuuden kannalta kiinnostavat
kohteet, jotka kartoitettiin maastokäyntien yhteydessä. Lisäksi selvityksiä painotettiin
suunniteltujen voimaloiden sijaintipaikkojen yhteyteen. Suunnittelualuetta ei kartoitettu
kauttaaltaan.
Kartoituksen yhteydessä kirjattiin:
 valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä alueellisesti uhanalaiset lajit
 erityisesti suojeltavat lajit
 luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden lajit ja niiden potentiaaliset elinympäristöt
 Suomen kansainvälisen suojelun vastuulajit
 luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit ja metsälain mukaiset erityisen tärkeät
elinympäristöt
 uhanalaiset ja alueellisesti uhanalaiset luontotyypit
 vesilain 1. luvun 15 a §:n ja 17 a §:n mukaiset suojeltavat kohteet
Arvokkaammilta elinympäristöiltä (mm. iäkkäät metsät, lähteet, tihkupinnat, ravinteiset kalliot,
puronvarret ja lehdot) kerättiin tarvittaessa sammalnäytteitä lajiston myöhempää
mikroskoopilla tapahtuvaa määritystä varten. Sammalnäytteiden ottamista varten oli saatu
erillinen lupa ELY-keskukselta.
Arvokohteet paikannettiin GPS-laitteella ja lajiesiintymistä kirjattiin esiintymän tila, laajuus ja
yksilömäärä/arvio yksilömäärästä, mikäli mahdollista. Luontotyypit luokiteltiin niiden
luonnontilaisuuden mukaan tarkoitusta varten laadittua luokitusta hyväksikäyttäen.
Luontotyypit luokiteltiin yleisesti Suomessa käytettyihin luontotyyppeihin Metsätyypit –oppaan
(Hotanen ym. 2008) ja Suokasvillisuusoppaan (Eurola ym. 1995) mukaisesti.
Harvinaisempien luontotyyppien kuvaus tapahtuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuus teoksen (Raunio ym. 2008) mukaan. Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksessa noudatettiin
yleisesti käytössä olevaa kasvillisuuskartoitusten optimaalista ajankohtaa 1.7.30.8. (Heikkilä
ym. 1993).
Vaikutusten arviointi
Luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu
maastokartoitusten tietoihin, kartta- ja ilmakuvatarkasteluun, uhanalaislajien tunnettuihin
esiintymätietoihin sekä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoihin. Arviointi tehdään asiantuntijaarviona, jossa arvioidaan hankkeen vaikutusten merkittävyys vaikutusten suuruuden ja
laadun perusteella. Vaikutusten suuruutta arvioidaan pinta-alojen ja vaikutusten laatua
tunnistettujen vaikutusmekanismien sekä luontotyyppien ja sen lajiston herkkyyden (l.
ekologisen tilan) perusteella (Söderman 2003). Menetelmän avulla saadaan yhteismitalliset
ja keskenään vertailukelpoiset arviot hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista
alueen
luontotyyppeihin
ja
kasvillisuuteen,
mitä
hyödynnetään
hankkeen
toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon valinnassa (Söderman 2003).
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9.9

Vaikutukset linnustoon

Yleistä tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista
Tuulivoimapuistojen linnustovaikutukset voidaan jakaa häiriö- ja estevaikutuksiin,
elinympäristön muutoksiin sekä törmäyksistä aiheutuviin kuolemiin (ks. esim. Drewitt &
Langstom 2006). Häiriöitä tuulipuiston rakentaminen voi synnyttää teiden kunnostusten,
voimaloiden perustamis- ja rakennustöiden sekä voimaloiden sähköistämisen, käytön sekä
voimaloiden huoltotöiden yhteydessä. Meluhäiriöiden lisäksi myös liikkumisen ja
tuulivoimaloiden ja muiden rakentamiseen liittyvien visuaalisten häiriöiden tiedetään
aiheuttavan joskus negatiivisia vaikutuksia linnustoon mm. lisäämällä lintujen alttiutta
saalistukselle (Ruddock & Whitfield 2007).
Häiriövaikutuksesta voi seurata esimerkiksi lintujen siirtymisen pois optimaaliselta ruokailutai lisääntymisalueelta. Estevaikutus syntyy tyypillisesti, kun linnut joutuvat vaihtamaan
lentoreittejä esimerkiksi ruokailu- ja lepäilypaikkojen välillä. Tämän seurauksena lentoreitit
voivat pidentyä ja energiankulutus kasvaa. Mikäli estevaikutus syntyy pesimäaikaisille
lentoreiteille, poikasten kuolleisuus voi lisääntyä ja pesintämenestys ylipäätään voi
heikentyä. Häiriö- ja estevaikutus sekä niistä johtuvat elinympäristömuutokset voivat olla
populaatiotasolla kokonaisuudessaan merkittävämpiä kuin törmäyskuolemien vaikutukset.
Elinympäristön muutokset voivat olla seurausta rakentamisen aiheuttamista elinympäristöjen
tuhoutumisesta sekä elinympäristöjen supistumisesta ja pirstaloitumisesta. Muutos voi
heijastua populaatiotasolle, mikäli populaatioiden yksilöiden energian saanti-kulutus -suhde
pienenee.
Helpoimmin ymmärrettävä vaikutusmekanismi lienee tuulivoimaloiden joskus aiheuttama
kuolleisuus. Lintu voi kuolla törmätessään pyörivään roottoriin tai harvemmin muuhun
voimalan rakenteeseen. Keskimäärin tuulivoimalat tappavat lintuja kuitenkin vähän (Birdlife
Suomi ry 2011) verrattuna esimerkiksi liikenteen, ikkunoiden tai sähkölinjojen aiheuttamien
lintukuolemien määriin.
Linnuston selvitysmenetelmät
Hankealueen linnustoselvitys toteutetaan vuoden 2014 aikana. Linnustokartoitukset
kohdistuivat sekä hankealueen pesimälinnustoon että alueen kautta kulkevaan
muuttolinnustoon. Kartoitusten tavoitteena oli saada selville luotettavasti hankealueella
pesivä lajisto sekä sen arvokkaimman osan käyttämät lentoreitit (etenkin petolinnut) ja kuinka
alue sijoittuu tuulivoimaloiden vaikutusten kannalta keskeisten lintulajien (mm.
päiväpetolinnut, kurki) muuttoreiteille. Käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat koko hankealueen
maalinnuston
linjalaskennat,
erityislajeihin
kohdistettavat
kartoituslaskennat
(pöllökartoitukset, kanalintujen soidinpaikkojen kartoitukset) ja päiväpetolintujen reviirien
sekä ruokailulentojen havainnoinnit. Muuttavia lintuja tarkkaillaan sekä keväällä että syksyllä.
Yhteensä selvityksiin on suunniteltu käytettävän 17 maastotyöpäivää.
Taulukko 9-1. Suunnitellut linnustoselvitykset sekä selvityksiin käyttävä aika.
Selvitys
Maalinnuston linjalaskennat
Kartoituslaskennat (pöllöt, kanalinnut)
Petolintutarkkailut
Kevätmuuton tarkkailu
Syysmuuton tarkkailu

Selvityksiin käytettävät työpäivät
2
2
2
6
5

Maalinnuston linjalaskentamenetelmä soveltuu hyvin pesivien maalintulajien parimäärien ja
tiheyksien selvittämiseen, koska sillä saadaan nopeasti edustava kuva laajankin alueen
linnustosta. Hankealueella linjalaskennat toteutetaan vuonna 2014 maalintujen
linjalaskennasta antamien ohjeiden mukaisesti (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2011,
Koskimies & Väisänen 1988). Suositusten mukaan hankealueelle riittäisi yksi laskenta, mutta
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koska yhteen laskentaan sisältyy liikaa epävarmuustekijöitä, toteutetaan alueella kaksi
laskentaa. Laskennat ajoitetaan kesäkuulle 2014. Suunnitellut linjalaskentareitit on esitetty
kuvassa 9-2.

Kuva 9-2. Maalinnuston linjalaskentareitit selvitysalueella.
Erillislajien kartoituslaskennoilla selvitetään hankealueella esiintyvää pöllölajistoa ja
kanalintujen, erityisesti metson, soidinpaikkoja. Laskennat toteutetaan vuonna 2014
aktiivisimpana pöllöjen soidinaikana kevättalvella ja hieman myöhemmin keväällä
kanalintujen soidinaikaan.
Päiväpetolintujen reviirien havainnointi. Tuulivoimaloiden vaikutuksille herkkien petolintujen
reviirien ja pesäpaikkojen etsintä suoritetaan pääosin soidinlentoja seuraamalla keväisen
muutontarkkailun ohessa. Lisäksi myöhemmin kesällä seurataan petolintujen
ruokailulentojen suuntautumista ja saalistusalueiden sijainteja. soidinlentojen ja reviirien
havainnointi toteutetaan huhti–toukokuussa ja ruokailulentojen tarkkailu kesä–elokuussa.
Muuttolinnuston koostumus ja muuton yleinen kuva Kemi-Tornion alueen tunnetaan varsin
hyvin käytettävissä olevien lähteiden perusteella. Kaakamon alue sijaitsee
etukäteisoletuksen mukaan melko selkeän Perämeren rannikkoa seuraavan muuttoväylän
loppupäässä. Aiemmin alueella suorittujen linnustotarkkailujen yhteydessä on todettu
alueella olevan muuton olevan jo selkeästi vähäisempää, kuin muualla Perämeren alueella.
Kuitenkin muutamien linturyhmien suhteen alue voi sijoittua muuttoreitille. Merkittäviä
lajiryhmiä ovat mm. päiväpetolinnut, joutsenet, hanhet ja kurjet keväisin ja syksyisin. Lisäksi
alueella esiintyy arktisten kuikka- ja vesilintujen muuttoparvia keväisin.
Muuttolintuselvityksessä tavoitteena on saada arvio alueen läpi muuttavien muuttolintujen
määristä ja niiden käyttäytymisestä alueella (muuttoreitit paikallisesti, lentokorkeudet ym.).
Muutonseuranta voidaan keskittää yhteen havainnointipisteeseen, koska hankealue on
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verrattain pieni. Muuton seuranta pyritään ajoittamaan vilkkaisiin muuttopäiviin, jotta tietoa
saadaan tehokkaimmin kerättyä. Kevätmuuton seurantaa (6 pv) toteutetaan huhti–
toukokuussa ja syysmuuttoa (5 pv) syys–lokakuussa 2014.
Perämeren rannikon muuttolinnustosta on viime vuosina julkaistu useita selvityksiä ja
tutkimuksia lähinnä tuulivoimarakentamiseen liittyvän ympäristövaikutusten arviointiin liittyen.
Yli-Kaakamon hankkeessa on mahdollista hyödyntää jo tätä kautta julkaistua tietoa alueen
muuttolinnustoa ja hankkeen vaikutuksia arvioitaessa. Merkittävimpiä lähteitä ovat Ajoksen
merituulivoimapuiston laajennuksen YVA-selostus (Ramboll Finland Oy 2010a), Tornion
Röytän merituulipuiston YVA-selostus liitteineen (Ramboll Finland Oy 2010b) sekä Röytän
maatuulipuistoa varten tehdyt linnustoselvitykset (LVT 2012). Myös Simon alueelle
suunniteltujen tuulivoimahankkeiden muuttolinnustoselvitykset kuvaavat myös Kaakamon
alueella tapahtuvaa lintumuuttoa (esim. FCG 2012). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan
uudistamista varten laadittiin talvella 2012–2013 kattava selvitys muuttolintujen reiteistä ja
ns. pullonkaula-alueista Pohjois-Pohjanmaan alueella (Hölttä 2013) ja selvityksen tulokset
ovat hyödynnettävissä myös Yli-Kaakamon hankealueen vaikutusarvioinnissa.
Suunniteltujen sähkönsiirtoreittien varsille toteutetaan linnustokartoitukset tarpeen mukaan.
Sähkönsiirtolinjaukset selventyvät jatkosuunnittelun aikana.
Vaikutusten arviointimenetelmät
Hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä niihin kokemuksiin perustuen,
joita tuulivoimapuistojen on havaittu Suomessa tai muualla maailmassa linnuille aiheuttavan.
Yleisesti tuulivoimaloiden vaikutukset lintuihin voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joiden
vaikutusmekanismit ovat erilaiset. Vaikutusluokat ovat:




Voimaloiden ja teiden rakentamisesta aiheutuvien suorien elinympäristömuutosten
vaikutukset
Voimaloiden aiheuttamat häiriö- (esim. melu ja välke) ja estevaikutukset lintujen
pesimä- ja ruokailualueilla sekä muutto- tai muilla lentoreiteillä
Voimaloiden ja ilmajohtojen aiheuttama törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset

Tämän hankkeen toteutuessaan aiheuttamia vaikutuksia eri lintulajeihin arvioidaan
hankesuunnitelman sekä alueen luonnon ja linnuston ominaisuuksien perusteella.
Vaikutusarvioinnissa keskitytään niihin lajeihin, joiden esiintymät alueella ovat katsottavissa
suojeluarvoltaan merkittävimmiksi. Tällaisia lajeja ovat tyypillisesti esimerkiksi uhanalaisiksi
luokitellut lajit.
Muuttolinnuston osalta vaikutustarkastelu suoritetaan niin ikään asiantuntijatyönä tehtyjen
muutontarkkailujen tulosten perusteella. Tarkastelussa hyödynnetään muiden lähialueille
suunniteltujen tuulivoimapuistojen vaikutusarvioinnin tuloksia. Erityistä huomiota kiinnitetään
suunniteltujen hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin muuttolinnuston suhteen.
Tulosten perusteella arvioidaan lajikohtaisesti tuulivoimaloihin kohdistuvaa törmäysriskiä.
Törmäysriskitarkastelu suoritetaan etenkin merkittävimmille muuttolintulajeille (lähinnä kurki,
metsähanhi, joutsen, eräät päiväpetolinnut), mutta tarpeen vaatiessa myös muille lajeille.
Törmäysriskin laskennassa käytetään ns. Bandin mallia (Band ym. 2007).

9.10

Vaikutukset muuhun eläimistöön

Hankkeen esiselvityksen ja suunnittelun yhteydessä kasvillisuus ja linnusto on arvioitu
keskeisimmiksi eliöryhmiksi, joihin hankkeella tulee olemaan vaikutuksia. Muun lajiston
osalta arviointi tapahtuu lajiston levinneisyystietoihin perustuvana asiantuntija-arvioina, jossa
keskeisellä sijalla ovat tiedot erityisesti suojeltavien lajien ja luontodirektiivin liitteen IV lajien
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esiintymisestä alueella. Lisäksi tarkastellaan nisäkäslajistoa, matelijoita ja hyönteisiä yleisellä
tasolla.
Hankealueella ja sen ympäristössä on toteutettu lepakkoselvityksiä vuonna 2013.
Lepakkohavainnointia toteutettiin kolmena ajankohtana 30.-31.7.2013, 30.8.2013 ja
16.9.2013. Lepakkoselvitys toteutettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY ry)
ohjeistuksen mukaisesti, ja menetelmänä käytettiin aktiivista detektorihavainnointia.
Saukon osalta erillistä selvitystä hankealueella ei katsota olevan tarpeellinen, sillä
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse lajin esiintymisen kannalta
merkittäviä vesistöjä. Erityisesti talviaikana laji on riippuvainen vesistöjen sulapaikoista ja
myös kesällä laji käyttää säännöllisesti vesistöjen varsia kulkureitteinään ja ravinnonhakuun.
Lähimmät mahdolliset virtavedet ovat hankealueen länsipuolella Torniojoesta haarautuva
Kirkkopudas ja Perttapudas sekä itäpuolella Kaakamajoki ja Kemijoki. Hankkeen vaikutukset
voidaan arvioida lajin ekologian tuntemuksen perusteella ja arvioinnissa voidaan hyödyntää
myös kokemusperäistä tietoa lajin herkkyydestä meluvaikutuksille. Maastoselvityksellä ei
katsota saatavan arvioinnin kannalta olennaista lisätietoa lajista.
Hankealueella ei esiinny puroja lukuun ottamatta viitasammakoille soveliaita kutuympäristöjä
kuten lampia tai rimpisiä soita. Myöskään hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu
potentiaalisia kutuympäristöjä, joilta viitasammakoita voisi vaeltaa hankealueelle kesäaikaan.
Maastoselvityksiä ei katsota tarpeellisiksi.
Muuta luontodirektiivin liitteen IV lajistoa ja sen mahdollista esiintymistä alueella tarkastellaan
asiantuntija-arviona levinneisyystietojen ja elinympäristövaatimusten sekä mahdollisten
olemassa olevien selvitysten perusteella.

9.11

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Natura-arvioinnin tarveharkinnan tarkoituksena on arvioida hankkeesta aiheutuvien
ympäristövaikutusten merkittävyystaso läheisyydessä sijaitsevien Natura 2000 –
suojelualueverkostoon kuuluvien alueiden osalta. Tarveharkinta kohdistetaan Naturaalueiden suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin sekä alueeseen
kokonaisuutena. Mikäli tarveharkinnan perusteella ei voida vakuuttua hankkeen
haitattomuudesta Natura-alueille, arvioidaan hankkeen vaikutuksia Natura-arvioinnin keinoin.
Hankealueen lähimmät Natura-alueet on suojeltu luontodirektiivin perusteella. Etäisyyttä
lähimmille Natura-alueille on vähintään 4,5 km. Hankkeen ei katsota vaarantavan suojelun
perusteena olevia luontotyyppejä tai lajeja tai Natura-aluetta kokonaisuutena. Tästä syystä
katsotaan, ettei ole tarpeen toteuttaa Natura-arviointia tai Natura-arvioinnin tarveharkintaa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä huomioidaan lähialueen suojelualueet.

9.12

Vaikutukset pohjavesiin

Hankealueelle sijoittuu yksi luokkaan III kuuluva pohjavesialue (Pikku-Ristijärvi). Koska
pohjavesi on alueella lähellä maanpintaa, saatetaan perustusten kaivantoja joutua
kaivamaan pohjavedenpinnan alapuolelle. Perustusten kaivamisen pohjavesivaikutukset
jäävät kuitenkin hyvin paikallisiksi.
Rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun jäävät todennäköisesti myös vähäisiksi.
Lähinnä pohjaveden sameus saattaa paikallisesti hieman lisääntyä maanrakennustöiden
seurauksena. Rakentamisessa käytettävät työkoneet muodostavat myös jonkinasteisen
riskin pohjaveden laadulle.
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9.13

Vaikutukset pintavesiin

YVA-selostuksessa arvioidaan tuulivoimapuiston rakentamisen ja käytön vaikutukset
hankealueen pinta- ja pohjavesiin, myös huoltoteitä rakennettaessa. Mikäli seurannalle on
tarvetta, YVA-selostukseen liitetään aikanaan seurantaohjelmaehdotus.
Hankkeen mahdollisia pintavesivaikutuksia syntyisi todennäköisesti lähinnä rakentamisen
aikaisista töistä, jolloin hankealueen pienien ojien vesi voisi väliaikaisesti samentua ja
kiintoainepitoisuus lisääntyä. Rakentamisen aikaisia töitä olisivat mm. tuulivoimaloiden
rakentaminen ja niiden kytkeminen toisiinsa maakaapeleihin sekä sähkölinjan rakentaminen.

9.14

Muut vaikutukset

Tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset Ilmatieteen laitoksen säätutkiin tulee ottaa
suunnittelussa huomioon (Ympäristöhallinto 2012). Tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset
säätutkiin riippuvat mm. voimaloiden koosta ja hankkeen etäisyydestä tutkasta. Jos
tuulivoimala sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä säätutkasta, ovat häiriöt merkittäviä, samoin
kuin jos useamman tuulivoimalan alue sijaitsee alle 20 km etäisyydellä tutkasta. Myös
kauempana olevat voimalat voivat aiheuttaa häiriöitä. (Ilmatieteen laitos 2013) Säätutkien
osalta pyydetään tarvittaessa lausunto Ilmatieteen laitokselta.

9.15

Ilmastovaikutukset

Tuulivoima on ilmastonmuutoksen torjumisen ja ilmaan kohdistuvien päästöjen kannalta hyvä
tapa tuottaa energiaa. Tuulivoimala ei tarvitse polttoainetta toimiakseen, joten se synnyttää
äärimmäisen vähän ympäristöä saastuttavia päästöjä. Tuulivoiman aiheuttamat päästöt
syntyvät valmistuksen, asennuksen ja purkamisen aikana.
Hiili-, öljy-, ja maakaasuvoimalat ovat suuria kasvihuonepäästöjen lähteitä ja ne synnyttävät
myös muita saasteita. Tuulivoimalla tuotettu energia korvaa vastaavan määrän fossiilisilla
polttoaineilla, kuten hiilellä, öljyllä ja maakaasulla tuotettua energiaa. Tutkimuksissa on
osoitettu, että pohjoismaissa tuulivoima korvaa laudevoimaloilla, enimmäkseen kivihiilellä
tuotettua energiaa. Päästövähenemäksi on tutkimuksissa todettu 620…700 g hiilidioksidia
tuulivoimalla tuotettua kilowattituntia kohden (Holttinen 2004).
Laskennassa käytetään edellä mainitun hiilidioksidin vähenemäarvojen keskimääräistä
arvoa. Muut ilmastovaikutukset määritetään rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten
määrän muutoksena. Käytetyt päästökertoimet ovat hiililauhteen ja kaasuturbiinilaitosten
keskimääräisiä ominaispäästökertoimien painotettuja keskiarvoja (mm. Pöyry Finland Oy
2011).
Taulukko 9-2. Tuulivoiman tuotannon päästövähenemän laskennassa käytetyt kertoimet.
Käytetyt kertoimet

kg / MWh sähköä

Hiilidioksidi CO2
Typen oksidit (NOx)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiukkaset

660
0,70
1,06
0,04

Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia hiilidioksidipäästöjen kasvuun arvioidaan
arvioimalla vastaavan sähköntuotannon määrä käyttäen edellä esitettyä päästölukemaa.
Muut ilmastovaikutukset määritetään rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten määrän
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muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä
kertoimia.

9.16

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaiset ja tuulipuiston käytön aiheuttamat vaikutukset ovat hyvin erilaisia.
Rakentamisella voi olla vaikutuksia kallio- ja maaperään, kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Rakentamistöiden mahdollisesta melusta ja hetkellisestä liikenteen lisääntymisestä
aiheutuvia häiriövaikutuksia arvioidaan erikseen.

9.17

Käytöstä poiston vaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimapuiston koko elinkaarta.
Tuulivoimapuiston käytön lopettamisen jälkeisiä vaikutuksia arvioidaan olettaen, että
tuulivoimaloiden maanpäälliset osat puretaan ja perustukset jätetään maahan.
Yli-Kaakamon tuulivoimaloiden käyttöikä on 20 - 30 vuotta, jonka jälkeen ne todennäköisesti
puretaan ja niiden sisältämät metallit kierrätetään. Tiensä päähän tullut voimala voidaan
korvata uudella tai alue otetaan muuhun käyttöön. Vanhan voimalan perustuksia voidaan
käyttää uuden voimalan perustuksien pohjana. Mikäli alueelle ei sijoiteta uusia
tuulivoimaloita, maisema palautuu lähes ennalleen tuulivoimalan käytön lopettamisen
jälkeen.

9.18 Vaihtoehtojen vertailu, vaikutusten merkittävyys ja hankkeen
toteuttamiskelpoisuus
YVA-selostuksessa esitetään hankkeen eri vaihtoehtojen vertailu, jossa ovat mukana
tuulipuistohankkeen eri toteutusvaihtoehdot ja tuulipuiston toteuttamatta jättäminen.
Vaihtoehtojen vaikutuksia eritellään vaikutustyypeittäin ja kuvaillen vaikutusten
ominaisuuksia (erittelevä vertailu).
Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vertailemiseksi luonnonympäristöön, ihmisiin ja
rakennettuun ympäristöön sekä teknisiin tekijöihin kohdistuvat vaikutukset luokitellaan
jokaisessa vaihtoehdossa ympäristövaikutusten arvioinnissa esitettyihin arvioihin perustuen.
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa sovelletaan seuraavaa asteikkoa:

Vaikutus ja sen merkittävyys
Myönteinen vaikutus
Ei vaikutuksia
Lievä haitallinen vaikutus
Haitallinen vaikutus
Merkittävä haitallinen vaikutus
Vaikutus ei ole tiedossa
Merkittävyyden arviointiperusteina käytetään vaikutusten ominaisuuksiin liittyviä seikkoja,
kuten vaikutuksen palautuvuus, laajuus, kohdentuminen sekä ajallinen kesto. Merkittävimpiä
ovat vaikutukset, jotka koskettavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia suoraan tai välillisesti
sekä sellaiset luonnonympäristöön liittyvät tekijät, jotka laissa on suojeltu tai kielloin turvattu.
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9.19

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Pohjoisen Perämeren alueella on meneillään useita tuulivoimahankkeita. Yli-Kaakamon
ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan Tornion, Kemin ja Simon alueille sijoittuvat
tuulivoimahankkeet. Arvioinnin yhteydessä selvitetään hankkeiden yhteisvaikutuksia,
huomioiden yhteisvaikutukset erityisesti linnuston sekä maisemavaikutusten osalta.
Mahdolliset yhteisvaikutukset tuodaan esille erillisselvityksissä sekä keskeisiltä osin YVAselostuksessa.

9.20

Arvioinnin epävarmuustekijät

Hankkeen tekniset tiedot ovat YVA-menettelyssä vielä alustavia ja tarkentuvat suunnittelun
edetessä. Arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi
käytettyihin menetelmiin sekä havaintojen ja riittävän tutkimustiedon puutteellisuuteen. Jos
todettua tutkimustietoa ei ole riittävästi saatavilla, arviointi perustuu oletuksiin.
Arviointiselostuksessa tuodaan esiin arviointiin liittyvät epävarmuustekijät ja oletukset sekä
niiden aiheuttamat mahdolliset riskit.

9.21

Yhteenveto tehtävistä selvityksistä

YVA-menettelyn yhteydessä on toteutettu tai toteutetaan seuraavat selvitykset:
Yli-Kaakamon hankealueella on toteutettu seuraavat maastoselvitykset:



luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys v. 2013
lepakkoselvitys v. 2013

Seuraavat selvitykset tullaan toteuttamaan vuonna 2014:








pesimälinnustoselvitys
linnuston kevät- ja syysmuuton seuranta
sosiaalisten vaikutusten arviointi (kirjekysely)
maisemaselvitys ja näkymäalueanalyysi
melu- ja välkemallinnus
muinaisjäännösten inventointi
yhteisvaikutusten arviointi (linnusto)
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10

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN

Hankealueen soveltumista tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi on alustavasti selvitetty
esisuunnittelussa, jonka perusteella Yli-Kaakamon alue on valikoitunut jatkosuunnitteluun
tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi. Esiselvityksen perusteella keskeisiä seikkoja hankkeen
suunnittelussa ja tuulivoimaloiden sijoittelussa ovat asutuksen ja luonnonolosuhteiden
huomioiminen.
YVA-menettelyn tavoitteena on vähentää tai lieventää hankkeen kielteisiä vaikutuksia.
Arvioinnin aikana selvitetään hankkeen aiheuttamat vaikutukset sekä keinot, joilla haitallisia
vaikutuksia voitaisiin vähentää. YVA-menettelyllä voidaan näin suoraan vaikuttaa hankkeen
suunnitteluun siten, että haitalliset vaikutukset voidaan minimoida. Haittojen
vähentämiskeinot voivat liittyä esimerkiksi voimaloiden tyyppiin tai niiden sijaintiin
häiriintyvien kohteiden, kuten asutuksen läheisyydessä. Arvioinnin aikana selvitetään myös,
voidaanko rakentamisajankohdalla vähentää mahdollisesti rakentamisesta aiheutuvia
haittoja. Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja käsitellään tarkemmin YVAselostuksessa.

11

VAIKUTUSTEN SEURANTA

Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa
esitetään
ehdotus
hankkeen
seurantaohjelmaksi, mikäli seuranta todetaan YVA-menettelyssä saatavien tulosten mukaan
tarkoituksenmukaiseksi. Ehdotuksessa kuvataan, mitä ympäristövaikutuksia seurataan, millä
menetelmillä ja kuinka usein. Hankkeen seurantaohjelma määritetään tarkemmin YVAmenettelyn jälkeisessä lupavaiheessa.
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