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Tiivistelmä
Hanke
wpd Finland Oy suunnittelee Nuolivaaran tuulipuiston rakentamista. Hankealue sijaitsee Kemijärven
kaupungin ja Sallan kunnan maa-alueilla Iso Nuolivaaran, Kuninkaankuusikon ja Pahavaaran alueilla.
Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 17 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3,45–4,2 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet,
maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto uudelle sähköasemalle, joka voi sijoittua Kemijärven Vuostimoon, Kemijärven Outovaaraan,
Sallan Kursuun tai Kemijärven Heinäkankaalle.
Hankealue
Nuolivaara sijaitsee noin 25 km:n etäisyydellä Kemijärven kunnan keskustasta koilliseen. Hankealueen
etäisyys Sallan kunnan keskustaan on noin 33 km ja Pelkosenniemen keskustaan noin 29 km. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 2 km etäisyydellä hankealueen etelä- ja itäpuolella. Kuntien
asutus on sijoittunut pääosin Kemijärven ja Sallan taajama-alueille tai niiden läheisyyteen.
Hankealueen pinta-ala on noin 11 km². Hankealueen topografia on vaihteleva, joihin useat vaarat luovat ominaisen maiseman. Hankealueen korkeus vaihtelee välillä 215–320 m mpy. Hankealue on
laajasti metsätalouskäytössä ja suurin osa hankealueen metsistä on nuoria mäntymetsiä tai -taimikoita. Hankealue on suurelta osin maisematilaltaan sulkeutunutta tai puoliavointa metsää.
Hakkuualueet, taimikot, rakkakiviset vaaranrinteet ja vaarojen väliset suojuonteet muodostavat alueelle avoimia maisematiloja.
Hankealueen maa-alueet ovat Kemijärven yhteismetsän, Metsähallituksen ja yksityisten maanomistajien omistuksessa. Maan-vuokrasopimukset on tehty kaava-alueelta.
Hankkeen perustelut ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia ja vastata siten
omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin. Hankealue sijoittuu Rovaniemen
ja Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksessa (ei vahvistettu) määritellylle tuulivoiman tuotantoon soveltuvalle alueelle.
Arvioidut vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavana on ollut kaksi tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa
sekä niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehdoissa on tarkasteltavana eri määrä tuulivoimaloita. Voimaloiden sijoittelu vaihtelee myös vaihtoehdoittain.
Arvioinnissa voimalan tornin korkeutena on käytetty n. 180 m ja roottorin halkaisijana n. 150 m, kuitenkin siten, että voimalan kokonaiskorkeus on enintään 250 m. Maanpinnan korkeustaso on
tuulipuistossa enimmillään 320 m mpy, jolloin voimalat voivat ulottua teoriassa korkeustasolle 570 m
mpy. Alustavien voimalasijoittelujen mukaan kaikki voimaloiden rakennuspaikat sijaitsevat alle 300 m
mpy. Tehdyissä mallinnuksissa on vaikutusten arviointiin otettu aina kunkin vaikutustyypin kohdalla
eniten vaikutuksia aiheuttava voimalamalli, jotta on saatu maksimaaliset vaikutukset arvioitua.
Tuulipuistossa tuotettavan sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon on tarkasteltu neljää eri sähkönsiirtoreittiä.
Sekä tuulipuiston että sähkönsiirtoreittien vaihtoehtojen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja YVA-selostusvaiheessa on mukaan otettu neljäs sähkönsiirron vaihtoehto VE D.
Voimaloiden ja sähkönsiirtoreittien suunnittelua jatketaan edelleen ympäristövaikutusten arvioinnin
tulosten ja myöhemmin saatavien lausuntojen pohjalta.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
VI

6.10.2017

Tuulipuiston vaihtoehdot. Voimaloiden teho 3,45–4,2 MW, kokonaiskorkeus 250 m
VE 0
VE 1
VE 2

Hanketta ei toteuteta.
Alueelle toteutetaan enintään 17 tuulivoimalaa (á 3,45 MW)
Tuulipuiston kokonaisteho 58,65 MW (voimalan roottorin halkaisija 137 m)
Alueelle toteutetaan enintään 15 tuulivoimalaa (á 4,2 MW)
Tuulipuiston kokonaisteho 63 MW (voimalan roottorin halkaisija 141 m)

Sähkönsiirron vaihtoehdot Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulipuiston sähköasemalta Koillis-Lapin Sähkön alueverkkoon
VE A
VE B
VE C

Tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen n. 22 km Kemijärven Vuostimoon.
Tuulipuiston sähköasemalta etelään n. 16 km Kemijärven Outovaaraan
Tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon n. 18 km Sallan Kursuun

VE D

Tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen n. 26 km Kemijärven Isokeroon

Kuva I. Hankkeessa arvioidut vaihtoehdot
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Arvioidut ympäristövaikutukset
Hankkeen vaikutuksia ympäristöön on arvioitu YVA-menettelystä annettujen ohjeiden mukaisesti,
sekä huomioimalla YVA-ohjelmasta saatu palaute ja lausunto. Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko
sen elinkaaren ajalta sisältäen hankkeen rakentamis-, toiminta- ja lopettamisvaiheet. Arviointi painottuu hankkeen toiminnan aikaan.
Ympäristövaikutusten arvioimiseksi on laadittu useita erillisselvityksiä ja tehty maastotöitä hankkeen
nykytilanteen selvittämiseksi. Lisäksi on kerätty tietoa olemassa olevista tietokannoista ja tehty erilaisia mallinnuksia, kyselyitä ja laskelmia. Vaikutustenarviointi on laadittu asiantuntijatyönä tehtyihin
selvityksiin ja lähtötietoihin perustuen. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty soveltaen Imperia-menetelmää.
Vaikutustyyppien merkittävimmät vaikutukset
Ihmiset, elinkeinot ja viihtyvyys
Hankealue sijoittuu harvaan asutetulle metsäalueelle, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Aluetta
on lisäksi mahdollista käyttää virkistyskäyttöön. Hankealueella tai sen läheisyydessä (<2 km) ei ole
vakituista asutusta. Lähin asutuskeskittymä on hankkeen itäpuolella Isohalmessa yli 2 km päässä hankealueesta. Hankealue on poronhoitoaluetta, ja se sijoittuu Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien
alueille. Sähkönsiirron VE A loppuosa sijoittuu Pyhä-Kallion paliskuntaan.
Tuulipuiston rakentamisen sekä purkamisen aikana ihmisten elinoloihin vaikuttavat etenkin lisääntynyt melu ja häiriö alueella. Rakentamisesta ja purkamisesta lähiympäristöön aiheutuvat häiriöt ovat
kuitenkin tilapäisiä ja painottuvat päiväsaikaan. Toiminnan aikaiset vaikutukset muodostuvat erityisesti maisemaan ja poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten kautta. Hankealueen läheisyydessä (alle
2 km) ei ole asutusta tai muita herkkiä kohteita. Muutokset maisemassa näkyvät paikoitellen kauas
hankealueelta.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat saman tyyppiset molemmissa vaihtoehdoissa
(VE 1 ja VE 2). Alueen herkkyys ja muutoksen suuruus huomioiden, vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat molemmissa vaihtoehdoissa vähäisiä, vaikkakin yksittäisiin ihmisiin saattaa kohdistua
kohtalaisia vaikutuksia.
Sähkönsiirron osalta vaikutukset ovat hieman suuremmat vaihtoehdoissa VE A ja VE C, sillä vaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia, joihin saattaa kohdistua kohtalaisia
vaikutuksia.
Melu ja varjon välkkyminen
Hankealueen nykyinen äänimaisema muodostuu pääsääntöisesti luonnon äänistä sekä virkistyskäytöstä muodostuvista äänistä. Ajoittain alueella muodostuu melua metsänhoitotöistä. Läheisiltä teiltä
kantautuu jossain määrin sopivissa sääolosuhteissa liikenteen ääniä.
Hankkeen aiheuttamat melu- ja varjostusvaikutukset on mallinnettu molemmilla hankevaihtoehdoilla. Molemmat hankevaihtoehdot aiheuttavat vähäisiä kielteisiä meluvaikutuksia. Kummassakaan
vaihtoehdossa asuin – tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB:n meluvyöhykkeellä. Hankkeen vaihtoehdot VE1 ja VE 2 eivät aiheuta varjostusvaikutuksia asuinrakennuksille, loma-asunnoille tai muille
herkille kohteille.
Maankäyttö ja kaavoitus
Nuolivaaran tuulipuiston hankealueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava, jossa alue on osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen alueilla maakuntakaavan
aluevarauksia on pääasiassa Kemijoen lähiympäristössä. Lapin liiton hallitus on hyväksynyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotuksen 28.11.2016 ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan ItäLapin maakuntakaavan. Hankealueella tai vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole yleis- tai asemakaavoja eikä vireillä olevia kaavoja.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen eikä se muuta merkittävästi alueen
nykyistä maankäyttöä.
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Taulukko I. Pinta-alat, joilla maankäyttö muuttuu tuulipuiston alueella.
Rakennuskohde
Yhteensä (km²)

VE 1,
tuulivoimaloita 17 kpl
0,39–0,44

VE 2,
tuulivoimaloita 15 kpl
0,36–0,40

11,3

11,3

3,5%–3,9 %

3,2%-–3,6 %

Hankealue (km²)
Muuttuvan maankäytön osuus hankealueen
pinta-alasta

Taulukko II. Sähkönsiirtoreittien maankäyttö. Voimajohtokäytävän leveys on 46 m, jolla
kasvillisuuden korkeutta rajoitetaan.
Pituus (km)
Ala (km2)

VE A
22
1,01

VE B
16
0,72

VE C
18
0,83

VE D
26
1,19

Poronhoito
Tuulipuisto sijoittuu pääosin Hirvasniemen paliskunnan alueelle. 1-2 voimalaa sijoittuu vaihtoehdosta
riippuen Sallan paliskunnan alueelle. Paliskuntien välillä ei ole esteaitaa. Tuulipuisto sijoittuu paliskuntien kesä- ja syyslaidunalueille, mutta hankealueella ei ole poronhoidon kiinteitä rakenteita. Lähin
erotusaita (Ahmakangas) sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä voimaloista. Tuulipuisto pienentää vähäisessä määrin käytettäviä laidunalueita, mutta muuttaa häiriöttömän laidunalueen laidunolosuhteita.
Hanke voi vaikeuttaa porojen kuljettamista erotusaitoihin (Satjana, Ahmakangas) ja lisätä siten poronhoidon kustannuksia. Etenkin rakentamisaikana porovahinkoriskit kasvavat lisääntyvän liikenteen
myötä.
Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat Hirvasniemen, Sallan ja Pyhä-Kallion paliskuntien alueille. Voimajohdon raivaaminen vähentää käytettävissä olevaa laidunpinta-alaa ja pirstoo yhtenäisiä
laidunalueita. Avoimet voimajohtoalueet voivat hankaloittaa poronhoitotyötä ja porot välttelevät
avoimia johtoaukeita.
Luonnonvarat
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Osa metsätalouskäytössä olevasta alueesta muutetaan
energiantuotantoalueeksi, mutta valtaosalla tuulipuiston alueista metsätaloustoiminta voi jatkua nykyiseen tapaan. Tiestön parantaminen helpottaa metsätalouden harjoittamista alueella.
Hankkeen toteuttaminen vaatii maa-ainesvarantojen käyttöä. Maa-ainekset pyritään lähtökohtaisesti
hankkimaan hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Hankkeen rakentamisvaihe kuluttaa polttoainevarantoja, mutta hankkeen toiminnan aikana fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy.
Metsästys
Tuulipuiston rakentamisen seurauksena alueen luonne muuttuu erämaisesta alueesta rakennetun
ympäristön vaikutuspiirissä olevaksi alueeksi. Hirvieläimet voivat vältellä aluetta rakentamisen aikana
sekä toiminnan alussa ja hanke voi muuttaa hirvien kulkureittejä hankealueella ja sen lähiympäristössä. Hirvien arvioidaan kuitenkin palaavan hankealueelle toiminnan aikana. Muutokset
elinympäristössä voi aiheuttaa muutoksia myös muiden riistaeläimien esiintymisessä hankealueella.
Eläinlajien esiintymisissä tapahtuvien muutosten lisäksi yleisilmeen muuttuminen vaikuttaa metsästyskokemukseen. Hankeen toteutuessa erämaisen metsästyskokemuksen saavuttaminen ei ole enää
alueella mahdollista.
Hankkeen vaikutukset metsästykseen ovat vähäiset.
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Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö ja muinaisjäännökset
Tuulipuiston hankealue on suurelta osin sulkeutunutta tai puoliavointa metsämaisemaa. Maisemaa
elävöittävät useat metsien peittämät vaarat. Hankealueelle avautuu näkymiä muilta korkeilta vaaroilta sekä muutamilta avoimilta paikoilta hankkeen lähiympäristön teiltä sekä suo- ja hakkuualueilta.
Tuulipuisto muodostaa maisemaan yhtenäisen ja selkeästi havaittavan kokonaisuuden. Vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 välillä ei ole merkittävää eroa vaikutusten osalta. Tuulipuiston rakentaminen ei
olennaisesti heikennä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tai kulttuuriympäristöjen kohteiden arvoa tai luonnetta, mutta muuttaa kahden poronhoitokulttuuriin
kuuluvan kohteen luonnetta. Tuulipuisto ja etenkin lentoestevalot muuttavat välittömän lähialueen
(0–2 km) maisemakuvaa merkittävästi. Vaikutukset ovat paikoin suuria tuulipuiston alueella. Kokonaisuutena tuulipuisto muuttaa suhteellisen pienen väestönosan jokapäiväistä elinympäristöä
merkittävästi.
Sähkönsiirron vaihtoehdot VE A ja VE D heikentävät/muuttavat eniten maiseman luonnetta voimajohtojen osalta, niiltä osin kun ne eivät sijoitu olemassa olevien voimajohtojen rinnalle.
Kasvillisuus
Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan metsäalueelle. Alueen metsätyypit vaihtelevat korkeuserojen
mukaan, korkeimmilla vaaroilla maasto on lähes puutonta ja rehevimmissä suonotkoissa voi esiintyä
kuusivaltaisia korpia. Luonnonvarakeskuksen VMI-aineiston (VMI-2011) perusteella metsät koostuvat
lähes ainoastaan havupuista, pääpuulajina esiintyy pääasiassa mäntyä ja paikoin kuusta, suurikokoisten lehtipuiden määrä hankealueella on vähäinen. Vanhojen metsien osuus on vähäinen. Pääosa
selvitysalueesta on metsätalouskäytössä, vaarojen välisille alueille sijoittuu muutamia ojittamattomia
suoalueita.
Hankkeen aiheuttamat vaikutukset kasvillisuuteen ovat avohakkuiden kaltaisia. Puustoa poistetaan ja
luotoympäristöt pirstaloituvat. Huomionarvoisten luontokohteiden osalta vaikutukset jäävät vähäisiksi ja nekin ovat vältettävissä tarkemman suunnittelun avulla.
Linnusto
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti (IBA)
tärkeitä linnustoalueita, eikä SPA –Natura-alueita. Hankealue ei sijaitse valtakunnallisten lintujen päämuuttoreittien varrella. Hankealueen läheisyydessä pesii uhanalaisia petolintuja. Tuulipuiston
rakentamisella arvioidaan olevan kokonaisuutena vähäisiä kielteisiä vaikutuksia sekä muuttolinnustoon, että pesimälinnustoon. Pesimälinnustoon häiriövaikutukset voivat olla paikallisesti merkittäviä.
Sähkönsiirtolinjojen osalta vaihtoehdoilla VE A, VE B ja VE C on vain vähäisiä vaikutuksia linnustoon,
mutta vaihtoehdolla VE D voi olla suuria kielteisiä vaikutuksia pesimälinnustoon. Vaikutuksia voidaan
lieventää tarkemman reittisuunnittelun yhteydessä.
Muu eläimistö
Lähtöaineiston perusteella arvioituna hankealueen eläimistö koostuu tavanomaisista metsälajeista.
Hankealueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai EU:n luontodirektiivin liitteissä II tai IV mainittujen lajien esiintymiä.
Tuulipuiston toteuttaminen muuttaa eläinten elinympäristöä ja pirstoo metsäalueita. Tämä voi aiheuttaa muutoksia alueella esiintyvien lajien populaatiokokoihin ja lajien runsaussuhteissa.
Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan sellaisia, että alueella esiintyvien lajien esiintyminen vaarantuisi.
Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Hankealuetta lähin Natura 2000 -alue on hankealueesta noin 6
kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Kemihaaran suot – niminen alue
(SCI/SPA). Hankealueen lounaispuolella noin 7 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Tynnyriaapa –niminen alue (SCI) on toinen alle 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Natura 2000 – alue.
Hankkeella ei arvioida olevan kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -alueiden suojeluperusteisiin.
Luonnonolot
Hankealueen maaperä koostuu pääosin sekalajitteisista maalajeista. Lisäksi alueelle sijoittuu soistumaa sekä ohutta ja paksua turvekerrosta. Valtaosa hankealueen kallioperästä on serisiittikvartsiittia.
Hankealueen pintavedet koostuvat pienistä suolammista, ojittamattomien soiden märistä keskiosista
ja rimpipinnoista, puroista ja metsäojista. Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita.
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Liikenne
Hankealueella on muutamia metsäautoteitä. Hankealueen nykyinen liikenne muodostuu satunnaisesta virkistyskäytöstä ja metsänhoitoon liittyvästä ajoittaisesta liikenteestä.
Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen syntyvät hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista.
Maansiirtokuljetusten suorittaminen hankealueen sisällä vähentää hankealueen ympäristön maanteihin kohdistuvia liikennevaikutuksia. Vaihtoehdossa VE1 kuljetusten kokonaismäärä on suurin.
Vaihtoehdossa VE2 kuljetusmäärät ovat alhaisempia kuin VE 1:ssä, koska tuulivoimaloita on vähemmän. VE 0:ssa kuljetuksia ei synny olenkaan, koska vaihtoehdossa tuulipuistoa ei rakenneta.
Liikenteen määrä kasvaa suhteellisesti eniten yhdys-, yksityis- sekä metsäautoteillä. Raskaanliikenteen suhteellinen lisääntyminen kokonaisliikennemäärästä on kohtalainen seututeillä ja vähäinen
muilla maanteillä. Lisääntynyt liikenne voi heikentää vähän liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden
koettua tasoa kuljetusreitin varrella, mutta liikennemäärät eivät kuitenkaan nouse poikkeuksellisen
korkeiksi millään tieosuudella.
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on kestoltaan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia lyhytkestoisia häiriöitä liikenteen
sujuvuuteen koko kuljetusreitillä.
Tuulipuiston sähkönsiirtovaihtoehdot ylittävät maanteitä. Sähkösiirtoreitin rakentamisesta voi aiheutua lyhytaikaista ja luonteeltaan tilapäistä haittaa liikenteelle. Sähkösiirtoon tarvittavien materiaalien
kuljetukset aiheuttavat lisäliikennettä maantieverkolle. Valmiilla siirtoreitillä ei ole vaikutuksia liikenteeseen.
Tuulipuiston toiminnan aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat huoltokäynneistä ja ovat näin
ollen vähäiset.
Lentoesterajoitusalueet eivät ulotu hankealueelle. Tuulipuistolla ei ole vaikutuksia lentoliikenteeseen. Hankealueen läheisyydessä ei ole myös rautateitä. Tuulipuistolla ei ole vaikutuksia
raideliikenteeseen.
Viestintäyhteydet, tutkat, puolustusvoimat
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse TV-mastoja tai ilmatieteenlaitoksen säätutkia, eikä hankkeella
nähdä olevan vaikutuksia näiden toimintaan. Hankkeen mahdolliset vaikutukset antenni-tv-vastaanottoon selvitetään tarkemmin lopullisten voimalapaikkojen tarkentuessa. Puolustusvoimat ovat
edellyttäneet tarkempaa selvitystä hankkeen mahdollisista vaikutuksista ilmavalvontatutkiin. Selvitys
laaditaan ennen kaavaehdotuksen valmistumista.
Ilmasto ja ilmanlaatu
Kummankin hankevaihtoehdon hiilidioksidipäästövähenemä on noin 200 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
vuodessa,
mikäli
korvataan
hiililauhdetuotantoa.
Hankkeen
aiheuttama
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on suurempi kuin sijaintikuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt. Päästövähennys vastaa 3–6 % maakunnallisen tason päästöistä, joten ilmastovaikutus
arvioidaan kohtalaisesti myönteiseksi. Vaikutukset ilmanlaatuun aiheutuvat lähinnä rakentamis- ja
purkuvaiheen liikenteestä ja ovat vähäisiä ja lyhytkestoisia.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen välittömään läheisyyteen ei ole tällä hetkellä aktiivisesti suunnitteilla muita tuulivoimahankkeita tai muita merkittäviä hankkeita, joilla voisi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia Nuolivaaran
tuulipuiston kanssa. Korkeilta tuntureilta (esim. Pyhätunturi) voi muodostua lieviä yhteisvaikutuksia
maisemaan, kun kaukomaisemassa voi olla havaittavissa tuulivoimaloita useammassa ilmansuunnassa. Kemijärven biojalostamon kanssa voi olla mahdollisia synergiaetuja sähkönsiirron
järjestämisessä tai sähköverkon parantamisessa, mikäli Nuolivaaran tuulipuiston sähkönsiirto toteutetaan vaihtoehdon VE D mukaisesti. Merkittävimmät yhteisvaikutukset syntyvät, jos Nälkämävaaran
tuulivoimahanke noin 6 km Nuolivaaran hankealuetta etelämpänä etenee.
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Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on oikeus osallistua kaikilla niillä, joiden oloihin tai etuihin
kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa
vaikuttaa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaisilla oli mahdollisuus esittää kantansa hankkeen
aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, olivatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. YVA-ohjelmavaiheessa järjestettiin yleisötilaisuudet 12.8.2015 Kemijärvellä ja 13.8.2015
Sallassa.
YVA-selostusvaiheessa osalliset voivat esittää mielipiteensä selvitysten riittävyydestä, vaikutustenarvioinnin kattavuudesta sekä arvioiduista vaihtoehdoista.
YVA-menettelyä ja hankkeen osayleiskaavoitusta varten perustettiin seurantaryhmä, joka kokoontui
kaksi kertaa YVA-menettelyn kuluessa.
YVA-selostusvaiheessa järjestetään yleisötilaisuudet Kemijärvellä ja Sallan Kursussa, jossa kaikilla on
mahdollisuus saada lisää tietoa ja esittää mielipiteitä hankkeen suunnittelusta, laadituista ympäristöselvityksistä ja tehdyistä vaikutusten arvioinneista. Yleisötilaisuudessa käsitellään myös hankkeen
osayleiskaavoitusta. Tilaisuuden kutsuu koolle yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus. Tilaisuuteen osallistuu viranomaisen lisäksi hankkeesta vastaavan wpd Finland Oy:n edustajat sekä YVAkonsultin edustaja. Tilaisuudesta tiedotetaan mm. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kuulutuksissa sanomalehdessä sekä internet-sivuilla.
YVA-selostuksen kuulutuksen yhteydessä kuulutetaan myös YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista.
Laadittujen raporttien sähköiset versiot ovat luettavissa Ympäristöhallinnon www.ymparisto.fi –sivustolla.
Ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavoituksen aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointi alkoi kesäkuussa 2015, kun wpd Finland Oy jätti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle, Lapin ELY-keskukselle. Yhteysviranomainen asetti YVA-ohjelman nähtäville 8.7–
21.8.2015 ja antoi siitä lausunnon 21.9.2015.
YVA-ohjelmavaiheen jälkeen saatujen lausuntojen perusteella on tehty lisäselvityksiä luonnon osalta
sekä otettu tarkasteluun yksi uusi sähkönsiirtoreittivaihtoehto. Lisäselvitykset pidensivät YVA-menettelyn suunniteltua aikataulua. YVA-selostus on laadittu valmiiksi syksyn 2017 aikana.
Ympäristövaikutusten arviointia ja laadittavaa osayleiskaavaa varten laaditut maastotyöt on tehty
pääosin maastokauden 2015 aikana. Linnustoselvityksiä on tehty myös vuoden 2016 aikana. Voimajohdon VE D maastoselvitykset on tehty kesällä 2017. Samalla on tarkistettu uudestaan tuulipuiston
alue.
YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle loka-marraskuussa 2017. YVA-selostus asetetaan nähtäville 30–60 päivän ajaksi, jonka jälkeen yhteysviranomaisen tulee antaa lausunto selostuksesta
kahden kuukauden kuluessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen
lausuntoon, mikäli hankkeen vaikutukset on arvioitu riittävällä tarkkuudella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä jatkuu hankkeen osayleiskaavoitus. Osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville yhtä aikaa YVA-selostuksen kanssa.
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1

NUOLIVAARAN TUULIPUISTOHANKE

1.1

Hanke
wpd Finland Oy suunnittelee Nuolivaaran tuulipuiston rakentamista Iso Nuolivaaran, Pikku Nuolivaaran,
Pohjukankummun, Kuninkaankuusikon, Pahavaaran ja Kaikonvaaran alueelle Kemijärven kaupungin ja
Sallan kunnan maa-alueille. Hankealueen sijainti ja alustava rajaus on esitetty kuvassa (Kuva 1-1).
Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 17 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3,45–4,2 MW. tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 m maanpinnasta. Voimaloiden ylin pyyhkäisykorkeus on
enintään 570 m mpy.
Tuulipuiston rakenteisiin sisältyvät tuulivoimalat perustuksineen, voimaloiden väliset huoltotiet, voimaloita yhdistävät keskijännitekaapelit (20 kV maakaapelit), puistomuuntamot, tuulipuiston sähköasema
sekä Koillis-Lapin Sähkön alueverkkoon liitettävä 110 kV voimajohto. Tuulipuiston voimalasijoittelu ja
vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot (VE A, VE B, VE C ja VE D) on esitetty luvussa 2.

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti ja tarkasteltavat sähkönsiirtoreitit.
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Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaavana on wpd Finland Oy, joka kuuluu osaksi wpd -konsernia, mikä on yksi Euroopan
johtavista tuulivoima-alan toimijoista. wpd Finland Oy aloitti toimintansa 2007 Suomessa ja se kehittää
sekä maa- että merituulivoimaprojekteja. wpd:n toimintaan kuuluu projektien johtaminen ja kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointi, rakennuttaminen, kunnossapito ja huolto sekä rahoitus. wpd:llä on
kokemusta tuulivoimaprojektien kehittämisestä ja rahoittamisesta sekä yli 2 000 tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien kapasiteetti on yhteensä yli 4 000 MW.
Aloitusvuoden 1996 jälkeen wpd AG on toteuttanut uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviä projekteja
ja samanaikaisesti vahvistanut asemaansa Saksan markkinajohtajana. Pääkonttori sijaitsee Saksassa,
Bremenissä. Nykyään wpd konsernilla on 1800 työntekijää 18 eri maassa.
Suomessa wpd Finland Oy on rakennuttanut Suomeen kolme tuulipuistoa, joiden yhteisteho on 140
MW. Lisäksi eri tuulivoimahankkeiden projektikehitysvaiheissa on tällä hetkellä 650 MW tuulivoimaa.

1.3

Hankkeen tekninen kuvaus

1.3.1

Maankäyttötarve
Tuulipuistossa voimaloiden välinen etäisyys on noin 600–1000 metriä. Alueella voidaan edelleen jatkaa
metsätaloutta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden ja sähköaseman rakennuspaikkoja ja uusia huoltoteitä. Virkistyskäyttö ja metsästys ovat mahdollisia tuulipuiston alueella. Rakentamisvaiheessa kunkin
voimalan kohdalla puusto kaadetaan noin hehtaarin alueelta. Käytön aikana puuttomana säilyvät huoltoteiden lisäksi myös asennuskenttäalueet (n. 60x70 m) sekä varastointialueet.

1.3.2

Tuulivoimalat
Tuulivoimaloiden rakenne ja perustustavat
Tuulivoimalat rakennetaan perustusten päälle. Perustamistavan valinta tehdään voimalakohtaisesti rakentamispaikan pohjaolosuhteiden mukaan. Tarvittavat pohjatutkimukset tehdään hankkeen
rakennussuunnitteluvaiheessa.
Vaihtoehtoisia perustamistekniikoita ovat mm. maavarainen perustus, kallioankkuroitu perustus porapaaluilla ja kallioankkuroitu perustus. (Kuva 1-2).

Kuva 1-2. Tuulivoimaloiden vaihtoehtoiset perustamistavat.
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Kuva 1-3. Periaatekuvat tuulivoimalan vaihtoehtoisista perustamistavoista.
Tuulivoimala muodostuu tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuoneesta. Tornien rakentamisessa
on käytössä erilaisia tekniikoita. Nuolivaaran tuulivoimaloiden tornit ovat alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa umpinaisina lieriötorneina. Lieriötornit voidaan toteuttaa teräsrakenteisina tai
betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybriditornina.
Nuolivaaran tuulivoimaloiden yksikköteho on suunniteltu olevan 3,45–4,2 MW. Arvioinnissa käytetty
voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 m. Tornin korkeus n. 180 m ja roottorin halkaisija n. 140
m. Lavan alin pyyhkäisykorkeus suunnitellaan vähintään 70 m:n korkeuteen. Vaikutusten arvioinnissa
käytetyillä malleilla alin pyyhkäisykorkeus olisi 109 m maanpinnan yläpuolella. Maanpinnan korkeustaso
on hankealueella enimmillään 320 m mpy, jolloin arvioinnissa käytetty voimalan kokonaiskorkeus voi
ulottua enintään korkeustasolle 570 m mpy. Alustavien suunnitelmien mukaan kaikki tuulivoimalat sijoittuvat alle 300 m mpy korkeustason alapuolelle.
Taulukko 1-1. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt voimalatyypit.
Arvioitu
vaihtoehto

Voimalan malli

Teho
MW

Roottorin halkaisija/
lavan pituus

Napakorkeus

VE 1

Vestas V137

3,45

137 m

181,5 m

VE 2

Enercon E-141

4,2

141 m

179,5 m

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
4 (254)

6.10.2017

Lentoestevalot
Ilmailulain (864/2014) mukaan tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot. Lentoestevalot asennetaan tuulivoimalan konehuoneeseen sekä tarvittaessa tuulivoimalatorniin määrätyille korkeuksille.
Tuulivoimalakohtaisesti haetaan lentoestelausunnot ANS Finlandilta. Mikäli voimalat eivät sijoitu korkeusrajoitusalueelle, ei hankkeelle tarvita erillistä lentoestelupaa. Lausunnon perusteella haetaan
voimaloille tarvittaessa lentoestelupaa.
Lentoestevalojen määräykset koskevat kuitenkin kaikkia voimaloita ja niitä noudetaan, vaikka voimalat
eivät varsinaista lentoestelupaa vaatisikaan.
Tuulipuiston voimaloihin asennettavista lentoestevaloista määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa, jota haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Lupa haetaan, kun alueen
tuulivoimaosayleiskaava on valmis ja hankkeen lopullinen voimalasijoittelu päätetty. Lentoestevalaistuksen vaatimukset perustuvat ilmailumääräykseen AGA M3-6.
Lentoestevalovoiman nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %: iin näkyvyyden ollessa yli 5000 m
ja 10 %: iin näkyvyyden ollessa yli 10 000 m. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen
päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella, joka suodattaa lentoestevalojen hajavalon näkyvyysmittauksen yhteydessä.
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.

Kuva 1-4. Suuri- ja pienitehoisten lentoestevalojen sijoitteluesimerkki tuulipuistossa, jossa voimaloiden
lapojen ylin pyyhkäisykorkeus on yli 150 m maanpinnasta. (Trafi, 12.11.2013)
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Taulukko 1-2. Tuulivoimalan lentoestevalot (Trafi, 12.11.2013)
Lavan korkein kohta
yli 150 m

1.3.3

Lentoestevalo

Päivällä

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

Hämärällä

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

Yöllä

B –tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai keskitehoinen
(2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen, tai keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin
kiinteä punainen valo, konehuoneen päälle
Mikäli voimalan maston korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta,
tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 m, välein. Alimman valotason tulee jäädä
ympäröivän puuston yläpuolelle.

Tieverkosto, työskentely- ja varastointialueet
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tieverkostolta ympärivuotista liikennöintimahdollisuutta.
Olemassa olevia yksityisteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta ne saattavat olla liian kapeita,
heikosti kantavia tai geometrialtaan sopimattomia pitkille ja raskaille kuljetuksille. Rakennettavien uusien ja parannettavien nykyisten teiden kaarteiden ja liittymien mitoituksessa on otettava huomioon,
että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle 50–80 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän
takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tiealueen leveys voi olla jopa
15 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta
tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin.
Yksityistieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä, joka kunnostetaan
raskaalle kalustolle sopivaksi.
Taulukko 1-3. Rakennettavat/kunnostettavat tiet
Vaihtoehto

Uudet tiet

Kunnostettavat tiet

VE 1

11,3 km

7,27 km

VE 2

10,0 km

7,27 km

Tiet mitoitetaan tuulivoimalan toimittajan vaatimusten mukaisesti. Tierakenteen sora- ja murskekerrosten yhteispaksuus vaihtelee tavallisesti noin 40–70 cm välillä pohjamaan laadusta riippuen. Tien
leveys on yleensä noin 6 m, kaarteissa hieman suurempi. Pengeralueineen tienaluevaraukseksi on laskettu 10 m:n leveys. Yleensä vaatimuksena on, että tie kestää 17 tonnin akselipainon. Periaatekuva tien
rakenteesta ja tien rakenteesta, mikäli pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa, on esitetty seuraavissa
kuvissa (Kuva 1-5 ja Kuva 1-6).
Tuulipuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. Tiet jäävät
lähtökohtaisesti vapaaseen käyttöön. Tiet ovat yksityisteitä, joiden käytöstä päättää maanomistaja.
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Kuva 1-5. Periaatekuva uuden ja perusparannettavan tien rakenteesta.

Kuva 1-6. Periaatekuva uuden ja perusparannettavan tien rakenteesta pohjavesialueella, mikäli pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.
Tuulivoimalan rakentamista varten tarvitaan voimalapaikan viereen nosturipaikka asennusalueineen.
Alueella puretaan voimalan osat ja alueelle pystytetään nosturi. Nosturin kokoamiseen tarvitaan noin 6
x 200 m alue, joka yleensä muodostuu voimalalle tulevasta huoltotiestä. Tarvittavan alueen koko riippuu voimalatyypistä ja roottorin asennustavasta. Lavat voidaan kiinnittää napaan maassa, minkä
jälkeen roottori nostetaan paikalleen, tai kiinnittää yksitellen suoraan napaan sen jälkeen, kun tämä on
kiinnitetty konehuoneeseen. Yleensä työskentelyalue on kooltaan noin 60 x 70 m, jonka rakenteellinen
mitoitus kestää nosturin ja nostettavien kappaleiden yhteispainon.) Jos voimalan työskentelyalue on
pieni, rakennetaan hankealueelle yleensä vähintään yksi suurehko varastoalue, jossa säilytetään rakentamisen aikana tuulivoimalan osia, tarvikkeita ja koneita. Varastoalueen pinta-ala on noin 5 000–10 000
m2.
1.3.4

Voimajohdot
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta puiston sähköasemalle toteutetaan 20 kV maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan huoltoteiden yhteyteen tuulipuiston alueella kaapeliojaan
suojaputkessa.
Tuulipuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntamoita. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 20 kV tasolle. Voimalakohtaiset
muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä
muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.
Tuulipuiston ulkopuolelle sijoittuva sähkönsiirto
Tuulipuistossa tuotettu sähkö siirretään Koillis-Lapin Sähkön alueverkkoon 110 kV ilmajohdolla tuulipuistoon rakennettavalta 110/20 kV sähköasemalta.
Rakennettava voimajohto liitetään nykyiseen sähkönsiirtoverkkoon sähköasemalla. Vaihtoehdoissa VE
C (Kursuun) ja VE D (Isokeroon) uutta sähköasemaa ei tarvitse rakentaa. Uuden sähköaseman tilantarve
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voimajohtojen liittymiskohdassa (VE A, VE B) on arviolta noin 50 X 40 m. Sähköasemat kootaan komponenteista, jonka painavin yksittäinen komponentti on muuntaja. Sähköaseman muuntajien
yksittäispainot ovat noin 31 tonnia.
YVA-menettelyssä on tarkasteltu neljää vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä. Vaihtoehdot on esitetty luvussa 2.2.1.
Voimajohdon rakenteet
Voimajohtopylväät tulevat olemaan harustettuja portaalipylväitä, joiden materiaalina on lähtökohtaisesti teräs. Pylväiden korkeus on noin 18–23 metriä. Yksittäisissä kohdissa esimerkiksi kulmapylväinä
käytetään mahdollisesti vapaasti seisovia ristikkorakenteisia pylväitä. Pylväitä voimajohdolla on noin
200–250 metrin välein.
Uuteen maastokäytävään rakennettaessa 110 kV ilmajohto edellyttää 26 metriä leveän puuttomana
pidettävän alueen, johtoaukean. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin tulee kymmenen metriä leveä
reunavyöhyke. Tällä vyöhykkeellä puiden kasvua rajoitetaan, jotta niiden kaatuminen johdon päälle saadaan estettyä. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja reuna-vyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen
leveys on 46 metriä. Hankkeesta vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden. Rakennettaessa 110 kV ilmajohto olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, levenee nykyinen johtoaukea 16
metriä (VE C/VE D, reittien loppuosat).

Kuva 1-7. 110 kV voimajohto uudessa maastoaukossa.
1.4

Tuulipuiston rakentaminen, huolto ja käytöstä poisto

1.4.1

Tuulipuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheet
Tuulipuiston rakentaminen aloitetaan huoltoteiden ja tuulivoimaloiden kokoamisalueiden rakentamisella. Teiden rakentamisen yhteydessä asennetaan tarvittavat kaapelit ja niiden suojaputket teiden
reuna-alueille. Samanaikaisesti aloitetaan tuulipuiston sähköaseman rakentaminen sekä sähkönsiirtoon
tarvittavan voimajohdon rakentaminen. Tuulivoimaloiden perustuksia rakennetaan sitä mukaan, kun
tarvittavat yhteydet rakentamispaikalle ovat valmiina.
Tuulivoimalat kuljetetaan tuulipuistoon osissa. Voimalat kootaan valmiiksi sijoituspaikalla. Jokaista voimalaa kohden raivataan enintään yhden hehtaarin vapaa tila ja rakennetaan kokoamiskenttä (n. 60 x
70 m). Voimalan kokoamiseen käytettävää nosturia varten tarvitaan lisäksi noin 6 x 200 m laajuinen
alue. Nosturialueena voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää rakennettuja huoltoteitä. Nuolivaaran tuulipuiston ja sen sähkönsiirtoyhteyksien rakentamiseen oletetaan kuluvan noin kaksi vuotta.
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Tuulipuiston huolto
Toiminnan aikana tuulivoimaloiden käyttöä valvotaan ja vikoja korjataan kaukovalvonnan avulla. Vähäisten käyttöhäiriöiden sattuessa tuulivoimalat voidaan käynnistää uudelleen kauko-ohjauksella.
Suurempien häiriöiden yhteydessä korjaustyöt tehdään paikan päällä, minkä jälkeen voimalat käynnistetään paikallisesti.
Tuulivoimaloiden huolto-ohjelman mukainen huolto tehdään noin 1–2 kertaa vuodessa. Huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. Huolto-ohjelman
mukaisten käyntien lisäksi voimaloilla arvioidaan olevan noin 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä vuodessa. Keskimäärin kullekin voimalalle tehdään noin 3 huoltokäyntiä vuodessa. Tuulivoimaloiden
vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat.
Huollosta vastaa huoltohenkilöstö ja huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla.
Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa
mahdollisesti telanosturia.
Osassa tuulivoimalamalleista on vaihdelaatikko, joka sisältää noin 300–400 litraa öljyä. Vaihdelaatikon
mahdollinen vuotoöljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan. Öljy vaihdetaan noin viiden vuoden välein. Joka viides vuosi vaihdetaan myös hydrauliikkaöljy. Huoltohenkilöstö kuljettaa
vaihdetun öljyn pois. Jätteiden käsittely ja säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai läikkyneet aineet pääse pilaamaan lähialueen maaperää tai pohjavettä.

1.4.3

Sähkönsiirtoreittien huolto
Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1–3 vuoden välein. Tarkistukset
tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla.
Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5–8 vuoden välein koneellisesti tai
miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan
tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj,
2016).

1.4.4

Tuulipuiston käytöstä poisto
Tuulipuisto
Tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustusten käyttöikä on noin 50 vuotta ja kaapeleiden
noin 30 vuotta. Koneistoja uusimalla voimaloiden käyttöikä voi nousta jopa 50 vuoteen.
Käytöstä poistetut tuulivoimalat puretaan osiin ja myydään edelleen uusiokäyttöön tai romutettavaksi.
Yli 80 % tuulivoimalasta voidaan uusiokäyttää. Loput osat, etenkin roottorin lavat, käytetään energiantuotantoon.
Perustukset ja maakaapelit voidaan jättää paikoilleen, koska niiden poistaminen maan alta on työlästä
ja hidasta. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat olla jopa suuremmat poistamisen yhteydessä
verrattuna siihen, että ne jätetään paikoilleen. Perustukset voidaan myös poistaa ja syntyvä kuoppa
täyttää ympäristössä esiintyvien kaltaisilla maa-aineksilla.
Kasvillisuus saa palautua ennalleen täysin tuulivoimalan purkamisen jälkeen. Kasvillisuuden palautuminen on suhteellisen hidasta, mutta riittävän ajan kuluttua tuulivoimalan paikka ei ole tunnistettavissa.
Sähkönsiirto
Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa
20–30 vuodella. Tuulipuiston käytöstä poiston jälkeen voimajohdot voidaan jättää paikalleen tukemaan
paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon rakenteet voidaan purkaa ja
materiaalit kierrättää.
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1.5

Hankkeen suunnittelutilanne ja -aikataulu
wpd Finland Oy on aloittanut hankkeen esisuunnittelun vuonna 2014. Hankkeesta vastaava on tehnyt
alueelle alustavia esiselvityksiä ja todennut alueen olevan potentiaalinen tuulivoimatuotantoon.
YVA-ohjelma ja suurin osa maastoselvityksistä on laadittu vuonna 2015. Syksyllä 2015 tehtiin uusia ja
tarkentavia maastoselvityksiä. Hankkeen suunnittelua on jatkettu koko ajan maastoselvityksistä saadun
tiedon pohjalta. YVA-selostuksen laatimista on jatkettu keväällä 2017.
Hankealueelle tehtyjen selvitysten tuloksia hyödynnetään koko ajan tuulipuiston suunnittelussa. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja voimajohtojen sijainnit suunnitellaan ja osoitetaan osayleiskaavassa, ja
lopullinen sijainti määritellään viimeistään hankkeen rakennuslupavaiheessa.
Tuulipuiston suunnittelun lähtökohtana on sijoittaa voimalat tuulivoimatuotannon kannalta tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti. Tuulipuiston suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota
hankealueen ympäristöön ja lähialueiden asutukseen. Tuulivoimalat sijoitetaan maastoon siten, että ne
aiheuttavat kokonaisuudessaan mahdollisimman vähän haittaa.
Sähkönsiirto tuulipuistosta valtakunnan verkkoon on suunniteltu toteutettavan Koillis-Lapin Sähkön
alueverkkoon 110 kV voimajohdolla. Mahdollisia liityntäsuuntia on neljä (ks. luku 2.2). Sähkönsiirtoreittien tarkka suunnittelu tehdään hankkeen myöhemmässä vaiheessa.
wpd Finland Oy:n tavoitteena on, että hankkeen rakennuslupamenettely voidaan viedä läpi vuoden
2018 aikana, jolloin tuulipuisto voisi olla ainakin osittain tuotantokäytössä vuoden 2020 aikana.

Nuolivaaran tuulipuiston suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Esiselvitysvaihe ja kaavoitusaloite
Ympäristövaikutusten arviointi
Tuulivoimaosayleiskaava
Tekninen suunnittelu
Rakennusluvitus
Tuulipuiston käyttöönotto

1.6

2015
2015 /2017–2018
2017–2018
2015–2018
2018
2020

Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet
Suomessa vireillä olevien tuulivoimahankkeiden taustalla vaikuttavat Suomen ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin on sitouduttu kansainvälisilläkin sopimuksilla. Suomi on ilmastopolitiikassaan sitoutunut
YK:n ilmastosopimukseen (1994), Kioton pöytäkirjaan (2005) sekä EU:n lainsäädäntöön (mm. Euroopan
unionin ilmasto- ja energiapaketti 2008). Ilmastopoliittisiin päätöksiin pyritään etenkin lisäämällä energiantuotannossa uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä päästöjä ja lisäämällä energiatehokkuutta.
Suomen uusimmassa ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ-ja elinkeinoministeriö, 2016) tuulivoiman tuotantotavoitteeksi vuodelle 2030 on asetettu noin 8 TWh, mikä vastaisi noin 4 % sähkön
kokonaishankinnasta. Kokonaisuutena uusitutuvan energian osuus perusskenaariossa on 42 % vuonna
2020 ja 47 % vuonna 2030.
Vuoden 2015 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 1005 MW ja käytössä oli 387 tuulivoimalaa
(Kuva 1-8). Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2015 Suomen sähkönkulutuksesta (82 492 Gwh) noin 2,8 %,
joka oli noin 2309 GWh. Vuonna 2015 uusiutuvalla energialla tuotettu sähkömäärä kasvoi 17 %. (VTT,
2017, tilastokeskus 2017).
Nuolivaaran tuulipuiston toteuttamisen tavoitteena on lisätä Suomen tuulivoimakapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten osaltaan valtion asettamiin
ilmastopoliittisiin tavoitteisiin.
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Kuva 1-8. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu kapasiteetti vuoden
lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100 % vastaa keskimääräistä tuulisuutta). (VTT, 2017)

1.6.1

Hankkeen maakunnallinen tarkoitus ja alueellinen merkitys
Lapin maakuntasuunnitelmassa 2030 (2009) ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 20132014 (2012) todetaan, että energiaratkaisuissa tuetaan hiilidioksidipäästöille ja uusiutuvien energialähteiden osuudelle asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tuulivoimasta todetaan muun muassa, että sisämaan kohteiden
osalta pyritään keskitettyihin ratkaisuihin ja sovittamaan maankäyttö yhteen matkailun, luonnonsuojelun ja porotalouden kanssa.
Samankaltaiset tavoitteet on mainittu myös muissa keskeisissä strategioissa, kuten Lapin ilmastostrategia 2030 (Lapin liitto 2011) ja Lapin energiastrategia 2009 (Lapin liitto 2009).
Nuolivaaran hankkeen on tarkoitus edistää edellä mainituissa maakunnallisissa strategioissa ja suunnitelmissa esitettyjä tavoitteita.
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2

HANKKEEN ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT

2.1

Arvioitujen vaihtoehtojen muodostaminen
YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee esittää vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi sekä esittää yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen
vaihtoehto ole erityisestä syystä tarpeeton.
Nuolivaaran tuulipuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muodostamaan vaihtoehdot,
jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja ympäristölle,
mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattavia. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä
maankäyttömuodot. YVA-selostusvaiheessa tuulivoimaloiden sijoittelua on tarkennettu mm. tehtyjen
linnustoselvitysten pohjalta. Lisäksi hankealueen tielinjaukset on tarkistettu realistisemmin toteutettaviksi YVA-ohjelman jälkeen.
YVA-selostusvaiheessa sähkönsiirron tarkasteluun on lisätty neljäs vaihtoehto VE D. Neljäs vaihtoehto
on muodostettu etenkin sähköverkkoyhtiön kanssa yhteistyössä silmällä pitäen myös alueen muita
hankkeita, joissa tarvitaan muutoksia/lisäyksiä sähkönsiirtoverkkoon.

2.2

Arvioidut vaihtoehdot
Nuolivaaran tuulipuiston hankkeen YVA-selostusvaiheessa on tarkasteltu tuulipuiston osalta kahta vaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Lisäksi sähkönsiirron osalta on tarkasteltu neljää
vaihtoehtoista reittiä. Tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty taulukossa 2–1 ja kuvissa 2–1 – 2-2.
Taulukko 2-1. Nuolivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot.
Tuulipuiston vaihtoehdot. Voimaloiden teho 3,45–4,2 MW, kokonaiskorkeus 250 m
VE 0
Hanketta ei toteuteta.
Alueelle toteutetaan enintään 17 tuulivoimalaa (á 3,45 MW)
VE 1
Tuulipuiston kokonaisteho 58,65 MW (voimalan roottorin halkaisija n. 150 m)
Alueelle toteutetaan enintään 15 tuulivoimalaa. (á 4,2 MW)
VE 2
Tuulipuiston kokonaisteho 63 MW (voimalan roottorin halkaisija n. 150 m)
Sähkönsiirron vaihtoehdot Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulipuiston sähköasemalta Koillis-Lapin Sähkön alueverkkoon
VE A
Tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen n. 22 km Kemijärven Vuostimoon.
VE B
Tuulipuiston sähköasemalta etelään n. 16 km Kemijärven Outovaaraan
VE C
Tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon n. 18 km Sallan Kursuun
VE D
Tuulipuiston sähköasemalta lounaaseen n. 26 km Kemijärven Isokeroon
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Kuva 2-1. Tuulipuiston vaihtoehto VE1, 17 voimalaa, tiestö ja sähkönsiirron vaihtoehdot.
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Kuva 2-2. Tuulipuiston vaihtoehto VE2, 15 voimalaa, tiestö ja sähkönsiirron vaihtoehdot.
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Sähkönsiirron vaihtoehdot
Sähkönsiirron vaihtoehdot eivät ole riippuvaisia tuulipuiston tarkasteltavista vaihtoehdoista. Kaikki tarkasteltavat vaihtoehdot ovat mahdollisia kaikissa tuulipuiston vaihtoehdoissa ja toteutettava
sähkönsiirtoreitti valitaan jatkosuunnitteluun tehtyjen vaikutusarviointien pohjalta. Sähkönsiirron linjauksia on tarkistettu YVA-ohjelmasta saadun palautteen ja maastotöiden tulosten pohjalta.
Tuulipuiston ulkopuolinen sähkönsiirtoreitti on suunniteltu toteutettavan 110 kV ilmajohdolla. Maakaapelointia pitkillä sähkönsiirtoreiteillä ei nähdä taloudellisesti kannattavana ja lähtökohteisesti
maakaapeloinnin arvioidaan aiheuttavan enemmän haitallisia vaikutuksia luontoon, kuin ilmajohdoilla
toteutettuna.
Sähköaseman paikka tuulipuistossa sijoittuu tarkasteltavan reitin alkupisteeseen vaihtoehdosta riippumatta. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan tielinjausten yhteyteen maakaapeloinnilla.
Maakaapelointi johdetaan tuulipuiston sähköasemalle.
Sähkönsiirtoreitti VE A suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen kohti Kemijärven Vuostimoa. Alustava linjaus sijoittuu pääosin metsäalueille. Linjaus sijoittuu Hirvas–Nuolivaaran
lounaispuolelle, suuntautuen Honkamaan eteläpuolelle ja Jupuravaaranaavan poikki Kemijoen yli Vuostimoon ja yhdistyy olemassa olevalle 110 kV johtoalueelle Pirttivaaran luoteispuolella. Linjauksen pituus
on noin 22 km, joka on kokonaan uutta johtoaluetta ja vaatii uuden kytkinkentän Vuostimoon.
Sähkönsiirtoreitti VE B suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta etelään kohti Joutsijärveä. Alustava linjaus sijoittuu myös pääosin metsäalueille myötäillen kunnan rajaa Kemijärven puolella. Linjaus sijoittuu
Iso Nälkämävaaran länsirinteille ja sivuaa Outojärven sen itäpuolelta. Linjaus yhdistyy olemassa olevaan
110 kV johtoalueeseen Outojärven eteläpuolella. Linjauksen pituus on noin 16 km, joka on kokonaan
uutta johtoaluetta ja vaatii uuden kytkinkentän Outovaaraan.
Sähkönsiirtoreitti VE C suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon kohti Sallan Kursun kylää.
Alustava linjaus sijoittuu pääosin metsäalueille. Linjaus sijoittuu Pahavaaran ja Kuninkaankuusikon väliin. Arojärven itäpuolelta reitti kääntyy Tuurajärven pohjoispuolelle. Sahanperän pohjoispuolella linjaus
yhtyy olemassa olevalle 2 x 20 kV voimajohtoalueelle, myötäillen sitä Kursujärven itäpuolitse aina Kursun sähköasemalle. Linjauksen pituus noin 18 km, josta uutta johtoaluetta on noin 14,5 km ja olemassa
olevaa 3,5 km.
Sähkönsiirtoreitti VE D suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta luoteeseen kohti Kemijokea ja Kemijärveä. Alustava linjaus sijoittuu pääosin suo- ja metsäalueille. Sähkönsiirtoreitti on linjattu Ahma-aavan ja
Saukkoaavan läpi. Kostamon kylän eteläpuolella linjaus yhtyy olemassa olevalle 110 kV johtoalueelle,
jolle linjaus sijoittuu loppuosaltaan päättyen Isokeron sähköasemalle. Linjauksen pituus on noin 26 km,
josta uutta johtoaluetta on noin 18 km ja olemassa olevaa noin 7 km.
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Kuva 2-3. Sähkönsiirron tarkastellut vaihtoehdot VE A, VE B, VE C ja VE D.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja sen yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa
sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta tehdä päätöksiä. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa
kansalaisille lisätietoa hankkeesta, tuottaa hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaisille tietoa hankkeen arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan
myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa hankkeen toteuttamiselle voidaan myöntää.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menettely, joka koostuu ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVAselostus) (Kuva 3-1).
Lisätietoja YVA-menettelystä ja YVA-laista on luettavissa mm. internetissä ympäristöministeriön sivuilta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto

1. VAIHE
wpd Finland Oy toimitti YVAohjelman yhteysviranomaiselle
(Lapin ELY-keskus).

2. VAIHE
wpd Finland Oy toimittaa YVAselostuksen yhteysviranomaiselle
(Lapin ELY-keskus)

(YVA-ohjelma)

(YVA-selostus)

Kuulutukset
Arviointiohjelma
oli nähtävillä 8.7 - 21.8.2015
Yleisötilaisuus
Kemijärvellä 12.8.2015
Sallassa 13.8.2015
Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Kuulutukset
Arviointiselostus
nähtävillä 30 - 60 vrk
Yleisötilaisuus Sallassa 21.11.2017
Yleisötilaisuus Kemijärvellä 22.11.2017
Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen lausunto 21.9.2015
arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksesta
(2 kk nähtävilläolon päättymisestä)

Kuva 3-1. YVA-menettely koostuu kahdesta vaiheesta. YVA-ohjelmassa, menettelyn ensimmäisessä
vaiheessa, laadittiin työohjelma toteutettavista selvityksistä. Menettelyn toisessa vaiheessa, YVA-selostuksessa, on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi.
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YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Valtioneuvoston YVA-asetuksessa (6 §) on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeissa, joissa tuulivoimaloiden määrä on vähintään
10 kpl tai joissa kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus. Nuolivaaran tuulipuisto edellytti laajuutensa vuoksi suoraan YVAmenettelyn soveltamista hankkeeseen.

3.2

Arviointiohjelmavaihe
Nuolivaaran YVA-menettely käynnistyi, kun hankkeesta vastaava wpd Finland Oy toimitti YVA-ohjelman
yhteisviranomaiselle (Lapin ELY-keskus). Yhteysviranomainen asetti YVA-ohjelman virallisesti nähtäville
8.7–21.8.2015 väliseksi ajaksi. Arviointiohjelmassa esitettiin hankkeen tavoite ja tarkoitus, kuvattiin
hankealueen nykytila sekä esitettiin suunnitelma, miten hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia tullaan selvittämään. Yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta 21.9.2015. Lausuntoon on
liitetty arviointiohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet. Lausunto on huomioitu selvitysten ja YVAselostuksen laadinnassa.

3.2.1

Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet
Lausunnon/mielipiteen sisältö

Huomioitu YVA-selostuksessa

YHTEYSVIRANOMAINEN:
Yleistä ja hankekuvaus
Hankealueen sijainnin kuvailussa ei ole käytetty maatieteellisiä kartoissa esiintyviä nimiä.

Hankealueen kuvaukseen on lisätty
Nuolivaaran tuulipuiston alueella esiintyvät karttanimet.

YVA-selostuksessa tulee ilmetä selkeästi paikannimiin
kohdennettuna hankkeen sijaintiin liittyviä tietoja

Kohdekuvauksissa on pyritty tarkentamaan paikannimitietoja.

YVA-ohjelma olisi voinut sisältää lyhyen luonnehdinnan
hankkeesta vastaavasta.

YVA-selostukseen on lisätty lyhyt hankkeesta vastaavan esittely.

Hankkeen vaihtoehdot
Nykytilatietojen tarkentuminen ja vaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen voi aiheuttaa uusien
vaihtoehtojen muodostumisen ja tämä tulee ottaa huomioon suunnittelun edetessä.

YVA-ohjelman jälkeen on tehty lukuisia
maastoselvityksiä. Selvitysten pohjalta
mm. tuulivoimaloiden ja tiestön sijoitussuunnitelmia on tarkennettu ja
muutettu. Sähkönsiirron osalta on
otettu mukaan neljäs vaihtoehto.

Voimajohdon reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota Kursun alueeseen.

Voimajohdon reittisuunnitelmaa Kursun
alueella on muutettu kertaalleen jo
YVA-ohjelmavaiheessa. Tarkka sähkönsiirtosuunnitelma laaditaan, kun
päätetään, mikä sähkönsiirtoreitti päätyy jatkosuunnitteluun.

Sähkönsiirron osalta maakaapeloinnin mahdollisuus ja
siitä aiheutuvat vaikutukset tulee ottaa huomioon
suunnittelussa ja esittää YVA-selostuksessa, mikäli ilmajohdon reittivalinnalla ei voida ehkäistä haitallisia
vaikutuksia.

Vaikutukset sähkönsiirron osalta on esitetty kunkin vaikutustyypin osalta
erikseen.

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Muiden tuulivoimahankkeiden lisäksi tarkasteltava
muita hankkeita, jotka voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia tuulivoimahankkeen kanssa.

Muiden tuulivoimahankkeiden lisäksi
on kirjattu ylös muut hankkeet, joiden
kanssa voi muodostua yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia on käsitelty
luvussa 23.
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Arviointimenettelyn sovittaminen yhteen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
YVA-menettelyn ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusmenettelyn yhteensovittaminen osin
teoreettisella tasolla. Aikataulukaaviossa virheitä viranomaisneuvottelujen ajankohdan osalta.

Hankkeen YVA- ja kaavoitusmenettely
toteutetaan samanaikaisesti ja sovitetaan yhteen. Tarkemmin YVAmenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamisesta on kerrottu luvussa 3.5.
Aikataulukaavio on tarkistettu ja päivitetty.

Poronhoitolain 53 §:n mukaiseen neuvotteluun olisi viranomaisen mielestä tärkeää osallistua
valtionmaanomistajat, paliskunnat ja yhteysviranomainen.

Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu tullaan järjestään hankkeen
kaavoitusvaiheessa ja siihen kutsutaan
riittävä määrä osallistujia.

YVA-ohjelmassa ei käsitellä luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arviointimenettelyn ja YVA-menettelyn
yhteensovittamista.

Hankkeeseen tarvittava Natura-arviointi
on laadittu erillisenä työnä (Liite 17)

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet tulee ottaa huomioon VATien käsittelyssä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden käsittelyyn on lisätty
maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet.

Tavoitteista ”Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta
aiheutuvaa haittaa” ja pohjavesien suojelu- ja käyttötarve koskee hanketta. Alueidenkäytön suunnittelua
koskeva tavoite ei liity YVA-menettelyyn

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden käsittelystä on poistettu
alueiden käytön suunnitteluun liittyvät
tavoitteet.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja niihin rinnastettavat päätökset
Sähkömarkkinalain mukainen lupa esitetty ristiriitaisesti ja osin virheellisesti.

Sähkömarkkinalain mukaisen lupaa koskeva kohta on tarkistettu ja siihen on
tehty tarvittavat korjaukset.

Ympäristöluvan tarve esitetty osin ristiriitaisesti.

Ympäristöluvan tarve on tarkennettu
luvussa 4.11

YVA-ohjelmassa mainitusta rakennusluvan myöntämisestä voi päättää vasta, kun kaava on voimassa. Lisäksi
tulee ottaa huomioon MRL:n kohta 134.3 §.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä täsmennettiin lukuun 4.5.

Luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien osalta
lupien tarvetta ei ole yksilöity. Poikkeaminen suojelupäätöksistä ei ole hyvän suunnittelun lähtökohta eikä
tavoite.

Tarkennettu luvussa 4.11.

Vesilain mukaisessa vesiluvassa toimivaltainen viranomainen on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Korjattu taulukkoon 4–2.

Ympäristön nykytila ja sitä koskevat selvitykset sekä aiottu ympäristövaikutusten arviointi
Vaikutusalueen laajuutta ei ole kaikilta osin tunnistettu.

Vaikutusalueen laajuudet on huomioitu
arvioinneissa.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta tulee arvioida
hankkeen vaikutusta työllisyyteen ja verotuloihin.

Asia on huomioitu YVA:n vaatimassa
määrin luvussa 7.

Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen arvioinnissa tulee
keskittyä maankäytön muutoksen arviointiin siten, että
otetaan huomioon luontaiselinkeinojen ja virkistyskäytön alueen muuttuminen energiantuotannon tai –
siirron alueeksi.

Luontaiselinkeinoja ja virkistyskäyttöön
kohdistuvia muutoksia on arvioitu
maankäyttö ja yhdyskuntarakenteen arvioinnin ohella tarkemmin luvuissa 6 ja
10.
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YVA-selostuksessa tulee ilmetä suhde maakuntakaavan
tuulivoimaselvityksiin ja maakuntakaavassa aihealueesta tehtyyn vaikutusten arviointiin.

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty
lähtö- ja tausta-aineistona maakuntakaavaa varten tehtyjä selvityksiä.

Maiseman ominaisuuksia tulee tarkentaa YVA-selostukseen. Maisemarakenteen kuvailussa tulee esittää, onko
maisemassa solmukohtia ja maamerkkejä sekä esittää
oleelliset katselusuunnat.

Hankealueen ja sen maisemallisen vaikutusalueen kuvausta on tarkennettu.
Maisemaa on käsitelty luvussa 12.

Vaikutukset muinaisjäännöksiin tulee arvioida myös
voimajohtoreiteiltä.

Arkeologinen inventointi on laadittu
tuulipuiston alueelle sekä tarkastelluille
voimajohtoreiteille. Luku 13.

Luonnonympäristön kannalta mahdollisia arvokkaita tai
huomionarvoisia kohteita ei ole esitetty YVA-ohjelman
nykytilatiedoissa. Maastotöissä on kartoitettava myös
uhanalaisia lajeja.

Huomionarvoiset luontokohteet on kartoitettu maastossa ja esitetty
selostuksessa ja erillisraporteissa.
Uhanalaiset lajit on kartoitettu maastossa.

Linnuston osalta olisi voinut mainita jo YVA-ohjelmassa
mitä jo tehtyjä selvityksiä voidaan hyödyntää vaikutusten arvioinnissa.

Luvussa 15 on esitetty mitä selvityksiä
on hyödynnetty linnustovaikutusten arvioinnissa.

Muuttolinnuston tarkkailupisteitä ei ole esitetty kartalla.

Muuttolinnuston tarkkailupisteet on
esitetty linnuston kevät- ja syysmuuton
erillisraporteissa.

Vaikutukset Palovarvikon pohjavesialueeseen tulee
esittää vaikutusten arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa.

Palovarvikon pohjavesialue on huomioitu vaikutusten arvioinnissa luvussa
18.

Melun osalta tulee käyttää arvioinnissa valtioneuvoston
1.9.2015 voimaan tullutta päätöstä. Kartoilla on esitettävä 45 ja 40 dB:n melualueiden ulottuvuudet.

Arvioinnissa on käytetty uutta päätöstä.
Kartoilla on esitetty 45 ja 40 dB:n melualueiden ulottuvuudet. Luku 8.

YVA-selostuksessa tulee ottaa kantaa äänimaisemanmuutokseen.

YVA-selostuksessa on otettu kantaa äänimaailman muutokseen useamman
vaikutustyypin kohdalla.

Melulaskennoissa käytettävät tiedot ja arvot tulee ilmoittaa YVA-selostuksessa. Maastonmuodot tulee
ottaa huomioon meluvaikutusten arvioinnissa.

Laskennoissa käytetyt arvot on ilmoitettu. Melumallinnus huomioi alueen
pinnanmuodot.

YVA-selostuksessa tulee esittää mahdolliset äänimaiseman muutoksesta johtuvat haitalliset vaikutukset
eläimille ja elinkeinoille.

Äänimaiseman muutosta on käsitelty
luvissa 8, 11, 12 ja 16.

Poronhoidon osalta nykytilasta esitetty tieto on puutteellista. Vaikutusten arviointiin tulee lisätä arvio
poronhoidon alueiden käytöllisten edellytysten säilymisestä.

Poronhoidon osalta on tarkennettu paliskuntien nykytilan kuvausta ja on
arvioitu, miten hanke vaikuttaa poronhoitoon. Luku 10.

Virkistyskäytön osalta arvioinnissa tulee olla mukana
arvio hankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöalueisiin
sekä teiden käyttöoikeuksiin.

Virkistyskäytön vaikutukset on esitetty
luvussa 7.

YVA-ohjelmassa ei sisällä nykytila-analyysiä siten, että
arviointiohjelmassa olisi esitetty potentiaaliset tv-signaalin häiriökohteet tai –alueet ja häiriölle altistuvien
kotitalouksien määrä.

Tuulivoimaloiden vaikutukset tv-signaaleihin selvitetään, kun voimaloiden
lopulliset rakennuspaikat varmistuvat.

YVA-selostukseen tulee tehdä tv:n näkyvyys- ja linkkijännetutkimukset eli selvittää antenni-tv:n vastaanoton
häiriöalueet.

Tarvittavat selvitykset laaditaan siinä
vaiheessa, kun voimaloiden lopulliset
rakennuspaikat varmistuvat.
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Kuvassa 37 olisi ollut hyvä merkitä myös tekstissä mainitut alempiasteiset tieverkon numerot.

Kuva päivitetty.

Kuljetusreittitarkastelua tulisi laajentaa kattamaan kuljetusreitti Ajoksen satamasta hankealueelle.

Kuljetusreitin tarkastelu on laajennettu
Ajoksen satamaan asti. Asia esitetty luvussa 19.

Hankkeen vaikutukset teiden kunnossapitoon ja liikenneturvallisuuteen tulee ottaa huomioon arvioinnissa.
Sähkönsiirtoon liittyvien laitteiden painot ja niiden merkitys kuljetuksissa tulee arvioida.

Asia esitetty luvussa 19.

Suunnitelma osallistumisen järjestämisestä
Taulukosta, jossa luetellaan YVA-menettelyn osapuolet,
on unohdettu mainita asukkaat, maanomistajat ja muut
tahot, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.

Osallisten taulukkoa on tarkennettu.

Raportointi
Raportin kieli on sujuvaa ja pääsääntöisesti hyvää. Käsitteiden käytössä huolimattomuutta.

Raportoinnin kieliasuun sekä käsitteiden käyttöön on pyritty kiinnittämään
tarkempi huomio.

Kartta-aineisto on puutteellinen. YVA-selostuksessa tulee käyttää parempilaatuisia karttoja

Selostuksessa esitettävät kartat on pyritty tekemään selkeiksi ja
havainnollisiksi.

MIELIPITEET:
YVA-ohjelmasta ei esitetty yhtään mielipidettä

3.3

Arviointiselostusvaihe
Arviointiohjelmavaiheen jälkeen YVA-menettelyn aikataulu muuttui hanketta koskevien lisäselvitysten
ja suunnittelun takia. Selvityksistä saatujen myönteisten tulosten jälkeen YVA-menettelyä ja hankkeen
osayleiskaavoitusta on jatkettu keväällä 2017.
Arviointiselostus sisältää ympäristövaikutusten arvioinneista saadut tulokset. Arvioinnin perusteena
ovat YVA-ohjelmassa esitetty toimintasuunnitelma sekä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselta saatu
lausunto. YVA-selostukselta vaadittava sisältö on esitetty taulukossa 1.
Arviointiselostus asetetaan nähtäville YVA-ohjelman tavoin, kun hankkeesta vastaava on luovuttanut
sen yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen pyytää jälleen lausunnot tarpeelliseksi näkemiltään tahoilta ja kansalaisilla on myös mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-selostuksen riittävyydestä
nähtävillä oloaikana. Nähtävillä oloajan päättymisen jälkeen yhteysviranomainen laatii oman lausuntonsa YVA-selostuksesta.

3.3.1

Arviointimenettelyn päättyminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen toimittaessa lausuntonsa YVAselostuksesta. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle viimeistään kahden
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päätyttyä. Arviointiselostus yhdessä yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon kanssa liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin.
Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on huomioitu lupapäätöstä annettaessa.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
21 (254)

6.10.2017

Taulukko 3-1. YVA-selostuksen sisältöluettelo perustuu YVA-asetuksen 10 §:ään
YVA-SELOSTUKSEN SISÄLTÖ:
1. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina;
2. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta
olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
3. Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja
määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;
4. Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;
5. Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen
tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;
6. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;
7. Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;
8. Hankkeen vaihtoehtojen vertailu;
9. Ehdotus seurantaohjelmaksi;
10. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;
11. Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä
12. Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto kohdissa 1–11 esitetyistä tiedoista.

3.4

Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä
Merkittävä osa YVA-menettelyä on vuorovaikutus hankealueen lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden,
hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen välillä. Menettelyn yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä
kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyn aikana
laaditut raportit, YVA-ohjelma ja -selostus, ovat julkisia tietolähteitä, joista käy ilmi hankkeen tiedot
sekä suunnitellut ja laaditut ympäristöselvitykset. Selvitykset, jotka koskevat salassa pidettävää tietoa
(esim. uhanalainen lajisto), on ainoastaan viranomaisten käytettävissä.
Yhteysviranomainen on tiedottanut YVA-ohjelman ja nyt YVA-selostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella. Kaikilla, joita hanke jollakin tavoin koskee, on mahdollisuus ottaa kantaa hankkeen
suunnitteluun jättämällä kirjallinen mielipide yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle YVA-selostuksen nähtävillä oloaikana. Yhteisviranomainen tiedottaa hankkeiden nähtävillä olosta mm.
vaikutusalueen sanomalehdissä ja internetissä. Raportit ovat luettavissa sähköisesti www.ymparisto.fi
–sivustolla
Taulukko 3-2. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen.

3.4.1

Mitä

Missä

Milloin

YVA-menettelyn raportit luettavissa

www.ymparisto.fi –sivusto, kirjastot
ja kunnanvirastot sekä Lapin ELY-keskus

Heinäkuu 2015 (YVA-ohjelma)
Marraskuu 2017 (YVA-selostus)

Tiedotus- ja yleisötilaisuudet

Kemijärvi/ Salla
Salla (Kursun koulu) /Kemijärvi (kaupungintalo)

12.8/13.8.2015 (YVA-ohjelmavaihe)
21.11/22.11.2017 (YVA-selostus)

Mielipiteiden ja lausuntojen antaminen

sähköisesti/postilla Lapin ELY-keskukselle

YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen
nähtävillä oloaikoina

Seurantaryhmän kokous

Kemijärven kaupungintalo

5.6.2015 (YVA-ohjelmavaihe)
5.9.2017 (YVA-selostusvaihe)

Tiedottaminen hankkeesta

Internet (Lapin ELY-keskus, wpd Finland Oy), paikalliset sanomalehdet

Koko YVA-menettelyn ajan
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Yleisötilaisuudet
Nuolivaaran tuulipuistohankkeesta järjestettiin kaikille avoimet tiedotus- ja yleisötilaisuudet YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana Kemijärven kaupungintalolla 12.8.2015 ja Sallan Rajakievarissa 13.8.2015.
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 32 hankkeesta kiinnostunutta asukasta.
YVA-selostusvaiheessa tullaan järjestämään vastaavat tiedotus- ja yleisötilaisuudet, joisa kerrotaan pääkohdat vaikutusten arvioinnin tuloksista. Tilaisuudet pidetään YVA-selostuksen nähtävillä oloaikana
Sallan Kursussa tiistaina 21.11.2017 ja Kemijärven kaupungintalolla keskiviikkona 22.11.2017. Tilaisuudesta tiedotetaan alueen sanomalehdissä, sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla. Tilaisuuteen osallistuu
hankkeesta vastaava (wpd Finland Oy), yhteysviranomainen (Lapin ELY-keskus) ja arvioinnin laatinut
konsultti (Sito Oy).

3.4.3

Seurantaryhmä
Hankealueella vaikuttavien tahojen kuulemiseksi koottiin YVA-ohjelmavaiheessa seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä oli osaltaan tuoda esille hankealueen ympäristön ominaispiirteitä ja eri
toimijoiden intressit. Seurantaryhmän toiminnalla pyrittiin edistämään kansalaisten osallistumista
hankkeen suunnitteluun sekä tehostaa tiedonkulkua hankkeen etenemisestä hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. Seurantaryhmä kokoontui kaksi kertaa YVA-menettelyn aikana,
kerran YVA-ohjelmavaiheessa (5.6.2015) ja toisen kerran YVA-selostusvaiheessa (5.9.2017).
Taulukko 3-3. Nuolivaaran tuulipuiston YVA-menettelyn osalliset.
Hankkeesta vastaava
wpd Finland Oy
Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset
Kaavan vaikutusalueen asukkaat
Yleiskaava-alueen maanomistajat
Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat
Kemijärven kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kemijärven vesi- ja viemärilaitos
Kemijärven kaupungin lautakunnat
Naapurikunnat

Sallan kunta
Savukosken kunta
Pelkosenniemen kunta
Sodankylän kunta
Rovaniemen kaupunki
Posion kunta
Kuusamon Kaupunki
Savukosken kunta
Viranomaiset
Lapin ELY-keskus (yhteysviranomainen)
Lapin liitto
Lapin maakuntamuseo
Museovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI
Lapin AVI
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Liikennevirasto
Finavia Oyj

YVA:n ja kaavan laatija
Sito Oy
Yritykset ja yhteisöt
Suomen Turvallisuusverkot Oy
Paliskuntain yhdistys
Hirvasniemen ja Sallan paliskunnat
Lapin lintutieteellinen yhdistys
SLL:n Lapin luonnonsuojelupiiri
SLL:n Sallan paikallisyhdistys (Pro Kutsa Ry)
Pro Kemijärvi Oy
Kemijärven matkailu ry
Matkalla Sallaan ry
Kemijärven kaupungin matkailutoimisto
Fingrid Oyj
Digita Oy
Ukkoverkot Oy
TeliaSonera Finland Oyj
Elisa Oyj
Anvia Oy
Koillis-Lapin Sähkö Oy
Sallan Aluelämpö Oy
Kemijärven vesi- ja viemärilaitos
Kemijärven ja Sallan metsänhoitoyhdistykset
Kemijärven ja Sallan riistanhoitoyhdistykset
Kemijärven yhteismetsä
Kemijärven Yrittäjät ry, Sallan Yrittäjät ry
Jaurun Erästäjät ry
Kursun Erä ry
Kursun kyläseura ry
Sallan Erä- ja Kalamiehet ry
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Muu vuorovaikutus asukkaiden ja toimijoiden kanssa
Avoimien tiedotus- ja yleisötilaisuuksien sekä seurantaryhmän kokousten lisäksi alueen asukkaita ja
muita toimijoita on kuultu hankkeen selvitysten yhteydessä. Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia
on laadittu asukaskysely postikyselynä. Kyselyn toteuttamisesta ja sen tuloksista on laajemmin tämän
YVA-selostuksen luvussa 7. Lisäksi hankealueen metsästäjiä ja riistanhoidon edustajia on haastateltu
hankkeen riistavaikutusten arvioinnin yhteydessä. Vaikutukset riistatalouteen on esitetty luvussa 11.

3.5

YVA-menettelyn ja osayleiskaavan yhteensovittaminen
Nuolivaaran tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tuulivoimayleiskaavan laatimista. Tuulipuiston rakentamisen
mahdollistava kaava on laadittava ennen rakennuslupien hakemista. Hankkeesta vastaavan toimittamat
kaavoitusaloitteet on hyväksytty Kemijärven kaupungissa helmikuussa 2015 ja Sallan kunnassa huhtikuussa 2015. Kemijärven kaupungissa osayleiskaava tuli vireille ja OAS asetettiin nähtäville 16.7.2015.
Sallan kunnassa osayleiskaava tuli vireille 17.6.2015 ja OAS asetettiin nähtäville 24.6.2015.
YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta
vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Koska hankkeen YVA- ja kaavaprosessit toteutetaan samanaikaisesti, voidaan ne sovittaa
yhteen. Käytännössä YVA-menettely ja kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että niihin liittyvät selvitystyöt yhdistetään. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehdyissä selvityksissä on huomioitu
osayleiskaavan edellyttämät selvitykset, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn selvitysaineiston pohjalta.
YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät esittelytilaisuudet on yhdistetty siten, että hankkeesta kiinnostuneet
voivat saada niissä tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten
YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Kaavoituksen aikana järjestetään lisäksi neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa, joista ensimmäinen
on pidetty 6.9.2017.
Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan
hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä menettelyjä, joita ohjaavat eri lait.

3.6

YVA-menettelyn aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi, kun wpd Finland Oy toimitti YVA-ohjelman yhteisviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle kesäkuussa 2015. ELY-keskus asetti arviointiohjelman
nähtäville 8.7—21.8.2015 väliseksi ajaksi.
Vaikutusten arviointityö aloitettiin alkuvuodesta 2015. Arvioinnin laadinnassa on huomioitu yhteysviranomaisen antama lausunto YVA-ohjelmasta. Arviointia varten tehdyt maastoselvitykset on toteutettu
pääsääntöisesti huhti–elokuun aikana vuonna 2015. Linnustoselvityksiä jatkettiin vuoden 2015–2016
välisenä aikana. Kesällä 2017 on tehty maastotyöt selostusvaiheeseen uutena tulleen sähkönsiirron VE
D osalta, sekä tehty uudet, tilanteen tarkistavat maastoselvitykset tuulipuiston alueelle.
Arviointityön tulokset on kirjattu tähän YVA-selostukseen. Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville 30–60 vuorokauden ajaksi, jonka aikana tulee antaa mahdolliset mielipiteet ja lausunnot
YVA-selostuksesta.
YVA-menettely päättyy, kun yhteisviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta. Tavoitteellinen aikataulu lausunnon saamiseksi on helmikuussa 2018.
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4

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

4.1

Suunnitelmista ja luvista
Nuolivaaran tuulipuiston toteuttaminen edellyttää erinäisten suunnitelmien laatimista ja lupien hakemista. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja niihin rinnastettavat päätökset on koottu
taulukkoon 4–1. Hankkeen edetessä voi tulla esiin myös erityistapauksia, jotka vaativat mahdollisesti
omia lupamenettelyjä. Mahdollisesti tarvittavat luvat on esitetty taulukossa 4–2.
Luvuissa 4.2–4.12 on kuvattu tarkemmin lupien ja suunnitelmien tarve tässä hankkeessa.
Taulukko 4-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat.
Suunnitelma/lupa

Laki

Maankäyttöoikeudet ja
-sopimukset

4.2

Viranomainen/Toteuttaja
Hankkeesta vastaava (wpd Finland Oy)

YVA-menettely

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

Lapin ELY-keskus

Osayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Kemijärven kaupunginvaltuusto
Sallan kunnanvaltuusto

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Kemijärven kaupungin rakennustarkastaja
Sallan kunnan rakennustarkastaja

Voimajohtoalueen tutkimuslupa

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta (603/1977)

Maanmittaustoimisto

Voimajohdon johtoalueen lunastuslupa

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta (603/1977)

Valtioneuvosto

Sähkömarkkinalain mukainen lupa

Sähkömarkkinalaki
(588/2013)

Energiavirasto

Erikoiskuljetuslupa

Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista
(1715/92)

Pirkanmaan ELY-keskus

Lentoestelausunto

Ilmailulaki (864/2014)

ANS Finland Oy

Maankäyttöoikeudet ja –sopimukset
Hankkeesta vastaava on tehnyt maanvuokrausesisopimuksia tuulivoimaloiden paikoista maanomistajien kanssa. Tuulipuiston tuottamaan sähkön siirtoon tarvittavat maakaapelit sijoittuvat pääosin
yksityisten maanomistajien ja yhteismetsän maa-alueille. Hankkeen toteuttaja tekee maanomistajien
kanssa tarvittavat sopimukset. Jollei sopimukseen päästä, kunnan rakennusvalvonta voi ratkaista sijoittamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 132/1999 § 161).
Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomistajien kanssa menetellään lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) ja
sähkömarkkinalain (588/2013) mukaisin menettelyin.

4.3

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) kuvataan hanke sekä selvitetään ja arvioidaan sen mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset, mukaan lukien vaikutukset ihmisten
elinoloihin.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita. YVAmenettely on esitelty tarkemmin tämän YVA-selostuksen luvussa 3.
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Tuulivoimaosayleiskaava
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana yleiskaavana. Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan, jota voidaan
suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena, on MRL 77 b §:n mukaan kolme erityistä sisältövaatimusta. On huolehdittava siitä, että:
1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

4.5

Rakennusluvat
Tuulipuiston rakentaminen vaatii rakennusluvan, jota voidaan hakea Kemijärven kaupungin rakennusvalvonnasta ja Sallan kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupa voidaan myöntää, kun kaava on
voimassa.
Lisäksi tulee ottaa huomioon, että MRL 134.3 § mukaan, jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan
tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet
tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.

4.6

Voimajohtoalueen tutkimuslupa
Voimajohtoreittien maastotutkimusta varten tarvitaan lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) 84 §:n mukainen lupa, jotta tutkimus voidaan toteuttaa. Luvan
tutkimuksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos. Tutkimusluvan ehdoissa on määritelty tutkimusaikaisten vahinkojen korvausmenettely.

4.7

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

4.8

Sähkömarkkinalain mukainen lupa
Mikäli sähkönsiirron turvaamiseksi on tarpeellista rakentaa vähintään 110 kilovoltin voimajohto, rakentamiseen on pyydettävä sähkömarkkinalain (588/2013)14 §:n mukainen hankelupa Energiavirastolta.

4.9

Erikoiskuljetuslupa
Tuulipuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit ylittävät normaaliliikenteelle sallitut mittarajat. Näiden kuljetukset edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista.
Erikoiskuljetusluvat maantiestöä koskien koko Suomeen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

4.10

Lentoestelausunto
Hankkeelle tulee hakea lentoestelausunto ANS Finlandilta (Air Navigation Servises Finland Oy). ANS Finlandin lentoestelausunnolla voidaan vapauttaa lentoesteluvasta ilmailumääräyksen AGA M3-14
perusteella, mikäli esteestä ei aiheudu vaaraa lentoturvallisuudelle. Nuolivaarassa ei todennäköisesti
tarvita lentoestelupaa, koska hanke ei sijoitu lentoesterajapinnoille.
Mikäli hankkeelle tarvitaan kuitenkin ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttämä lentoestelupa, sitä haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

4.11

Muut mahdollisesti tarvittavat luvat

4.11.1

Ympäristölupa
Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää voimalakohtaisia ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupia. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:ssä määritellään toiminnan yleinen luvanvaraisuus.
27 §:n kohdassa 3 mainitaan toiminnan edellyttävän ympäristölupaa, mikäli siitä saattaa ympäristössä
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden osalta eräiden naapurussuhteiden lain 17 §:n 1 momentin
tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta voi lähinnä syntyä käyntiäänestä (melu) ja lapojen pyörimisen seurauksena syntyvästä välkkeestä (valo). Rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon
paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, voimakkuus ja kesto. Lisäksi on huomioitava rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.
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Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaviranomainen harkitsee ja ratkaisee ympäristöluvan tarpeen niiden toimintojen osalta, joissa lupaharkinta jää yleisen ympäristöluvanvaraisuuden varaan.
Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa (§ 34) ja ympäristönsuojeluasetuksessa määrätyille lupaviranomaisille eli aluehallintoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Karhunnevankankaan tuulivoimalat luvittaa kunnan ympäristölupaviranomainen. Ympäristöluvassa voidaan antaa mm. määräyksiä, joilla toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään ja
määräyksiä toiminnan vaikutusten seuraamisesta.
4.11.2

Vesilain mukainen lupa
Maa-alueelle sijoitettava tuulivoimalan rakentaminen edellyttää vesilain (27.5.2011/587) mukaista lupaa, mikäli voimalan rakentamisella on vesistövaikutuksia. Vesilain mukaisesta yleisestä
luvanvaraisuudesta säädetään lain 3 luvun 2 §:ssä. Lain kohdassa mainituista edellytyksistä lähinnä kyseeseen tulee momentin 1 kohtien 2 ja 8 mukaiset vaatimukset. Kohdan 2 mukaan lupa vaaditaan,
mikäli hanke aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista. Kohdan 8 mukaan, jos hanke vaarantaa puron uoman luonnontilan
säilymisen. Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen
taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla.
Tarvittaessa vesilupahakemukset tehdään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

4.11.3

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen,
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän
käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi lakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun
ja hoitoon. Luonnonsuojelulaki sisältää useita alueiden tai lajien suojeluun liittyviä kieltoja ja määräyksiä.
Joissain tapauksissa luonnonsuojelulain mukaisiin määräyksiin voidaan hakea poikkeamislupaa. Keskeisempiä tuulipuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyviä poikkeuslupia ovat:
• lupa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen
• lupa luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeamiseen
• lupa erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentämis- ja hävittämiskiellosta poikkeamiseen
• lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen
• lupa poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisja heikentämiskiellosta
Tarvittavia poikkeuslupia haetaan kirjallisesti asianomaisilta lupaviranomaisilta.

4.11.4

Liittymälupa maantiehen
Hanke ei edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille, mutta se edellyttää nykyisten yksityistieliittymien siirtämistä, laajentamista tai käyttötarkoituksen muuttamista.
Liittymämuutokseen tarvitaan Maantielain (2005/503) 37 §:n mukainen liittymälupa. Liittymä ei sijaintinsa puolesta saa vaarantaa maantien turvallisuutta. Luvan myöntää Pirkanmaan ELY -keskus.

4.11.5

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen maantien tiealueelle
Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen (tiensuuntaisesti tai poikkisuuntaisesti) maantien tiealueelle tarvitaan aina ELY-keskuksen kanssa tehtävä sijoitussopimus. Sijoitussopimus tehdään keskitetysti
Pirkanmaan ELY-keskuksessa liikenteen asiakaspalvelussa. Tiealueelle sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja putkien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien töiden tekemiseen haetaan työlupa Lapin
ELY-keskukselta. Sijoittamisessa noudatetaan Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjetta (Liikenneviraston ohjeita 22/2015), johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (Liikennevirasto
määräys 24.8.2016) määräystä ja Lupamenettely sijoitettaessa MTL 42§;n mukaisia rakenteita, rakennelmia ja laitteita maantien tiealueelle, 1.2.2016 (Liikennevirasto ohje 1.2.2016) -ohjetta.
Mikäli hanke edellyttää voimajohdon tai kaapelin sijoittamista maantien tiealueen ulkopuolelle suojatai näkemäalueelle on rakentamisesta haettava maantielain (2005/503) 47 §:n mukainen poikkeamislupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.
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Muinaismuistolain poikkeamislupa
Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä. Muinaismuistolain 11 §:n nojalla “Milloin kiinteä muinaisjäännös tuottaa sen merkitykseen
verraten kohtuuttoman suurta haittaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus voi hakemuksesta, johon on liitettävä muinaisjäännöstä koskeva tarkka selostus, Museovirastoa kuultuaan antaa luvan
kajota muinaisjäännökseen tavalla, mikä muutoin 1 §:n 2 momentin mukaan on kielletty. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelliseksi katsottuja ehtoja. Jos 1 momentissa mainittu hakemus on muun kuin
maanomistajan tekemä, on maanomistajaa kuultava. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on annettu lupa muinaisjäännökseen kajoamiseen, on alistettava opetusministeriön
vahvistettavaksi, milloin päätös on Museoviraston lausunnon vastainen. Luvan saamisesta muinaisjäännökseen kajoamiseen yleistä työhanketta toteutettaessa säädetään Muinaismuistolain 13 §:ssä.”
Muinaismuistolaista poikkeamisen tarve selviää hankkeen tarkemman suunnittelun myötä, kun tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja sähkönsiirtoyhteydet on selvitetty.
Taulukko 4-2. Hankkeeseen mahdollisesti tarvittavat luvat
Suunnitelma/lupa

Laki

Viranomainen/Toteuttaja

Vesilain mukainen lupa

Vesilaki (587/2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Luonnonsuojelulain poikkeamislupa

Luonnonsuojelulaki
(1096/1996, 553/2004) sekä
Luontodirektiivin 16 (1) artikla
ja liite IV b (49 §)

Lapin ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

Maantielaki (503/2005)

Pirkanmaan ELY-keskus

Lupa kaapeleiden ja johtojen
sijoittamiseen yleiselle tiealueelle

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

Pirkanmaan ELY-keskus

Lupa voimajohdon/ maakaapelin sijoittaminen
rautatiealueelle tai risteäminen rautatien kanssa

Ratalaki (2007/110) 36 §

Liikennevirasto

Lupa sähköradan jännitekatkoon ja ratatyöhön

Liikenneviraston ohje
2879/065/2012, Erikois-kuljetukset rautatien
tasoristeyksissä

Liikennevirasto

Muinaismuistolain poikkeamislupa

Muinaismuistolaki (295/1963)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaki
(527/2014)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lentoestelupa

Ilmailulaki (864/2014)

Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi
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VAIKUTUSARVIOINNIN RAJAUKSET

5.1

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

5.2

Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset
Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden
käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset
kohdistuvat linnustoon.
Tuulipuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakautuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen
aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimalaalueiden ja ilmajohtojen rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien
kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulipuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat
verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset
vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.
Sähkönsiirtoreittien ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen lukeutuvat keskijännitekaapelien (20
kV) asentamista varten tehtävät kaivantolinjaukset sekä 110 kV voimajohdon rakentamista varten raivattavat maastokäytävät, joilla voi olla vaikutusta sähkönsiirtoreittien luontoarvoihin, maisemaan tai
elinkeinoihin lähinnä kaapelin asennusvaiheessa sekä ilmajohtojen elinkaaren aikana.

5.3

Tarkastelualue ja vaikutusalue
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuvat vaikutustyypin luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu vain tuulipuiston alueelle,
osa voi koskettaa jopa laajoja valtakunnallisia kokonaisuuksia.
Ympäristövaikutuksen tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta on selvitetty ja arvioitu. Tarkastelu-alueeseen kuuluvat alueet, joiden olosuhteita hanke voi muuttaa sekä alueet, joille esimerkiksi maisemaan, ihmisiin ja elinkeinoihin
kohdentuvat vaikutukset voivat ulottua. Vaikutusten tarkastelualueetta määriteltäessä huomioidaan
aina ympäristön erityispiirteet ja kulttuurivaikutteet.
Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten selvityksen tuloksena vaikutuksia arvioidaan ilmenevän. Arviointityön perusteella varsinainen vaikutusalue on voinut rajautua
tarkastelualuetta suppeammaksi alueeksi. Taulukossa 5–1 on esitetty tarkastelualueet vaikutustyypeittäin, joiden alueelle vaikutusten arviointi on lähtökohtaisesti laadittu. Tarkastelualueiden laajuus on
määritelty vaikutustyypin ominaisuuksien ja muiden vastaavien hankkeiden kokemusten pohjalta.
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Taulukko 5-1. YVA:n tarkastelualueen laajuus vaikutustyypeittäin.
Vaikutustyyppi

Tarkastelualueen laajuus

Ihmiset, maankäyttö,
elinkeinotoiminta

Elinkeinotoimintaa, yhdyskuntarakennetta ja suunnittelutilannetta on tarkasteltu kuntatasolla. Maankäytön menetyksiä on tarkasteltu hankealueella ja
sähkönsiirtoreittien alueilla.

Melu ja varjon vilkkuminen

Vaikutukset on arvioitu laadittavien laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin
2–3 km tuulivoimaloista.

Virkistyskäyttö ja
metsästys

Arviointi on kohdistettu hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille, sekä näiden lähialueille.

Maisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö

Vaikutusten arvioinnissa on painotettu maisemallista lähi- ja välialuetta 0–12
km tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti on tarkasteltu vaikutukset noin 30 km
etäisyydelle tuulivoimaloista.

Muinaisjäännökset

Vaikutukset on arvioitu rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuistoalueella voimaloiden ja huoltotiestön/maakaapeloinnin osalta. Sähkönsiirtoreitit on
tarkasteltu koko reitin osalta.

Luonto

Luontoarvot on arvioitu rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuiston alueella voimaloiden ja huoltotiestön/maakaapeloinnin osalta. Sähkönsiirtoreitit on
arvioitu koko reitin osalta.

Eläimistö

Tuulipuistoalue ja lähialueet. Linnuston osalta on tarkasteltu myös muuttoreitit ja linnuston laajempia reviireitä.

Liikenne

Vaikutukset on arvioitu hankealueen ulkopuolisilta maantie tai katuosuuksilta, joilla hankkeen toteuttamisesta johtuva liikenne todennäköisesti ajaa.
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Käytetty aineisto ja lähtötiedot
Vaikutusten arvioinnin lähtöaineistoa on ollut hankkeen suunnitelmat, alueelta tiedossa olleet nykytilatiedot ja vaikutustyyppejä koskevat erilaiset selvitykset ja muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden
selvitykset. Nuolivaaran tuulipuiston vaikutusten arvioimiseksi on laadittu erillisselvityksiä ja tehty paljon maastotöitä hankkeen nykytilanteen kartoittamiseksi. Lista tehdyistä erillisselvityksistä on esitetty
taulukossa 5–2.
Kutakin vaikutustyyppiä käsittelevissä luvuissa on esitetty mitkä ovat olleet kyseisen vaikutustyypin arvioinnin lähtötiedot, käytetyt aineistot ja arviointimenetelmät.
Taulukko 5-2. Laaditut selvitykset, joista on laadittu erillisraportit. Raportit ovat YVA-selostuksen liitteenä
Selvitys

Laatija

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015.
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen
syysmuuttoselvitys 2015.

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
pesimälinnustoselvitys 2015
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV
voimajohdon pesimälinnustoselvitys 2015.

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 5

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston metsojen
soidinpaikkaselvitys 2015

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 6

Nuolivaaran tuulivoimahankkeen petolintuvaikutukset, 2017 (VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN)

Sito Oy/A. Luukkonen

Liite 7

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
lumijälkilaskennat 2015

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 8

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
lepakkoselvitys 2015

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 9

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
liitto-oravaselvitys 2015
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
viitasammakkoselvitys 2015
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV
voimajohdon VE D pesimälinnustoselvitys 2017
(VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN)

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 12

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston110 kV
voimajohdon VED kasvillisuusselvitys 2017

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 13

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston
kasvillisuusselvitys 2017

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Liite 14

Nuolivaaran tuulipuiston arkeologinen
inventointi, Kemijärvi, Salla 2015
Nuolivaaran tuulipuistonhankkeen voimajohtolinjausten arkeologinen inventointi, Kemijärvi,
Salla, 2015

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu/H-P Schulz, J. Itäpalo

Sito Oy/ A. Luukkonen

Liite 17

Nuolivaaran tuulivoimahankkeen Natura-arviointi, 2015
Tuulipuiston melumallinnukset, 2017

Liite 18

Tuulipuiston vilkuntamallinnus, 2017

wpd Finland Ot/ Backman

Liite 19

Kuvasovitteet VE 1 ja VE 2, 2017

Sito Oy

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Liite 10
Liite 11

Liite 15

Liite 16

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Ahlman Group Oy/S. Ahlman
Ahlman Group Oy/S. Ahlman

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu/H-P Schulz, J. Itäpalo

wpd Finland Oy/Backman
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Vaikutusten ajoittuminen
Rakentamisen aikaiset vaikutukset on arvioitu ajoittuvan noin kahden vuoden pituiselle jaksolle.
Käytön aikaiset vaikutukset on arvioitu alkavan siitä, kun tuulipuisto otetaan käyttöön. Tuulipuiston elinkaareksi on arvioitu enintään noin 50 vuotta.
Tuulipuiston toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset on arvioitu olevan suhteellisen lyhytkestoisia.
Tuulipuisto arvioidaan voitavan poistaa käytöstä ja purkaa noin yhden vuoden aikana.

5.6

Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely

5.6.1

Vaikutusten luonnehdinta
Eri vaikutusten syntymekanismit ovat lähtökohtaisesti samanlaiset kaikissa tuulivoimahankkeissa,
mutta syntyvien vaikutusten aiheuttamat todelliset vaikutukset ovat riippuvaisia hankealueen nykytilasta ja ominaispiirteistä. Vaikutusten luonnehdinnalla pyritään yksilöimään, miten eri vaikutustyyppien
vaikutukset ilmentyvät ja vaikuttavat tämän Nuolivaaran tuulipuisto hankkeen vaikutusalueella. Vaikutusten luonnehdinnasta vastaa kunkin vaikutustyypin arvioinnin laativa asiantuntija. Vaikutusten
luonnehdinnassa on tärkeää tunnistaa hankeen vaikutusalueen nykytila ja ominaispiirteet.

5.6.2

Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin tavoitteena on yhtenäistää eri osa-alueiden vaikutusten arviointia ja kertoa merkittävyyteen vaikuttavat tekijät. Merkittävyyden kriteerit perustuvat kussakin osaalueessa kohteen tai vaikutuksen alaisena olevan ympäristön arvoon ja herkkyystasoon sekä muutoksen
voimakkuuteen. Pääsääntöisesti kunkin vaikutustyypin osalta pyritään arvioimaan vaikutuksen luonne,
tyyppi, palautuvuus, laajuus sekä kesto.
Vaikutusten merkittävyyden määrittelyssä hyödynnetään yhtenä työkaluna soveltuvin osin IMPERIAhankkeessa (http://imperia.jyu.fi) kehitettyjä menetelmiä. Merkittävyyden kriteerit perustuvat kussakin osa-alueessa kohteen tai vaikutuksen alaisena olevan ympäristön herkkyystasoon ja muutoksen
suuruuteen. Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä nykytilassaan. Niihin kuuluu keskeisesti kyky vastaanottaa hankkeen aiheuttama muutos. Muutoksen suuruus
kuvaa itse vaikutuksen ominaispiirteitä. Vaikutusten arvioinnin kehikko on esitetty kuvassa 5–2.
Merkittävyyden määrittelyä käytetään vain yhtenä työvälineenä vaikutustyypin vaikutuksen arvioinnissa. Niiltä osin, kun merkittävyyden määrittely ei sovi vaikutustyypin vaikutusten arviointiin, tehdään
vaikutusten arviointi ilman vaikutuksen suuruuden matriisitaulukkoa.

Kohteen herkkyys

Vaikutuksen
merkittävyys

Muutoksen
suuruus

Lainsäädännöllinen ohjaus

Lait, ohjelmat,
ohjeistot, kaavoitus

Yhteiskunnallinen
merkitys

Virkistyskäyttöarvot,
luontoarvot,
vaikutuksen
kokijoiden määrä,
ristiriitojen
mahdollisuus

Herkkyys
muutoksille

Kyky sietää
muutoksia, herkkien
kohteiden lukumäärä

Voimakkuus ja
suunta

Raja- ja ohjearvot,
muutoksen vakavuus
ja oleellisuus

Alueellinen laajuus

Maantieteellinen
laajuus

Kesto

Palautuvuus, ajoitus,
jaksottaisuus ja
säännöllisyys

Kuva 5-2. Vaikutusten arvioinnin kehikko (lähteenä Imperia-hanke).
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Vaikutuksen merkittävyyden määrittelyn kriteerit kuvataan vaikutustyyppikohtaisesti kussakin teemaluvussa kohdassa ”Vaikutusten merkittävyyden määrittely”. Tässä luvussa kuvataan merkittävyyden
määrittely ja sen osatekijät yleispiirteisellä tasolla.
Vaikutuskohteen herkkyyden luokkien osatekijät on yleistetysti kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 5-3). Taulukon sisältö on sovellettu Imperian luokkakuvauksesta (Ikäheimo 2015). Asiantuntija
määrittelee kunkin teeman kohdalla kohteen herkkyyden osatekijöiden perusteella. Vaikutustyyppikohtainen määrittely avataan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Taulukko 5-3. Vaikutuskohteen herkkyyden luokkien osatekijät yleispiirteisesti.
Kohteen
Lainsäädännön ohjaus
Yhteiskunnallinen
Alttius muutoksille
herkkyys
merkitys
Vähäinen

Ei lainsäädännöllistä asemaa

Kohteen yhteiskunnallinen merkitys vähäinen

Kohteen alttius muutoksille vähäinen

Kohtalainen

Kohdetta koskee lainsäädännölliset ohjearvot tai
suositukset tai se kuuluu johonkin ohjelmaan

Kohteen yhteiskunnallinen merkitys
kohtalainen

Kohteen alttius muutoksille kohtalainen

Suuri/Erittäin
suuri

Kohteesta on tiukasti/erittäin tiukasti säädetty
lainsäädännössä

Kohteen yhteiskunnallinen merkitys on suuri
tai korvaamaton

Kohde on altis/erittäin altis muutoksille.

Asiantuntijat määrittelevät muutoksen suuruuden seuraavaan yleispiirteiseen luokitteluun perustuen
(Taulukko 5-4). Luokittelu on sovellettu Imperian luokkakuvauksesta (Ikäheimo 2015) sekä Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan Imperia-pilottihankkeen YVA-selostuksesta (Metsähallitus Laatumaa
2014). Luokittelussa on vähennetty myönteisen muutoksen luokkien lukumäärä yhteen koska kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että tuulivoimahankkeiden aiheuttamat muutokset ympäristössä
aiheuttavat enimmäkseen kielteisiä muutoksia ympäristöön eri vaikutustyypeissä. Muutoksen myönteisyyden laajuutta ja kestoa voidaan kuvailla vaikutuksen arvioinnin yhteydessä.
Muutoksen suuruuden sijoittuminen tiettyyn luokkaan perustellaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Taulukko 5-4. Muutoksen suuruudella kuvataan hankkeen kokonaisuutena aiheuttamaa muutoksen
suuruutta vaikutustyypeittäin. Kunkin vaikutustyypin sisällä voi ilmetä paikallisesti voimakkaampia tai
lievempiä muutoksia kuin hankkeen kokonaisuutena aiheuttama muutos. Nämä muutokset tuodaan
esille vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Muutoksen
suuruus

Voimakkuus ja suunta

Alueellinen laajuus

Kesto

Myönteinen
vaikutus

Hanke aiheuttaa myönteisen muutoksen ympäristöön/luontoon tai siihen kohdistuvaan
kuormitukseen. Muutos voi myös hyödyttää ihmisten päivittäistä elämää

Kansallinen/
alueellinen/paikallinen/lähiympäristö

Vaikutuksen kesto voi
olla lyhytaikainen/palautuva/toiminnan
aikainen tai pysyvä
vaikutus

Ei vaikutusta,
neutraali
muutos

Hankkeen aiheuttama muutos on niin pientä,
että se ei käytännössä aiheuta mitään häiriötä
tai siitä ei käytännössä ole mitään hyötyä.

Ei vaikutusta/Hyvin
suppea alue

Ei vaikutusta/Hyvin lyhytkestoinen vaikutus

Vähäinen

Muutos on kielteinen ja se on havaittavissa,
mutta muutos ihmisten toimiin tai luonnon tilaan on vähäinen.

Lähiympäristö

Vaikutus on havaittavissa lyhytaikaisesti
(esim. rakennusaikana)

Kohtalainen
kielteinen

Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan selvästi havaittavissa olevan kielteisen muutoksen
luontoon kohdistuvaan kuormitukseen. Ihmisiin
kohdistuvan muutoksen voi havaita päivittäisessä elämässä ja se voi aiheuttaa muutoksia
päivittäisiin rutiineihin.

Paikallinen

Vaikutus havaittavissa
toiminnan aikana, palautuu nopeasti
toiminnan päätyttyä

Suuri/erittäin
suuri kielteinen

Hanke aiheuttaa voimakkuudeltaan suuren/erittäin suuren kielteisen muutoksen
luontoon tai siihen kohdistuvaan kuormitukseen. Ihmisiin kohdistuva muutos haittaa
selkeästi päivittäistä elämää.

Alueellinen/kansallinen

Vaikutus havaittavissa
toiminnan aikana, palautuu hitaasti
toiminnan päätyttyä

kielteinen
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Matriisikehikko, jolla vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella muodostetaan
vaikutuksen merkittävyys, on kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 5-5). Taulukko ei ole määräävä,
vaan mikäli asiantuntija perustellusta syystä katsoo, että vaikutuksen merkittävyys sijoittuu johonkin
muuhun luokkaan kuin mitä taulukko ehdottaa, asiantuntija voi harkita merkittävyyttä uudelleen. Merkittävyyden luokat erittäin suuri ja suuri niputetaan yhteen luokittelun yksinkertaistamiseksi. Mikäli
jokin vaikutus tulkitaan erittäin merkittäväksi, se mainitaan erikseen.
Taulukko 5-5. Vaikutuksen merkittävyyden luokittelun periaatteellinen käsittely YVA-selostuksessa.
Vaikutuksen merkittävyyttä käytetään yhtenä työvälineenä vaikutustyypin kokonaisvaikutuksen arvioinnissa. Vaikutustyypin merkittävyyden luokitus ei ole välttämättä suoraan matriisin mukainen
vaikutustyypin aiheuttaman vaikutuksen mitta/laajuus.
Muutoksen suuruus
Vaikutuksen merkittävyys

Kohteen herkkyys

Vähäinen

Kohtalainen

Positiivinen muutos

Ei muutosta

Suuri/Erittäin suuri/
Kohtalainen/Vähäinen
Vähäinen vaikutus +
Kohtalainen vaikutus ++
Suuri/erittäin suuri vaikutus +++

Erittäin
suuri/Su
uri

Ei
vaikutusta
0
Ei
vaikutusta
0
Ei
vaikutusta
0

Kielteinen muutos
Vähäinen

Kohtalainen

Suuri/
Erittäin suuri

Vähäinen
vaikutus -

Vähäinen
vaikutus -

Kohtalainen
vaikutus*--

Vähäinen
vaikutus -

Kohtalainen
vaikutus*--

Kohtalainen
vaikutus *--

Suuri
vaikutus ---

Suuri
vaikutus*
--(Erittäin) suuri
vaikutus ---

*Jos herkkyys tai muutos on luokan alarajalla, niin merkittävyys voidaan arvioida vähäisemmäksi

Arviointi tehdään sekä vaikutustyypeittäin että kootusti hankevaihtoehdoittain. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan viisiasteisesti (myönteisiä vaikutuksia, ei vaikutuksia/neutraali muutos, vähäinen
kieltenen vaikutus, kohtalainen kielteinen vaikutus, suuri/eritäin suuri kielteinen vaikutus). Vaikutusten
arvioinnissa kuvataan vaikutustyyppikohtaisesti ne tekijät, joita on painotettu vaikutusten merkittävyyden perusteella.
5.7

Vaihtoehtojen vertailumenetelmät ja merkittävyyden määrittely
Vaikutusten vertailumenetelmä on ns. erittelevä menetelmä. Eri vaikutustyyppien arvioituja vaikutuksia
tarkastellaan ja eritellään kullekin vaikutustyypille ominaisimmalla tavalla. Eri vaikutustyyppien arvioituja vaikutuksia ei kuitenkaan pyritä yhteismitallistamaan eli summaamaan yhteen. Erittelevän
arvioinnin myötä ei välttämättä löydy yhtä parasta vaihtoehtoa vaan eri vaihtoehdoilla voidaan todeta
olevan sekä hyviä, että huonoja vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena onkin etsiä toteutusratkaisuja, joissa pyritään yhdistämään eri vaihtoehtojen parhaimmat puolet.
Ympäristövaikutusten vertailusta on laadittu yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. Kunkin vertailtavan vaihtoehdon tai osa-alueen kohdalla on verrattu tutkittavaa vaihtoehtoa
vaikutustyypeittäin sekä nykytilanteeseen että muihin vaihtoehtoihin. Vertailutaulukossa ei nosteta yksittäistä kohdetta esille, vaan vertailu perustuu vaihtoehdon aiheuttamien vaikutusten koosteeseen.
Taulukkomuotoisessa vertailussa, joka on tämän YVA-selostuksen luvussa 25, on esitetty vaikutukset
havainnollisesti värikoodein, jaoteltuna seuraavasti: myönteisiä vaikutuksia, ei vaikutuksia, vähäisiä haitallisia vaikutuksia, kohtalaisia haitallisia vaikutuksia, suuria haitallisia vaikutuksia. Värikoodien tarkoitus
on helpottaa taulukon lukemista. Arvioidut asiat eivät ole yhteismitallisia, joten eri kohtien värikoodien
esiintymistä ei voi laskea yhteen. Vaihtoehtojen vertailussa on esitetty johtopäätöksenä myös arvio
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.

5.8

Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät
Laadittavaan vaikutusarviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, kuten oletuksia ja yleistyksiä. Hankkeen arviointivaiheessa myös tuulivoimahankkeen tekniset suunnitelmat ovat alustavia ja ne saattavat
muuttua, johtuen osin laadittavista selvityksistä ja niiden tuloksista. Lisäksi käytössä olevien lähtötietojen tarkkuus voi vaihdella, vaikka selvityksiä varten pyritään hankkimaan viimeisin ja ajankohtaisin tieto.
YVA-selostuksessa esitetään vaikutustyypeittäin epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa vaikutusten
arviointiin. YVA-selostuksessa kuvataan, miten epävarmuustekijät on huomioitu vaikutustenarviointia
laadittaessa.
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Arvioinnissa lähtötietona on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa, maakunta- ja yleiskaavoja sekä ympäristöhallinnon ja Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja. Niiden avulla on
laadittu maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta kuvaavia teemakarttoja. Maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu tuulipuiston ja voimajohtoalueiden rakentamiseen tarvittavien alueiden pintaalatarkasteluin.
Lähtötietojen ja hankkeen suunnitelmien pohjalta kaavan laatija on arvioinut vaikutukset maankäyttöön
ja yhdyskuntarakenteeseen asiantuntija-arviona. Tulokset esitetään sanallisesti sekä arviointitaulukossa.
6.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta
siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena
on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne
täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta.
Tämän hankkeen suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
•

Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

•

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa.

•

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen.

•

Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
•

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.

•

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
•

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

•

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset.

•

Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

•

Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

•

Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja kehittämistarpeet
sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.

•

Alueidenkäytössä on turvattava lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä
sotilasilmailun tarpeet.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
•

Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen
säilymistä luontoja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina.

•

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
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6.3

Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat

6.3.1

Maakuntakaavat
Itä-Lapin maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Itä-Lapin maakuntakaava (Kuva 6-1). Maakuntakaavan alue käsittää Kemijärven kaupungin sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. Ympäristöministeriö on
vahvistanut Itä-Lapin maakuntakaavan 26.10.2004.

Kuva 6-1. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta.
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Kaava-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M 4514). Merkinnällä osoitetaan
pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten
poronhoitoon, luontaiselinkeinoihin, asumiseen ja jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun. Lisäksi hankealuetta ja sähkönsiirtolinjoja koskevat seuraavat merkinnät:
Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE A:
•

Yhdystie (yt)

•

Valtatie (vt)

•

Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma 5922)
-

•

Kyläkeskus (at 427)
-

•

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan tai joilla pyritään säilyttämään maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv 8401)
-

•

Alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen säilyminen.

Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen
yhteistoiminnallisena kokonaisuutena.

maaseudun kehittämisen kohdealue (mk 8001)
-

Aluetta tulee kehittää maaseudun kulttuuriympäristöön ja monielinkeinoihin tukeutuvana
asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä.

Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE B
•

Sähkölinja (z, musta viiva)

Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE C
•

Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma 5928)
-

Alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen säilyminen.

•

Kyläkeskus (at)

•

Päärata

•

Barentsin käytävä (valtakunnallisesti tärkeä kansainvälinen liikennekäytävä)
-

Barentsin käytävää kehitetään kansainvälisenä liikennekäytävänä, jonka maankäytön
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun. Maankäytön
suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisen maantien ja rautatien, lentoliikenteen sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle
maankäytölle.

Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE D
•

Sähkölinja, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)

•

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (sininen pisterasteri)

•

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv 8401)
- Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen
yhteistoiminnallisena kokonaisuutena.

•

Moottorikelkkailureitti (hakasulkuviiva)

•

Sähkölinja (z, musta viiva)

Itä-Lapin maakuntakaavassa ei ole osoitettu lainkaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita.
Koko maakuntakaava-aluetta koskevista määräyksistä seuraavat voivat liittyä tähän hankkeeseen:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon
valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.
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Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisemaalueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön
laatuun.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten vaara- ja tunturialueilla, jokien ja järvien rannoilla sekä pääteiden, matkailukeskusten, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä eri käsittelytoimenpiteet on
suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria
muutoksia.
Porotalouden sekä muiden luontaiselinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. Metsätaloutta, turvetuotantoa, matkailutoimintoja ja loma-asutusta suunniteltaessa on otettava huomioon
porotaloudelle tärkeät alueet. Suunniteltaessa valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen
olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Lupaa
haetaan ympäristökeskukselta, jonka on kuultava asiassa Museovirastoa.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus 28.11.2016
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan Itä-Lapin maakuntakaavan. Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 15.8.–14.9.2016. Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan
28.11.2016 kaavaehdotuksen ja päätti esittää LSL:n 66 §:n mukaista Naturasta poikkeamista.
Maakuntakaavaehdotuksessa (Kuva 6-2) kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M 4516). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös muihin tarkoituksiin. Lisäksi hankealuetta ja sähkönsiirtoreittejä koskevat seuraavat merkinnät:
Hankealue ja sen lähialue
• Tuulivoimapotentiaalinen alue (tv1 2288)
- Alueen toteutettavuus tulee selvittää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
- Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sekä turvata niiden valtakunnallisesti arvokkaiden suojeluarvojen säilyminen.
- Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen poronhoidon edellytykset.
• Paliskunnan raja/esteaita (liila katkoviiva)
- Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman
harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan kanssa ja että porojen kulku aidan läpi reitin
kohdalta pyritään estämään.
• Poronhoidon kannalta erityisen tärkeä alue/kohde/aita (ph 5656)
- Alueen suunnittelussa on turvattava poronhoidolle merkittävien rakenteiden/alueiden
säilyminen.
- Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman
harvoissa kohdissa pysyvän poroaidan kuten työ- ja laidunkiertoaidan ja että porojen kulku
aidan läpi reitin kohdalta pyritään estämään.
• Voimajohto, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)
• Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (sininen pisterasteri)
- Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka
voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
- Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu, määrä tai
käyttökelpoisuus vedenhankintaan eivät niiden vaikutuksesta heikkene.
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Kuva 6-2. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus (28.11.2016).
Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE A:
•

Ekologinen yhteystarve (vihreä katkoviiva nuolilla)
- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhteydet.

•

Yhdystie (yt)

•

Sähkölinjan yhteystarvemerkintä (z)
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•

Kehittämiskäytävä (LK 8451)
-

•

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv 8401)
-

•

Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, matkailupalvelukohteiden, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen
pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja
luontoarvoja tulee vaalia matkailun vetovoimatekijöinä.

Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk 8001)
-

•

Käytävää kehitetään kansainvälisenä tai maakunnallisena liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja
turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin, liikenneympäristön laatuun sekä luonnon-, maiseman- ja kulttuuriympäristöarvoihin. Maankäytön suunnittelussa on otettava
huomioon korkealuokkaisten liikenneyhteyksien sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäytölle.

Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa
olevaa rakennetta täydentäen.

Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tai kohde (ma 4831)
-

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen säilyminen.

•

Yhdystie, ohjeellinen / vaihtoehtoinen (punainen katkoviiva)
- Toiminta tulee suunnitella siten, että rakentamisella ei vaaranneta alueen pohjavesiä.

•

Keskuskylä (at 427)
- Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä.

•

Paliskunnan raja/esteaita (liila katkoviiva)
- Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman
harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan kanssa ja että porojen kulku aidan läpi reitin
kohdalta pyritään estämään.

•

Merkittävästi parannettava tie (punamusta viiva)

•

Voimajohto, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)

Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE B
•

Voimajohto, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)

•

Tuulivoimaloiden alue (tv1-2291)

•

-

Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin ja niin
lähelle toisiaan kuin se energiatuotannon taloudellisuus huomioon ottaen on mahdollista.

-

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin.

-

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen poronhoidon edellytykset.

Paliskunnan raja/esteaita (liila katkoviiva)
-

•

Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman
harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan kanssa ja että porojen kulku aidan läpi reitin
kohdalta pyritään estämään.

Voimajohto (z, musta viiva)
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Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE C
•

Voimajohto, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)

•

Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tai kohde (ma 5928)
- Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen säilyminen.

•

Yhdystie (yt)

•

Sivurata (musta viiva, poikkiviivoituksella)

•

Voimalinja (z, mustaviiva)

•

Valtatie (vt)

Mahdollinen sähkönsiirtolinja VE D
•

Voimajohto, yhteystarve (z, punainen katkoviiva)

•

Ekologinen yhteystarve (vihreä katkoviiva nuolilla)
-

•

Kehittämiskäytävä (LK 8451)
-

•

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhteydet.
Käytävää kehitetään kansainvälisenä tai maakunnallisena liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja
turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin, liikenneympäristön laatuun sekä luonnon-, maiseman- ja kulttuuriympäristöarvoihin. Maankäytön suunnittelussa on otettava
huomioon korkealuokkaisten liikenneyhteyksien sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäytölle.

Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk 8001)
-

Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa
olevaa rakennetta täydentäen.

•

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (sininen pisterasteri)
- Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu, määrä tai
käyttökelpoisuus vedenhankintaan eivät niiden vaikutuksesta heikkene.

•

moottorikelkkailureitti (hakasulkuviiva)

•

Voimajohto (z, musta viiva)

•

Maa-ainesten ottoalue /-kohde (eo 2438)

•

Turvetuotantopotentiaalinen alue (eot 9129)
- Soiden luonnontilaiset tai luonnontilaisten kaltaiset osat tulee jättää tuotannon ulkopuolelle.
-

•

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa ja ajoittamisessa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja pohjavesiin.

Kaupunkikehittämisen kohdealue (punainen viiva)
- Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla kaupunkimaisen kokonaisilmeen muodostaminen yhdyskuntarakennetta täydentävällä ja eheyttävällä tavalla.
-

Alueen suunnittelussa tulee turvata asuin- ja elinympäristön laatu sekä varautua palveluiden, teollisuuden ja energiantuotannon kasvuun sekä logistiikan muutoksiin.
Suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriperintöarvot.

•

Yhdystie, ohjeellinen / vaihtoehtoinen (punainen katkoviiva)
- Toiminta tulee suunnitella siten, että rakentamisella ei vaaranneta alueen pohjavesiä.

•

Liikennealue /-kohde (L 1642)
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Koko maakuntakaava-aluetta koskevista määräyksistä seuraavat voivat liittyä tähän kaava-alueeseen:
Maankäytön suunnittelussa on alueen erityispiirteisiin tukeutuen otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä
huomiota rakennetun ympäristön laatuun.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja järvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla sekä
pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman ominaispiirteet ja pyrittävä
välttämään suuria muutoksia.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti aroille
paikoille, kuten kapeisiin niemen kärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.
Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin. Kunnan kaavoituksessa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon tuulivoiman rakentamisen
vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, linnustoon ja muuhun eläimistöön, luontoon ja
kulttuuriperintöön sekä lievennettävä haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden suunnittelussa on turvattava puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä selvitettävä ja otettava huomioon
tuulivoimaloiden vaikutukset tutkajärjestelmiin, puolustusvoimien radioyhteyksiin ja muihin viestintäjärjestelmiin.
Tuulivoimaloita ja muita korkeita rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon lentoesteiden korkeusrajoitukset.
Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä
suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon
valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista. Tuulivoimaloiden osalta on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös tai muu arkeologinen kulttuuriperintökohde, on neuvoteltava Museoviraston kanssa sekä varauduttava tarpeellisiin selvityksiin.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Määräys koskee
myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa virkistys- ja
suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetuilla alueilla
(V, L, LL, EN, EJ, ET, SL, Se, SM, SR, SR1, vt, kt, st, yt, voimajohto). Rajoitus laajennetaan koskemaan
puolustusvoimien alueita (EP ja EP1), ampuma- ja harjoitusaluetta (EAH), kaivosalueita (EK), suojavyöhykkeitä (sv), lentoliikenteen varalaskupaikkoja (sv2), melualueita (me ja me1), vesialuetta (W-1)
sekä tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Rajoitus ei koske tuulivoimaloiden alueita
(tv) eikä tuulivoimapotentiaalisia (tv1) alueita.
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Yleis- ja asemakaavat
Hankealueella tai vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole yleis- tai asemakaavoja eikä vireillä olevia
kaavoja.

Kuva 6-3. Yleis- ja asemakaavojen sijoittuminen suhteessa hankkeeseen.
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Kuva 6-4. Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä.
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Kuva 6-5. Alueen maankäyttö CORINE-maakäyttöluokkina.
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6.4

Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen nykytilan kuvaus
Hankealueella ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Asutus hankealueen ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen
lähiympäristössä on hyvin harvaa. Hankealueen lähin kylä on Kursu. Se sijaitsee noin 10 kilometriä hankealueen kaakkoispuolella. Lähimmät taajamat ovat Kemijärvi noin 25 kilometrin, Pelkosenniemi 29
kilometrin ja Salla 33 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti VE A kulkee lähelle Vuostimon kylää ja vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti VE C lähellä Kursun kylää.
Yhdyskuntarakenne on kuvattu kuvassa (Kuva 6-4). Lähialueen asutusta on tarkemmin kuvattu luvussa
7.
Hankealuetta ja suunniteltujen sähkönsiirtoreittien alueita hallitsevat vaarat ja niiden väliset suoalueet.
Alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Alueilla ei ole maatalouskäytössä olevia peltoalueita. Hankealue on poronhoitoaluetta, mutta ei PHL 2 § 2. momentin mukaista erityisesti poronhoitoa varten
tarkoitettua aluetta. Alueen maankäyttö on kuvattu Corine Land Cover 2012 aineiston mukaisina maakäyttöluokkina (Kuva 6-5).
Hankealue tai sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen alue eivät ole lähimpien taajamien mahdollista laajenemisaluetta vaan ne ovat yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa metsätalousaluetta. Alueille ei
kohdistu paineita yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tai laajenemisen kannalta.

6.5

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

6.5.1

Vaikutusten tunnistaminen ja luonnehdinta.
Tuulivoimahankkeeseen kuuluu tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi mittavat infrastruktuurityöt eli
teiden, varastoalueiden ja sisäisen sähköverkon rakentaminen sekä sähkönsiirtoyhteyksien rakentaminen voimaloilta valtakunnan sähköverkkoon. Tuulivoimahanke vaikuttaa myös muiden hankkeiden
suunnitteluun ja yhteiskunnan yleiseen, erityisesti sähkönjakelun, infrastruktuuriin.
Tuulivoimahankkeen rakentaminen voi vaikuttaa yksityishenkilöiden ja elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksiin käyttää aluetta ja sen lähiympäristöä sekä näiden alueiden käytön houkuttelevuuteen.
Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirtoreitin lähiympäristössä. Voimaloiden rakennuspaikoilla alue muuttuu metsätalousalueesta energiantuotannon
alueeksi. Aluetta ei aidata muutoin kuin sähköasemien osalta. Alueella liikkumista ei rakentamisvaiheen
jälkeen rajoiteta. Entisen kaltainen maankäyttö (mm. poronhoito, metsästys ja marjastus) on jatkossakin mahdollista hankealueella.
Taulukko 6-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

• Tuulivoimaloiden rakentamista johtuva ympäristön muuttuminen

• laaja metsätalousvaltainen asumaton alue

• Uusien asuin- ja lomarakennusten rakentamisen rajoitukset hankealueella
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Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Taulukko 6-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Lainsäädännöllinen
ohjaus
Koko hankealueelle tai
osalle hankealueesta
on osoitettu
lainvoimaisessa
kaavassa hankkeen
kanssa ristiriitainen
Suuri/Erittäin maankäyttö, joka on
suuri
myös toteutettu,
esimerkiksi
asemakaavan
mukainen asuinalue tai
yleiskaavassa osoitettu
suojelualue.

Yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Hankealue on erittäin tärkeä
matkailuelinkeinon kannalta
eikä matkailutoimintoja voi
siirtää muualle lähialueella.

Asuinalueet, niiden välittömät
lähiympäristöt sekä lähivirkistykseen
käytetyt alueet, joiden riittävyys
käyttäjämääriin suhteutettuna on hyvin
heikko. Alueilla on käyttäjämääriin
nähden hyvin niukasti virkistykseen
soveltuvia alueita tai muutoin erittäin
heikot mahdollisuudet osoittaa
korvaavia virkistysreittejä ja -alueita.

Hankealueella on runsaasti
asutusta tai loma-asutusta.
Hankealueen välittömässä
läheisyydessä on useita
ympäristöhäiriöille herkkiä
kohteita kuten koulut,
päiväkodit ja hoitolaitokset.

Yhdyskuntarakenne on vakiintunut ja
tiivis, ei juurikaan vapaita alueita tai
toisarvoisella käytöllä olevia
reservialueita.

Kohtalainen

Hankealueella sijaitsee
muuta maankäyttöä
kuin metsää tai
hankealueelle on
oikeusvaikutteisessa
kaavassa osoitettu
hankkeen kanssa
ristiriitaista
maankäyttöä, jota ei
vielä ole toteutettu.

Hankealue tai sen vaikutusalue Asukasmäärältään vähäiset ennestään
on tärkeä matkailuelinkeinon
rakennetut alueet. Rakentamattomat
kannalta.
alueet, joita käytetään virkistykseen,
mutta joiden virkistyskäyttö voidaan
Hankealueella on asutusta tai
korvata muilla läheisillä alueilla.
loma-asutusta.
Yhdyskuntarakenne on melko
Vaikutusalueella on yksittäisiä
vakiintunut ja melko tiivis, vapaita
ympäristöhäiriöille herkkiä
alueita tai toisarvoisella käytöllä olevia
kohteita kuten koulut,
reservialueita löytyy jonkin verran.
päiväkodit ja hoitolaitokset.

Vähäinen

Hankealuetta
käytetään
metsätalouteen tai
hankealueelle on
oikeusvaikutteisessa
kaavassa osoitettu
sellaista maankäyttöä,
joka ei ole ristiriidassa
hankkeen kanssa.

Hankkeen vaikutusalueella ei
ole matkailun kannalta tärkeitä
alueita. Vaikutusalueella ei ole
ympäristöhäiriöille herkkiä
kohteita, vain yksittäisiä
asukkaita tai loma-asukkaita.
Hankealueelle ei kohdistu
yhdyskuntarakenteen
laajenemisen painetta.

Metsätalouskäytössä olevat alueet, joilla
ei ole erityisiä ympäristöarvoja tai
merkittävää virkistyskäyttöä.
Liikenne- ja teollisuusympäristöt tms.
itse häiriötä aiheuttavien toimintojen
alueet, joilla ei ole suuressa määrin
asutusta, virkistyskäyttöä tai muita
häiriöille herkkiä toimintoja.
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Taulukko 6-3. Muutoksen suuruuden kriteerit maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta
Hankkeesta on suurta haittaa alueen nykyiselle tai suunnittelulle maankäytölle.
Suuri/ Erittäin suuri
kielteinen muutos

Yhdyskuntarakenne hajaantuu.
Hankkeen lähialueen muu kuin hankkeeseen liittyvä kehittäminen pysähtyy tai
loppuu pysyvästi.
Hanketta ei voi toteuttaa ilman että muutetaan maakunta-, yleis- ja asemakaavaa.
Hankkeesta on jonkin verran haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle
maankäytölle.

Kohtalainen kielteinen
muutos

Yhdyskuntarakenne hajaantuu jonkin verran.
Hanke rajoittaa lähialueen maankäytön kehittämistä.
Hanke edellyttää jonkin kaavan muuttamista, mutta kaavamuutoksen toteuttaminen
on todennäköisesti melko helppoa.

Vähäinen kielteinen
muutos

Hankkeesta on vain vähän haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle maankäytölle.
Hanke rajoittaa hiukan lähialueen maankäytön kehittämistä.
Hanke voidaan todennäköisesti toteuttaa ilman, että kaavoja tarvitsee muuttaa.

Ei muutosta
Myönteinen muutos

Hanke ei juuri muuta alueen maankäyttöä. Hanke voidaan toteuttaa ilman
kaavamuutoksia.
Hankkeesta on hyötyä alueen nykyiselle tai suunnitellulle maankäytölle.
Hanke tukee lähialueiden maankäytön kehittämistä.

6.7

Hankkeen vaikutukset maankäyttöön

6.7.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisvaiheessa alueella kulkemista rajoitetaan. Työmaiden läheisyydessä ei silloin voi liikkua vapaasti. Rakentamisvaiheen vaikutukset maankäyttöön ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Kokonaisuutena
haitalliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja vaikutukset ovat samansuuntaiset molemmissa arvioiduissa vaihtoehdoissa.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankealueen ja sen ympäristön herkkyys maankäytön ja yhdyskuntarakenteen muutoksille on vähäinen. Hanke rajoittaa hiukan lähialueen kehittymistä, sillä asutusta ei voi sijoittaa tuulivoimaloiden
läheisyyteen. Hankealueelle ei kuitenkaan kohdistu yhdyskuntarakenteen laajenemisen painetta. Hankkeesta on vain vähän haittaa alueen nykyiselle tai suunnitellulle maankäytölle. Yhdistämällä
hankealueen herkkyys ja vaikutuksen suuruus, voidaan todeta, että hankkeella on vähäisiä vaikutuksia
maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.
Seuraavassa taulukossa on esitetty hankkeessa rakentamisen alle jäävän maan pinta-ala.
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Taulukko 6-4. Pinta-alat (km²), joilla maankäyttö muuttuu tuulipuiston alueella.
Rakennuskohde

VE1 (km2),
tuulivoimaloita 17kpl
0,17

VE2 (km2),
tuulivoimaloita 15 kpl
0,15

Uusien teiden vaatima ala, jolta poistetaan puustoa
(sis. maakaapelin työalueen), leveys 10 metriä

0,11

0,10

Parannettavien teiden vaatima ala, jolta poistetaan
puustoa (sis. maakaapelin työalueen), leveys 4
metriä
Sähköasemat

0,03

0,03

0,01

0,01

Sisäinen 110 kV ilmajohto (Vaihtoehdot VE A-VE D)
Varastoalueet (oletuksena 1*1 ha)

0,06–0,11
0,01

0,06–0,11
0,01

Yhteensä
Hankealue

0,39–0,44
11,3

0,36–0,40
11,3

3,5%–3,9 %

3,2%-–3,6 %

Työskentelyalue (kokoaminen ja pystytys) +
perustus

Muuttuvan maankäytön osuus hankealueen pintaalasta

Rakentamisvaiheessa tuulivoimaloiden pystyttämistä varten raivataan puusto noin 1 ha alueelta. Kokoamisalueiden kasvillisuuden annetaan palautua rakentamisen jälkeen. Yhden tuulivoimalan
perustuksien vaatima maa-ala on noin 0,06 hehtaaria (25 x 25 metriä), jolla muu maankäyttö estyy tuulivoimalan toiminnan ajaksi.
Uusia teitä rakennetaan vaihtoehdossa VE 1 noin 11,3 km ja vaihtoehdossa VE 2 noin 10,0 km. Nykyisiä/parannettavia teitä on molemmissa vaihtoehdossa 7,2 km. Hankealueen sisällä käytetään
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia yksityis- ja metsäautoteitä. Voimaloille johtavat pistotiet
ovat pääosin uusia teitä. Tieverkon parantaminen helpottaa hankealueen puuston metsätaloudellista
hyödyntämistä.
Hankealueelle rakennettavan uuden voimajohtoaukean pituus on noin 2,3–1,3 km riippuen valittavasta
sähkönsiirtoreittivaihtoehdosta. Sähkönsiirto voimaloilta tuulipuiston sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla, jotka sijoitetaan teiden yhteyteen. Maakaapelit eivät aiheuta merkittäviä
maankäyttövaikutuksia.
Hankealueella säilyy sen nykyinen päämaankäyttötarkoitus, joka on metsätalous. Aluetta käytetään
myös poronhoitoon pääasiallista käyttötarkoitusta haittaamatta. Tuulivoimalat ja rakennettavat tie- ja
sähkönsiirtoverkostot vähentävät metsätalouteen ja poronhoitoon käytettävän alueen pinta-alaa yhteensä 3–4 prosenttia kaikissa vaihtoehdoissa.
Hankkeen merkittävin vaikutus poronhoitoon on häiriöttömän laidunalueen luonteen muuttuminen
tuulivoimatuotantoalueeksi, joka voi karkottaa porot muille alueille laiduntamaan ja aiheuttaa enemmän työtä poronhoitajille. Hankketta varten rakennettava sähkönsiirtolinja muuttaa laidunalueita
kohtalaisesti ja se aiheuttaa vaihtoehdosta riippuen vähän tai kohtalaisesti haittaa poronhoidolle. Kokonaisuutena tuulipuiston ja sähkönsiirtovaihtoehtojen aiheuttamat vaikutukset poronhoitoon on
arvioitu vähäisiksi tai kohtalaisiksi (ks. luku 10, poronhoito)
Voimaloiden sijaintipaikoissa on huomioitu asutus, eikä hanke siten rajoita nykyistä asutusta. Voimalat
rajoittavat uusien asuin- ja lomarakennusten rakentamista hankealueella noin 600 metrin etäisyydelle
voimaloista. Hanke ei rajoita asumista tai uusien asuinrakennusten toteuttamista nykyisten kylien yhteyteen.
Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä ulkoiluun, hiihtämiseen, moottorikelkkailuun, ratsastukseen, metsästykseen, marjastukseen tai sienestykseen.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Kun voimalat puretaan käytön päätyttyä tai jos voimalat uusitaan niiden käyttöiän päätyttyä, alueella
liikkumista rajoitetaan samalla tavalla kuin rakennusvaiheessa. Työmaiden läheisyydessä ei silloin voi
liikkua vapaasti. Tuulivoimatuotannon päätyttyä voimaloiden perustukset voidaan jättää paikalleen tai
purkaa. Kummassakin tapauksessa alueet maisemoidaan, minkä jälkeen alueelle annetaan kasvaa puustoa. Jätettäessä perustukset paikallaan alueet eivät ole yhtä hyviä kasvupaikkoja verrattuna
vaihtoehtoon, jossa perustukset puretaan. Vaikutukset maankäyttöön ovat paikallisia ja lyhytaikaisia.
Kokonaisuutena haitalliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
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Hankkeen suhde maakunta- ja yleiskaavoihin

Hankealue on osoitettu Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa (28.11.2016) tuulivoimapotentiaaliseksi alueeksi (tv1). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan
nykyisen Itä-Lapin maakuntakaavan. Hankealue ei ole nykyisen Itä-Lapin maakuntakaavan tai laadittavan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kanssa ristiriidassa tai esteenä niiden toteutukselle.
Hankealueella tai sen lähialueella ei ole yleis-tai asemakaavoja, joten hankkeella ei ole niihin vaikutusta.
Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
•

Hanke mahdollistaa uusiutuvan energian tuottamista ja luo sitä kautta edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

•

Ympäristöhaitat tunnistetaan pääasiassa YVA-menettelyn aikana. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään ottamalla suunnittelussa huomioon lähtötiedot, selvitykset ja aiemmista
tuulivoimahankkeista saadut kokemukset sekä eri tahoilta saatava palaute.

•

Tuulipuiston rakentaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä. Tuulivoimalat on sijoitettu mahdollisimman etäälle vakituisesta ja loma-asutuksesta, millä vähennetään
ihmisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Hanke ei aiheuta ihmisille merkittäviä terveyshaittoja tai riskejä.

•

Hanke tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
•

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja luonnonperintöarvot tunnistetaan ja otetaan huomioon YVA-menettelyn aikana ja kaavoituksessa.

•

YVA-menettelyn aikana tunnistetaan ja otetaan huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve
ja käyttötarpeet.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
•

Tuulipuistolla tuetaan energiahuollon valtakunnallisia tarpeita ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

•

Voimalat eivät ole esteenä turvalliselle lentoliikenteelle.

•

Hankkeen ansiosta alueen voimalinjoja kehitetään.

•

Tuulipuisto sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla tuulivoimaan soveltuvalla alueella. Hankkeessa tuulivoimalat on sijoitettu keskitetysti useamman voimalan puistoon.

•

Hanke ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäröivään alueidenkäyttöön, kehittämiskohteisiin tai
lähiympäristöön.

•

Voimalat eivät ole esteenä lennonvarmistusjärjestelmien kehittämiselle tai sotilasilmailulle.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
•

Hankkeella ei ole vaikutuksia rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden tai Vuoksen vesistöalueen
säilymiseen luontoja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina.

•

Hanke ei estä poronhoidon harjoittamista, mutta heikentää hieman poronhoidon toimintaedellytyksiä alueella. Hankkeen vaikutuksia poronhoitoon on tarkasteltu tarkemmin luvussa
10.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen varmistaminen tuulivoimayleiskaavoituksessa
•

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen varmistetaan tuulivoimaosayleiskaavoituksessa
sillä,
että
kaavassa
otetaan
huomioon
valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja kaavalausunnoissa esille tuodut valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin liittyvät näkemykset.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
VE 1 ja VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Hanke ei ole ristiriidassa maakunta, yleis- tai asemakaavoituksen kanssa.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Hanke aiheuttaa vähäisiä muutoksia alueen nykyiseen maankäyttöön.
Hanke ei rajoita uusien asuinrakennusten rakentamista nykyisten kylien ja asutuksien yhteyteen.

6.7.2

Sähkönsiirron vaikutukset maankäyttöön
Sähkönsiirtovaihtoehtojen alueet ovat pääasiassa metsätalousalueita. Voimalinjan alle jää metsää,
mutta vaikutukset metsätalouteen jäävät vähäisiksi. 110 kV:n voimalinjaa varten maastoon raivataan
26 metrin levyinen käytävä, jonka reunoilla kasvillisuuden korkeutta rajoitetaan noin 10 metrin leveydellä kummallakin puolella.
Voimalinjan takia muusta maankäytöstä poistuva pinta-ala on vähäinen eikä uusi voimajohto kulje taajamien läpi. Alueille ei kohdistu yhdyskuntarakenteen laajenemisen painetta. Lähimmillään asutusta
voimajohtolinjaukset sijoittuvat vaihtoehdossa VE C, jossa linjaus kulkee Kursun kylän pohjoispuolelta
ja vaihtoehdossa VE A, jossa linjaus kulkee Vuostimon maaseutualueen läpi. Voimajohto pystytään sijoittamaan alueilla riittävän kauas asutuksesta ja ilman, että rakennuksia joudutaan purkamaan.
Hankkeen sähkönsiirtoreitit eivät ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kanssa,
eikä maakuntakaavoissa osoitetun maankäytön kanssa. Sähkönsiirtoreiteillä ei ole yleis- tai asemakaavoja.
Kohteen herkkyys ja muutoksen suuruus huomioiden, kaikilla sähkönsiirtovaihtoehdoilla arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.
Taulukko 6-5. Voimajohtolinjausten maankäyttö Corine Land Cover 2012 -vektoriaineistosta.
Voimajohtokäytävän leveys on 46 m, jolla kasvillisuuden korkeutta rajoitetaan.
Pituus (km)
Ala (km2)
Sulkeutuneet metsät (km2)
Harvapuustoiset metsät ja pensastot (km2)
Heterogeeniset maatalousvaltaiset alueet (km2)
Sisämaan kosteikot ja avosuot (km2)
Sisävedet (km2)

VE A
22
1,01
0,80
0,17
0,01
0,02
0,01

VE B
16
0,72
0,72
0
0
0
0

VE C
18
0,83
0,67
0,16
0
0
0

VE D
26
1,19
0,69
0,27
0
0
0,23

Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset maankäyttöön
VE A
VE B
VE C
VE D
Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat suurelta osin metsätalousalueelle.
Vaihtoehdoilla ei haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Vaihtoehdot eivät rajoita asuinrakennuksien rakentamista nykyisten kylien ja asutuksen yhteyteen.

6.8

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulivoimaosayleiskaavalla voidaan ohjata alueen maankäyttöä niin, ettei tuulivoimaloiden lähelle
pääse syntymään uusia voimaloiden toiminnasta mahdollisesti häiriintyviä toimintoja.

6.9

Arvioinnin epävarmuustekijät
Hankealueella saattaa olla jotakin sellaista maankäyttöä, joka ei ole ollut vaikutusten arvioinnin tekijöiden tiedossa, ja johon hankkeella voi olla vaikutuksia.
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6.10

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Vaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty mm. maanmittauslaitoksen ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja sekä lähialueen kaava-aineistoja. Maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu
tuulipuiston ja voimajohtoalueiden rakentamiseen tarvittavien alueiden pinta-alatarkasteluin. Lisäksi
on arvioitu hankkeen vaikutuksia valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin, maakuntakaavoitukseen
sekä yleis- ja asemakaavoitukseen. Vaikutusten arviointi maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen on
tehty asiantuntija-arvioina.
Maankäytön muutos kohdistuu hankealueelle ja sähkönsiirron vaihtoehtojen maastokäytäville. Voimalat rajoittavat uusien asuin- ja lomarakennusten rakentamista hankealueella noin 600 metrin
etäisyydelle voimaloista. Hanke ei rajoita asumista tai uusien asuinrakennusten toteuttamista nykyisten
kylien yhteyteen. Hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä ulkoiluun, hiihtämiseen, moottorikelkkailuun, ratsastukseen, metsästykseen, marjastukseen tai sienestykseen.
Maankäytön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten kannalta tuulipuisto vaihtoehtojen
VE 1 ja VE 2 tai sähkönsiirtovaihtoehtojen VE A – VE D välillä ei ole merkittävää eroa.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista maankäyttöön:
•
•
•
•
•

Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Hanke ei muuta merkittävästi alueen nykyistä maankäyttöä.
Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavan tarkoituksen kanssa.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole yleis- tai asemakaavoja.
Maankäyttövaikutusten kannalta tuulipuisto- tai sähkönsiirtovaihtoehtojen välillä ei
ole merkittävää eroa.
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7

IHMISET JA YHTEISKUNTA

7.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Tässä luvussa käsitellään vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen sekä elinkeinoihin ja matkailuun.
Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu muut arviointiosiot, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä edellä mainittuihin asioihin. Näitä vaikutustyyppejä yleisesti tuulivoimahankkeissa ovat erityisesti
maisema, melu, varjostus sekä liikenne.
Vaikutuksilla elinoloihin tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat
muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä. Terveysvaikutuksiin
otetaan kantaa yleisellä tasolla olemassa oleviin tutkimuksiin ja tietoihin perustuen (esim. säädetyt ohjearvot). Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös millaisia ajatuksia ja pelkoja asukkailla on
terveysvaikutuksiin liittyen.
Elinkeinotoimintaa on arvioitu hankealueen ja sen lähiympäristön elinkeinotoiminnan (mm. metsätalous, matkailu) osalta. Tuulivoimahankkeen vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen hankealueella
on arvioitu metsätalousalueiden määrän muutoksien ja alueen saavutettavuuden näkökulmasta. Vaikutuksia matkailuun arvioitaessa on huomioitu matkailun vetovoimatekijöitä eri vuodenaikoina ja niiden
muutoksia hankkeen toteutuessa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ei sisälly taloudellisten vaikutusten tarkastelua. Tämän
vuoksi arviointi ei sisällä laskennallista tarkastelua esim. hankkeen vaikutuksista kiinteistöjen arvoihin.
Hankkeen työllisyysvaikutuksia ja vaikutukset kunnan verotuloihin on arvioitu YVA-selostuksessa karkeasti.
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu lähialueen asukkaille ja loma-asukkaille lähetetyn kyselyn
avulla. Kyselyn otantaan pyrittiin saamaan mahdollisimman laajasti hankealueen läheisyydessä sijaitsevat taloudet. Kyselyn tuloksia on esitelty tarkemmin luvussa 7.3.1.
Arviointityön tausta-aineistona on käytetty asukaskyselyn lisäksi muiden tuulipuistohankkeiden selvitystuloksia, vuonna 2013 valmistunutta laajaa tuulivoimakyselyä (Mikkonen, Anni & Aarni, Milja, 2013),
kartta-aineistoja, havainnekuvia ja mallinnuksia.
7.2

Nykytilan kuvaus

7.2.1

Asutus
Kemijärvi on Suomen pohjoisin vesien ja vaarojen ympäröimä noin 7 600 ihmisen kaupunki (Kemijärvi
Info 2017). Sallan asukasluku on 3 780 (Sallan kunta 2017 a). Suurimmat asutuskeskittymät hankealueen
läheisyydessä sijaitsevat pääosin Kemijärven (25 km hankealueelta) ja Sallan (33 km hankealueelta) taajama-alueilla tai niiden läheisyydessä. Hankealueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 2
kilometrin etäisyydellä hankealueen etelä- ja itäpuolella. Lähin vakituisen- ja loma-asutuksen keskittymä on yli 2 kilometrin päässä hankealueesta itään Isohalmessa (Kuva 7-1).
Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien VE A, VE C ja VE D välittömässä läheisyydessä on yksittäisiä vakituisia- ja lomarakennuksia. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon VE B:n välittömässä läheisyydessä ei ole
asuinrakennuksia. Lähimmäksi asutusta sijoittuva sähkönsiirtoreitti on VE C, joka sijoittuu Kursun kylän
ja Vasikkaperän pohjoispuolelle ja vaihtoehto VE A, joka sijoittuu Latva-aapan pohjoispuolelle.
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Kuva 7-1 Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset. Asuinrakennusten
ympärille on esitetty tummemmalla 2 km etäisyysbufferi.
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7.2.2

6.10.2017

Virkistys, elinkeinot ja matkailut
Kemijärven kaupungin elinkeinorakenne on suhteellisen laajapohjainen. Monenlaisen pienyritystoiminnan lisäksi kaupungissa on maa-, metsä- ja porotaloutta sekä matkailua. Kaupungin matkailun
valttikortteja ovat Lapin järvimaisemat, tunturit ja puhdas luonto. (Kemijärvi Info 2017).

Kuva 7-2 Kemijärvi on houkutteleva matkakohde mm. Lapin kauniin luonnon ja
vaihtuvien vuodenaikojen takia (Lähde: Visit Kemijärvi 2017)
Sallan Kunnan elinkeinorakenne on vuosikymmenten saatossa muuttunut paljon; maatalousvaltaisesta
pitäjästä on tullut palveluelinkeinoihin painottuva seutu. Palvelut työllistävät tällä hetkellä yli 70 prosenttia työssä käyvästä väestöstä. (Sallan kunta 2017 a)
Sallan menestystekijöiksi tulevaisuudessa on kunnan strategiassa vuodelta 2015 tunnistettu mm. kansainvälinen rajanylityspaikka, Lapin puhdas ja koskematon luonto, alueen muista keskuksista erottuva
matkailu, kaivostoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä ennakkoluuloton asenne palveluiden järjestämisessä. (Sallan kunta 2017 b)
Hankealue ja sen ympäristö on laajaa metsätalousvaltaista aluetta. Alue on virkistäytymiseen soveltuvaa, mutta asukaskyselyn mukaan alueella käydään keskimäärin kuitenkin melko harvoin.
Poronhoito on Suomessa erityisesti pienemmissä pohjoisen kylissä tärkeä työllistäjä ja kylien elinvoimaisuuden ylläpitäjä. Kulttuurin ja perinteiden näkökulmasta poro on Suomelle ja erityisesti pohjoiselle
Suomelle tärkeä. Myös tämän hankkeen hankealue on poronhoidon kannalta merkittävää aluetta. Hankealue sijoittuu Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien laidunalueille. Sähkönsiirtovaihtoehdot VE B ja VE
D sijoittuvat kokonaan Hirvasniemen paliskuntien alueille. Poronhoitoelinkeinoa tarkastellaan tarkemmin luvussa 10.
7.3

Asukasvuorovaikutus ja osallistuminen

7.3.1

Asukaskysely
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityön tueksi ja asukkaiden hankkeeseen suhtautumisen selvittämiseksi toteutettiin asukaskysely keväällä 2017. Kyselyn kohderyhmään kuuluivat hankkeen
lähialueen vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat. Kysely lähetettiin postitse yhteensä 400 hankealueen
läheisyydessä sijaitsevaan kotitalouteen. Lisäksi kyselyä jaettiin satunnaisotannalla sataan rakennukseen Kemijärvellä. Vastauksia saatiin yhteensä 58 kappaletta.
Kyselyllä selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä ja nykytilaa, asukkaiden ja sidosryhmien suhtautumista hankkeeseen ja arvioita hankkeen aiheuttamista vaikutuksista mm. elinoloihin ja viihtyvyyteen,
elinkeinojen harjoittamiseen ja virkistäytymiseen.
Lähes kaikki vastaajat asuivat alueella vakituisesti. Suurin osa vastaajista oli yli 45 –vuotiaita miespuolisia henkilöitä. Vastaajista suurin osa asui Kursussa, Pahkakummussa, Kemijärven keskustassa ja
Isohalmessa.
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´
Kyselyn mukaan hankealueella käydään keskimäärin harvakseltaan (keskimäärin vuosittain tai kuukausittain vuodenajasta riippuen. Aktiivisimmin hankealueella käydään syksyllä, jolloin noin 40 prosenttia
kävijöistä käy alueella viikoittain. Hankealueella käydään kyselyn mukaan eniten sienestämässä/marjastamassa sekä metsästämässä.
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Noin puolet vastaajista ilmoitti vastustavansa hanketta. Vastustusta perustellaan etenkin kielteisillä vaikutuksilla viihtyvyyteen, maisemaan ja luontoon.

Hankkeeseen myönteisesti suhtautuvat perustelevat kannatustaan etenkin hankkeen myönteisillä taloudellisilla vaikutuksilla. Hanke työllistää ihmisiä ja tuo tuloja maanomistajille ja kunnalle. Lisäksi osa
vastaajista toi esiin tuulivoiman olevan kestävä tapa tuottaa energiaa.

6.10.2017

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
59 (254)
Eri toteutusvaihtoehdoista VE 0:aa kannattaa noin puolet vastaajista. Seuraavaksi eniten kannatusta sai
vaihtoehto VE 2. Sähkönsiirtoreittien osalta vaihtoehtoa VE B kannatti 10 vastaajaa. 20 vastaajaa ei kannattanut mitään esitettyä sähkönsiirtoreittiä.
Vastaajat kaipaavat lisätietoa monen tyyppisistä asioista, esim. vaikutusten arvioinnista, tuulivoimasta
energiamuotona ja hankkeen käytännön asioista (ml. kustannukset). Vastaajille paras tiedotuskanava
on paikalliset lehdet ja internet.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
60 (254)
7.4
7.4.1
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Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä on selvitetty hankkeen vaikutuksia ihmisten
viihtyvyyteen, elinoloihin ja terveyteen. Vaikutuksia on arvioitu sekä vakinaisten asukkaiden että vapaaajan asukkaiden näkökulmista. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja
asuinympäristön viihtyisyydessä.
Sosiaalisia vaikutuksia voi tuulipuistohankkeista aiheutua monin tavoin. Vaikutukset saattavat olla suoria (esim. melu) tai epäsuoria (esim. rajoitukset virkistyskäytössä). Lisäksi tuulipuistohankkeet yleisesti
saattavat aiheuttaa kokemiseen perustuvia vaikutuksia (esim. muutoksia maisemassa). Yleistäen ympäristön muuttuminen saattaa vaikuttaa alueen ihmisiin ja yhteisöihin. Näitä monipuolisia vaikutuksia on
pyritty selostusvaiheessa tunnistamaan.
Taulukko 7-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
”Vaikutustyyppi”
Vaikutuksen ilmeneminen

7.4.2

•

Tuulivoimaloiden rakentamisesta johtuva ympäristön muuttuminen

•

Virkistyskäyttörajoitukset ja muutokset alueen
luonnon kokemisessa

•

Muutokset metsätalouden harjoittamisessa

Vaikutusalueen ominaispiirteet
• Laaja metsätalousvaltainen asumaton alue
• Asukaskyselyn mukaan harvoin virkistäytymiseen
käytetty alue

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Taulukko 7-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin tai
matkailuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa

Suuri/
Erittäin suuri

Yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Paljon potentiaalisia haitankärsijöitä.
Paljon häiriintyviä kohteita, kuten asutusta (n.
50-150) tai paljon herkkiä kohteita kuten lomaasuntoja, päiväkoteja tai kouluja tai joitakin erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita.
Vaikutuskohde on hyvin tärkeä alueen yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta.

Alueella ei ole nykytilassa ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja (melu, liikenne jne.).
Rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö
Alueen sopeutumiskyky erittäin heikko

Alue tai paikka on hyvin tärkeä elinkeinojen
harjoittamisen tai matkailun kannalta.

Kohtalainen

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran.
Jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten asutusta (n. 10-50 kotitaloutta) tai yksittäisiä
herkkiä kohteita kuten päiväkoteja tai kouluja.
Ei erityisen herkkiä kohteita kuten sairaaloita.
Alue tai paikka on kohtalaisen tärkeä alueen
yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai
muulla tavalla.

Jonkin verran ympäristöhäiriöitä (melu, liikenne
jne.) aiheuttavia toimintoja alueella
Muutoksia ympäristössä ajoittain
Alueen sopeutumiskyky kohtalainen

Alue tai paikka on kohtalaisen tärkeä elinkeinojen harjoittamisen tai matkailun kannalta.

Vähäinen

Yksittäisiä potentiaalisia haitankärsijöitä.
Hyvin vähän tai ei lainkaan häiriintyviä kohteita
kuten asutusta (< 10 kotitaloutta). Ei herkkiä tai
erityisen herkkiä kohteita.
Alue tai paikka ei ole kovin tärkeä yhteisöllisyyden tai identiteetin kannalta tai muulla tavalla.
Alue tai paikka ei ole kovin tärkeä elinkeinojen
harjoittamisen tai matkailun kannalta.

Alueella on paljon ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja (melu, liikenne jne.).
Ympäristön muutostila jatkuva.
Alueen sopeutumiskyky suuri.
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Taulukko 7-3. Muutoksen suuruuden kriteerit ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin tai matkailuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Voimakkuus ja suunta
Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset ympäristössä ovat hyvin
suuria.
Hankkeen ympäristövaikutukset aiheuttavat erittäin selviä kielteisiä
muutoksia ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen
harjoittamiseen tai matkailuun.

Erittäin
suuri/suuri

Ympäristövaikutukset estävät totuttuja tapoja tai toimintoja tai
aiheuttavat esim. huomattavaa estevaikutusta.

Alueellinen laajuus

Ajallinen
kesto

Muutokset
kohdistuvat
erittäin laajalle
alueelle.

Pysyvä tai
erittäin
pitkäkestoine
n muutos (yli
20 vuotta)

Muutokset voivat
olla jopa
valtakunnallisia.

Hankkeesta aiheutuu ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
huomattavasti heikentäviä päästöjä (esim. ilmansaasteet, melu,
tärinä).
Muutokset vähentävät selvästi alueen identiteettiä tai
yhteisöllisyyttä (esim. ristiriidat, konfliktit).
Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset ympäristössä ovat
kohtalaisia.
Hankkeen ympäristövaikutukset aiheuttavat jonkin verran kielteisiä
muutoksia elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen harjoittamiseen tai
matkailuun.

Kohtalainen

Muutokset ovat
pääosin paikallisia
ja kohdistuvat
pääosin
hankealueen
läheisyyteen.

Väliaikainen
muutos (n. 510 vuotta).

Muutokset ovat
paikallisia ja
kohdistuvat vain
hankealueen
läheisyyteen.

Lyhytkestoine
n tai
ajoittainen
(esim. vain
rakentamisen
aikainen)
muutos n. 0-5
vuotta)

Muutokset voivat
olla paikallisia tai
kohdistua
laajemmalle
alueelle

Kesto voi
vaihdella

Ympäristövaikutukset häiritsevät jonkin verran totuttuja tapoja tai
toimintoja tai aiheuttavat esim. vähäistä estevaikutusta.
Hankkeesta aiheutuu ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
vähäisesti heikentäviä päästöjä (esim. ilmansaasteet, melu, tärinä).
Muutokset vähentävät alueen identiteettiä tai yhteisöllisyyttä (esim.
ristiriidat, konfliktit) vähäisesti.
Hankkeen aiheuttamat kielteiset muutokset ympäristössä ovat
vähäisiä.
Hankkeen ympäristövaikutukset aiheuttavat vähäisiä kielteisiä
muutoksia elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin tai matkailuun.

Vähäinen

Ympäristövaikutukset häiritsevät vähäisesti totuttuja tapoja tai
toimintoja tai aiheuttavat esim. erittäin lievää estevaikutusta.
Hankkeesta aiheutuu ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
korkeintaan erittäin vähäisesti heikentäviä päästöjä (esim.
ilmansaasteet, melu, tärinä).
Muutokset saattavat vähentää alueen identiteettiä tai
yhteisöllisyyttä (esim. ristiriidat, konfliktit) erittäin vähäisesti tai
yksittäisissä tapauksissa.

Ei muutosta

Hanke ei aiheuta muutoksia ihmisten elinoloihin, terveyteen,
elinkeinojen harjoittamiseen tai matkailuun.
Hankkeen aiheuttamat myönteiset muutokset ympäristössä ovat
positiivisia.
Hankkeen ympäristövaikutukset aiheuttavat myönteisiä muutoksia
elinoloihin, terveyteen, elinkeinoihin tai matkailuun.

Myönteinen
muutos

Muutokset mahdollistavat uusia toimintatapoja tai
liikkumismahdollisuuksia.
Hankkeen myötä ympäristön terveellisyys ja turvallisuus parantuvat
päästöjen vähentymisestä johtuen (esim. ilmansaasteet, melu,
tärinä).
Muutokset saattavat parantaa alueen identiteettiä tai lisätä
yhteisöllisyyttä (mm. ristiriitojen ja konfliktien ratkeaminen).
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7.5

Hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

7.5.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain

6.10.2017

Rakentamisen aikaiset
Rakennusvaiheen aikana hankealueella sijaitsee työmaita, joilla liikkuminen on kielletty. Rakentaminen
lisää liikennettä, tärinää, melua ja muuttaa maisemaa hankealueella sekä sen läheisyydessä. Rakentamisesta syntyvä häiriö on kuitenkin tilapäistä ja melko lyhytaikaista. Merkittävin rakentamisen aikainen
melulähde syntyy lisääntyneestä liikenteestä. Tuulivoimaloiden rakentaminen lisää liikennettä alueella
jonkun verran, mutta liikennemääräkasvut ovat sen verran vähäiset (vaihtoehdossa VE 1 noin 15-28
ajoneuvoa päivässä, joista 5-8 on raskaita ajoneuvoja), että se ei häiritse ihmisten arkiliikkumista (esim.
työmatkat). Kaiken kaikkiaan rakennusvaiheen häiriöt ovat väliaikaisia ja paikallisia. Purkamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Toiminnan aikaiset
Elinolot ja viihtyvyys
Aluetta ei aidata, joten hanke ei rakentamisvaiheen jälkeen rajoita alueen käyttämistä ulkoiluun tai
muuhun virkistäytymiseen. Tosin jäätävien sääolosuhteiden vallitessa ei voimaloiden läheisyydessä liikkumista suositella. Lisäksi tuulivoimaloiden ääni ja näkyminen saattavat vaikuttaa siihen, kuinka
miellyttäväksi luonnossa liikkuminen hankealueella ja sen läheisyydessä koetaan. Hanke muuttaa erämaisen ja rauhallisen ympäristön luonnetta rakennetummaksi, ja osa virkistäytyjistä saattaa kokea
tämän häiritsevänä. Teiden rakentaminen ja parantaminen kuitenkin helpottaa alueella liikkumista ja
saattaa muodostaa uusia virkistysreittejä tai polkuja alueelle.
Tuulivoimaloiden ”humina” on kuultavissa vain tuulivoimaloiden läheisyydessä, eikä ohjearvoja ylittäviä
meluhaittoja kohdistu lähimpiin asuin- tai lomarakennuksiin. Vaikutusalue on nykytilassa hiljainen ja
rauhallinen, joka lisää alueen herkkyyttä.
Voimalat suurina laitoksina näkyvät paikoitellen ja etenkin kirkkaalla säällä hyvinkin kauas. Eniten jokapäiväiseen elinympäristöön vaikuttavia muutoksia kohdistuu Isohalmeen alueen asukkaisiin. Etenkin
avoimilta rinteiltä katsottuna on maiseman muutos voimakas. Asukaskyselyyn vastasi 5 isohalmelaista,
joista neljä asui alueella vakituisesti ja yhdellä oli loma-asutus. He arvioivat kielteisimmiksi vaikutuksiksi
hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön ja asumisviihtyvyyteen. Hankkeen kannatus Isohalmeessa jakautuu melko tasaisesti vastanneiden kesken: vastanneista kolme vastustaa ja kaksi kannattaa
hanketta. Voimalat näkyvät Isohalmeen lisäksi myös Ukonaapaan, Pahkakumpuun, Mälävaaraan ja Kursuun sekä Joutsijärven järvialueille. Alueet ovat paikoitellen avoimia järvi- tai peltomaisemia, jolloin
voimalat tai niiden osat näkyvät muutamiin pihapiireihin ja näin muuttavat jokapäiväistä elinympäristöä
näissä kohteissa. Kursussa on lisäksi uimapaikka, jonka maisemaa voimalat muuttavat.
Hankkeen vaikutukset sijoittuvat melko tasaisesti Kemijärven ja Sallan puolille, joten hanke tuskin aiheuttaa konflikteja tai jännitystä eri alueiden asukkaiden tai päättäjien välille.
Terveys
Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloiden ympäristössä koetun oireilun aiheuttaja olisi tuulivoimaloiden tuottama infraääni. Jos tuulivoimaloiden tuottama infraääni olisi syynä raportoituihin
oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä hankealueiden läheisyydessä. THL on toteuttanut vuosina 2015–2016 Suomessa laajan epidemiologisen kyselytutkimuksen yhdeksän tuulivoima-alueen
läheisyydessä. Tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden tuottama infraääni ei ole yhteydessä raportoituihin oireisiin, sillä oireilun yleisyys ei lisääntynyt hankealueita lähestyessä. (Turunen ym. 2016.)
Terveyshaittojen kannalta on tärkeää arvioida erityisesti tuulivoimamelun häiritsevyyttä sisällä ja unen
häiriintymistä. Tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia on tutkittu epidemiologisin tutkimusmenetelmin
vuodesta 1993 lähtien. Tuulivoiman melun äänitaso on yhteydessä melun häiritsevyyteen, mutta yhteyttä tuulivoimalamelun äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, etteivätkö herkimmät yksilöt voisi kokea tuulivoimalamelun häiritsevän unta. (Hongisto 2014.) Äänitason lisäksi häiritsevyyteen vaikuttavat mm. asenteet, yksilöllinen meluherkkyys, huoli omasta
terveydestä ja maiseman muuttuminen. (mm. Turunen & Lanki 2016).
Tuulivoimalat eivät tutkimustiedon mukaan alenna lähialueiden asukkaiden fyysistä terveyttä. Tuulivoimaloilla kuitenkin olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin, sillä ne saattavat aiheuttaa huolta tai ärsytystä
(mm. Teknologian tutkimuskeskus 2013.)
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Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia alueella asuvien tai virkistäytyjien terveyteen tai turvallisuuteen. Hanke saattaa kuitenkin aiheuttaa huolta tai närkästystä osassa lähikylissä asuvista tai alueella
liikkuvista. Hankealueen sisäisen sähkönsiirron infrastruktuurin lähistöllä ei ole asutusta, joten terveysvaikutuksia siitä ei synny.
Elinkeinot ja matkailu
On mahdollista, että hanke vaikuttaa kielteisesti alueella mahdollisesti matkailevien käyttäjäkokemukseen, ottaen huomioon, että luontomatkailijat yleensä arvostavat luonnontilassa olevaa ympäristöä.
Osa matkailijoista voi myös olla kiinnostuneita tuulivoimaloista ja pitää tuulivoimaloita maisemakuvassa
miellyttävinä. Tuulivoimalat edustavat puhdasta energiaa ja kestävää kehitystä, joten tuulivoimalat eivät turmele alueen imagoa vihreänä luontomatkailukohteena, vaan voivat jopa vahvistaa sitä.
Matkailun suhteen vaikutukset ovat samankaltaiset ympäri vuoden.
Matkailun kannalta tärkeitä alueita ovat Kemijärven vesistömaisemat, johon sisältyy kaupungin pohjoispuolelle avautuva Kemijoki sekä etelään vaarojen kehystämä Kemijärvi. Kemijoessa voi mm. meloa,
veneillä ja kalastaa. Kemijoen ja sen sivuhaarojen rannoilta löytyy lukuisia kotia, saaria ja luonnonniittyjä, jotka soveltuvat leiriytymiseen. Kemijärvi on monitahoinen järvi, jossa on myös suhteellisen suuria
selkiä ja lukuisia saaria. Järveä säännöstellään ja sen säännöstelyväli on seitsemän metriä. Kesäaikana
veden pinnankorkeus on ylärajalla, mikä on hyväksi järven virkistyskäytölle. (Visit Kemijärvi b 2017)
Hanke ei estä matkailua alueella, mutta muuttaa Kemijärven ja Kemijoen sekä paikoitellen alueen muiden avointen vesistöjen maisemaa rakennetummaksi. Voimalat muodostavat uuden teollisen
elementin rauhalliseen ympäristöön, joka saatetaan kokea kielteisesti.
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, joten tuulivoimaloiden ja rakennettavan tiestön alueilla
oleva metsäpinta-ala poistuu metsätalouden käytöstä. Tuulivoimahankkeen infrastruktuurin alle jäävä
metsämaa on kuitenkin lähes kokonaan maanvuokrasopimusten piirissä ja siitä saatavat tulot ylittävät
selvästi menetetystä metsäalasta koituvat menot maanomistajille. Muualla hankealueella voidaan harjoittaa metsätaloutta kuten ennenkin. Teiden parantamisella ja huoltoteiden rakentamisella on
metsätalouden harjoittamisen kannalta paikallisesti myönteinen vaikutus.
Tuulivoimalla on monia positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen. Voimalaitoksista maksettava kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille. Hankkeella
on vähäisiä myönteisiä vaikutuksia paikalliseen työllisyyteen ja aluetalouteen. Hanke tuo paikallisille
ihmisille säännöllistä tuloa ja kunnalle verotuloja. Kiinteistöverotulojen arvioidaan olevan 20 vuoden
aikana YVA:n voimalalukumäärillä 15–17 voimalaa noin 2 M€. (Tuulivoimaopas 2017)
Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien, materiaalien ja tuulivoimaloiden teollisesta valmistamisesta sekä Suomessa käytettävän
tuulivoimakapasiteetin käyttö- ja kunnossapidosta. Suomen Tuulivoimayhdistyksen selvityksen (2015)
mukaan elinkaarensa eri vaiheissa yhden voimalan työllisyysvaikutus on koko käyttöajalla 35 henkilötyövuoden suuruusluokkaa. Näin ollen hankkeen työllisyysvaikutukset olisivat suurimman
voimalamäärän (VE 1) mukaan 595 henkilötyövuotta. Laskelmassa on huomioitu sekä välittömät että
välilliset vaikutukset.
Hanke vähentää vähäisesti porolaidunmaiden määrää ja muuttaa alueen luonnetta voimakkaasti.
Hanke voi vaikeuttaa porojen siirtämistä erotusaitoihin ja lisää siten poronhoidon kustannuksia. Porojen
käyttäytyminen voi hankkeen myötä muuttua, esimerkiksi siten, että porot ajautuvat uusille laidunalueille. Poronhoitotyöt voivat hankkeen myötä lisääntyä ja porotalouden kannattavuus sitä myöten
heikentyä.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Toiminnan jälkeiset vaikutukset ovat saman tyyppisiä kuin rakentamisen aikaiset, sillä rakenteiden purkaminen aiheuttaa melua ja lisää liikennettä alueella. Rakenteiden purkamisesta syntynyt häiriö on
kuitenkin lyhytkestoista. Voimaloiden purkaminen poistaa maisemakuvaa häiritsevät voimalat lentoesteineen ja toiminnasta syntyvän meluhäiriön. Toiminnan jälkeiset vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan
vähäisiä.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoissa
Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan
VE1 ja VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Hanke muuttaa kohtalaisesti hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten jokapäiväistä elinympäristöä maisemavaikutusten kautta.
Vaikutuksia terveyteen tai turvallisuuteen ei normaalin toiminnan seurauksena arvioida olevan. Asukkaat voivat kokea huolta tai närkästystä elinympäristönsä muuttumisesta.
Hankkeen toteuttaminen ei estä virkistyskäyttöä tai matkailua alueella, mutta tuulivoimalat saattavat häiritä
alueella liikkuvia. Hanke muuttaa alueen erämaista identiteettiä.
Hanke muuttaa laidunalueen luonnetta merkittävästi ja saattaa nostaa poronhoidon kustannuksia.
Hankkeella on vähäisiä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen.
Voimalaitoksista maksettava kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille.

7.5.2

Sähkönsiirron vaikutukset
Kaikissa sähkönsiirtovaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu pääasiallisesti metsäalueille. Voimalinjat pirstovat yhtenäisiä metsätalousalueita, joka voi paikoitellen vähäisesti häiritä metsätalouden
harjoittamista.
Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentille on määritelty ohjearvot Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 294/2002 ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta.
Suositusarvot ovat voimajohtojen aiheuttamalle magneettivuon tiheydelle 100 µT ja sähkökentälle 5
kV/m.
110 kV ilmajohdolla sähkökentän voimakkuus on enimmillään 3 kV/m ja magneettivuon tiheys pylvästyypistä riippuen enimmillään 12 µT perustuen Säteilyturvakeskuksen laatimiin laskelmiin
maksimikuormituksella. STM:n asetuksessa esitetyt ohjearvot eivät ylity hankkeessa.
Säteilyturvakeskus suosittelee, ettei pysyvään oleskeluun tarkoitettua rakentamista sijoiteta alueelle,
jolla magneettivuon tiheys ylittää 0,4µT. 110 kV voimajohdolla tämä tarkoittaa 40 m suojaetäisyyttä.
Alle 40 m etäisyydellä voimajohdoista ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia.
Voimajohdot eivät näin ollen aiheuta minkäänlaista terveysriskiä alueen asukkaille tai alueella liikkuville.
Vähäiset vaikutukset aiheutuvat pääasiassa maisemassa tapahtuvien muutosten ja mahdollisten turvallisuus- tai terveysriskeihin liittyvien huolien kautta. Osa alueella liikkuvista saattaa suhtautua avoimiin
maastokäytäviin myönteisesti, sillä ne helpottavat alueella liikkumista (esim. marjastus, sienestys, ulkoilu).
Vaihtoehtojen välillä on vähäisiä eroja. Vaihtoehdot VE A, VE C ja VE D sijoittuvat yksittäisten asuin- ja
lomarakennusten tuntumaan ja tuo uuden elementin ihmisten elinympäristöön. Vaihtoehdoissa VE A
Latva-aapan alueella ja VE C Isohalmeen ja Vasikkaperän asuinalueiden lähistöllä, voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaista paikallista meluhaittaa alueen asukkaille. Vaihtoehdot VE A ja VE D
aiheuttavat myös kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia poronhoitoon, sillä ne pirstaloivat yhtenäisiä laidunalueita.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan
VE A

7.6

VE B

Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin metsäalueelle.
Latva-aapassa voimajohto sijoittuu muutaman yksittäisen asuinrakennuksen lähistölle. Voimajohdon
rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaista paikallista meluhaittaa alueen asukkaille ja toiminnan aikana
maastokäytävä tuo uuden elementin alueelle ja maisemaan.
Maastokäytävä leikkaa yhtenäisiä metsätalous-ja poronhoitoalueita ja saattaa paikoitellen vähäisesti tai
kohtalaisesti häiritä metsä- ja porotalouden harjoittamista. Voimalinja ei aiheuta terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella liikkuville. Voimajohto tuo uuden rakennetun elementin luonnonmaisemaan,
mutta tämä ei rajoita tai muutoin vaikuta alueen virkistyskäyttöön tai matkailuun.
VE C

Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu asumattomalle metsäalueelle.
Maastokäytävä leikkaa yhtenäisiä metsätalous-ja poronhoitoalueita ja saattaa paikoitellen vähäisesti
häiritä metsä- ja porotalouden harjoittamista.
Voimajohto ei aiheuta terveysriskiä alueen asukkaille
tai alueella liikkuville. Voimajohto tuo uuden rakennetun elementin luonnonmaisemaan, mutta tämä ei
rajoita tai muutoin vaikuta alueen virkistyskäyttöön tai
matkailuun.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin asumattomalle
metsäalueelle. Isohalmessa ja Vasikkaperässä voimajohto sijoittuu asuin- ja lomarakennusten
lähistölle. Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaista paikallista meluhaittaa alueen asukkaille
ja toiminnan aikana maastokäytävä tuo uuden elementin alueelle ja maisemaan. Maastokäytävä
leikkaa yhtenäisiä metsätalous-ja poronhoitoalueita
ja saattaa paikoitellen vähäisesti häiritä metsä- ja
porotalouden harjoittamista. Voimajohto ei aiheuta
terveysriskiä alueen asukkaille tai alueella liikkuville.
Voimajohto tuo uuden rakennetun elementin luonnonmaisemaan, mutta tämä ei rajoita tai muutoin
vaikuta alueen virkistyskäyttöön tai matkailuun.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu asumattomalle metsäalueelle.
Maastokäytävä leikkaa yhtenäisiä metsätalous-ja poronhoitoalueita ja saattaa paikoitellen vähäisesti tai
kohtalaisesti häiritä metsä- ja porotalouden harjoittamista. Voimajohto ei aiheuta terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella liikkuville. Voimajohto tuo uuden
rakennetun elementin luonnonmaisemaan, mutta
tämä ei rajoita tai muutoin vaikuta alueen virkistyskäyttöön tai matkailuun.

VE D

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulivoimaloiden sijoittelulla voidaan parhaiten vähentää ihmisiin tai matkailuun kohdistuvia haitallisia
vaikutuksia. Sijoittelussa tulee huomioida riittävä etäisyys herkistä kohteista sekä maisemavaikutukset.
Lentoestevalojen sijoittelulla ja tehon pienennyksillä TraFin ohjeistuksen sallimalla tavalla voidaan lentoestevalojen näkymistä ja niistä syntyvää maisemahaittaa lieventää. Suomessa on myös käytössä
lentoestevalojen tutkaohjausjärjestelmä, joka sytyttää valot silloin kun lentokoneita on lähistöllä, jota
mahdollisesti voisi tässä hankkeessa käyttää häiriön vähentämiseksi. Lisäksi tiedottamalla asukkaita
avoimesti hankkeen etenemisestä, jatkosuunnittelusta ja vaikutuksista voidaan lieventää mahdollista
huolta, pelkoa tai epävarmuutta. Asukkaiden ja maanomistajien näkemyksiä voimaloiden sekä sähkönsiirtoreittien sijoittamisesta tulisi aina mahdollisuuksien mukaan huomioida.

7.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja erityisesti koettujen vaikutusten arviointi on
haasteellista, sillä vaikutusten kokeminen on subjektiivista. Toteutetun asukasvuorovaikutuksen perusteella ihmisten näkemykset vaihtelevat suuresti yksilöstä riippuen myös tämän hankkeen osalta. Näin
ollen yleistävään vaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuutta. Ihmisten käsitykset saattavat myös
muuttua ajan kuluessa, joten arvioidut vaikutukset ovat osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan.
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Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Lähtötietoina on käytetty monipuolisesti saatavilla olevia aineistoja ja tutkimuksia (mm. kartta-aineistot, tuulivoimaan liittyvät tutkimus, muiden tuulivoimahankkeiden selvitystulokset, Kemijärven
kaupungin ja Sallan kunnan aineistot). Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu
muiden YVA-selostuksessa arvioitujen vaikutusten pohjalta, joista merkittävimpiä tässä hankkeessa
ovat vaikutukset maisemaan sekä poronhoitoon. Vaikutuksia on arvioitu myös lähialueen asukkaille ja
loma-asukkaille lähetetyn kyselyn avulla.
Tuulipuiston rakentamisen sekä purkamisen aikana ihmisten elinoloihin vaikuttavat etenkin lisääntynyt
melu ja häiriö alueella. Rakentamisesta ja purkamisesta lähiympäristöön aiheutuvat häiriöt ovat kuitenkin tilapäisiä ja painottuvat päiväsaikaan. Toiminnan aikaiset vaikutukset muodostuvat erityisesti
maisemaan ja poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten kautta. Hankealueen läheisyydessä (alle 2 km) ei
ole asutusta tai muita herkkiä kohteita. Muutokset maisemassa näkyvät paikoitellen kauas hankealueelta.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat saman tyyppiset eri vaihtoehdoissa (VE 1 ja VE 2).
Alueen herkkyys ja muutoksen suuruus huomioiden, vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat molemmissa vaihtoehdoissa vähäisiä, vaikkakin yksittäisiin ihmisiin saattaa kohdistua kohtalaisia vaikutuksia.
Sähkönsiirron osalta vaikutukset ovat hieman suuremmat vaihtoehdoissa VE A ja VE C, sillä vaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia, joihin saattaa kohdistuvia kohtalaisia
vaikutuksia.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan:
•

Tuulipuiston vaihtoehdolla VE 1 ja VE 2 on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, elinkeinojen harjoittamiseen ja matkailuun. Vaikutuksia terveyteen ei arvioida olevan.

•

Sähkönsiirron vaihtoehdolla VE A, VE B, VE C ja VE D on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, elinkeinojen harjoittamiseen ja matkailuun.

•

Sähkönsiirron vaihtoehdoissa VE A ja VE C kielteiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ovat hieman suuremmat. Vaihtoehdossa VE D vaikutukset porotalouteen ovat hieman muita vaihtoehtoja suuremmat.
Vaikutuksia terveyteen ei arvioida olevan missään vaihtoehdossa.
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8

MELU JA VARJON VILKKUMINEN

8.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimaloiden meluvaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona Ympäristöministeriön ohjeen
2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” mukaisin melun laskentamenetelmin. Melumallinnus
on laadittu WindPRO-ohjelmistolla, joka käyttää melun leviämisen mallintamiseen kolmiulotteista
maastomallia ja teollisuusmelun laskentamallia ISO 9613-2. (Liite 17). Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet perustuvat hankkeesta vastaavan valitsemaan Vestas V136, 3,45 MW
voimalaitostyyppiin. Mallinnetun voimalatyypin lähtömelutaso on 108,2 dB(A). Melumallinnus perustuu
laitetoimittajan antamiin tietoihin valitulla voimalaitostyypillä. Kansallisissa kyselytutkimuksissa (Hongisto &Suokas, 2015), joissa on ollut mukana isoja 3–5 MW tuulivoimaloita, tulokset ovat olleet
yhteneviä aiempien pienempien tuulivoimalatutkimustuloksien kanssa (Hongisto, 2014). Tuulivoimalan
suurempi teho tai napakorkeus ei lisää häiritsevyyttä, vaan häiritsevyyteen vaikuttaa sijainti äänitasovyöhykkeellä, sekä muut tekijät, kuten voimalan näkyminen ja asenne tuulivoimaan.
Tuulivoimaloiden käytön aikaisen melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston asetuksen
(27.8.2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja (Taulukko 8-5.).
Mallinnuksen perusteella on laadittu melualuekartat, joissa on esitetty hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiäänitasot (LAeq). Mallinnuksista vastasi wpd Finland Oy.
Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnettiin Vestaksen tersseittäin ilmoittaman äänitehotason mukaan. Äänitaso lasketaan lähimmille rakennuksille niiden ulkopuolelle ja
asuinhuoneiden äänitasoja arvioidaan käyttäen DSO1284 mukaista ääneneristävyyttä.
Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden ja tuulivoimaloiden yhteismelua on arvioitu laadittujen
samankaltaisten projektien tuomien kokemusten perusteella asiantuntija-arvioina.
Rakentamisen aiheuttamaa melua on arvioitu sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja
leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin kaksi kertaa vuodessa ja ylläpidon pääasiallisin meluava työvaihe on
ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. Rakentamisen aikaisen melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja (Taulukko 8-4).

8.2

Äänimaiseman nykytilanteen kuvaus
Äänimaisemalla tarkoitetaan sitä melukokonaisuutta, jossa kulloinkin olemme. Äänimaiseman äänet
muodostuvat sijaintipaikan olosuhteiden perusteella luonnon, ihmisen, teknologian ja liikenteen äänistä. Osa äänistä on nk. perusääniä, joihin totutaan (liikenteen humina, meren kohina, lehtien havina).
Lehtipuiden havina voi aiheuttaa tuulisina päivinä noin esimerkiksi 40–50 dB äänitason ja ohiajava auto
noin 50–70 dB äänitason. Perusääniä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä voivat vaikuttaa alueella oleskeleviin ja liikkuviin henkilöihin tai eläimiin.
Vaikutusalueen nykytilanteessa merkittävimpiä äänimaiseman muodostajia ovat luonnonäänet. Alueen
äänimaisemaa voidaankin kuvata luonnon hiljaisuutena, jossa harvoin kuluu ihmisen aiheuttamia ääniä.

8.3

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

8.3.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana huomattavimmat vaikutukset äänimaisemaan, eli meluvaikutukset, muodostuvat hankkeen infrastruktuurin rakentamisesta. Vaikutus on kuitenkin lyhyt aikaista ja
rajautuu kerrallaan suppealle alueelle.
Hankkeen toiminnan aikana tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat aerodynaamista melua. Ääniä
muodostuu jonkin verran myös sähköntuotantokoneiston (vaihteisto, generaattori, jäähdytysjärjestelmät) toiminnasta. Muodostuvista äänistä aerodynaaminen melu on hallitsevinta. Ääni muodostuu, kun
lapa ohittaa maston ja siiven aerodynaaminen melu aiheuttaa sekä äänen heijastumisen mastosta sekä
uuden äänen lavan ja tornin väliin jäävän ilmakerroksen puristuessa. Aerodynaamisen melun taso vaihtelee lavan pyörimisnopeuden mukaan. Hankkeen toiminnan aikana meluvaikutuksia syntyy jossain
määrin myös tuulipuiston huoltoliikenteestä. Melutasot ovat rakentamisenaikaisia melutasoja pienemmät, mutta vaikutusalueen laajuus on suuri ja ajallinen kesto on pitkä.
Tuulivoimaloiden elinkaaren loppuvaiheessa tuulipuiston purkuvaiheessa, muodostuu samankaltaista
rakentamismelua kuin hankkeen rakentamisvaiheessa.
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Tuulipuiston melutasoon vaikuttaa voimaloiden määrä, maaston muodot, kasvillisuus ja vuoden aika.
Melun leviämiseen vaikuttaa myös tuulen suunta, nopeus sekä ilman lämpötila eri korkeuksilla. Melun
havaittavuuteen vaikuttaa olennaisesti taustamelun taso.
Taulukko 8-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
MELU
Vaikutuksen ilmeneminen
• Äänimaiseman muutos
• Melutasot kasvavat nykyisestä

8.3.2

Vaikutusalueen ominaispiirteet
• Laaja asumaton alue
• Nykyinen äänimaailma muodostuu luonnonäänistä

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Melun merkittävyyttä on arvioitu hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan
rakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden käytön aikaisen melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston asetuksen (27.8.2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja (Taulukko 8-4.).
Asuinhuoneiden pienitaajuisen sisämelutasoja verrataan tersseittäin Stm asetuksen 4/2015 mukaisiin
toimenpiderajoihin, jotka on esitetty taulukossa (Taulukko 8-6).
Taulukko 8-2. Vaikutusalueen tai -kohteen herkkyyden kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa
Alttius muutoksille
Suuri/Erittäin suuri

yli 51 asuin- tai lomarakennusta, tärkeä virkistys- tai luonnonsuojelualue tai alue, jonka taustamelutaso on alle 40 dB

Kohtalainen

16–50 asuin- tai lomarakennusta, taustamelutaso on yli 40 dB

Vähäinen

1–15 asuin- tai lomarakennusta, virkistys- tai luonnonsuojelualue,
joka ei ole melulle herkkä tai alueella myös muita melko
voimakkaita äänilähteitä.

Taulukko 8-3. Muutoksen suuruuden kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta
Suuri/ Erittäin suuri kielteinen muutos

Toiminnan aiheuttama melutaso korkea (yli 40 dB asuinja lomarakennuksen kohdalla).

Kohtalainen kielteinen muutos

Toiminnan aiheuttama melutaso kohtalainen (35–40 dB
asuin- tai lomarakennuksen kohdalla).

Vähäinen kielteinen muutos

Toiminnan aiheuttama melutaso alhainen (alle 35 dB
asuin- tai lomarakennusten kohdalla), mutta havaittavissa
satunnaisesti erityisissä olosuhteissa.

Ei muutosta

Toiminta ei muuta äänitasoa hankealueella tai sen
ympäristössä.

Myönteinen muutos

Toiminta vähentää alueen äänitasoa hankealueella tai sen
ympäristössä

Vaikutusten merkittävyys määräytyy muutoksen suuruuden ja vaikutusalueen tai kohteen herkkyyden
perusteella.
Sosiaalisten vaikutusten osana on arvioitu, miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden aiheuttaman melun
elinympäristössään.
Melun ohjearvot
Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa on käytetty uusimpia viranomaisten ohjeita ja huomioitu tuulivoimameluasetus. Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on
ilmestynyt helmikuussa 2014.
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Matalataajuinen melu

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 2015 asetuksessa pienitaajuiselle melulle toimenpiderajat.
Taulukossa 8–6 esitetyt toimenpiderajat koskevat nukkumiseen tarkoitettua tilaa ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Päiväajalle sallitaan 5 dB
suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia.
Taulukko 8-4. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).
Ulkona

LAeg, klo 7-*22

LAeg, klo 22–7

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

55 dB

50 dB1)2)

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

45 dB

40 dB3)4)

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

35 dB

-

Sisällä

1)
2)
3)
4)

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

Taulukko 8-5. Ympäristöministeriön tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot (VNa 27.8.2015).
LAeq päivä
klo 7-22

LAeq yö
klo 22-7

Pysyvä asutus, loma-asutus, hoitolaitokset
ja leirintäalueet

45 dB

40 dB

Pysyvä asutus, loma-asutus,
hoitolaitokset ja leirintäalueet

Oppilaitokset ja virkistysalueet

45 dB

–

Oppilaitokset ja virkistysalueet

Kansallispuistot

40 dB

40 dB

ei sovelleta

ei sovelleta

Tuulivoimarakentamisen
son ohjearvot

ulkomeluta-

Muilla alueilla

Huomautukset

Kansallispuistot

Taulukko 8-6. Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetussa tilassa
Terssin keskitaajuus, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Painottamaton keskiäänitaso sisällä
Leq, 1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32
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8.4

Hankkeen vaikutukset ääniolosuhteisiin

8.4.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden rakentamisen aikainen melu muodostuu muun muassa työmaaliikenteestä, asennustöistä ja maanmuokkauksesta. Rakennusaikainen melu on tilapäistä ja lyhytaikaista. Äänen
leviämismallinnuksessa on huomioitu todelliset maaston muodot tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeen mukaisesti. Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat yli 2000 m etäisyydellä, joten
valtioneuvoston melutason ohjearvon (VNp 993/1992) tiukin loma-asutusta koskevan 45 dB päivämelutaso selvästi alittuu myös äänekkäimpinä rakennuspäivinä.
Rakennusaikainen melu on tilapäistä ja melko lyhytaikaista. Koko hankkeen rakentamisaika on noin 2
vuotta, mutta yhdessä paikassa rakentaminen kestää selvästi lyhyemmän aikaa.
Merkittävin rakentamisen aikainen melulähde on raskaiden ajoneuvojen liikenne. Rakentamisen aikana
raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä on arviolta 5–8 ajoneuvoa päivässä. Vaikka kaikki päivän ajoneuvot kulkevat samaa reittiä, liikennemelun päiväajan ohjearvon mukainen 55 dB raja jää tiealueelle.
Meluhaittaa voidaan pitää merkityksettömänä. Vaikutukset lähialueen tieverkon melutilanteeseen ovat
hyvin vähäiset, eli alle 1 dB.
Rakentamisen aiheuttaman ääni ei poikkea vaihtoehtojen välillä, mutta rakentamisen kesto on sitä pidempi, mitä enemmän voimaloita rakennetaan.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8-7) on koottu melumallinnuksen sekä asuin- ja lomarakennusten sijainnin perusteella rakennusten lukumäärä eri meluvyöhykkeillä.
Taulukko 8-7. Asuin- ja lomarakennusten määrä meluvyöhykkeittäin eri vaihtoehdoissa. Hankealueelle
sijoittuvia eräkämppiä ei ole huomioitu tässä taulukossa.
Meluvyöhyke

VE 1

VE 2

Asuinrak.

Lomarak.

Asuinrak.

Lomarak.

55 dB

0

0

0

0

50 dB

0

0

0

0

45 dB

0

0

0

0

40 dB

0

0

0

0

35 dB

0

0

0

0

Taulukosta 8–7 sekä kuvista 8-1 ja 8-2 nähdään, että missään vaihtoehdossa asuin- tai lomarakennuksia
ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.
Pienitaajuinen melu laskettiin 8 lähimmässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa hankkeen eri puolilla.
Sisämelutaso oli kaikissa tarkastelluissa asuinrakennuksissa selvästi, eli noin 10 dB alle ohjearvojen.
Vaihtoehdossa VE1 ja VE2 ei ole asuin- ja lomarakennuksia 35 dB meluvyöhykkeen sisäpuolella. Muutoksen suuruuden (vähäinen) ja vaikutusalueen herkkyyden (vähäinen) perusteella hankevaihtoehdoilla
VE1 ja VE2 on vähäiset haitalliset meluvaikutukset.
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Kuva 8-1. Melumallinnus VE 1.
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Kuva 8-2. Melumallinnus VE 2.
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Yhteismeluvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Lähin suunniteltu tuulivoimapuisto, eli Sallan Portti sijaitsee noin 30 km etäisyydellä. Suuren etäisyyden
ansiosta hankkeilla ei ole minkäänlaisia yhteismeluvaikutuksia.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulipuistolla ei ole toiminnan jälkeisiä meluvaikutuksia.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Meluvaikutukset

8.4.2

VE 1
Vähäinen kielteinen vaikutus

VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus

Asuin- tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.

Asuin- tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.

Pienitaajuinen melu laskettiin 8 lähimmässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa hankkeen eri puolilla.
Sisämelutaso oli kaikissa tarkastelluissa asuinrakennuksissa selvästi, eli noin 10 dB alle ohjearvojen.

Pienitaajuinen melu laskettiin 8 lähimmässä asunnossa
tai vapaa-ajan asunnossa hankkeen eri puolilla. Sisämelutaso oli kaikissa tarkastelluissa asuinrakennuksissa
selvästi, eli noin 10 dB alle ohjearvojen.

Asuin- ja lomarakennuksia 35 dB meluvyöhykkeen sisäpuolella ei ole.

Asuin- ja lomarakennuksia 35 dB meluvyöhykkeen sisäpuolella ei ole.

Sähkönsiirron vaikutukset ääniolosuhteisiin
Johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevät koronapurkaukset kuuluvat sirisevänä äänenä. Ilmiön aiheuttaa ilman ionisoituminen johtimien, eristimien tms. pintojen läheisyydessä ja sitä esiintyy lähinnä
400 kilovoltin jännitetasolla. Koronan synnyttämä ääni on voimakkaimmillaan kostealla säällä tai talvella, jolloin johtimiin muodostuu huurretta. Koronan aiheuttama ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta
ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidonnainen. Fingrid on vuonna 2005 teettänyt äänitasotasomittauksia 400 kilovoltin
johdoilla Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tutkimustyönä. Keskiäänitasot johtoalueella 20 metriä
sivussa johdon keskilinjasta olivat 25–45 dB (Fingrid, 2015, 400 + 110 kV voimajohto Hikiä–Orimattila
YVA). Pienempi jännitteisellä 100 kilovoltin jännitetasolla keskiäänitasot ovat vieläkin pienemmät.
Missään vaihtoehdossa rakennettavan voimajohdon välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja, joten
voidaan arvioida, että käytönaikaisia meluvaikutuksia ei ole.
Vaihtoehdossa VE A rakentamisen aikana lyhytaikaista paikallista meluhaittaa aiheutuu Vuostimon
asuinalueilla ja vaihtoehdossa VE C Isohalmeen ja Vasikkaperän asuinalueiden lähistöllä. Vaihtoehdoissa
VE B ja VE D asutus on etäällä eikä rakentamisesta aiheudu meluhaittaa.

8.5

Valo-olosuhteiden nykytilan kuvaus ja vaikutukset valo-olosuhteisiin

8.5.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Varjon vilkkumisen määrä on laskettu WindPRO –ohjelman Shadow- moduulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Varjostuslaskelmat on laadittu käyttäen Enercon E-141 voimalatyyppiä (roottorin
halkaisija 150 m, tornin korkeus 175 m). Laskelmat on laadittu 1,5 metrin tarkastelukorkeudesta, eli
suunnilleen ihmisen havainnointikorkeudelta (Liite 18).
Laskenta tehtiin ns. ”real case” –tilanteen ja ”worst case”- tilanteiden mukaan. ”Real case”- eli todelliseen tilanteeseen vertautuvassa laskelmassa on otettu huomioon auringon asema horisontissa eri
kellon- ja vuodenaikojen mukaan, laskennallinen pilvisyys kuukausittain perustuen alueen säätilatietoihin, eli kuinka paljon aurinko paistaa olleessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalan arvioitu
vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimaloiden vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 70 %. ”Real case”- laskenta ei huomioi alueen kasvillisuutta. Laskelmien tulokset antavat siten liioitellun vaikutuksen
todellisista vaikutuksista. Mikäli voimalat eivät näkyvyysanalyysin perusteella ole havaittavissa kohteesta, ei myös varjon vilkkumisen vaikutus ole havaittavissa kohteesta.
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”worst case”- tilanne, eli pahin mahdollinen tilanne on laskettu vertailun vuoksi. Pahin tilanne perustuu
oletukseen, että voimalat ovat käynnissä kaikki vuoden tunnit ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta
kaikkina vuoden päivinä ollessaan horisontin yläpuolella. Pahimman tilanteen laskelmissa ei ole huomioitu alueen kasvillisuutta.
Laskennoissa varjot on huomioitu, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan
tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa on huomioitu maaston korkeussuhteet alueen maastomallin mukaisesti.
Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain tarkasteltavien
vaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Laskelmat ja mallinnustulokset on esitetty koko laajuudessaan liitteessä 18. Mallinnuksista on vastannut wpd Finland Oy, karttojen
laadinnasta ja vaikutusten arvioinnista Sito Oy.
Vaikutukset on arvioitu ”real case” –tilanteen mukaan. Arvioinnissa on huomioitu vaikutusalueella sijaitsevat vaikutukselle alttiit herkät kohteet, eli lomakiinteistöt, asuinrakennukset sekä mahdolliset
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja suojelukohteet.
Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut
käytäntö verrata saatuja mallinnustuloksia Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo
varjostuksen osalta on 8 tuntia varjostusta vuodessa ”real case” -tilanteessa.
Lentoestevalojen näkyvyyttä on arvioitu tuulivoimaloista laadittua näkyvyysanalyysiä hyödyntäen
osana maisemavaikutusten arviointia (luku 12).
Hankealueella tai vaikutusalueella ei ole nykyisin varjonvilkkumista aiheuttavia tuulivoimaloita.
8.5.2

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelulla tarkoitetaan ensisijaisesti auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon välkkymistä, tilanteessa jolloin auringonvalo heijastuu tuulivoimaloiden
pyörivistä lavoista. Vilkkumista tapahtuu ainoastaan kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä
tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei
tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen
riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin
asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää
auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaita. Havaintopaikkaan kohdistuva varjon vilkkuminen ei ole jatkuvaa, vaan sen ajankohta ja kestoaika vaihtelevat vuorokauden ja vuodenajan mukaan.
Yhtäjaksoista varjon vilkkumista esiintyy yleensä noin 5–30 minuuttia päivässä riippuen havainnointipaikan suhteesta välkelähteeseen.
Vaikutusalueen herkkyys on määritelty se mukaan, kuinka usealle asuin- tai lomakiinteistölle mahdolliset vaikutukset kohdistuvat ja kuinka peitteistä maasto on mahdollisella varjonvilkkumisen alueella.
Vaikutusten merkittävyys on arvioitu koko hankkeelle sekä mahdollisille yksittäiselle vaikutusalueelle
sijoittuvalle kohteelle erikseen. Varjostusvaikutukset määritellään vähäisiksi, mikäli ohjearvot eivät ylity
ja kohtalaisiksi hienoisista ohjearvojen ylityksistä. Merkittäviä vaikutuksia ilmenee silloin, jos ohjearvot
ylittyvät ja suojaava kasvillisuus puuttuu. Kokonaisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös koko vaikutusalueen herkkyys muutokselle
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Taulukko 8-8. Vaikutusalueen tai -kohteen herkkyyden kriteerit varjon välkkymisen vaikutusten arvioinnissa
Alttius muutoksille
Suuri/Erittäin suuri

Alueella tärkeitä luonnonsuojelualueita tai kulttuuriympäristön
kohteita. Alueella lukuisia häiriintyviä asuin- ja lomakiinteistöjä.

Kohtalainen

Ei tärkeitä luonnonsuojelualueita tai kulttuuriympäristön kohteita.
Jonkin verran häiriintyviä asuin- ja lomakiinteistöjä.

Vähäinen

Ei luonnonsuojelualueita tai kulttuuriympäristön kohteita. Hyvin
vähän tai ei lainkaan häiriintyviä asuin- ja lomakiinteistöjä

Taulukko 8-9. Muutoksen suuruuden kriteerit varjon välkkymisen arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

8.5.3

Suuri/Erittäin suuri kielteinen muutos

Välkevaikutusta esiintyy 15–30 tuntia vuodessa

Kohtalainen kielteinen muutos

Välkevaikutusta esiintyy 8–15 tuntia vuodessa.

Vähäinen kielteinen muutos

Välkevaikutusta ei esiinny lainkaan tai välkevaikutusta esiintyy alle 8 tuntia vuodessa.

Ei muutosta

Toiminta ei aiheuta välkevaikutusta

Myönteinen muutos

Hanke vähentää välkevaikutusta

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Varjonmuodostuksen määrä on arvioitu tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei
ilmene varjonmuodostusta.
Real case –tulosten perusteella varjon vilkkumista esiintyy enintään noin 2,0 km etäisyydellä tuulivoimaloista, kun alueen kasvillisuutta ei huomioida.
Teoriassa vaikutus voi ulottua kauemmaksi, mutta ihmissilmä ei havaitse sitä. Kun välimatkaa tulee tarpeeksi, pienenee voimalan siiven koko suhteessa aurinkoon niin paljon, että vilkuntaa ei havaita.
Vaihtoehdossa VE 1 varjon vilkkumista yli kahdeksaa tuntia vuodessa ei ”Real case”- laskelman mukaan
esiinny yhdenkään asuinrakennuksen, loma-asunnon tai muun herkän kohteen kohdalla.
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Kuva 8-3. Tuulivoimaloiden varjon vilkkumisen muodostuminen (real case –laskenta) VE 1.
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Vaihtoehdossa VE 2 varjostus vaikutuksia ei kohdistu asuinrakennuksille, loma-asunnoille tai muille herkille kohteille.

Kuva 8-4. Tuulivoimaloiden varjon vilkkumisen muodostuminen (real case –laskenta) VE 2.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Varjon vilkkuminen
VE 1 ja VE 2
Ei vaikutusta/ neutraalimuutos
Kumpikaan tuulipuiston tarkasteltu vaihtoehto ei aiheuta varjon välkkymisestä vaikutuksia läheisille herkille
kohteille (asuin- ja lomarakennukset).
Vaikutuksia ei synny luonnonsuojelualueille tai kulttuuriympäristön kohteille.

8.6

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Nuolivaaran tuulivoimahanke ei aiheuta herkille kohteille vaikutuksia varjon välkkymisestä, eikä hankkeen osalta ole tarvetta toteuttaa lieventämistoimenpiteitä. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden
varjostusvaikutuksia voidaan vähentää tuulivoimaloiden määrän ja sijoittelun muutoksilla sekä teknisillä
ratkaisuilla. Varjostusvaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että varjostuksen voimakkuuteen vaikuttavat myös sääolosuhteet, tuulivoimalan lapakulma sekä vuorokauden- ja vuoden aika. Pilvisellä ilmalla
varjostusvaikutuksia ei juurikaan synny ja voimakkaimmillaan vaikutukset ovat, kun aurinko paistaa matalalta.
Varjostusongelman kannalta kriittiset voimalat, voidaan tarvittaessa pysäyttää aikoina, jolloin varjostushaitta on voimakkaimmillaan (esim. auringon laskiessa). Pysäyttäminen voidaan toteuttaa
esimerkiksi ajastimella, joka huomioi auringonkulman ja varjostuksen synnyn.
Heijastusvaikutuksia voidaan lieventää mattapintaisilla materiaaleilla tuulivoimalan lavoissa, jolloin aurinko ei heijastu niin voimakkaasti lapojen pinnasta.
Ongelmallisimmissa tapauksissa varjostusalueita voidaan supistaa vähentämällä voimaloiden määrää
tai muuttamalla niiden sijoittelua.

8.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Melumallinnus on tehty tietyn voimalaitostyypin lähtömelutason mukaisesti. Jos hanke toteutetaan jollakin toisella voimalaitostyypillä, lähtömelu ja siten myös melumallinnuksen tulos voi olla erilainen.
Varjostuslaskelmat edustavat keskimääräistä varjostustilannetta. Laskelmat huomioivat maaston korkeusvaihtelut, mutta eivät maaston peitteisyyttä ja kasvillisuuden määrää. Siten laskelmat antavat
peitteisille alueille suuremmat vaikutukset, kuin ne todellisuudessa tulisivat olemaan.
Varjostusvaikutukset ovat suoraan riippuvaisia auringonpaisteesta. Laskemissa on käytetty alueen keskimääräistä auringonpaistemäärää. Mikäli pilvisyys lisääntyy, vähenee varjostuksen määrä ja
päinvastoin auringon paisteen lisääntyessä lisääntyy varjostusvaikutukset.
Laskelmat on tehty korkeimman mahdollisien tuulivoimalatyypin mukaisesti. Mikäli voimalan korkeus
muuttuu, ulottuvat varjostusalueet esitettyä suppeammalle alueelle.

8.8

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Missään vaihtoehdossa asuin- tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.
Kaikissa tarkasteluissa vaihtoehdoissa varjostusvaikutukset ulottuvat noin 1,2 km etäisyydelle tuulivoimaloista, eivätkä varjostusvaikutukset ulotu asuinrakennusten, loma-asuntojen tai muiden herkkien
kohteiden alueille.

Yhteenveto hankkeen melu- ja varjonvilkkumisen vaikutuksista
•

Tuulipuiston vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on vähäiset haitalliset meluvaikutukset.

•

Kummassakaan vaihtoehdossa asuin- tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.

•

Tuulipuiston vaihtoehdot VE1 ja VE 2 eivät aiheuta varjostusvaikutuksia asuinrakennuksille,
loma-asunnoille tai muille herkille kohteille.
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9

LUONNONVARAT

9.1.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueen merkittävimmät luonnonvarat liittyvät alueen virkistyskäyttöön. Alueen luonnonvaroihin
kohdistuvia vaikutuksia onkin arvioitu pääosin ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina (ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset, luku 7). Metsä on hankealueen merkittävin luonnonvara. Vaikutuksia metsätalouteen on
arvioitu osaltaan maankäytön vaikutuksissa sekä alueen elinkeinovaikutusten alla.
Yleispiirteisesti on arvioitu, miten hanke vaikuttaa lähialueiden maa-ainesten ottoalueisiin ja maa-ainesten ottoon varattuihin alueisiin. Arvioinnissa ei ole otettu suoranaisesti kantaa, mistä maa-ainekset
hankealueelle tuodaan, koska hankkeen toteutuessa maarakentamisesta vastaava urakoitsija valitsee
sopivat maa-aineisten ottopaikat. Maa-ainesten ottamiseen vaaditaan omat erilliset luvat.
Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja alueen metsäaloista ja niiden arvioiduista muutoksista hankkeen osalta, tietoja alueen virkistyskäytöstä (asukaskysely, karttatarkastelut) ja tietoja hankealueen ja
sen lähialueiden maa-ainesten ottoalueista ja ottoaluevarauksista.

9.2

Alueen luonnonvarojen nykytilanne
Nuolivaaran alueen luonnonvarat perustuvat alueen metsiin ja sen luontoarvoihin. Metsät ovat pääosinmetsätalouskäytössä. Hankealueen metsillä on myös virkistyskäyttöarvoa, vaikka ne sijaitsevat
suhteellisen etäällä vakituisesta asutuksesta, eikä lähialueilla ole merkittäviä määriä loma-asutusta. Virkistysarvot liittyvät etenkin metsästykseen, retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen.
Hankealueella, eikä sen lähialueella (n. 10 km etäisyydellä) ei ole voimassa olevia maa-aineistenottolupia. Suomen ympäristökeskuksen maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelun (Suomen
ympäristökeskus, 2017) mukaan hankealueen läheisyydessä on kuitenkin potentiaalisia kiviainesvarantoja, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää hankkeen maa-ainesten hankinnassa. Maa-ainesten
varantotarkastelu perustuu pääosin GTK:n laatimiin karttatarkasteluihin. Maa-ainesvarannot sijoittuvat
pääosin harjualueille, joissa maa-ainekset ovat pääosin hiekkavaltaisia. Isohalmeen itäpuolella Lätävaarassa on varantokartan mukaan myös keskilujaa kiviainesta.
Kaivosrekisterin karttapalvelun (Tukes, 2017) mukaan hankealueella ei ole varauksia alkuvaiheiden kaivostutkimuksille, valtauksia tai malminetsintälupia, kaivostoimintaa tai kullanhuuhdontalupia.
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9.3

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

9.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen kuluttaa kiviainesvaroja. Kaikki
hankkeen edellyttämät maa-ainekset pyritään ottamaan suoraan hankealueelta tai mahdollisimman läheltä hankealuetta. Hankealueella voidaan hyödyntää maaleikkauksista saatavaa ainesta ja voimaloiden
pohjilta perustustöissä kaivettavaa ainesta. Mahdollisista kallion räjäytyksissä vapautuu myös louhetta,
jota voidaan käyttää tien pohjarakenteissa maastopainanteissa tai asennuskenttien pohjilla.
Sähkönsiirron turvepohjaisilla alueilla voi olla rakentamisvaiheessa vähäistä maa-ainesten/kalliokivilouheen tarvetta voimajohdon perustusrakenteiden maapohjan kantavuuden parantamiseksi.
Vaikutusta metsätalouteen aiheutuu lähinnä siten, että hankealueella osa maasta poistuu metsätalouskäytöstä. Lisäksi voimajohtokäytävillä rajoitetaan kasvillisuuden korkeutta, joten ne pääosin poistuvat
metsätalouskäytöstä. Voimajohtoaukeita voi tosin hyödyntää esim. joulukuusien kasvatukseen. Tuulivoimahankkeilla on tyypillisesti myös myönteisiä vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen, sillä
hankkeita varten rakennettavat tiet helpottavat metsänhoidollisten toimenpiteiden järjestämistä.
Tuulivoimahankkeen rakentaminen kuluttaa polttoainetta, mutta tuulivoimaa rakennetaan lähtökohtaisesti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla luonnonvaroilla.
Virkistyskäyttöön ja metsästykseen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät virkistysalueiden luonteen muutoksena ja mahdollisina riistan käyttäytymiseen liittyvinä muutoksina.

9.4

Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen aiheuttamat luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset muodostuvat lähinnä hankealueen metsäalueiden pinta-alojen ja luonteen muutoksista. Lisäksi tuulipuiston infrastruktuurin
rakentaminen edellyttää raaka-aineiden (mm. maa-ainekset) hankintaa.
Tuulivoimahanke edellyttää noin 120 000–140 000 kiinto-m 3 maa-ainesvarantoja vaihtoehdosta riippuen, erityisesti kalliokivimursketta ja sora-ainesta. Kiviaineksia tarvitaan hankealueen teiden
parantamiseen, uusien huoltoteiden rakentamiseen sekä tuulivoimaloiden perustusten ja pystyttämiskenttien rakentamiseen. Jonkin verran kiviaineksia tarvitaan myös sähkönsiirron rakentamisessa, jos
pylväspaikkojen pohjia tulee vahvistaa. Kiviainesvarat pyritään hankkimaan hankealueelta tai sen lähiympäristöstä.
Tuulivoimahankkeen myötä tuulipuiston alueen metsäala pienenee rakennettavan infrastruktuurin
myötä, mutta muutoin hankealue säilyy metsätalouskäytössä. Alueen parannettavat tiet helpottavat
alueen käyttöä metsätalouden tarpeisiin. Metsätaloudesta poistuva maa-ala hankevaihtoehdoittain
vaihtelee noin 0,36–0,44 km² välillä. Metsätalousmaana olevan alueen omistaja saa puolestaan tuulivoimatuotannon aikana korvauksen maavuokrasta tuulivoimatuotantoon.
Tuulivoimapuiston rakentaminen kuluttaa polttoainevarantoja. Polttoainetta kuluu kuljetuksiin ja työkoneiden käyttöön. Modernit tuulivoimalat kuitenkin tuottavat kaiken valmistukseen, kuljetukseen,
pystytykseen ja huoltotöihin tarvittavan energiamäärän ensimmäisten 3–9 toimintakuukauden aikana
(STY 2016b). Näin ollen verrattuna vaihtoehto 0:aan kummankin hankevaihtoehdon vaikutus polttoainevarantoihin on myönteinen. Polttoainetta kuluu Suomen energiantuotannossa ja liikenteessä niin
suuria määriä, että siihen suhteutettuna hankkeen aiheuttaman vaikutuksen merkittävyys on vähäinen.
Virkistyskäytön osalta tuulipuiston rakentaminen muuttaa alueen luonteen tuulivoimatuotannon alueeksi, joka vähentää mahdollisesti luonnossa koettavan luontoelämyksen elämyksellistä arvoa.
Tuulipuisto on kuitenkin jatkossakin vapaasti käytettävissä, lukuun ottamatta sähköaseman aluetta.
Alueen saavutettavuus paranee kunnostettavien teiden myötä, mutta virkistykseen käytettävä metsäpinta-ala pienenee. Hankkeen vaikutusta virkistyskäyttöön arvioitu tarkemmin luvussa 7.
Tuulipuiston rakentaminen vaikuttaa myös alueen käyttöön metsästysalueen ja alueella olevaan riistakantaan. Näitä vaikutuksia on arvioitu luvussa 11.
Tuulipuiston rakentamisella ei ole vaikutusta kaivostoiminnan mineraalivarantoihin.
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Jätteet ja kierrätys
YVA-asetuksen mukaan YVA-selostuksessa on esitettävä arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määrästä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen
mukaan lukien. Päästöjä ilmaan tarkastellaan luvussa 21.
Tuulivoimalaitoksen ja sähkönsiirron suunnittelussa ja käyttövaiheessa ei synny jätteitä. Rakentamisvaiheessa syntyy puhtaita maa-aineksia, joita hyödynnetään rakentamisen yhteydessä ja rakentamiseen
kelpaamattomat maa-ainekset läjitetään tarvittaessa maa-ainesten ottoalueille, jotka maisemoidaan.
Tuulivoimalaitoksen purkamisvaiheessa käytetyt tuulivoimalat voidaan myydä edelleen energiantuotannossa käytettäviksi, mikäli ne ovat toimintakuntoisia. Mikäli voimalaa ei voida uudelleen käyttää, 80
% voimaloissa käytetystä materiaalista voidaan kierrättää. Voimaloiden lavat ovat kierrätyksen kannalta
ongelmallisimmat, sillä niissä käytettyjen lasikuitu- ja epoksimateriaalien uusiokäyttö ei sellaisenaan ole
mahdollista. (Tuulivoimaopas 2016.) Lapojen materiaali voidaan kuitenkin käyttää energiantuotantoon.
Tuulivoimaloiden perustukset jätetään paikoilleen tai poistetaan vain osittain, sillä niiden purkamisen
aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin paikalleen jättämisen. Myös maakaapelien
poistaminen aiheuttaa ympäristövaikutuksia (esim. pintavesien väliaikaista samenemista, tieinfrastruktuurin vaurioitumista), joten kaapelit poistetaan vasta silloin, jos tiet puretaan.
Kaapeleiden poistamisesta tai paikalleen jättämisestä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa pitkälläkään aikavälillä. Betoniperustusten sekä maakaapeleiden
maahan jättämisessä on otettava huomioon, että ne ovat jätelaissa tarkoitettua jätettä‚ jotka on pääsääntöisesti velvoitettava käytön päätyttyä kaivamaan ylös maasta. Kaapeleiden poistamatta
jättämisellä tulee ympäristöministeriön linjauksen mukaan olla ympäristönsuojelulliset perusteet. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat olla jopa suuremmat kaapelien poistamisen yhteydessä
verrattuna siihen, että ne jätetään paikoilleen. Käytöstä poistosta vastaa hankkeesta vastaava.
Tuulivoimahankkeen käytöstä poiston jälkeen sähkönsiirtoa varten asennettu 110 kV voimajohto voidaan jättää paikalleen tukemaan alueellista sähkönsiirtoa. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon
rakenteet voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää. Hyväkuntoiset johtimet ja eristinvarusteet voidaan
korjattuna uusiokäyttää sellaisenaan ja huonokuntoiset kierrätetään. Metalliset pylväät voidaan kierrättää tai uusiokäyttää. Tavallisesti kierrätettäväksi voimajohtolinjasta jäävät sinkitetyt teräsosat.
(Ojakaski & Puranen 2011.) Lisäksi maastoon voi jäädä pieniä määriä pylväiden perustuksissa mahdollisesti tarvittavaa betonia.
Tuulipuiston hankevaihtoehdoissa ei ole merkittävää eroja syntyvän jätteen osalta. Sähkönsiirron vaihtoehdoissa jätteiden muodostuminen on suhteessa purettavan voimajohdon pituuteen. Siten
sähkönsiirron vaihtoehdosta VE D muodostuu eniten jätettä, mikäli voimajohto puretaan. Vähiten jätettä muodostuu sähkönsiirron lyhimmältä reitiltä VE B. Tuulivoimahankkeesta ja voimajohdoista
syntyvät jätteet voidaan uusiokäyttää, kierrättää tai hyödyntää energiantuotannossa. Ainoastaan betoniperustuksia tai niiden jäänteitä ja maakaapeleita jää maastoon. Lisäksi rakentamiseen
kelpaamattomia puhtaita maa-aineksia jää maa-ainesten ottopaikoille.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset luonnonvaroihin
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen muutos
Hankkeen rakentaminen kuluttaa maa-ja kiviainesvaroja, mutta kulutus on verrattavissa normaaliin
rakentamiseen. Hankkeella ei ole vaikutusta kaivostoimintaan.
Hankkeen rakentaminen kuluttaa polttoainevaroja, mutta hankkeen käyttöönoton jälkeen hankkeella on
myönteinen vaikutus polttoaineiden hyödyntämiseen.
Hankkeeseen käytettävät materiaalit ovat suurimmaksi osaksi kierrätettäviä
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Sähkönsiirron vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen toteuttamisen myötä metsäala vähenee toteutettavan sähkönsiirtoreitin osalta. Vaikutukset
luonnonvarojen hyödyntämiseen jäävät vähäisiksi, koska metsät ovat pääosin virkistyskäytössä. Virkistykseen ja metsätalouteen käytettävä metsäala vähenee, mutta metsän omistajat saavat korvaukset
tarvittavasta maa-alasta. Tarkasteltaessa metsää kokonaisuutena luonnonvarana, vähenee metsien kokemuksellinen arvo vähäisesti.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset luonnonvaroihin
VE A, VE B
Vähäinen kielteinen muutos
Sähkönsiirron vaihtoehdoilla ei ole vaikutusta maa- ja kiviainesten hyödyntämiseen, polttoaineiden hyödyntämiseen tai kaivostoimintaan. Vaihtoehdoilla on vähäistä kielteistä vaikutusta metallien hyödyntämiseen ja
metsätalouteen, joskin nämä vaikutukset ovat palautuvia.

9.5

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentamisen aikana paikallisia ihmisiä tulee tiedottaa aikataulusta, jotta metsä- ja porotalouden harjoittajat voivat suunnitella toimintaansa etukäteen.
Kielteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen voidaan parhaiten ehkäistä uusiokäyttämällä ja
kierrättämällä käytetyt materiaalit mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Vaikutuksia metsätalouteen
voidaan sähkönsiirtoreiteillä lieventää voimajohdon osallistumis- ja lunastusmenettelyn myötä. Korvaukset lunastetuista maa-aloista määrittää Maanmittauslaitos.

9.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arvioinnin pohjana on käytetty laskelmia, joissa on menetelmällisiä ja lähdeaineistoon liittyviä epävarmuuksia. Epävarmuudet ovat kuitenkin niin vähäisiä, että ne eivät vaikuta vaikutusten
merkittävyysluokkaan tai hankevaihtoehtojen paremmuusjärjestykseen.

9.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Lähtötietoina vaikutusten arvioinnissa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen, TUKES:n ja ympäristöhallinnon aineistoja ja kirjallisia lähteitä.
Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu hankealueen ja voimajohdon vaikutusalueen luonnonvarojen käytön ja laajuuden mahdollisia muutoksia.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset ilmenevät hankealueella ja sähkönsiirtoreitin
välittömässä läheisyydessä. Polttoaineiden hyödyntämiseen liittyvää vaikutusaluetta ei voida alueellisesti määritellä.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista luonnonvaroihin:
• Osa metsätalouskäytössä olevasta alueesta muutetaan energiantuotantoalueeksi, mutta valtaosalla tuulipuiston alueista metsätaloustoiminta voi jatkua nykyiseen tapaan.
• Rakentamisen aikana liikkumista alueella joudutaan paikoitellen rajoittamaan. Kuitenkin pitkällä
tähtäimellä kunnostetut tai uudet tiet helpottavat toisaalta liikkumista alueella ja näin ollen
myös metsätalouden harjoittamista alueella.
• Hankkeen toteuttaminen vaatii maa- ja kiviainesvarantoja
• Tuulivoimapuiston rakentaminen vähentää toiminta-aikana fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
• Sähkönsiirron merkittävimmät luonnonvaravaikutukset kohdistuvat metallien ja metsävarojen
hyödyntämiseen.
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PORONHOITO

10.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Nuolivaaran tuulivoimahankkeen vaikutuksia poronhoitoon on tarkasteltu tuulivoimapuiston ja siihen
liittyvien sähkönsiirron vaihtoehtojen osalta. Tuulipuisto sijaitsee Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien
alueilla. Myös sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat pääosin näiden paliskuntien alueille. Sähkönsiirron
VE A sijoittuu lyhyeltä matkalta (n. 3,0 km) loppuosassa Vuostimossa Pyhä-Kallion palinkunnan alueelle.
alueelle (Kuva 10-1).

Kuva 10-1. Paliskunnat, hankealueen rajaus + voimalat, sähkönsiirron vaihtoehdot
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Taulukko 10-1. Hankealueelle ja sähkönsiirtolinjoille sijoittuvat paliskunnat (lähde:POROT-aineisto,
Poromies 2/2017, www.paliskunnat.fi).
Hankeen osa

Pintaala km²

Suurin sallittu
eloporomäärä
2015–2016

Poronomistajia
2015-2016

Valtionmaita %

Yksityism
aita
%

1 926

2 300

65

40

60

Hirvasniemi

Tuulipuisto
Sähkönsiirto VE A ja
VE D
Tuulipuisto
Sähkönsiirto VE B ja
VE C

4 398

5 300

159

33

67

Salla
Pyhä-Kallio

Sähkönsiirto VE A
(loppuosa)

3 976

6 500

148

70

30

Paliskunta

Poronhoitolaissa (PHL848/1990) säädetään poroelinkeinolle vapaa laidunnusoikeus. Lain 3 §:n mukaan
poronhoitoa saa harjoittaa poronhoitoalueella maanomistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. Laissa
on määritelty tähän rajoituksia, esimerkiksi pihapiireissä ja viljelykset saamelaisalueen ulkopuolella
eivät kuulu vapaan laidunnusoikeuden piiriin. Poronhoitolain 53 § asettaa maankäyttöasioissa
neuvotteluvelvollisuuden, joka koskee valtion maita koko poronhoitoalueella. Hankealueen paliskunnat
eivät sijoitu erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle. Hankealueen laidunmaat sijoittuvat
osin valtion maiden ulkopuolpelle, mutta tavaksi on otettu käydä neuvottelut silti osallistamisen ja
vuoropuhelun aikaansaamiseksi.
Aineistona vaikutusten arvioimiseksi poronhoitoon on käytetty olemassa olevia tietoja paliskuntien
laidunten ja poronhoidon rakenteiden sijoittumisesta (POROT-aineisto), tilastoja paliskuntien tiedoista,
karttatarkasteluja ja pinta-alalaskelmia. Lisäksi on järjestetty tapaaminen paliskuntien kanssa
(18.1.2016), jossa on selvitetty paliskunnan toimintaa hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisyyteen
sijoittuvilla alueilla. Tapaamisen osallistuiva Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien poroisännät. Läsnä oli
myös hankkeesta vastaavan edustajat ja Kemijärven kaupungin edustaja. Pyhä-Kallion paliskunta oli
myös kutsuttu tapaamiseen.
Lisäksi on tutustuttu tutkimustuloksiin, jotka käsittelevät poronhoitoa ja tuulivoimaa (mm. Colman, J,
Eftertol S, Tsegaye D,Flydas K, & Mysterud, A. (2012), Skarin, Nelleman, Rönnegård, Sandström,
Lundqvist (2015), Skarin & Åhman (2014)).
Konsultin käytettävissä olivat myös Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien gps-pannoitettujen porojen
tiedot elälintien liikkeistä paliskuntien alueilla. Porojen liikumista paliskuntiena alueilla tarkasteltiin
Trackerboazu.com -nettiseurannan kautta. Porojen liikkeitä tarkasteltiin aikavälillä 1/2012–9/2017.
Tietoja porojen käyttäytymisestä hankealueella on saatu myös paliskunnalta ja alueella maastotöitä
tehneiltä luontoselvittäjiltä.
Vaikutusten arvioinnin ohjeena on käytetty Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin liiton julkaiseman Opas
poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa –teosta.
Vaikutuksia on arvioitu laskemalla tuulivoimahankkeen aiheuttamia laidunalueiden menetyksiä ja
verrattu menetettyjen laidunalojen määrää paliskunnan kokonaislaidunmääriin sekä erityisesti
hankealueen laidunalueiden pinta-aloihin. Laidunmenetysten laatua on arvioitu perustuen tietoihin,
joita paliskunnasta on saatu koskien hankealueen laidunalueiden merkitystä koko paliskunnan
poronhoidon osalta, sekä POROT-aineistosta saatavaan tietoon peilaten.
Porojen laiduntaminen
Poroilla ja sitä myötä poronhoidolla on selvä vuodenaikainen rytmi. Kesällä porot kasvavat ja talvisin ne
pysyttelevät hengissä niukalla ravinnolla ja keräämällään vararavinnolla. Porot laiduntavat paliskunnan
alueella luontaisen rytminsä, laidunkierron, mukaisesti erilaisilla laitumilla vuodenajan mukaisesti. Laidunkierto on luontaista ja säännöllistä vuosien välillä, mikäli olosuhteet paliskunnan alueella eivät
muutu. Laidunkiertoa ohjaavat ravinnon laatu ja saatavuus sekä alueiden rauhallisuus ja yhtenäisyys.
Poronhoitajat voivat ohjata laidunkiertoa laidunkiertoaidoilla.
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Poronvasat syntyvät touko-kesäkuussa, josta alkaa poron vuosi. Vasomista edeltävä kevättalvi on ravinnonsaannin kannalta poroille haasteellisin jakso vuodesta, kun paras hyödynnettävä ravinto on paksun
lumipeitteen alla. Kevättalvella porot hyödyntävät puissa kasvavia jäkäliä, luppoa. Keväällä porot hyödyntävät ravinnokseen mm. sarojen ja luhtavillan juurakoita ja kaikkia ensimmäisenä esiin tulevia
versoja. Kesälaidunalueita ovat rehevät suot, hakkuuaukeat, puronvarsien niityt sekä avotunturit, joilta
paljastuu ensimmäisenä syötävää (mm. heinät, sarat, lehdet). Syksyisin porot liikkuvat metsissä ja tunturikankailla syöden mm. sieniä. Porojen kiima-aika, rykimä, on syys–marraskuussa, jolloin porot
viihtyvät edelleen metsissä. Talvella porojen tärkeintä ravintoa on jäkälät, joita se kaivaa lumen alta.
Lisäksi talvisin porot syövät varpuja, heiniä ja saroja.
Talvilaitumia on pidetty porotaloudessa minimitekijänä, joiden kunto ja laatu määräävät porojen selviytymisen talven yli ja siten myös vaikuttaa porotalouden kannattavuuteen. Talvilaidunten määrä ja laatu
on vähentynyt vuosien saatossa. Suuri osa paliskunnista joutuu lisäruokkimaan poroja maastoon tai pitämään poroja talvitarhoissa. Talviruokinta ja – tarhaaminen lisäävät poronhoidon kustannuksia ja
vähentävät porotalouden kannattavuutta. Samalla kesälaidunten hyvä laatu ja määrä ovat nousseet
tärkeämmäksi tekijäksi poronhoidon kannalta.
Muita tärkeitä alueita poronhoidon kannalta ovat vasomisalueet, rykimäalueet sekä luontaiset laidunkiertoreitit. Näillä alueilla poro on herkkä häiriöille. Mahdolliset häiriöt voivat muuttaa porojen
laidunkäyttäytymistä ja aiheuttaa lisää kustannuksia tai menetyksiä poronhoitoon (mm. porojen siirtyminen muille alueilla, porovahingot jne.). Porovaatimet, jotka muodostavat noin 80 % talvisesta
porokarjasta, ovat herkempiä häiriöille kuin hirvasporot. Keskikesällä räkkäaikana porot voivat hakeutua pakoon hyönteisiä hyvinkin lähelle infrastruktuuria häiriintymättä (mm. sorakuopat, tiet,
kaivosalueet). Porojen häiriintymiseen vaikuttaa kuinka tottuneita ne ovat ihmistoimintaan ja kuinka
suuressa tokassa ne liikkuvat. Suurissa tokissa porojen on todettu häiriintyvän vähemmän.

Kuva 10-2. Suurissa tokissa porot eivät häiriinny yhtä helposti. Porojen häiriintymiseen vaikuttaa myös kuinka tottuneita porot ovat ihmistoimintaa. Kuvassa porotokka Rukan rinteillä
3.7.2016.
Poronhoito ja porotalous
Poronhoito on luontaiselinkeino ja sen kannattavuus perustuu käytettäviin luonnonlaitumiin ja porojen
vapaaseen laidunnukseen ympärivuotisesti tai ainakin lähes koko vuoden ajan. Poronhoitotyöt noudattavat porojen luontaista laidunkiertoa ja kaikki poronhoidon rakenteet on sijoitettu laidunkierron
mukaisesti.
Porojen luontaista liikkumista ja kerääntymistä tokkiin hyödynnetään poronhoitotöissä. Alkukesällä porot kerätään kesäaitaan ja keväällä syntyneet vasat merkitään. Kesäaidat voivat olla kiinteitä tai
siirrettäviä. Kesällä porot laiduntavat vapaasti. Syksyisin porot kootaan rykimäaikaan erotusaitoihin.
Erotuksissa erotellaan teuras- ja eloporot. Erotuksissa myös erotetaan toisen paliskunnan porot ja ne
kuljetetaan yleensä autoilla takaisin oman paliskunnan alueelle. Talvisin porot laiduntavat vapaasti tai
ovat tarhoissa. Talvisin poroja ruokitaan myös maastoon. Ruokinnan tavoitteena on pitää porot elinvoimaisina ja taata poronlihasta saatavaa tuottoa.
Porojen kokoamiseen ja kuljettamiseen ja ruokintaan käytetään apuna mönkijöitä ja talvisin moottorikelkkoja. Joissakin paliskunnissa käytetään kokoamisessa myös pienhelikoptereita.
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Poronhoito on pohjoisessa Suomessa perinteinen elinkeino ja sillä on tärkeä kulttuurinen merkitys. Sillä
on mm. merkittävä vaikutus syrjäseutujen asuttuna pitämiseen. Poroelinkeinon taloudellinen merkitys
on myös suurin reuna-alueilla, missä väestön työllistyminen on muutoin vaikeaa. Porotalous työllistää
ihmisiä suoraan ja välillisesti (mm. matkailu, lihan jalostus). Porotaloudelle on ominaista, että poromiesperheiden tulot koostuvat useasta lähteestä. Poronhoidon suurimmat kustannukset muodostuvat
työkustannuksista ja porojen ruokinnasta.
Pohjois-Suomen matkailijamäärien kasvu tarjoaa porotaloudelle sekä mahdollisuuksia, että haasteita.
Matkailijamäärien kasvun myötä on kasvanut myös porotalouden toimijoiden tuotot. Tuottoa on tuonut
porolihan lisääntynyt kysyntä, mutta myös poroihin liittyvien oheistuotteiden ja palveluiden tarjonta.
Toisaalta lisääntyvät matkailijamäärät lisäävät matkailualueilla maankäytön haasteita, joissa täytyy sovittaa yhteen porotalouden ja matkailun tarpeet (Poromies 2/2017).
Tutkimustuloksia
Tutkimustuloksia porojen käyttäytymisestä tuulivoima-alueilla on vielä vähän. Tutkimusta on tehty eniten Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa on Pohjois-Suomen tuulivoimahankkeiden myötä aloitettu porojen
liikkumisen seurantaa GPS-pantojen avulla, mutta pitkäaikaisia tutkimustuloksia seurannoista ei ole
vielä saatavilla, eikä seurannassa ole käytetty vielä riittävästi pannoitettuja poroja tai pannat eivät ole
toimineet riittävän hyvin, jotta tulokset antaisivat todellista kuvaa tuulivoimahankkeiden vaikutuksista
porojen käyttäytymiseen. Paliskuntien kokemusten mukaan (Poromies 1/2017) vaikutuksia porojen
käyttäytymisessä on kuitenkin havaittavissa tuulipuistojen alueella. Esimerkiksi tuulipuistojen avoimet
alueet keräävät poroja räkkäsuojaan pieniin parttioihin, mikä on vaikeuttanut porojen kesämerkintää.
On ollut myös havaittavissa porojen kulkureittien muutoksia sekä alueiden lisääntyneen käytön aiheuttamia hankaluuksia poronhoitoon (mm. poroaitojen veräjät tuulipuiston alueella jäävät helposti auki ja
porot kulkeutuvat väärille alueille). Uusien hankkeiden ja seurantatulosten myötä tiedot porojen käyttäytymisestä tuulivoima-alueilla lisääntyvät koko ajan.
Norjalaisessa tutkimuksessa (Colman ym. 2012) tarkasteltiin kahden hyvin samantyylisen Pohjois-Norjaan sijoittuvan niemen porojen liikkumista ja käyttäytymistä. Toisella niemistä sijaitse tuulivoimala ja
toisella ei. Molempien niemien laidunolosuhteet olivat poroille hyvin samantyyliset. Ennakko-olettamuksena oli, että porot välttelisivät huomattavasti liikkumista niemellä, jolla tuulipuisto sijaitsi.
Tutkimusten tulosten mukaan tuulipuisto ei kuitenkaan muodostanut niin suurta estettä porojen liikkumiselle, kuin ennakkoon odotettiin. Poron liikkuminen vähentyi jonkin verran tuulipuiston
rakentamisvuonna, mutta sen jälkeen määrät olivat verrattavissa toisella niemellä liikkuneisiin poromääriin.
Skarin ym. (2013) tutkivat Pohjois-Ruotsissa, miten tuulipuiston rakentaminen vaikuttaa porojen kesälaidunalueiden käyttöön hankkeen rakentamisaikana. Tutkimusalueilla sijaitsi Storlidenen (8 voimalaa)
ja Jokkmokkslidenin (10 voimalaa) tuulipuistot. Tutkimukset tehtiin neljän vuoden aikana. Tutkimustulosten perusteella porojen laiduntaminen tuulipuiston alueella väheni rakentamisen aikana
merkittävästi. Porojen käyttäytyminen tuulivoimapuiston toiminnan aikana vaatii pidempiaikaista seurantaa. Samoin voimajohtojen ja suurempien teiden alueita porot välttelivät rakentamisen aikana.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Skarin ym. 2015) on tarkasteltu kahden Ruotsissa sijaitsevan lähekkäisen
tuulipuiston rakentamisenaikaisia vaikutuksia porojen alueiden käyttöön. Porojen alueiden käyttöä oli
tarkasteltu jo ennen voimaloiden rakentamista. Alueella sijaitse jo olemassa olevia voimajohtoja sekä
tie. Rakentamisen aikana porot välttelivät aluetta ja alueen ohittaminen nopeutui aikaisempaan verrattuna (askelpituudet kasvoivat). Kahden kilometrin etäisyydellä rakennusalueista aikaisemmin
käytettyjen kulkuväylien käyttö väheni 76 %. Vaikutuksia oli havaittavissa jo 5 km:n etäisyydellä rakennusalueista.
Vuonna 2016 valmistuneessa tutkimuksessa (Skarin, ym.) porojen liikkumista ja oleskelua tuulivoimaloiden ja voimajohtojen läheisyydessä on seurattu kolmessa eri tuulivoimapuistossa (Malå Sameby
(10+8 voimalaa), Lögdeålandet_Gabrielsberget (40 voimalaa), Vardofjällgruppen Stor-Rotliden, (40 voimalaa)) ennen voimaloiden rakentamista, rakentamisen aikana ja voimaloiden käytön aikana. Yhdessä
puistoista (Gabrielsberget) alueen käyttöä vertailtiin voimaloiden ollessa pois käytöstä sekä voimaloiden käytön aikana, kun poroja ruokittiin alueelle ja kun poroja ei ruokittu alueelle. Kaikissa tapauksissa
tuulipuistojen käyttö porojen laitumena väheni. Porot viihtyivät tuulivoimaloiden läheisyydessä hieman
paremmin, kun niitä ruokittiin alueelle. Kaikissa tapauksissa porojen todettiin välttelevän tai vähentävän laidunten käyttöä 3 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista, paikoin jopa kauempanakin. Vaikutusten
todettiin olevan voimakkaimpia etenkin talvella ja vasonta-aikana. Tutkimuksessa todettiin myös, että
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voimaloiden käyttöönoton jälkeen porot eivät enää vältelleet suuria teitä niin paljon, kuin ennen voimaloiden käyttöönottoa. Porojen oleskelu lähellä teitä voi lisätä porovahinkojen ja poronhoitotyön
määrää.
Daniel Cressey (2014) toteaa artikkelissaan, että useat nisäkkäiden, kuten porojen, tiedetään välttelevän voimajohtoalueita. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä, mutta se voi johtua eläinten silmien
herkkyydestä kaapeleista heijastuvalle ultraviolettisäteilylle.
Eri tutkimustulokset ovat suuntaa-antavia, eikä voi suoraan olettaa, että porot käyttäytyvät samalla tavalla jokaisen hankkeen kohdalla.
10.2

Nykytilan kuvaus

10.2.1

Hirvasniemen paliskunta
Hirvasniemen paliskunta sijaitsee Kemijärven (n. 65 %), Pelkosenniemen (n. 25 %) ja Savukosken (n. 10
%) kuntien alueilla. Poronhoitovuonna 2015–2016 Hirvasniemen paliskunnassa oli 65 poronomistaaja,
joka oli yksi enemmän koin edellisenä vuonna. Suurin sallittu poromäärä oli 2300, todellinen eloluku
2089. Tuhoutuneeksi luettuja poroja oli 58. Teurasporoja oli 2075. Paliskunnan vasaprosentti oli vuonna
2015–2016 65 %, mikä oli 5 % heikompi kuin edellisenä vuonna. Vasaprosentilla tarkoitetaan vasojen
lukumäärää sataa vaadinta kohden syyserotuyksista luetuista poroista. Tunnusluku kertoo porokarjan
tuotosta ja sitä myöten porojen kunnosta. Porojen kunto riippuu laidunolosuhteista (ravinnon määrä,
sääolosuhteet, rauhallisuus, pedot jne.). Hirvasniemen vasaprosentti on viime vuosina vaihdellut 58–70
% välillä, mikä kertoo porokarjan hyvästä kunnosta (Taulukko 10-2). Koko poronhoitoalueella
varaprosentti oli poronhoitovuonna 2015–2016 62 %.
Taulukko 10-2. Porotilastoja Hirvasniemen paliskunnasta (Lähde: Paliskuntain yhdistys, Poromieslehden 2. numerot vuosilta 2014–2017)
Poronomistajat

Todellin
en
eloluku

2015–2016

65

2089

1016

65

2014-2015

64

2146

1083

70

2013–2014

66

2113

981

58

2012–2013

62

2166

1114

61

Poronhoito
vuosi

Teurasporot

Vasaprose
ntti

Hirvasniemen paliskunnan poronhoidon kiinteät rakenteet, laidunalueet ja suunniteltu
tuulivoimapuisto on esitetty kuvassa 10–4. Paliskunta on muodoltaan pitkä ja suhteellisen kapea ja se
rajoittuu lännessä Kemijokeen. Kemijärvi erottaa paliskunnan eteläisimmät osat muusta alueesta.
Rautatie ja Sallantien myös rajaavat paliskunna selkeästi kahteen osaan. Sallantie on merkitty
huomattavaksi porokolarialueeksi.
Paliskunnan laidunalueet sijoittuvat laajasti koko paliskunnan alueelle. Yhtenäisiä kesälaidunalueita on
kaksi selkeää kokonaisuutta, toinen Kemijärven eteläpuolella ja toinen kesälaidunalue paliskunnan
keski- ja pohjoisosassa, Nuolivaaran hankealueesta pohjoiseen. Hankealue (n. 11 km²) sijoittuu
kesälaidunalueen eteläosaan.
Paliskunnan talvilaitumet sijaitsevat Kemijärven etelä- ja pohjoispuolisilla alueilla, sekä aivan
hankealueen pohjoisosassa Pelkosenniemellä. Osa paliskunnan poroista on tarhattuna talven ajan.
Hankealue on lähes kokonaan Hirvasniemen kesälaidunaluetta. Hankealueen pohjoisosaan sijoittuu
rykimäalue (syyslaidunalue). Hankealueelle si sijoitu Hirvasniemen paliskunnan kiinteitä rakenteita,
kuten aitoja tai porokämppiä. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu laaja vasoma-alue (kevätlaidunalue).
Porojen gps-paikannuksista on havaittavissa (vaikka varsinaisesti hanketta varten ei ole pannoitettu
seurantaporoja), että porot kulkevat hankealueen läheisyydessä ja myös hankealueella. Etenkin AhmaAavan ja Lannanhaaranaavan sekä Pohjukanaavan suoalueilla porot liikkuvat kesäaikaan.
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Kuva 10-3. Hirvasniemen paliskunnan perusrakenteet POROT-aineiston mukaan.
Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jota voidaan
käyttää myös poronhoitoon pääasiallista käyttötarkoitusta haittaamatta. Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksessa 28.11.2016 alueelle on osoitettu paliskunnan raja/esteaita, jonka läpi
porojen kulku on pyrittävä estämään. Maakuntakaavaehdotuksessa on myös esitetty hankealueen
eteläpuolelle poronhoidon kannalta erityisen tärkeä kohde, Ahmakankaan erotusaita (ph 5656).
Hirvasniemen paliskunnan porojen luontaiset laidunkiertoreitit kulkevat pääsääntöisesti etelä-pohjois
–suunnassa.
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Erotusaitoja paliskunnassa on POROT aineiston mukaan kymmenen. Paliskunnan tärkeitä
erotuspaikkoja ovat Isokylä, Soppela, Palomaa, Haukivaara ja Seitavaara (paliskunnat.fi). Aivan
hankealueen eteläpuolella (n. 1,5 km lähimmistä voimaloista) sijaitsee Ahmakankaan erotusaita.
Ahmakankaan erotusaidassa käsitellää iso osa alueen poroista.
Muut erotusaidat, pyyntiaidat tai siirtoaidat eivät sijaitse hankealueen lähiympäristössä.
Paliskunnassa porojen kuljettamiseen ja ohjaamiseen käytetään pääasiassa
moottorikelkkoja ja autoja. Helikoptereita käytetään tarvittaessa porojen kasaamiseen.

mönkijöitä,

Kuva 10-4. Hirvasniemen paliskunnan laidunalueet ja porotalouden rakenteet Nuolivaaran tuulipuiston
lähiympäristössä POROT-aineiston mukaan.
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Sallan paliskunta
Sallan paliskunta sijaitsee pääosin Sallan kunnan alueella. Pienet osuudet paliskuntaa sijoittuvat
Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueille. Poronhoitovuonna 2015–2016 Sallan
paliskunnassa oli 159 poronomistaaja, joka oli yksi enemmän koin edellisenä vuonna. Suurin sallittu
poromäärä oli 5300, todellinen eloluku 5478. Tuhoutuneeksi luettuja poroja oli 100. Teurasporoja oli
2075. Paliskunnan vasaprosentti oli vuonna 2015–2016 56 %, kuten edellisenäkin vuonna. Sallan
vasaprosentti on viime vuosina vaihdellut 47–56 % välillä, mikä kertoo porokarjan suhteellisen hyvästä
kunnosta (Taulukko 10-3). Petovahingot rokottavat Sallan vasaprosenttia ja koko poromäärää. Koko
poronhoitoalueella varaprosentti oli poronhoitovuonna 2015–2016 62 %. Sallan teurasporomäärät ovat
lähes puolittuneet 200-luvun alkuvuosien tasosta (n. 4000 teurasporoa) (Sallan paliskunnan
porotaloussuunnitelman 2015-2020).
Taulukko 10-3. Porotilastoja Sallan paliskunnasta (Lähde: Paliskuntain yhdistys, Poromieslehden 2.
numerot vuosilta 2014–2017)
Poronomistajat

Todellin
en
eloluku

2015–2016

159

5478

2075

56

2014-2015

150

5230

1700

56

2013–2014

144

5072

1549

47

2012–2013

141

4975

1612

52

Poronhoito
vuosi

Teurasporot

Vasaprose
ntti

Sallan paliskunnan poronhoidon kiinteät rakenteet, laidunalueet ja suunniteltu tuulivoimapuisto on
esitetty kuvassa 10–6. Raja-aitoja on Pohjois-Sallan ja Kemin-Sompion paliskuntien rajoilla ja
valtakunnan rajalla. Länsipuolella paliskuntien vastaisia rajoja ei ole aidattu. Paliskunta on laaja ja
rajautuu idässä valtakunnanrajaan, pohjoisessa paliskunta rajautuu Tenniö- ja Kuolajokeen. 5-tie, osat
Kuusamontiestä ja Kemijärventie on merkitty huomattavaksi porokolarialueeksi.
Paliskunnan laidunalueet sijoittuvat laajasti koko paliskunnan alueelle. Kesälaidunalueiden toimivia
soita on laajasti eripuolilla paliskuntaa. Talvilaidunalueet ovat puolestaan selkeämmin Sallantien
eteläpuolella ja yksi laaja alue paliskunnan pohjoisosassa Saijan kylän länsi- ja eteläpuolella. Osa
paliskunnan poroista (n. 60 %) on tarhattuna talven ajan. Osa poroista ruokitaan maastoon eri puolilla
paliskuntaa.
Hankealueesta (11 km²) vajaa 2 km² sijoittuu Sallan paliskunnan (4398 km²) alueelle. Noin puolet
alueesta on merkitty kesälaidunalueeksi ja koko hankealueen osa ohutlumiseksi laidunalueeksi.
Hankealue on myös paliskunnan syyslaidunaluetta. Hankealueen Sallan paliskunnan osuudelle ei sijoitu
muita poronhoidon rakenteita tai laidunalueita.
Sallan paliskunnan porojen luontaiset laidunkierto suunnat sijoittuvat Sallantien pohjoispuolella eteläpohjoissuunnassa. Porot siirtyvät keväällä pohjoisesta etelään kesälaitumille ja syksyllä pohjoiseen
talvilaitumille. Sallantien eteläpuolella on vastaavat kiertoalueet. Hankealueen kautta porot kulkevat
keväällä aavoille vasomaan.
Porojen gps-paikannuksista on havaittavissa (vaikka varsinaisesti hanketta varten ei ole pannoitettu
seurantaporoja), että porot kulkevat hankealueen läheisyydessä ja myös hankealueella. Poroja liikkuu
hankealueen kautta ja sen eteläpuolelta kesäaikaan laiduntamaan hankealueen länsipuolisille
suoalueille.
Erotus-/merkintäaitoja paliskunnassa on POROT aineiston mukaan 25. Hankealuetta lähin merkintäaita
sijaitsee noin 5 km:n etäisyydellä hankealueesta koilliseen (Satjana). Erotus-/merkintäaita on
Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien yhteiskäytössä ja on yksi Sallan paliskunnan tärkeimmistä merkintäja erotusaidoista (Sallan paliskunta, porotaloussuunnitelma 2015–2020). Muut erotus-/merkintäaidat,
pyyntiaidat tai siirtoaidat sijaitsevat yli kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Satjanan erotusaidassa käsitellään syksyisin noin 1000 poroa. Viime vuosina aidassa ei ole tehty
vasanmerkitystä. Kesätokat on käsitelty hankealueen länsipuolelle sijoittuvilla Ahma-aavan ja Pohjukanaavan alueilla, sekä pohjoisempana Raate-aavan ja Neulikkoaavan alueilla. Samat alueet ovat tärkeitä
vasomisalueita Kursun, Salmivaaran ja osin Sallan kirkonkylän alueen poroille.
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Porojen kokoamisessa käytetään apuna helikopteria ja mönkijöitä. Paliskunnan pieni porotiheys
(porojen määrä suhteessa paliskunnan pinta-alaan) vaikeuttaa poronhoitotöitä ja lisää kustannuksia.
Sallan paliskunnan alueella ei sijaitse olemassa olevia tuulipuistoja. Sallan Porttiin on suunnitteilla tuulipuisto. Paliskunnan alueella sijaitsee myös Sallan ja Suomun matkailukeskukset.
Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jota voidaan
käyttää myös poronhoitoon pääasiallista käyttötarkoitusta haittaamatta. Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksessa 28.11.2016 alueelle on osoitettu paliskunnan raja/esteaita, jonka läpi
porojen kulku on pyrittävä estämään. Maakuntakaavaehdotuksessa on myös esitetty hankealueen
koillispuolelle poronhoidon kannalta erityisen tärkeä kohde, Satjanan erotusaita (ph 5751).

Kuva 10-5. Sallan paliskunnan perusrakenteet POROT-aineiston mukaan.
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Kuva 10-6. Sallan paliskunnan laidunalueet ja porotalouden rakenteet Nuolivaaran tuulipuiston lähiympäristössä POROT-aineiston mukaan.
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Sähkönsiirtoreitit
VEA
Sähkönsiirron vaihtoehto VE A sijoittuu pääosin Hirvasniemen paliskunnan alueelle. Kemijoen ylityksen
jälkeen linjaus sijoittuu Pyhä-Kallion paliskuntaan. Tuulipuiston sähköasemalta Vuostimon suuntaan linjaus sijoittuu pääosin kesälaidunalueelle ja alkuosista sivuaa syyslaidunalueen reunamia.
Pahkakummuntien ylityksen jälkeen linjaus halkoo Tunturipalon ja Honkamaan väliin sijoittuvaa kevätlaidunaluetta (vasomisalue). Porojen luonteiset laidunkiertoreitit sijoittuvat poikittain
sähkönsiirtolinjaan nähden. Pyhä-Kallion paliskunnan puolella linjaus ei sijoitu millekään erikseen mainittavalle laidunalueelle, mutta päättyy lähelle kesälaidunaluetta. Sodankyläntie (vt 5) on merkitty
huomattavaksi porokolarialueeksi sähkönsiirron linjauksen kohdalla. Linjauksen vaatima pinta-ala on
yhteensä 1,01 km².
VEB
Sähkönsiirron VE B sijoittuu kokonaan Hirvasniemen paliskunnan alueelle, lähelle Sallan paliskunnan
rajaa (kunnan raja). Tuulipuiston hankealueen eteläpuolelta Nälkämävaaraan asti linjaus sijoittuu laajan
kevätlaidunalueen (vasomisalue) reunalle. Ahmakankaan erotusaita sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä
voimajohdon linjauksesta. Linjauksen vaatima pinta-ala on yhteensä 0,72 km².
VEC
Sähkönsiirron VEC sijoittuu tuulipuiston sähköasemalta kunnan rajalle asti Hirvasniemen paliskunnassa,
mutta pääosin linjaus sijoittuu Sallan paliskunnan alueelle. Linjaus ei sijoitu erityisille laidunalueille,
mutta sijoittuu ohutlumiselle alueelle. Linjaus päättyy Kursun sähköasemalle, joka sijaitsee aivan Kemijärvi-Salla maantien vieressä. Tiealue on merkitty Kursun kohdalla huomattavaksi porokolarialueeksi.
Linjauksen vaatima pinta-ala on yhteensä 0,83 km².
VED
Sähkönsiirron VED sijoittuu kokonaisuudessaan Hirvasniemen paliskunnan alueelle. Tuulipuiston sähköasemalta aina Lannanhaaranaavalle asti linjaus sijoittuu tärkeälle ja rauhalliselle kesälaidunalueelle.
Porojen luonteiset laidunkiertoreitit sijoittuvat tällä linjauksen osalla poikittain linjaukseen nähden.
Saukkoaavan kohdalla linjaus halkoo kevätlaidunaluetta (vasomisalue). Linjauksen loppuosalla, nykyisen voimajohdon rinnalla, linjaus halkoo jäkälälaidun ja talvilaidun aluetta. Linjauksen vaatima pinta-ala
on yhteensä 1,19 km².
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Laidunaluelaskelmat
Hankkeen vaikutusten arvioimiseksi paliskuntien poronhoitoon on tehty erilaisia laskelmia suhteessa
laidunalueiden kokoon ja voimaloiden määrään nähden.
Paliskuntien todelliset laidunalat (laidunnettava) on laskettu siten, että paliskuntien POROT-aineiston
mukaisesta pinta-alasta on vähennetty vesistöt, tiestö, pellot ja asutus (500 m bufferi rakennuksista).
Taulukko 10-4. Paliskuntien pinta-alat ja todelliset laidunnettavat pinta-alat, sekä hankealueen pintaala paliskunnittain, sekä kunkin laiduntyypin pinta-ala hankealueesta. Lisäksi on laskettu voimaloiden
määrä paliskunnittain ja laiduntyypeittäin. Laidunten pinta-alat on laskettu POROT-aineistosta.
Pinta-ala/Paliskunta

Hirvasniemi

Salla

Paliskunnan (km²)

1926

4398

Ei laidunnettava (km²)

421

824

Laidunnettava (km²)

1505

3574

VE 1

VE 2

VE 1

VE 2

km²

kpl

km²

kpl

km²

kpl

km²

kpl

Hankealue PA (km²)

9,36

15

9,36

14

1,77

2

1,77

1

Kesälaidun

9,05

15

9,05

14

1.05

2

1,05

1

Syyslaidunalue

3,65

7

3,65

6

Hankealueelle ei sijoitu muita laiduntyyppejä (Paras kesälaidun, talvilaidun,
luppolaidun, jäkälälaidun, kevätlaidun (vasomisalue)

Taulukko 10-5. Hankealueen osuudet koko paliskunnan pinta-alasta ja nimettyjen laitumien osuudet
hankealueen kohdalle sijoittuvan laitumen pinta-alasta.
Hirvasniemi

Salla

km²

%

km²

%

Hankealue/
paliskunnan PA

9,36/
1926

0,5%

1,77/
4398

0,04%

Hankealue/
Laidunnettava PA

9,36/
1505

0,6%

1,77/
3574

0,05%

Kesälaidun hankealue/
kesälaidun PA

9,05
/280

3,2%

1.05
/412

0,3%

Syyslaidun hankealue/
syyslaidun PA

3,65
/57

6,4%

-

-

Tuulipuiston rakenteiden laskennassa on yleensä tuulivoimaloiden osalta käytetty varovaisuusperiaatetta, jolloin tuulivoimaloiden ympärille lasketaan 500 m suojavyöhyke, jota porojen oletetaan välttävän
tuulipuiston toiminnan aikana. Nuolivaaran tuulipuiston rajaus on tiukka ja 500 m suojavyöhykkeet ulottuvat osin jo hankealueen ulkopuolelle ja voimalakohtaiset suojabufferit ulottuvat osin toisen
paliskunnan puolelle. Näin ollen varovaisuusperiaatteena on tässä hankkeessa käytetty olettamusta,
etteivät porot laidunna lainkaan tuulipuiston alueella (11,13 km²)
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Taulukko 10-6. Tuulipuiston rakenteiden vaatima maankäytön tarve sekä tuulipuiston tilantarve laskettuna 500 m suojabufferilla/voimala.
VE 1

VE 2

km²

km²

Voimaloiden rakentamisen maa-ala

0,17

0,15

Koko puiston infran maa-ala

0,42

0,39

Muuttuvan maankäytön osuus hankealueen
pinta-alasta

3,75 %

3,46 %

Voimaloiden suojabuffer 500 m/voimala

9,59

9,45

Muuttuvan maankäytön osuus hankealueen
pinta-alasta suojabuffern kanssa

84,89 %

83,68 %

10.4

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

10.4.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Tuulivoimahankkeen rakentaminen ja toiminta voivat aiheuttaa alueen poronhoitoon sekä suoria, että
välillisiä vaikutuksia. Muuttuva maankäyttö aiheuttaa muutospaineita poronhoitotyölle ja poronhoidon
rakenteille. Maankäytön muutokset heijastuvat yleensä myös porojen laidunten käytettävyyteen ja laidunkäyttäytymiseen. Laitumia voi jäädä kokonaan pois poronhoitokäytöstä, joko porojen välttäessä
laidunalueita tai alueita ei voida käyttää enää laiduntamiseen. Laitumet voivat pirstoutua uusien teiden,
voimajohtojen ja asennuskenttien rakentamisen myötä. Porot voivat myös muuttaa alueella liikkumista
uusien olosuhteiden myötä (esim. räkkäsuoja). Muuttuneiden olosuhteiden ja porojen käyttäytymisen
myötä laitumet voivat kulua epätasaisesti. Fennoskandiassa laidunalueiden menetykset lisääntyvän infrastruktuurin myötä on koettu poronhoitoelinkeinon suurimmaksi haasteeksi (Jensletter & Klokov,
2002).
Hankealueella tuulivoimaloista putoava jää ja lumi voi aiheuttaa vahinkoa poroille. Porovahingot voivat
lisääntyä lisääntyneen myös liikenteen myötä hankealueella ja hankealueelle johtavien teiden varsilla
etenkin rakentamisaikana. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa myös porojen terveyteen ja hyvinvointiin,
mutta siitä on vasta vähäisiä tutkimuksia.
Poronhoitotyöhön tuulivoimahankkeen toteuttaminen voi tuoda muutoksia, mikäli porojen kuljetusreitit häiriintyvät tai muuttuvat. Porojen liikkuminen väärille alueille voi lisätä myös poronhoitajien työtä,
kun porot täytyy hakea takaisin oikeille laidunalueille. Hankkeet voivat myös muuttaa poronhoidon rakenteita (erotusaidat, esteaidat, portit, jne.).
Hankkeen vaikutukset porojen laidunkäyttäytymiseen ja poronhoitotyöhön muiden maankäyttöhankkeiden yhteisvaikutusten kanssa voivat heikentää poronhoitoelinkeinon harjoittamista ja
kannattavuutta tietyillä alueilla. Kannattavuuden heikentyminen voi johtua mm. kustannusten kasvusta,
porotappioiden lisääntymisestä tai laidunmuutosten myötä porojen heikompana ravinnonsaantina, joka
puolestaan vaikuttaa eloporojen ja vasojen painoon, heikentäen poronlihasta saatavaa tuottoa. Muutokset voivat myös vaikuttaa pitkällä aikavälillä alueen poronhoitokulttuuriin.
Taulukko 10-7. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Poronhoito - laidunalueet
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

•
•
•

• rauhallinen, hyvä kesälaidunalue
• asutus ja viljelykset suhteellisen kaukana laidunalueista
• kahden paliskunnan raja-alue

Laidunalueiden pinta-alojen muutokset
Laidunalueen luonteen muutokset
Porojen siirtymät muille alueille/porot jäävät räkkäsuojaan uusille avoimille kentille
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Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Vaikutusten arviointi on tehty soveltamalla Imperia -menetelmää ja määrittelemällä vaikutuskohteen
(Hirvasniemen ja Sallan paliskunnat) herkkyys ja muutoksen suuruuden voimakkuus ja suunta. Kriteeristöt on esitetty seuraavissa taulukoissa. Kriteeristöt on laadittu huomioiden vaikutuksen alaisiksi
muodostuvien paliskuntien olosuhteet käytettävissä olevan tiedon mukaan sekä mukaillen Ikäheimon
(2015) laatimia erimerkinomaisia arviointikriteeristöjä poronhoidon osalta.
Taulukko 10-8. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Alttius muutoksille
Porotalouden rakenteet ovat vähäiset ja laitumet ovat kuluneita.
Suuri/Erittäin suuri

Porotalouden osuus paikallisesta yritystoiminnasta ja tuloista on pieni, poronhoidosta
vastaavien osuus on pieni. Poronhoidon kulttuuri on siis herkkä häviämään.
Porotalouden rakenteet ovat vahvat ja laitumet kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Kohtalainen

Porotalouden osuus paikallisesta yritystoiminnasta ja tuloista on
kohtalainen/huomattava ja poronhoidosta vastaavien osuus on kohtalainen.
Poronhoidon kulttuuri ei ole erityisen herkkä häviämään.
Porotalouden rakenteet on erittäin vahvat ja laitumet ovat erinomaisessa kunnossa.

Vähäinen

Porotalouden osuus paikallisesta yritystoiminnasta ja tuloista on suuri ja poronhoidosta
vastaavien osuus on suuri. Poronhoidon kulttuuri ei ole vaarassa hävitä.

Taulukko 10-9. Muutoksen suuruuden kriteerit poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta
>5-10 %, alentava vaikutus porolaituminen
laajuuteen paliskunnan alueella.
Tärkeisiin laidunkirtoreitteihin muutoksia.
Myytyjen porojen määrä vähenee selvästi, mikä
Suuri/ Erittäin suuri
alentaa selvästi porotalouden tuloja.
kielteinen muutos
Tärkeän erotus-/merkintäaidan menettäminen.
Porotalouden rakenteiden huomattava menettäminen.
2–5
%
suuruinen
alentava
vaikutus
porolaitumien laajuuteen paliskunnan alueella.
Osa laidunkierrosta muuttuu.
Kohtalainen kielteinen Myytyjen porojen määrä vähenee jonkin verran,
mikä alentaa jonkin verran porotalouden tuloja.
muutos
Tärkeän erotus-/merkintäaidan menettäminen
/ratkaisevia muutoksia porotalouden rakenteisiin.
<2 % muutos merkittäville laidunalueille.
Laidunkierto ei muutu.
Vähäinen kielteinen
Myytyjen porojen määrä ei merkittävästi muutu.
muutos
Vähäisiä muutoksia/menetyksiä porotalouden
rakenteisiin.
Hanke ei vaikutta porotalouden rakenteisiin tai
laitumiin.
Ei muutosta
Hanke ei vaikuta porotalouden kannattavuuteen.
Positiiviset muutokset laidunalueisiin/porotalouden rakenteisiin.
Myönteinen muutos
Porotalouden kannattavuus paranee.

Ajallinen kesto
Pysyvä tai pitkäkestoinen

Väliaikainen, mutta pitkäkestoinen

Lyhytkestoinen tai ajoittaninen

-

Pitkäkestoinen
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Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain poronhoitoon
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakennusvaiheessa hankkeen vaikutukset ovat todennäköisesti suurimmat poronhoidolle koko hankkeen elinkaaren aikana. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kuitenkin väliaikaisia, koska
rakentaminen on tuulipuiston elinkaaressa lyhyt ajanjakso. Tuulipuiston rakentamisen oletetaan kestävän ainakin kaksi kesäkautta.
Rakennusvaiheessa alueella liikkuu paljon ihmisiä ja työkoneita, jotka aiheuttavat uutta häiriötä poroille, jotka eivät ole tottuneet alueella tapahtuvaan toimintaan. Porot todennäköisesti karttavat
rakennusalueita, ainakin rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin rakentaminen on varmasti myös meluisinta maanrakennustöiden johdosta. Melu voi häiritä keväällä porojen vasomista hankealueen
eteläpuolella, jonne sijoittuu laaja vasomisalue (kevätlaidunalue). Syksyllä rakentaminen voi aiheuttaa
häiriötä pohjoisosan rykimäalueella. Melu voi karkottaa porot alueelta tai ainakin tehdä porojen kasaamisen erotusalueille hankalaksi (Ahmakangas, Satjana). Keväällä ja syksyllä hankealueella rakentaminen
voi aiheuttaa haittaa porojen siirtymiselle laidunalueilta toiselle, kun luontaiset kulkureitit kulkevat hankealueen suuntaisesti ja porot todennäköisesti etsivät rauhallisempia kulkureittejä. Tutkimusten
mukaan porot välttelevät hankealuetta eniten rakentamisaikana ja voivat kiertää sen jopa useiden kilometrien (3–5 km) etäisyydeltä. Hankealueen kiertäminen voi kuluttaa porojen energiavaroja enemmän
kuin normaalisti, josta seuraa porojen elopainon pienentyminen ja sitä kautta porotalouden heikentymistä (vähemmän tuotettavaa lihaa).
Rakentamisaikana hankealueella on paljon uusia avoimia alueita, joka voi houkutella etenkin hirvasporoja alueelle räkkäsuojaan. Rakennusvaiheessa alueella kaivetaan paljon (tienpohjat, voimaloiden
perustukset, maa-ainestenottoalueet). Avoimet kaivannot voivat aiheuttaa poroille vaaratilanteita, jos
ne pääsevät putoamaan kaivantoihin, eivätkä pääse niistä pois.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähköaseman rakentaminen muuttavat paliskunnan laidunalueiden
rakennetta ja yhtenäisyyttä. Alueen maankäyttö muuttuu tuulivoimatuotannon maankäyttöalueeksi,
joka ei poissulje alueen maankäyttöä poronhoidolta. Muuttuvan maankäytön myötä porojen
laiduntamiseen käytettävät maa-alat vähenevät ja alueen toiminta muuttuu suuresti, mikä voi vaikuttaa
porojen käyttäytymiseen ja sitä myötä poronhoitoon ja edelleen porotalouden kannattavuuteen. Porot
voivat palata rakenustöiden jälkeen tuulipuistoalueelle ja käyttää sitä edelleen laidunalueena. Näin on
käynyt tutkimusten mukaan useissa, etenkin pienemmissä, tuulivoimahankkeissa. Koska porojen
käyttäytymistä ei voi tarkasti ennustaa, on toiminnan aikaiset vaikutukset arvioitu
varovaisuusperiaatteella, eli olettaen etteivät porot laidunna ainakaan 500 m lähempänä
tuulivoimaloita.
Hankealue sijoittuu sekä Hirvasniemen, että Sallan paliskunnissa pääosin kesälaidunalueille. Alue on
rauhallista laidunaluetta, koska muu maankäyttö ja asutus ovat etäällä suunnitellusta tuulipuiston
alueesta. Etenkin Hirvasniemen paliskunnan osalta alue on koko paliskunnan rauhallisimpia
laidunalueita. Sallan paliskunnan osalta hyvät laidunalueet ovat jakautuneet laajalle koko paliskunnan
alueelle, mutta tuulipuiston alueella on merkitystä lähialueen poronomistajille. Tuulipuiston
pohjoisosat sijoittuvat Hirvasniemen syyslaidunalueelle, joka on tärkeä rykimisalue.
Koko hankealueesta muuttuvan maankäytön aluetta on 0,42–0,39 km² vaihtoehdosta riippuen
(voimalat, tiestö, sähköasema). Koko hankealue ei ole suoraan pois laidunalueista, mutta hankealuetta
voidaan pitää välittömänä vaikutusvyöhykkeenä, jolla porojen laidunnus voi estyä tai häiriintyä.
Vaikutusten arvioinnissa on laskettu koko hankealueen pinta-ala häiriintyväksi laidunalueeksi, jonka on
arvioitu olevan suoraan pois laidunalueista (humina, putoava lumi jne.).
Kaikki suunnitellut voimalat sijoittuvat kesälaidunalueelle molemmissa vaihtoehdoissa. Hankealueen
kohdalle sijoittuvan kesälaidunalueen kokonaislaajuus on Hirvasniemen paliskunnan puolella 280 km²
ja Sallan puolella 412 km². Kesälaidunta jää hankealueelle Hirvasniemessä 9,05 km² (3,2 %)ja Sallassa
1,05 km² (0,3 %). Rykimäalueelle sijoittuu vaihtoehdossa VE 1 seitsemän voimalaa ja vaihtoehdossa VE
2 kuusi voimalaa. Rykimäalueen laajuus on hankealueen kohdalla 57 km², josta 3,65 km² (6,4 %) jää
hankealueelle.
Laidunalueiden rajat eivät todellisuudessa ole yhtä tarkkoja, kuin kartalle piirrettyjä rajauksia tarkasteltaessa, mutta lukemat osoittavat kuitenkin suunnan mille alueille voimalat sijoittuvat.
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Kuva 10-7. Etenkin räkkäaikaan porot liikkuvat ja oleskelevat mieluusti avoimilla tiealueilla.
Hankealue kokonaisuutena pienentää koko Hirvasniemen paliskunnan laidunnettavaa maa-pinta-alaa
0,5 % ja Sallan paliskunnan laidunnettavaa pinta-alaa 0,04 %. Todellista käytettävää laidunalaa (pl. asutus, tiestö, pellot) hankealue pienentää Hirvasniemessä 0,6 % ja Sallassa 0,05 %. Koko hankealue ei
kuitenkaan vähennä laitumien määrää suorasti, vaan osa hankealueelle sijoittuvista laitumista säilyy
täysin rakentamattomina ja ovat edelleen käytettävissä laitumina, mikäli porot viihtyvät vielä voimaloiden läheisyydessä.
Tuulipuisto pienentää hankealueen kohdalle sijoittuvia kesälaitumia 3,2 % Hirvasniemessä ja 0,3 %. Sallassa. Hirvasniemessä hankealueelle sijoittuva syyslaidunalue vie 6,4 % koko syyslaitumen pinta-alasta.
Kyseiset kesä- ja syyslaitumet eivät ole paliskuntien ainoita kesä- ja syyslaitumia, mutta niillä voi olla
huomattava merkitys tämän alueen poronomistajille.
Tuulipuiston eteläisimmät voimalat sijoittuvat lähelle vasomisaluetta. Porovaatimet ovat herkkiä häiriöille vasomisaikana. Ruotsissa tehtyjen selvitysten mukaan porot välttävät voimaloiden läheisyyttä
vasomisaikana jopa kolmen kilometrin etäisyydelle. Jos porot välttelevät tuulivoimaloita vasomisaikana,
on vaarana, että porot jäävät laiduntamaan koko kesäksi huonommille laidunmaille.
Tuulivoimarakentamisen myötä avarat pystytyskentät ja raivatut tiet voivat muodostua räkkäsuoja-alueiksi etenkin hirvasporoille, joiden liikkuminen ja pysyminen alueella voi lisääntyä hankkeen myötä.
Tuulivoimapuiston huoltotiestö aurataan talvisin, mikä tulee ohjaamaan porojen kulkemista helppokulkuisille auratuille väylille. Porot voivat ajautua helpommin tiealueille, jolloin porokolareiden riski kasvaa.
Talvisin hankealueella tosin liikkuu vähän poroja, koska suurin osa poroista on tarhattuna talvella. Keväällä kuitenkin auratut tiet sulavat helpommin ja saattavat houkutella porot kulkemaan niitä pitkin.
Toisaalta parantuneet tiet voivat osaltaan helpottaa poronhoitotyötä.
Hankkeen rakentaminen voi vaikeuttaa porojen kuljettamista Ahmakankaan ja Satjanan erotusalueelle,
koska tuulipuisto sijaitsee lähellä erotusalueita ja voi jäädä juuri kuljetusreitille. Porot voivat joutua
kulkemaan pidempiä matkoja kuljettamisen aikana ja menettää elopainoa, joka vaikuttaa suoraan
heikentävästi poronlihan tuotantoon. Rakentaminen voi hankaloittaa myös paliskunnan kesämerkintää,
jos porot tulevat räkkäsuojaan tuulipuiston alueelle eivätkä laidunna suuressa tokassa. Lisääntyvät
avoimet alueet voivat hajottaa tokan helpommin ja porojen kasaaminen vaatii enemmän työtä.
Hirvasniemen ja Sallan paliskunnissa käytetään helikoptereita porojen kuljettamiseen ja ohjaamiseen.
Normaalilentojen aikana tuulivoimalat muodostavat lentoestealueen, jolloin helikoptereilla ei saa
väistämissääntöjen mukaan lentää 600 m:ä lähemmäksi voimaloita horisontaalisuunnassa ja
vertikaalisuunnassa etäisyyttä voimaloihin tulee olla 300 m. Porojen kuljettamisessa ja ohjaamisessa
helikoptereiden avulla on kuitenkin kyse erikoislennoista (porolennot), jolloin lentonopeudet ja –
korkeudet ovat alhaisia. Lentäminen voimala-alueella on mahdollista, jos sääolosuhteet sen
mahdollistavat ja lentämisessä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Lentoja operoivan yhtiön tulee
tehdä päätökset lentämisen turvallisuudesta. Siten voimalat hankaloittavat jossain määrin
helikoptereilla tehtävää porojen kuljettamista nykyiseen tilanteeseen nähden, mutta ei estä sitä täysin.
Paliskunnilta saadun tiedon mukaan osa poroista vaeltavat Sallan paliskunnan puolelta hankealueen
kautta luoteeseen kesälaitumille. Voimaloiden rakentaminen voi muuttaa kulkureittejä tai porot jäävät
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huonommille laidunalueille kesän ajaksi. Heikommilla laiduntavat porojen elopainot voivat jäädä alhaisemmiksi ja siten vaikuttaa porotalouden kannattavuuteen. Myös laitumet voivat kulua epätasaisesti.
Hankealueen parannetut tiet voivat houkutella alueelle enemmän liikennettä (virkistyskäyttö, metsästys), mikä lisää alueen rauhattomuutta sekä voi lisätä porovahinkoriskiä myös hankealueen
läheisyydessä. Myös porovarkaudet voivat lisääntyä parempien kulkuyhteyksien myötä.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulivoimahankkeen lopettamisvaiheessa syntyvät vaikutukset ovat samansuuntaisia kuin rakentamisvaiheessa. Voimalat puretaan alueelta, mutta tiestö säilyy muuttumattomana. Mikäli voimaloiden
perustukset ja kaapelit jätetään maahan, aiheutuu purkutöistä vähemmän melua ja liikennettä alueella,
kuin jos kaikki rakenteet kaivetaan ylös ja kuljetetaan pois. Melusta ja liikenteestä johtuen, voidaan
olettaa porojen välttelevän aluetta purkutöiden aikana ja hakeutuvan muille alueille. Muille reiteille ja
alueille ajautuminen aiheuttaa vastaavia vaikutuksia kuin toiminnan aikana. Purkutöiden oletetaan olevan kestoltaan lyhytaikaisempia kuin hankkeen rakentaminen. Vaikutukset ovat siten lyhytkestoisia ja
väliaikaisia, joskin kohtalaisen voimakkaita. Tuulipuiston toiminnan lopettamisen jälkeen alue on jälleen
laajemmin käytettävissä porojen laidunnukseen. Alueelle jää avoimia kenttiä, joilla ei ole enää meluhaittaa (voimaloiden humina), mikä voi lisätä alueen houkuttelevuutta etenkin räkkäaikana.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys poronhoidolle tuulipuiston vaihtoehdoissa
Hankealueen merkitys poronhoidollisesti on tärkeämpi Hirvasniemen paliskunnalle, kuin Sallan paliskunnalle, koska alueet ovat rauhallisimpia laidunalueita koko paliskunnassa. Hankealueen pieni koko
suhteessa koko paliskuntien kokoon kuitenkin lieventää vaikutuksen merkittävyyttä molemmissa paliskunnissa. Hankealueelle johtavan tiestön parantaminen helpottaa osin poronhoitotöitä. Räkkäsuojan
parantuessa, etenkin hirvasporot voivat käyttää aluetta enemmän kuin aikaisemmin, jolloin hankkeella
on lievä positiivinen vaikutus poronhoitoon. Kohteen alttiusmuutoksille on kohtalainen ja alueelle kohdistuvat muutokset poronhoidon näkökulmasta ovat molemmissa vaihtoehdoissa vähäisiä tai enintään
kohtalaisia. joten hankkeen vaikutukset poronhoidolle ovat kokonaisuutena arvioitu vähäisiksi.
Vaikutukset poronhoitoon
VE 1
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston osuus koko paliskunnan
laidunnettavasta pinta-alasta on Hirvasniemessä
noin 0,6 % ja Sallassa noin 0,05 %. Tuulipuisto
pienentää kesälaitumen pinta-alaa 3,2 %
Hirvasniemessä ja 0,3 % Sallassa ja syyslaitumen
pinta-alaa 6,4 % Hirvasniemessä.
Hirvasniemen paliskunnan alueelle rakennetaan 15
voimalaa ja Sallan paliskunnan alueelle 2 voimalaa.
Tuulipuisto voi vaikeuttaa porojen siirtämistä
erotusaitoihin ja lisätä siten poronhoidon
kustannuksia.
Tuulipuisto muuttaa laidunalueen luonnetta
merkittävästi.

10.6

VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston osuus koko paliskunnan laidunnettavasta
pinta-alasta on Hirvasniemessä noin 0,6 % ja Sallassa
noin 0,05 %. Tuulipuisto pienentää kesälaitumen pintaalaa 3,2 % Hirvasniemessä ja 0,3 % Sallassa ja
syyslaitumen pinta-alaa 6,4 % Hirvasniemessä
Hirvasniemen paliskunnan alueelle rakennetaan 14
voimalaa ja Sallan paliskunnan alueelle 1 voimala.
Tuulipuisto voi vaikeuttaa porojen siirtämistä
erotusaitoihin ja lisätä siten poronhoidon
kustannuksia.
Tuulipuisto muuttaa laidunalueen luonnetta
merkittävästi.

Sähkönsiirron vaikutukset poronhoitoon
Nuolivaaran tuulivoimahankkeessa on tarkasteltu neljää vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä VE A, VE B,
VE C ja VE D. Voimajohtojen rakentaminen pirstoo porojen laidunalueita ja vähentää suoraan laidunalueiden määrää ja laatua, kun johtoalue raivataan 26 m:n leveydeltä. Voimajohdot voivat myös vaikeuttaa
porojen ohjaamista ja kuljettamista erotusaitoihin, kun tokat saattavat hajaantua avoimilla johtokäytävillä. Porot eivät mieluusti oleskele voimajohtojen alla, jolloin voimajohtojen rakentaminen voi muuttaa
porojen laidunkäyttäytymistä.
Voimajohtojen rakentaminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin poronhoitotöille. Jos johtoalueelta raivattavat puut jäävät pitkiksi kannoiksi, ne voivat muodostaa esteitä ja vaaratilanteita moottorikelkalla ja
mönkijöillä tehtävissä poronhoitotöissä. Lähtökohtaisesti korkeita kantoja ei jätetä, koska ne hankaloittavat myös voimajohdon kunnossapitoa. Avoimet johtoaukeat voivat lisätä alueella liikkuvien määrää,
koska ne tarjoavat avoimia väyliä mm. moottorikelkkailijoille ja hiihtäjille.
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Rakennusvaihe
Voimajohtojen rakentaminen etenee voimajohdon alueella vaiheittain. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tällöin paikallisia ja lyhytaikaisia, kun rakentaminen siirtyy koko ajan eteenpäin. Voimajohdon
rakentaminen tehdään pääsääntöisesti talvityönä, jolloin suurin osa poroista on tarhattuna. Kesäaikaisesta rakentamisesta aiheutuva melu voi häiritä poroja ja ne voivat muuttaa kulkureittejä ja
laidunnusalueita rakentamisen ajaksi. Tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että porot ovat palanneet
suhteellisen nopeasti takaisin voimajohdon läheisyyteen laiduntamaan rakennustöiden päättymisen jälkeen.
Rakennusvaiheen vaikutukset poronhoidolle jäävät vähäisiksi ja ovat kestoltaan väliaikaisia.
Toiminnan aikaiset
VE A
Sähkönsiirtoreitti hankealueelta sähköasemalle on pituudeltaan noin 22 km. Raivattavaa aluetta tulisi
olemaan noin 1,01 km². Raivattavat alueet eivät ole suoraan pois laidunten käytöstä, mutta alueiden
olosuhteet ja ravintokasvit muuttuvat. Porot eivät myös mielellään vietä pitkiä aikoja johtoalueilla. Ravintokasvien muutokset voivat ulottua myös johtoalueen reunamille valo-olosuhteiden muutosten
myötä.
Sähkönsiirtoreitti ei sijoittuu alkuosasta Pahkakummun tielle saakka kesälaidunalueelle ja alkuosasta
syyslaidunalueelle. Linjaus halkoo myös kevätlaidunaluetta Tunturipalon ja Hankamaan välissä. Voimajohdon rakentaminen voi muuttaa porojen laidunkäyttäytymistä, koska porot välttelevät johtoalueita.
Etenkin voimajohdon sijoittumien keskelle vasomisaluetta, voi haitata alueella tapahtuvaa vasontaa.
Muutoin voimajohdon rakentamisella ei ole vaikutuksia poronhoidon rakenteisiin Hirvasniemen tai
Pyhä-Kallion paliskuntien alueella. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat pääosin Hirvasniemen paliskunnan alueelle. Pyhä-Kalliossa linjaus sijoittuu entuudestaan häiriöityneelle paliskunnan osalle.
VE A:n alttius muutoksille poronhoidon näkökulmasta on kohtalainen ja muutokset ovat kohtalaisia. VE
A:n kokonaisvaikutus poronhoitoon on kohtalainen.
VE B
Sähkönsiirtoreitti hankealueelta on pituudeltaan noin 16 km. Raivattava alue tulisi olemaan noin 0,72
km². Johtoalueet olisivat vielä laidunkäytössä, mutta niiden olosuhteet muuttuisivat ja ne pirstaloivat
yhtenäisiä laidunalueita (ks. VE A). Sähkönsiirtoreitti sijoittuu tuulipuiston hankealueen eteläpuolelta
Nälkämävaaraan asti laajan kevätlaidunalueen (vasomisalue) reunalle. Voimajohto voi vähentää porojen vasontaa johtoalueen läheisyydessä. Voimajohto voi vaikeuttaa porojen kuljettamista ja ohjaamista
Ahmakankaan erotusaitaan. Voimajohto sijoittuu lähelle Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien rajaa, jota
ei ole aidattu. Mikäli porot välttelevät johtoalueella olemista, voi johtoalue ehkä vähentää porojen kulkemista paliskuntien välillä, jolloin vaikutus poronhoitoon voisi olla lievästi positiivinen.
VE B:n alttius muutoksille on kohtalainen ja muutokset alueella vähäisiä. VE B:n kokonaisvaikutus poronhoitoon on vähäinen.
VE C
Sähkönsiirtoreitti hankealueelta sähköasemalle on pituudeltaan noin 18 km. Raivattavaa aluetta tulisi
olemaan noin 0,83 km². Raivattavat alueet eivät ole suoraan pois laidunten käytöstä, mutta alueiden
olosuhteet ja ravintokasvit muuttuvat ja laidunalueet pirstoutuvat. (ks. VE A/VE B). Linjaus ei sijoitu
erityisille laidunalueille, mutta linjauksen alue on merkitty ohutlumiseksi alueeksi, jolla on merkitystä
talvi ja kevätajan laiduntamiselle, kun lumi sulaa alueelta nopeammin. Linjaus sijoittuu alueille, joiden
lähistöllä on entuudestaan häiriötekijöitä porojen laiduntamisen näkökulmasta (mm. asutusta, lomasutusta, tiestöä, nykyistä johtoaluetta). Voimajohto voi vaikeuttaa porojen kuljettamista ja ohjaamista
Ahmakankaan erotusaitaan. Voimajohdon haitalliset vaikutukset kohdistuvat pääosin Sallan paliskunnan alueelle.
VE C:n alttius muutoksille poronhoidon näkökulmasta on vähäinen (olemassa olevat häiriöt, laajat hyvät
laitumet) ja muutokset ovat kohtalaisia. VE C:n kokonaisvaikutus poronhoitoon on vähäinen.
VE D
Sähkönsiirtoreitti hankealueelta on pituudeltaan noin 26 km. Raivattava alue tulisi olemaan noin 1,19
km². Johtoalueet olisivat vielä laidunkäytössä, mutta niiden olosuhteet muuttuisivat ja ne pirstovat yhtenäisiä laidunalueita (ks. VE A/VE B). Linjaus sijoittuu lähes koko matkalla erityisille laidunalueille ja on
poikittain porojen luontaisiin laidunkiertosuuntiin nähden, mikä voi häiritä porojen luontaista liikkumista ja muuttaa käytettäviä reittejä. GPS-tietojen mukaan alueella laiduntaa paljon poroja kesäaikaan.
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Laidunalueen muutokset voivat aiheuttaa laitumien epätasaista kulumista ja muutoksia laidunalueiden
käyttöön. Linjauksen loppuosalla se sijoittuu jo olemassa olevan voimajohdon rinnalle, mikä osaltaan
vahvistaa johtoalueen estevaikutusta, mutta sijoittuu jo olemassa oleville häiriöalueille.
VE D:n alttius muutoksille on kohtalainen ja muutokset alueella kohtalaisia. VE D:n kokonaisvaikutus
poronhoitoon on kohtalainen.
Purkaminen ja toiminnan lopettaminen
Voimajohdot voivat jäädä tuulivoimatuotannon jälkeen muuhun käyttöön, jolloin tuulivoimatoiminnan
lopettaminen ei aiheuta muutoksia poronhoitoon. Jos voimajohdot puretaan käytön jälkeen pois, aiheutuu purkamisesta melua ja kasvillisuuden väliaikaista tuhoutumista. Vaikutukset ovat lyhytkestoisia
ja väliaikaisia. Purkutöiden aikana porot todennäköisesti välttelevät purkualueita syntyvän melun ja liikenteen vuoksi.
Voimajohtojen purkamisen jälkeen kasvillisuus saa palautua ennalleen, mutta palautuminen hanketta
edeltäneeseen tilaan voi vielä pitkään. Porot voivat myös ajautua käyttämään helppokulkuisempaa raivattua johtoaluetta, jolloin laitumet voivat kulua epätasaisesti.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Sähkönsiirron vaikutukset poronhoitoon
VE A
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus on 22 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin 1,01 km², jolla laidunalueiden
olosuhteet muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu suurelta osin
muokkaamattomille laidunalueille, paitsi PyhäKallion paliskunnan osalla.

VE B
Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus on 16 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin 0,72 km², jolla laidunalueiden
olosuhteet muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu lähes kokonaan
muokkaamattomille laidunalueille
Sähkönsiirtoreitti sivuaa vasomisaluetta.

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu alkuosaltaan kesälaidunja syyslaidunalueelle sekä halkoo pientä
vasomisaluetta linjauksen keskivaiheilla.
VE C
Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus on 18 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin 0,83 km², jolla laidunalueiden
olosuhteet muuttuvat.

VE D
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus on 26 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin 1,19 km², jolla laidunalueiden
olosuhteet muuttuvat.

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu laidunalueille, joiden
läheisyydessä on jo häiriöalueita.

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu lähes koko matkalla
erityisille laidunalueille, joilla ei ole juurikan nykyisiä
häiriötekijöitä.

Sähkönsiirtoreitti ei sijoitu erityisille laidunalueille,
mutta ohutlumisille alueelle.

10.7

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulipuiston alue on suhteellisen pieni verrattuna molempien paliskuntien käytössä olevaan
laidunpinta-alaan. Tuulivoimaloiden vähentäminen ei sinänsä vähennä poronhoitoon aiheutuvia
vaikutuksia. Voimaloiden sijoittelulla voidaan hieman vähentää poronhoitoon aiheutuvaa haittaa siten,
että tuulipuiston keskelle jätetään hieman laajempi aukko, jossa voimaloita ei ole. Tällä helpotetaan
porojen liikkumista laidunalueiden välillä, sekä helpotetaan porojen kasaamista erotusaitoihin.
Rakentaminen tulisi ajoittaa hankealueella siten, ettei se häiritse kiivainta vasomisaikaa, jolloin syntyvät
haitat vähentyisivät. Voimajohtoalueilla puiden hakkuut tulisi tehdä lumettomana aikana, jolloin
estetään korkeiden, vaaratilanteita aiheuttavien, kantojen syntyminen.
Poronhoidolle aiheutuvaa haittaa rakennusvaiheesa voidaan lieventää ja vähentään riittävällä
yhteydenpidolla paliskunnan kanssa, jolloin tarvittavat poronhoitotyöt voidaan sovitella parhaiten
yhteen rakennustoimenpiteiden kanssa.
Hankkeen toteutuessa ja haittojen ilmentyessä haittojen lieventäminen tulisi tehdä korvausmenettelyin
ja hankkeesta vastaavan sitouttamisella uusien suojarakenteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
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Haittoja voisi lieventää rakentamalla tarvittavia suoja-aitoja viljelyksille. Porojen pysymistä alueella
voitaisiin edistää myös ruokinnalla, jolla pyritään estämään porojen vaeltaminen muille laidunalueille.
Todellisten haittojen korvaaminen edellyttää aktiivista seurantaohjelmaa. Porojen GPS-seurantapannat
auttavat siinä, jotka ovat jo käytössä alueella. Niiden lisäksi myös paliskunnan tulee tehdä jatkuvaa
seurantaa omilla alueillaan vuosittaisista olosuhteista ja hankkeen vaikutuksista. Seurannasta tulee
sopia selkeästi etukäteen paliskunnan kanssa.
10.8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Tärkein epävarmuustekijä vaikutustenarvioinnissa on, ettei porojen käyttäytymistä tuulivoimatoiminnan rakentamisen ja toiminnan aikana voida ennustaa. Tässä vaiheessa ei ole syntynyt vielä riittävästi
kokemuksia laajoista poronhoitoalueille sijoittuvista tuulivoimahankkeista, joiden pohjalta tiedettäisiin
miten porot suhtautuvat tuulivoimahankkeiden aiheuttamiin olosuhdemuutoksiin. Kaikki porot ovat
myös yksilöitä, joiden käyttäytymistä ei voi yleistää kaikkiin sopiviksi.
Vaikutusten arviointi porotalouteen on hyvin epävarmaa, kun ei tiedetä miten laidunalueiden muutokset lopulta vaikuttavat poronhoitoon ja porojen tuottavuuteen. Lisäksi porotalouden vaikutukset voivat
keskittyä paliskunnassa ainoastaan muutamien poronomistajia koskeviksi, jolloin suhteelliset vaikutukset ovat suuremmat yksittäisiä poronomistajia kohtaan kuin koko paliskunnanalueella keskimäärin.

10.9

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Vaikutusten arvioimikseksi poronhoitoon on haastateltu paliskunnan edustajia, tehty laskelmia
maankäytön ja laidunten pinta-alamuutoksista, käytetty tietoja porojen GPS-paikannuksista sekä tehty
karttatarkasteluja POROT-aineiston tietoihin perustuen.
Nuolivaaran tuulipuisto sijoittuu Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien kesälaidunalueille. Tuulipuiston
pohjoisosat ovat myös syyslaidunaluetta molemmissa paliskunnissa. Tuulipuisto vähentää
Hirvasniemen alueelle sijoittuvaa kesälaidun alaa 3,2 % ja Sallan kesälaidunta 0,3 %. Syyslaidun alue
pienenee Hirvasniemen puolella 6,4 % (varovaisuusperiaatteella laskettuna).
Hankkeen merkittävin vaikutus poronhoitoon on häiriöttömän laidunalueen luonteen muuttuminen
tuulivoimatuotantoalueeksi, joka voi karkottaa porot muille alueille laiduntamaan ja aiheuttaa
enemmän työtä poronhoitajille.
Kokonaisuutena tuulipuiston aiheuttamat vaikutukset poronhoitoon on arvioitu vähäisiksi tai
kohtalaisiksi molemmissa vaihtoehdoissa.
Hankkeen vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit muuttavat laidunalueita kohtalaisesti ja aiheuttavat vähän
tai kohtalaisesti haittaa poronhoidolle.

•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista poronhoitoon
Tuulipuisto sijoittuu pääosin Hirvasniemen paliskunnan alueelle. 1-2 voimalaa sijoittuu Sallan paliskunnan alueelle. Paliskuntien välillä ei ole esteaitaa.
Tuulipuisto sijoittuu paliskuntien kesä- ja syyslaidunalueille. Hankealueella ei ole poronhoidon kiinteitä rakenteita.
Tuulipuisto pienentää vähäisessä määrin käytettäviä laidunalueita, mutta muuttaa häiriöttömän laidunalueen laidunolosuhteita (voimaloiden humina, varjon vilkkuminen,
lentoestevalot)
Tuulipuisto voi hankaloittaa porojen kuljettamista ja kasaamista erotusaitoihin (Satjana, Ahmakangas) ja lisätä siten poronhoidon kustannuksia.
Etenkin rakentamisaikana porovahinkoriskit kasvavat lisääntyvän liikenteen myötä.
Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat Hirvasniemen, Sallan ja Pyhä-Kallion paliskuntien alueille.
Voimajohdon raivaaminen vähentää käytettävissä olevaa laidunpinta-alaa, pirstoo yhtenäisiä laidunalueita sekä muuttaa laidunalueiden luonnetta.
Avoimet voimajohtoalueet voivat hankaloittaa poronhoitotyötä ja porot välttelevät avoimia
johtoaukeita.
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METSÄSTYS JA RIISTALAJIT

11.1

Riistalajisto ja metsästys

11.1.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Tietoa alueen riistaeläinkannoista ja sen merkityksestä metsästysmaina kerättiin alueella toimivalta
metsästysseuralta (Koillis-Kemijärven Erämiehet ry). Hankkeesta vastaavan ja metsästysseuran edustajien välillä järjestettiin tapaaminen metsästysseuran talvikokouksen yhteydessä 28.2.2016. Tiedot
alueen riistalajistosta perustuvat talvikokouksessa käytyyn keskusteluun sekä erilliseen Kemijärven Yhteismetsän toiminnanjohtaja Risto Junttilan kanssa 29.2.2016 käytyyn keskusteluun.
Alueella esiintyvistä riistalinnuista ja muusta lajistosta saatiin tietoa vuosien 2015–2017 aikana toteutettujen maastoinventointien yhteydessä. Metsojen soidinpaikkoja selvitettiin erillisselvityksellä v.
2015. Maastokäyntien yhteydessä kiinnitettiin huomiota riistaeläinten esiintymiseen alueella ja lajien
kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin.
Tuulipuistohankkeen sähkönsiirtoreittien vaikutuksia metsästykseen ja riistaeläimiin on arvioitu erikseen hirvieläinten ja muiden riistalajien kohdalta. Lisäksi metsoon kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu
omana kokonaisuutena. Arviointi on tehty maisema- ja lähiympäristötasolla ja sen tavoitteena on arvioida hankkeesta riistakantoihin paitsi paikallisesti myös laajemmin heijastuvia mahdollisia vaikutuksia.
Hankkeen vaikutuksia metsästyksestä saataviin kokemuksellisiin ja virkistyksellisiin arvoihin on arvioitu
myös erikseen.
11.2

Nykytilankuvaus
Hankealue sijoittuu Kemijärven ja Sallan riistanhoitoyhdistyksien toimialueille. Nuolivaaran hankealue
kuuluu lähes kokonaisuudessaan Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:n toiminta-alueeseen.
Kemijärvelle sijoittuvien alueiden osalta metsästysoikeudet kuuluvat Kemijärven yhteismetsälle. Yhteismetsän osuuskunta myy pienriistaoikeuksia osakkailleen sekä osuuskunnan ulkopuolisille vieraille.
Hirvenmetsästysoikeudet huutokaupataan syksyisin niistä kiinnostuneiden hirvenmetsästysseurueiden
kesken. Hankealueen Sallan kunnan alueelle sijoittuvan osan metsästysoikeudet kuuluvat Metsähallitukselle. Sallan kunnan alueella riistahoitomaksun suoritettuaan paikalliset metsästäjät voivat
metsästää ilmaiseksi omassa kunnassaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla (Metsästyslaki 8 §).
Metsähallitus arvioi, kuinka laajaa kuntalaisten metsästys on ja päättää sitten metsästyslupien myynnistä muilla paikkakunnilla asuville metsästäjille. Lisäksi Sallan kunnan alueella sijaitsevien Jaurun
Erästäjien metsästysvuokra-alueet rajautuvat hankealueeseen sen pohjoisosassa ja Kursun Erän sen
eteläosassa. Pelkosenniemen kunnan alueella hankealueen pohjoiskärkeen rajautuu Saunavaaran Erästäjien metsästysvuokra-alueet.

11.2.1

Alueen riistakannat
Maastokäyntien yhteydessä tehdyt havainnot.
Maastokäyntien yhteydessä hirvieläimistä havaittiin varsin runsaasti merkkejä hirven (Alces alces) esiintymisestä hankealueella. Riistalinnuista maastokäyntien yhteydessä tehtiin havaintoja pyystä (Tetrastes
bonasia), metsosta (Tetrao urogallus), teerestä (Tetrao tetrix) ja riekosta (Lagopus lagopus). Metson
soidinpaikkoja sijoittuu hankealueella havaintojen mukaan Pohjukankummun alueelle.
Maastokäyntien yhteydessä havaittiin myös merkkejä jäniseläinten (Lepus sp.) esiintymisestä, metsäalueella jänikset lienevät enimmäkseen metsäjäniksiä (Lepus timidus). Suurpedoista hankealue sijoittuu
karhun (Ursus arctos), suden (Canis lupus) ja ilveksen (Lynx lynx) levinneisyysalueille. Lisäksi hankealueella todennäköisesti esiintyy jälkihavaintojen perusteella pienpedoista kettu (Vulpes vulpes), supikoira
(Nyctereutes procyonoides) ja mahdollisesti myös minkki (Neovison vison). Myös näätä (Martes martes)
sekä riistalinnuista sepelkyyhky (Columba palumbus) esiintyvät hankealueella. Sorsalinnuille (Anatidae
sp.) alueella ei ole erityisen soveltuvia elinympäristöjä lukuun ottamatta sähkönsiirtoreitin varrella olevia suoaltaita.
Riistakolmiot, metsäkanalinnut, hanhet
Riistakolmiot ovat riistakantojen seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivun pituus on neljä kilometriä ja laskentalinjan kokonaispituus 12 km. Kolmiot
säilyvät samoina vuodesta toiseen, laskentalinjoilla tapahtuvista muutoksista huolimatta. Kesälaskennassa keskitytään kanalintuihin ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.
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Nuolivaaran alueelle sijoittuvasta Langanhaaran riistakolmiosta ei ollut saatavissa tuoreita tietoja (kevät
2016). Koillis-Kemijärven Erämiesten metsästysalueella jotkin kolmiolaskennat ovat jääneet tekemättä,
koska laskijoita ei ole ollut tarpeeksi. Myös Langanhaarassa saattaa olla sama tilanne, jonka vuoksi tietoa sieltä ei ole saatu.
Metsäkanalintukantojen kannankehitys on ollut Nuolivaaran alueella laskeva jo useamman vuoden
ajan. Nuolivaaran alue ei nykyisellään ole merkittävä linnunpyyntialue johtuen juuri kantojen laskusta.
Metsäkanalintuja on alueella viime vuosina ollut vähemmän, kun avohakkuualueet ovat metsittyneet.
Riekkoja on tavattu siellä täällä avosoilla, mutta vaarat ovat poikkeuksellisen reheviä ja kasvavat kangasta ja tiheää puustoa, eikä niillä ole karuja kivikkoisia rinteitä, joissa riekot viihtyisivät. Metsoa on
tavattu Nuolivaarassa jonkin verran.
Saatujen tietojen mukaan metsähanhien (Anser fabalis) muuttoreitti kulkee hankealueen yli koillis-lounaissuunnassa. Hankealueen lähellä on myös soita ja lampia, joissa hanhia kerrotaan usein tavatun.
Hanhia tavataan etenkin Saukkoaavalla ja Toljamonlammella hankealueesta länteen.
Saatujen tietojen mukaan myös tundrahanhia muuttaa hankealueen kautta, mutta tundrahanhienkaan
päämuuttoreitit eivät kulje hankealueen kautta BirdLife Suomen julkaiseman raportin mukaan.
Hirvikanta
Nuolivaaran alueella on hirviä ympäri vuoden ja lajilla on hankealueen läheisyydessä sekä kesä- että
talvilaitumia. Hirvillä on havaittu jonkin verran vuodenaikoihin sidoksissa olevaa liikehdintää. Hirvien
liike on pääasiassa pohjois-eteläsuuntaista mutta jonkin verran myös kaakkois-lounaissuuntaista. Keväällä liike on Kemijärveltä koilliseen Pahkakummun maantien yli Sallan-Pelkosenniemen puolelle ja
talvella vastakkaiseen suuntaan. Nuolivaaran lohkolla on ammuttu vuosittain 2–3 hirveä. Nuolukiviä on
hankealueen läheisyydessä ainakin kolme ja ne on asetettu korpeen Pohjukankummun ja Kaikonvaaran
väliin lähelle tietä.
Suurpedot
Kemijärven-Sallan alueilla tavattavat karhut talvehtivat pääasiassa Venäjän puolella. Sallan kautta on
havaittu tulevan jopa yli 20 karhua keväällä kesäksi Suomen puolelle. Karhut tulevat keväällä Pahkakummun kautta ja asuvat kesän Nuolenkairassa, Nuolivaran, Kalkiaisjoen ja Kummunjärven alueilla,
syksyllä ne nousevat syömään marjoja vaaroille (Kaihua, Pahavaara, Kummunvaara). Syksyllä karhut liikkuvat etelään maantie 5:n yli Käsmäjokivarteen ja siitä edelleen jokivartta ylös Sallan kautta Venäjälle
talvehtimaan.
Myös Nuolivaaran alueella liikkuu karhuja. Vuonna 2014 alueelta kaadettiin kaksi karhua, toinen Petäjäselän puolelle Koillis-Kemijärven Erämiesten metsästysalueelle, toinen Kummunjärven puolelle.
Vuonna 2013 kaadettiin ainakin yksi karhu Hirvas-Nuolesta luoteeseen päin sijoittuvalla alueella.
Nuolivaaran alueella sudet ovat harvinaisia ja niitä tapaa pääasiassa alkutalvesta, jolloin ne ovat läpikulkumatkalla. Ilveksiä alueella on myös suhteellisen vähän, Sallan puolella niitä tavataan enemmän. Viime
aikoina ilveshavaintoja on kuitenkin tehty useammin myös Kemijärven puolella. Ahmoja alueella ei tavata, vaikka ne voivatkin joskus kulkea alueen läpi.
Sähkönsiirtoreitit

11.3

Sähkönsiirtoreittien riistaeläinkannat ovat varsin samankaltaiset itse tuulipuistoalueen kanssa. Riistan
kannalta keskeisinä alueina nousivat esiin laajat suoalueet kuten Ahma-aapa ja Vuostimon seudut.
Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

11.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Nuolivaaran hankealue sekä vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin syrjäisille ja luonnonoloiltaan rauhallisille seuduille, joilla ihmistoiminnan aiheuttama häiriö on varsin vähäistä. Kuitenkin
mm. metsänkäsittely ja tiestön käyttö aiheuttavat jo nykyiselläänkin häiriövaikutuksia alueen riistalajistolle sekä muulle eläimistölle. Rakentamistoimenpiteet voivat lisätä elinympäristöjen pirstoutumista ja
heijastua tätä kautta myös riistalajiston kantoihin ja eläinten käyttämiin kulkureitteihin ja esim. hirvieläinten laidunalueiden sijoittumiseen.
Elinympäristöjen muuttuminen ja osittainenkin pirstoutuminen voivat heikentää myös suoraan joidenkin lajien kohdalla niiden esiintymismahdollisuuksia. Näin on käynyt esimerkiksi metsäkanalinnuilla,
joiden kannat ovat laskeneet Nuolivaaran alueella johtuen osin alueen metsänkäsittelytoimenpiteistä.
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Taulukko 11-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
”Vaikutustyyppi”
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

• Luontaisten kulkureittien häiriintyminen

• Syrjäinen elinalue, vähän ihmisvaikutuksia

• Ravinnonhankinta-alueiden muuttuminen

• Luonnontilaiset tai luonnontilaisenkaltaiset
elinympäristöt

• Häiriön lisääntymisen heijastuminen luontaiseen käyttäytymiseen
• Metsästyskokemuksen muutos

11.3.2

• Erityisesti arat riistaeläimet (suurpedot, hirvi,
metsähanhi)
• Erämaisuuden väheneminen

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteereinä on riistan ja metsästyksen osalta huomioitu sekä itse
riistalajistoon että hankealueen metsästyskäyttöön soveltuvuuteen liittyviä näkökohtia. Merkittävyyttä
arvioitaessa on huomioitu alueen riistakantojen rakenne ja kannankehityksen yleiset kehityssuunnat
suhteessa alueen nykyiseen biotooppirakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmishäiriön aiheuttamiin
vaikutuksiin. Myös mm. suurpetojen esiintymisen runsaus hankealueella sekä sen vaikutusalueella on
huomioitu vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa.
Metsästyksen osalta merkittävyyden arviointikriteereinä on huomioitu mm. alueen saavutettavuus sekä
nykyiset metsästysmäärät ja ennakoitavissa olevat kehityssuunnat metsästäjien määrässä tarkasteltavalla alueella.

11.4

Hankkeen vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen

11.4.1

Vaikutusten tunnistaminen
Riistalajeihin kohdistuu samankaltaisia vaikutuksia kuin muuhunkin eläimistöön ja lintuihin. Tunnistettavissa olevat vaikutukset koostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaisesta häiriövaikutuksesta ja
tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähkösiirron rakentamisesta aiheutuvista muutoksissa elinympäristössä.
Tuulipuistojen keskeisimmät tunnetut vaikutukset riistanisäkkäisiin on esitetty taulukossa 11–2.
Sähkönsiirtoreitit
Metsäalueilla maasto muuttuu uusien sähkönsiirtoreitteihin liittyvien maastokäytävien osalta puuttomaksi johtokäytävän osalta. Riistaeläimiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiassa rakentamisen
ja toiminnan aikana aiheutuvista elinympäristön muutoksista.

11.4.2

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset vaikutukset riistaeläinkantoihin
Rakentamisen aikaiset suorat vaikutukset riistaeläimiin ja niiden elinympäristöihin arvioidaan vähäisiksi.
Rakentamisesta aiheutuva häiriö on paikoin voimakasta, mutta kestoltaan lyhytaikaista. Rakentamisesta aiheutuva häiriö voi häiritä metsäkanalintujen pesintää, mikäli rakennustoimet sijoittuvat
pesäpaikon ja/tai varhaisen poikueympäristön välittömään läheisyyteen. Rakentamisesta aiheutuvasta
häiriöstä voi myös olla haitallista vaikutusta metson tai teeren soidinkäyttäytymiseen, mikäli toimet sijoittuvat soidinpaikkojen välittömään läheisyyteen.
Tunnettujen metson soitimien välittömiin lähiympäristöihin ei ole suunniteltu rakennustoimia. Mikäli
tuulivoimapuiston rakennustoimet ajoittuvat metson soidinaikaan kevättalvelle, maalis–toukokuuhun,
voi niistä periaatteessa aiheutua vähäisiä haitallisia vaikutuksia soitimeen. Mahdollisia haitallisia vaikutuksia lieventää se, että metson soidin tapahtuu joko iltamyöhällä tai aamuyöllä, jolloin rakennustoimia
ei todennäköisesti ole käynnissä.
Voimalapaikat sijoittuvat varsinaisten soidinalueiden ulkopuolelle ja niiden rakentamisesta lajille aiheutuvan häiriön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan vähäinen.
Tuulipuiston rakentamisen aikaiset häiriöt voivat vähentää suurriistaa hankealueelta mutta vaikutuksen
arvioidaan olevan lyhytkestoista ja ulottuvan melko pienelle alueelle. Suurpedot ovat herkkiä rakentamisen aikaiselle häiriölle (Berger 2007) ja niiden arvioidaan välttävän hankealuetta rakennustöiden
aikana. Varsinkin karhu ja susi tunnetusti välttelevät ihmisen säännöllisesti käyttäviä alueita (George &
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Croocs 2006). Pienpetoihin vaikutukset arvioidaan vähäisemmiksi. Varsinkin kettu ja supikoira ovat sopeutuneet elämään ihmisasutuksen läheisyydessä sekä muissa ihmisen muuttamissa elinympäristöissä.
Taulukko 11-2. Tuulipuistojen keskeiset riistanisäkkäisiin kohdistuvat vaikutusmekanismit (Helldin ym.
2012).

Pienemmät nisäkkäät

Hirvieläimet

Suuret petoeläimet

Vaikuttava tekijä

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

Vaikutuksen laatu ja
voimakkuus
(negatiivinen,
positiivinen)

Vaikutusalueen
laajuus

Vaikutuksen
kesto

Rakennusaikainen
häiriö

2

Negatiivinen, kohtalainen tai voimakas

Pieni

Riippuvainen rakennusvaiheen
pituudesta

Tuulipuiston toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

1

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Pitkä

Huoltoliikenne ja
virkistyskäyttö

2

Negatiivinen, heikko tai
kohtalainen

Laaja

Pitkä

Huoltoteiden este
/ käytävävaikutus

2

Negatiivinen tai positiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

Rakennusaikainen
häiriö

2

Negatiivinen, kohtalainen tai voimakas

Pieni

Riippuvainen rakennusvaiheen
pituudesta

Tuulipuiston toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

1

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Pitkä

Huoltoliikenne

2

Negatiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

Virkistyskäytön ja
vapaa-ajan liikenne

2

Negatiivinen, heikko tai
kohtalainen

Laaja

Pitkä

Elinympäristöjen
muutos

2

Negatiivinen tai positiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

Huoltoteiden este
/ käytävävaikutus

2

Negatiivinen tai positiivinen, heikko

Laaja

Pitkä

Voimalinjat ja voimajohtoaukeat

2

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Pitkä

Tuulipuiston toiminnan aikainen
melu ja muu häiriö

2

Negatiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

Elinympäristöjen
muutos

2

Negatiivinen, heikko tai
kohtalainen

Pieni

Pitkä / pysyvä

Huoltoteiden este
/ käytävävaikutus

3

Negatiivinen, heikko tai
kohtalainen

Pieni

Pitkä
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Toiminnan aikaiset vaikutukset riistaeläinkantoihin
Vaikutukset ilmenevät toiminnasta johtuvista häiriötekijöistä ja rakentamisesta aiheutuvasta elinympäristöjen muuttumisesta. Häiriöitä voi syntyä tuulivoimaloiden lapojen liikkeestä johtuvasta melusta ja
välkkeestä, sekä lentoestevalon välkkymisestä. Lisäksi alueen ihmistoiminta voi lisääntyä parantuneen
tieverkoston myötä. Elinympäristön muuttumien on suurinta voimaloiden rakennuspakoilta ja huoltoteiden kohdilta. Huoltotiet ja sähkönsiirron vaatimat maastokäytävät voivat pirstoa elinympäristöjä ja
niillä voi olla niin sanottua käytävävaikutusta. Käytävävaikutus helpottaa ja ohjaa suurempien nisäkkäiden, kuten hirvien ja suurpetojen liikkumista alueella (Martin ym. 2010).
Voimalapaikkojen ja tiestön rakentamisen seurauksena häviävät elinympäristöt ovat pääasiassa jo metsätalouskäytössä olevaa tavanomaista metsämaata. Rakennettavien kohteiden pinta-ala on koko
hankealueen kokoon suhteutettuna pieni. Huoltoteiden sijoittelussa on pyritty hyödyntämään olemassa olevia metsäteitä ja – uria, tämä vähentää niiden elinympäristöjä pirstovaa vaikutusta ja vaatimia
uusia maastokäytäviä. Varsinkin hirvieläinten ja suurpetojen kohdalla elinympäristössä tapahtuvien
muutosten vaikutukset ovat vähäiset, koska muutos kohdistuu vain pieneen osaan niiden elinpiiriä (Arnett ym. 2007). Huomioon ottaen rakentamisalueiden pinta-alan ja alueen laajan metsätalouskäytön ja
sen aiheuttamat muutokset, hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset alueen elinympäristöjen pirstoutumiseen ja muutokseen arvioidaan vähäisiksi.
Helldin ym. 2012 ja Menzelin ja Pohlmeyerin 1999 mukaan riistaeläinten ei ole havaittu karttavan toiminnassa olevia tuulipuistoja. Tuulivoimalan käytön aikainen melu ja välke voivat häiritä eläinten välistä
kommunikaatiota ja heikentää niiden havainnointikykyä. Melu, välke ja alueen mahdollisesti lisääntynyt
ihmistoiminta voi lisätä tuulipuistoalueella esiintyvien eläinten stressiä, joka voi vaikuttaa muun muassa
niiden lisääntymismenestykseen. Hankealueen ja sen lähiympäristön riistakantojen nykytila huomioiden näillä tekijöillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen riistakantoihin.
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa myös metsäkanalintujen elinympäristöjä. Elinympäristön pirstoutumisella voi olla metsästyksen ja metsätalouden aiheuttamien muutosten kanssa suuri vaikutus
paikallisiin metsäkanalintuihin, joiden kannat ovat jo nykyiselläänkin olleet taantumassa. Vaikutuksen
suuruuden arvioinnissa oleellisinta on tunnistaa muutokset lajien soidin- ja pesäpaikkoihin sekä poikueympäristöihin kohdistuvat vaikutukset. Kummassakin hankevaihtoehdossa haitalliset vaikutukset
metsäkanalintuihin arvioidaan vähäisiksi.
Kaiken kaikkiaan toiminnan aikainen häiriö riistalajistolle arvioidaan vähäiseksi. Elinympäristön muutokset kohdistuvat metsätalousvaltaiselle alueelle ja niiden pinta-ala on kokonaisuudessaan vähäinen.
Häiriöstä johtuvien vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Rakentamisen aikana ja toiminnan alkuaikana alueen suurriistakannat voivat pienentyä lisääntyneen ihmistoiminnan ja häiriön lisääntymisen
johdosta. Riistakantojen kuitenkin arvioidaan palautuvan eläinten totuttua tuulipuiston toiminnasta aiheutuviin muutoksiin elinympäristössä.
11.4.3

Tuulipuiston vaikutukset metsästykseen
Hirvi
Todennäköisesti hirvien oleskelu hankealueella ja sen lähiympäristössä tulee vähenemään tuulipuiston
rakentamisen ja toiminnan ensimmäisten vuosien aikana. Grandinin 1997 mukaan hirvieläimet kuitenkin tottuvat niille vaarattomiin häiriöihin melko nopeasti, kuten myös uusiin tiealueisiin tai
ihmistoiminnan lisääntymiseen (Reimers & Colman 2006, Stankowich 2008). Elinympäristössä tapahtuvat muutokset lisäävät alueella niille soveltuvia ruokailualueita ja uuden tiestön ja sähkönsiirron uuden
maastokäytävän tarjoamat käytävävaikutukset helpottavat niiden liikkumista alueella.
Parantuva tieverkosto ja avoimien alueiden lisääntyminen voivat osaltaan helpottaa metsästystä alueella. Tiheämpi tieverkosto helpottaa alueella oleskelevien havaitsemista ja paikantamista hirvilankojen
ja jälkitarkastuksen avulla. Parantunut tieverkosto helpottaa myös saaliin noutamista metsästä, passiketjujen asettamista sekä metsästykseen käytettyjen koirien pois saamista maastosta.
Muu metsästys
Vaikutukset muuhun metsästykseen ilmenevät mahdollisesti heikentyneinä riistaeläinkantoina ja
elinympäristön muutoksesta johtuneista muutoksista lajien esiintymisen runsaussuhteissa. Muutokset
elinympäristössä voivat suosia pienpetoja mahdollisesti lisääntyneiden pienjyrsijäkantojen seurauksena. Muutosten johdosta alueelle muodostuu uusia jäniseläimille soveltuvia ruokailuympäristöjä, joka
voi lisätä jänisten määrää alueella.
Tuulipuiston rakentamisen seurauksena alueen luonne muuttuu erämaisesta alueesta rakennetun ympäristön vaikutuspiirissä olevaksi alueeksi. Eläinlajien esiintymisissä tapahtuvien muutosten lisäksi
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yleisilmeen muuttuminen vaikuttaa metsästyskokemukseen. Hankeen toteutuessa erämaisen metsästyskokemuksen saavuttaminen ei ole enää alueella mahdollista.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Riistaan ja metsästykseen kohdistuvat vaikutukset ovat molemmissa hankevaihtoehdoissa varsin samankaltaiset. VE1:ssä voimaloiden lukumäärä on suurempi kuin vaihtoehdossa VE2 ja näin ollen
riistan elinympäristöjen muutos on kyseisessä vaihtoehdossa VE1 hieman suurempi. Vaikutus metsästyskokemukseen arvioidaan molemmissa hankevaihtoehdoissa samankaltaiseksi.
Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston rakentaminen pirstoo riistan elinympäristöjä ja aiheuttaa erityisesti rakentamisaikana lisääntyvää
ihmishäiriötä alueen riistakannoille.
Tuulipuiston rakentamisen seurauksena esim. hirvien kulkureitit voivat muuttua ainakin tilapäisesti.
Riistaeläimet sopeutuvat elinympäristömuutokseen joidenkin vuosien kuluessa. Hankealueen ulkopuolella
säilyy edelleen rakentamatonta elinympäristöä riistalajeille.
Ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö vähenee rakentamisajan jälkeen.
Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen hankealueen erämainen luonne katoaa, mikä voi vaikuttaa
metsästyskokemuksen laatuun heikentävästi ja vähentää alueen vetovoimaa metsästyskohteena.

11.4.4

Sähkönsiirron vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen
Suurimmat muutokset aiheutuvat kokonaan uuden voimajohtoreitin rakentamisesta, jolloin johtoalue
raivataan 26 metriä leveäksi avoimeksi johtokäytäväksi. Voimajohto rakennetaan pääsääntöisesti talvella. Luonnonympäristö pirstoutuu ja voimajohtojen läheisyyteen syntyy reunavaikutteista
ympäristöä. Uuden maastokäytävän riistalajeille aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat tuulivoimaloiden rakentamisesta johtuvien vaikutusten kaltaiset. Metsäympäristössä johtoaukeille kasvaa yleensä
muutamassa vuodessa tiheä vesakko, joka on rehevimmillä kasvupaikoilla haapaa, koivua, pihlajaa sekä
pajuja kasvavaa lehtipuuvaltaista taimikkoa. Tästä hyötyvät puita ravinnokseen käyttävät hirvieläimet
ja jänikset. Metsäalueilla maasto muuttuu uusien sähkönsiirtoreitteihin liittyvien maastokäytävien
osalta puuttomaksi.
Uusi johtokäytävä voi osaltaan myös helpottaa ja ohjata riistanisäkkäiden liikkumista. Johtoaukeilla voidaan harrastaa metsästystä. Johtoaukeat ovat varsinkin hirvenmetsästykseen hyvin soveltuvia avoimia
ympäristöjä. Riistalintujen osalta vaikutusten oletetaan kohdistuvan lähinnä metsäkanalintuihin. Johtoaukeat pirstovat yhtenäisiä metsäalueita. Pirstoutuminen voi heikentää metson ja teeren elin- ja
soidinympäristöjen laatua. Riistalinnut voivat myös törmätä voimajohtoihin.
Vaihtoehdossa VE A linjaus halkoo tai sivuaa kolme pienialaista suoaluetta ja yhtä laajempaa suoaluetta
(Jupuranvaaranaapa). Suoalueet voidaan kiertää tarkemmassa pylvässuunnittelussa ja siten estää haitalliset vaikutukset esim. metsähanhien elinalueisiin.
Vaihtoehdossa VE B voimajohto sivua kolmea melko tavanomaista suoaluetta.
Vaihtoehdossa VE C halkoo tai sivuaa muutamaa suoaluetta.
Vaihtoehdon VE D osalta linjaus halkoo useampaa luonnontilaista suoaluetta ja arvokohteita. Laajimmat
suoalueet ovat Saukkoaapa, Lannanhaaranaapa ja Ahma-aapa, jotka nousivat riistan kannalta keksisinä
alueina esiin paikallisilta metsästäjiltä saaduissa tiedoissa.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen

11.5

VE A
Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia vaikutuksia ja pirstoo riistan
luonnonympäristöjä.
Voimajohtoaukealle kasvava taimikko tarjoaa
hirvieläimille ja pienriistalle uusia ravintokohteita.
Johtoaukeaa voidaan hyödyntää osana
metsästystä.

VE B
Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia ja pirstoo riistan
luonnonympäristöjä.
Voimajohtoaukealle kasvava taimikko tarjoaa
hirvieläimille ja pienriistalle uusia ravintokohteita.
Johtoaukeaa voidaan hyödyntää osana metsästystä.

VE C
Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia vaikutuksia ja pirstoo riistan
luonnonympäristöjä.
Voimajohtoaukealle kasvava taimikko tarjoaa
hirvieläimille ja pienriistalle uusia ravintokohteita.
Johtoaukeaa voidaan hyödyntää osana
metsästystä.

VE D
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia ja pirstoo riistan
luonnonympäristöjä. Reittivaihtoehto kulkee useiden
riistan kannalta keskeisten elinympäristöjen läpi
(mm. Ahma-aapa).
Voimajohtoaukealle kasvava taimikko tarjoaa
hirvieläimille ja pienriistalle uusia ravintokohteita.
Johtoaukeaa voidaan hyödyntää osana metsästystä.

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Metsästys ja riistalajisto
Vaikutuksia riistalajistoon voidaan lieventää ajoittamalla rakennustoimet riistalintujen pesimäajan ulkopuolelle. Metsästykseen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää varmistamalla alueelle esteetön
kulku myös rakennusaikana. Mikäli alueen muu ihmistoiminta lisääntyy siinä määrin, että siitä koituu
metsästykselle haittaa tai metsästyksestä vaaraa muille alueen käyttäjille, voidaan huoltoteitä puomittaa ja luovuttaa avaimet metsästysseurojen käyttöön.

11.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Vaikutusten arviointiin liittyy tyypillisiä epävarmuustekijöitä. Arviot on laadittu olemassa olevan tiedon
perusteella. Tilastotiedot alueen riistakannoista ovat suuntaa-antavia ja riistatapaamisen yhteydessä
haastateltu paikallisten metsästäjien otos on pieni. Näin ollen riistatapaamisen perusteella muodostettua kuvaa alueen metsästyskäytöstä voidaan pitää ainakin jollain tasolla viitteellisenä. Riistalajistoon
kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella.
Kokemukselliset muutokset alueen metsästyskäytössä ovat paikallisten metsästäjien subjektiivisia arvioita, joiden merkittävyyttä on hyvin vaikea arvioida.

11.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksilla metsästykseen ja riistalajistoon ei ole juurikaan
eroavaisuuksia ja vaikutukset arvioidaan molemmissa vaihtoehdoissa vähäisen heikentäviksi. Sähkönsiirtoreittien osalta vaihtoehto VED sivuaa riistan (metsähanhi) kannalta keskeisiä elinympäristöjä muita
vaihtoehtoja enemmän ja sen vaikutukset arvioidaan kohtalaisesti heikentäviksi. Muiden sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen osalta vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista riistalajistoon ja metsästykseen:
•
•
•
•
•
•
•

Aluetta käytetään pääasiassa hirven- ja pienriistanmetsästykseen
Hankkeen toteuttamisesta aiheutuva häiriö voi karkottaa alueelta riistaeläimiä.
Riistaeläinten arvioidaan palaavan alueelle eläinten totuttua tuulipuiston aiheuttamiin muutoksiin elinympäristössä.
Hirvien kulkureitit voivat muuttua.
Vaikutukset pienriistaan arvioidaan vähäisiksi.
Alueen luonne muuttuu erämaisesta alueesta rakennetun ympäristön vaikutuspiirissä olevaksi alueeksi.
Hankeen toteutuessa erämaisen metsästyskokemuksen saavuttaminen ei ole enää alueella
mahdollista.
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12

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

12.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu Nuolivaaran tuulipuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirron vaihtoehtojen aiheuttamia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun
muutoksia hankkeen koko elinkaaren ajalla.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty viittä eri tarkasteluvyöhykettä: välitön vaikutusalue, lähialue, välialue, kaukoalue sekä teoreettinen maksiminäkyvyys.
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on käytetty viisiportaista asteikkoa, (myönteisiä vaikutuksia ei vaikutuksia – vähäisiä vaikutuksia – kohtalaisia vaikutuksia – suuria vaikutuksia). Vaikutusten arviointityön pohjana on käytetty ympäristöministeriön julkaisuja: ”Maisemavaikutusten arviointi
tuulivoimarakentamisessa” (2016) ja ”Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006) ja ”Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön” (Pohjoismaiden
ministerineuvosto 2002). Maiseman herkkyyden osalta on sovellettu Tuulivoimalat ja maisema -julkaisussa esitettyjä maiseman sietokykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kohteiden herkkyyttä on arvioitu mm.
niiden määritellyn statuksen (valtakunnallinen, maakunnallinen, paikallinen) sekä maiseman elinympäristöön luoman erityisyyden pohjalta.

Taulukko 12-1. Maisema- ja kulttuuriympäristön arvioinnissa käytetyt tarkasteluvyöhykkeet.
Etäisyys

Vaikutusalue

Kuvaus

0–2 km

Välitön vaikutusalue ja sen
lähiympäristö

•
•

2–5 km

Lähialue

•
•

5–10 km

Välialue

•

•
•
10–30 km

Kaukoalue

•

•
30– km

Teoreettinen
maksiminäkyvyys

•

Välittömät vaikutukset (huoltotiet ja muu tuulivoimainfra,
sähkönsiirto, varjostus, melu, jää).
Tuulivoimala hallitseva
Alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin merkittäviä,
että ne voivat vaikuttaa maiseman luonteeseen ja laatuun.
Tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa dominoivia, mikäli
näkemäesteitä ei ole
Alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta jolla niiden
vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden kasvaessa.
Voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta.
Voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloihin voi olla vaikea
hahmottaa.
Alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta jolla niillä ei yleensä
enää ole merkitystä maiseman luonteen ja laadun kannalta
(poikkeuksena esimerkiksi erämaiset alueet).
Lentoestevalot voivat erottua sopivissa olosuhteissa
Voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa paljaalla silmällä, ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun
kannalta.

Lähde: Eri selvitykset tuulivoimaloiden näkyvyydestä (mm. Weckman 2006), muut tuulivoimaselvitykset
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Maisema
Vaikutusten arvioinnin lähtötietoja on kerätty hankealueen kartoista, ilmakuvista, valokuvista sekä
maastokäynneillä hankealueelle ja sen vaikutusalueelle. Lisäksi maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevia tietoja on selvitetty aiemmin tehdyistä luonto- ja maisemaselvityksistä, sekä lähialueiden
tuulivoimaselvityksistä (mm. Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla (2012)). Lähtötietojen pohjalta on määritelty maiseman herkimmät alueet, joille tuulipuiston rakentaminen voi
aiheuttaa eniten vaikutuksia.
Vaikutusten arviointia varten on laadittu hankealueen ja sen vaikutusalueen tarkastelu, jossa on esitetty
lähiympäristön maiseman ja kulttuuriperinnön keskeiset kohteet. Maiseman osalta on huomioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja tunnetut perinnemaisemakohteet. Lisäksi
on huomioitu alueen luonteen kannalta merkittävät maisemalliset ympäristöt, kuten tunturit ja avoimet
pelto- ja suomaisemat. Kulttuuriympäristön osalta on huomioitu valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
kohteet voimassa olevan maakuntakaavan ja ehdotuksena olevan maakuntakaavan mukaisesti. Pistemäiset kohteet (yksittäiset, pienet kohteet) on huomioitu, mikäli ne sijaitsevat alle 10 km
tuulivoimaloista tai alle 500 m:n etäisyydellä voimajohdoista. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet on esitetty kuvassa 12–4.
Arviointityötä varten on laadittu kuvasovitteita ja näkyvyysalueanalyysi. Kuvasovitteita on laadittu yhdestätoista kuvauspisteestä. Kuvat on laadittu Wind-PRO –ohjelmalla alueesta tehtyä maastomallia ja
kohteesta otettuja valokuvia hyödyntäen. Kuvasovitteiden sijainnit on esitetty kuvassa 12–10. Kuvasovitteet antavat käsityksen siitä, miten tuulivoimalat vaikuttavat näkymään tietystä ympäristön
kohdasta kuvanottoajankohtana vallitsevissa olosuhteissa. Kuvasovitteet on pyritty laatimaan kohteista, joissa maisemakuvan muutos on merkittävä sekä kohteista, joiden maisemallisella arvolla on
huomattava merkitys alueen elinympäristön maisemakuvaan. Kuvasovitteet on laadittu molemmista
tarkastelluista vaihtoehdoista (VE 1, 17 voimalaa, VE 2, 15 voimalaa). Kaikissa vaihtoehdoissa voimalan
napakorkeus n. 180 m, ylin pyyhkäisykorkeus n. 250 m). Kuvasovitteiden laadinnasta on vastannut wpd
Finland Oy.
Näkyvyysalueanalyysi osoittaa yleispiirteisesti ne alueet, jonne tuulipuisto on selkeimmin havaittavissa.
Näkyvyysanalyysi on laadittu noin 30 km etäisyydelle voimaloista. Näkyvyysanalyysien laadinnasta on
vastannut wpd Finland Oy.
Maisemavaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä kulttuuriympäristön kohteisiin. Paikallisia vaikutuksia on
arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksena. Lisäksi on arvioitu yleisellä tasolla
hankkeen yhteisvaikutuksia muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
Maisemavaikutusten arviointityöhön ei ole olemassa numeerisia menetelmiä. Arviointityö on haasteellista, koska maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivista. Näkymien muuttuminen vuoden- ja
vuorokaudenajan mukaan tuo arviointityöhön moniulotteisuutta. Arviointi on tehty varovaisuusperiaatetta noudattamalla, eli vaikutukset on arvioitu olettaen, että sää- ja näkyvyysolosuhteet ovat parhaat
mahdolliset, eli voimaloiden parhaimman näkyvyyden aikana.
Arvioitaessa tuulivoimapuiston aiheuttamia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on lähtökohtana pidetty seuraavia näkökulmia:
•
miten uusi tuulivoimalaitos muuttaa alueen nykyistä luonnetta
•

miten maiseman kokonaismuutos on havaittavissa asutuskeskittymistä, yleisiltä kulkureiteiltä, näköalapaikoilta tai muutoin herkiltä kohteilta (mm. kulttuurihistorialliset kohteet)

•

kuinka kaukana maiseman muutos on havaittavissa

Maisemavaikutuksia ei ole lähtökohtaisesti arvioitu alueilta, jonne ei kohdistu alueen aktiivista jokapäiväistä käyttöä.
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Kulttuuriympäristö
Arvioitavia kulttuurihistoriallisia arvoja ovat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet.
Muinaisjäännökset ovat laajassa mittakaavassa osa kulttuuriympäristöä. Hankkeen vaikutukset muinaisjäännöksiin on esitetty luvussa 13.
Tuulipuiston aiheuttamat vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön muodostuvat suurelta osin
maisemakuvan muutoksena, eikä niinkään kulttuuriympäristön tai sen lähiympäristön mekaanisena
muokkaamisena. Mekaanisen rakentamisen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset ovat pääosin havaittavissa aivan tuulivoimaloiden tai rakennettavien teiden ja voimajohdon välittömässä
lähiympäristössä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei kohdistu yleensä suoria vaikutuksia
rakentamisen johdosta. Mahdolliset vaikutukset muodostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen ja
taustamaiseman muutoksista, mikäli tuulivoimalat on havaittavissa kohteista. Tästä johtuen vaikutuksia
maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön voidaan pitkälti tarkastella samojen periaatteiden
mukaisesti ja hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön tarkastellaan samoja menetelmiä käyttäen
kuin maisemaan kohdistuvia vaikutuksia.
Kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen. Vaikutuksen merkittävyyttä on arvioitu muutoksen
laajuudella nykytilaan nähden ja peilaten kohteen arvoon ja herkkyyteen. Vaikutukset on arvioitu pääsääntöisesti hankkeen toiminnan ajalta.

12.2

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet ja nykytilanne

12.2.1

Maisemakuva
Nuolivaaran tuulipuisto sijoittuu Sallan ja Kemijärven rajaseudun asumattomalle vaaraseudulle. Alueen
korkeuserot ovat huomattavat ja alue on pääosin metsää.
Tuulipuiston hankealue on suurelta osin maisematilaltaan sulkeutunutta tai puoliavointa metsäistä vaaramaisemaa. Puusto on hankealueella suhteellisen nuorta, pääosin mäntymetsää. Hakkuualoja on myös
runsaasti. Hankealueen maisematilaltaan avoimet alueet sijoittuvat pääosin suoalueille sekä hakkuualueille. Pieni suolampi hankealueen eteläosassa on tuulipuistoalueen ainoa avovesialue.
Hankealueen maasto on topografisesti hyvin vaihteleva. Korkeat vaarat (Kaikonvaara, Pahavaara, Kuninkaankuusikko, Pohjukankumpu, Iso Nuolivaara ja Pieni Nuolivaara) ja niiden väliin jäävät kapeat, osin
soistuneet kapeat laaksot muodostavat alueelle mielenkiintoisen ja vaihtelevan maisemakuvan. Hankealueen keskiosan suoalueet ovat osin ojitettuja. Alueen korkeuserot vaihtelevat n. 215–320 m mpy.
Korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen pohjoisosassa Iso Nuolivaaran huipulla.
Hankealueen länsiosiin ja osin hankealueen rajalle sijoittuu yksityistie, josta haarautuu pienempiä metsäautoteitä tai kulku-uria Kuninkaankuusikon ja Pahavaaran suuntaan. Hankealue on muuten
rakentumatonta.
Tuulipuiston lähialueelle ei sijoitu asutusta. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli kahden
kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Lähimmät asutuskeskittymät, joiden jokapäiväiseen elinympäristöön tuulipuiston rakentaminen voi vaikuttaa sijaitsevat hankkeen kaakkoispuolella Isohalmeessa,
itäpuolella Mälävaarassa, koillispuolella Pahkakummussa sekä Pahakamummuntien varrella hankkeen
pohjoispuolella Ukonaavalla ja Latva-aavalla.

Kuva 12-1. Hankealue on maisematilaltaan pääosin sulkeutunutta metsämaisemaa. Metsätie halkoo
hankealuetta. Kuva Pohjukankummun kaakkoispuolelta kohti lounasta (Kuva: Sito Oy/Parviainen).

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
114 (254)

6.10.2017

Kuva 12-2. Kaikonvaaran lounaisrinne on kivikkoista ja metsän peittämää. (Kuva: Sito Oy/Parviainen)
Maisema-maakunta ja maisema-alueet
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Nuolivaaran alue kuuluu
ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa
Peräpohjola–Lappiin ja tarkemmassa seutujaossa alue sijoittuu Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun.
"Peräpohjolassa ja Lapissa maamme pinnanmuodot ovat jyrkimmillään ja suurpiirteisimmillään. … Vaarat ja tunturit ovat joko ryppäinä, ketjussa tai yksittäisinä kohoumina. Vaara- ja tunturialueiden lomassa
on laajoja verraten tasaisia suo- ja metsäerämaa-alueita. …Peräpohjolan–Lapin alueella viljelymaata on
vain hyvin vähän. … Poronhoito on tärkeä elinkeino. … Poronhoidon kausiasuinpaikat kämppineen, kesäkenttineen ja erotuspaikkoineen ja kaukokalastuksen tukikohdat ovat olleet joki- ja purolaaksojen
sekä tunturialueiden omaleimaisia asuinmiljöitä. … Asutus on kaikkialla hyvin harvaa. …”
Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemia hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja voimakkaiden jokivarsien asumusmaisemat. Alueelle sijoittuvat harjujaksot eivät ole maisemassa
kovinkaan erottuvia. Alueella on runsaasti soita, mutta maaston kumpuilevuudesta johtuen, suoalat eivät ole kovin laajoja. Peltoalueita on vähän ja ne sijaitsevat yleensä rehevillä jokirannoilla. Viljelymaata
on raivattu jonkin verran myös järvien rannoille sekä kairojen lihavimmille suomaille. Poronhoito alkaa
olla merkittävä elinkeino. Asutus on keskittynyt jokilaaksoihin.
12.2.2

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita
uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen
(Ympäristöministeriö, 1993 b). Hankealueen lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat yli 30 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista.
• Kairala (MAO120140), etäisyys voimaloista noin 34,5 km. Kairala on edustava taajaan asuttu
vanha maatalouskylä Kitisen varrella, jonka viljelysmaiset ovat huomattavat.
• Suvanto (MAO120139), etäisyys voimaloista noin 38 km. Suvanto on edustava esimerkki Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun joenvarsikylistä. Kylässä on säilynyt myös peräpohjalaista
rakennusperinnettä edustava kokonaisuus.
Tällä hetkellä on vireillä valtakunnallisten maisema-alueiden päivitystyö, jossa on esitetty muutoksia
olemassa oleviin maisema-alueisiin. Vuonna 2016 laadittu ehdotus on ollut kuultavana, mutta uusia
maisema-alueita ei ole vielä vahvistettu. Ehdotuksen mukaan Kairalan kylän maisema-alue on
laajennettu koskemaan myös Luiron kylää (Kairalan ja Luiron kulttuurimaisema). Ehdotuksen mukaan
puolestaan Suvannon kylä ei ole enää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listalla.
Puolestaan Pyhätunturin maisemat on nostettu uudeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi, kuten myös Javaruksen kylä.
Sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille
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12.2.3

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY 2009) antavat alueellisesti,
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Alla on esitetty kuvaukset hankkeen maisemalliselle vaikutusalueelle sijoittuvista
valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Kuvaukset Museoviraston RKY-sivustolta (www.rky.fi).
Lähialueella, 0–5 km etäisyydellä hankealueesta ei sijaitse RKY 2009 kohteita.
Välialueella, 5-10 km etäisyydellä hankealueesta ei sijaitse RKY 2009 kohteita.
Kaukoalueella, 10–30 km etäisyydellä hankealueesta:
•
•
•

•
•
•

•

Salpalinja Joutsijärvi, (Kemijärvi). Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista, joka ulottuu Suomenlahdelta Lappiin asti. Valtakunnallisesti merkittäviä
Salpalinjan osia ovat eri maakunnissa hyvin säilyneet linnoitekokonaisuudet.
Puikkolan taloryhmä, (Kemijärvi), Puikkolan taloryhmä kuvastaa Kemijokivarren jokivarsiasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun puolivälissä syntynyttä kyläasutusta. Puikkolan rakennuskanta on hyvin säilynyttä
peräpohjalaista maaseuturakentamista 1800-luvulta.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Kiemunkivaara, (Pelkosenniemi), Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin,
Kemijoen varteen 1600-luvulta 1900-luvun alkuun syntynyttä omavaraistalouteen perustuvaa peräpohjalaista uudisasutusta.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Kemijärven kirkko, (Kemijärvi), Kemijärvellä arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema tornillinen pitkäkirkko ja toisen maailmansodan jälkeen rakennettu
rautatie- ja maantiesilta muodostavat jälleenrakennuskauden näyttävän monumentin.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Saunavaara, (Pelkosenniemi), Saunavaaran-Arvospuolen
kohdalla on joen molemmilla rannoilla hyvin säilynyttä rakennuskantaa.
Talvisodan taistelupaikat, Salla (Salla) Talvisodan taistelupaikoilla on käyty toisen maailmansodan aikana
loppuvuodesta 1939 ja alkuvuodesta 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä merkittävimpiä taisteluja itäisessä Kainuussa ja Lapissa. Sallan Paikanselän talvi- ja jatkosodan aikainen taistelualue sijaitsee
loivarinteisessä metsämaastossa Salla-Kemijärvi-maantien varressa. Alueella on maa- ja hirsivallitettuja
taisteluhautoja ja korsuja, jotka on kunnostettu Sallan kunnan ja eräiden järjestöjen varoin.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Pelkosenniemi (Pelkosenniemi), Pelkosenniemellä on hyvin säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylämiljöö kirkkoineen, pappiloineen, matkustajakoteineen ja
paloasemineen, sairaaloineen ja virkataloineen.

Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella, yli 30 km etäisyydellä hankealueesta (mm. seuraavat):
•
•
•

•

12.2.4

Sallan kirkko, (Salla), Sallan kirkko tapuleineen ei ole vain Lapin jälleenrakennuskauden, vaan myös koko
Suomen kirkkoarkkitehtuurin sodanjälkeisen murroskauden merkittävin arkkitehtuurihistoriallinen muistomerkki.
Salpalinja Ruuhijärvi, (Salla) Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista
linnoitusketjuista, joka ulottuu Suomenlahdelta Lappiin asti. Valtakunnallisesti merkittäviä Salpalinjan
osia ovat eri maakunnissa hyvin säilyneet linnoitekokonaisuudet.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Kairalan kylä, (Pelkosenniemi) Kairala on nauhamaisesti
Kemijoen yläjuoksulla Kitisen molemmin puolin rakentunut maatalouskylä.
Suvannon kylä, (Pelkosenniemi) Suvannon erämaakylä Kemijoesta haarautuvan Kitisenjoen varressa on
Lapin pohjoisimpia talonpoikaiseen omavaraistalouteen perustuvia kyliä 1600-luvun pysyvän uudisasutuksen äärilaidalla. Kokkosnivan voimalan aiheuttama vedenpinnan nousu on muuttanut Kitisen
jokimaisemaa Suvannon kylän kohdalla.

Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet on rajattu voimassa olevan Itä-Lapin maakuntakaavan aluerajauksen ”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue” sekä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen ”kulttuuri ja maisema”
aluerajausten perusteella. Nämä aluemaiset kohteet on huomioitu tässä työssä n. 30 km:n etäisyydellä
hankealueesta.
Rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät kohteet edustavat alueelle tyypillistä ja omaleimaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä. Tässä vaikutusten arvioinnissa
on huomioitu yksittäiset kohteet (pistemäiset kohteet, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen mukaan), mikäli ne sijaitsevat alle 10 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista tai alle 500 m:n
etäisyydellä suunnitelluista voimajohdoista. Pistemäisten kohteiden tarkastelualueen rajaus on tehty
näin, koska tätä suuremmilla etäisyyksillä tuulivoimaloiden/voimajohdon vaikutukset jäävät yksittäisten
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kohteiden taustalle, muuttamatta merkittävästi kohteiden luonnetta tai luokitteluperusteena olevaa
arvoa.
Hankkeen välittömään läheisyyteen (0–2 km) sijoittuvat kohteet:
•

Ahmakankaan erotusaita (ph5656) (Kemijärvi), poronhoidon kannalta tärkeä kohde.

Lähialueelle 2–5 km sijoittuvat seuraavat maakunnallisesti merkittävät kohteet:
•

Satjanan erotusaita (ph5751), (Salla). poronhoidon kannalta tärkeä kohde.

Hankkeen välialueelle (5–10 km) sijoittuu aluekokonaisuudet:
•

Kursun kyläalue (Salla), Järvikylä Kursunjärven ja Pääjärven välillä. Huolimatta rakennuskannan kirjavasta
yleisilmeestä, muodostaa se yhdessä rantaan saakka ulottuvien laajojen viljelysaukeuden kanssa loivapiirteisen, paikoitellen pitkiä näkymiä avaavan kylämaiseman. Aktiivinen kyläelämä heijastuu myös
Kursun rakennetussa ympäristössä.

Hankkeen kaukoalueelle (10–30 km) sijoittuu aluekokonaisuudet:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Mäntyvaaran taistelupaikka (maS4615) (Kemijärvi), Merkittävä II maailmansodan aikainen sotahistoriaalue tai kohde.
Levärannan kylä – Kummunkylä – Kostamon kylä (ma 5921) (Kemijärvi), Levärannan, Kummunkylän ja
Kostamon kylät muodostavat vanhan asutustihentymän Kemijoen Kemijärven suistoalueella. Kyliä ympäröivät laajat matalat suoalueet. Kaukomaisemassa horisonttia rajaavat vaara- ja tunturimaisemat.
Kemijokivarsi välillä Oinas–Autioniemi (ma 5922)/Kaakkurivaara-Vuostimo (ma 4831) (Kemijärvi), Kemijokivarsi välillä Tapionniemen Kaakkurivaaran ja Autioniemen välillä on varsin näyttävää
Kemijokivarren kulttuurimaisemaa, jossa perinteinen talonpoikaisrakentaminen avoimine viljelysaukeineen vuorottelee jylhän, metsäisen luonnonympäristön kanssa.
Isokylä (ma5920) (Kemijärvi), Isokylässä on säilynyt varsin runsaasti vanhaa peräpohjalaista rakennuskantaa kauniissa perinteisen avoimessa viljelysmaisemassa. Erityisesti Jaakkolanlahden pohjoispuolen
niemessä sijaitsee neljä varsin eheän peräpohjalaisen pihapiirin muodostama kokonaisuus.
Salmivaaran kylä (ma 4824) (Salla), Salmivaara sijaitsee kahden vaaran, Salmivaaran ja Pohtilanvaaran/Kukkuranvaaran rinteillä. Keskellä kylää sijaitsee kaksi järveä, Kotijärvi ja Koulujärvi. Rakennuskanta
on näin ollen melko nuorta. Salmivaaran kylämaisema on säilynyt siistinä asuttujen talojen, hoidettujen
pihapiirien ja viljeltyjen peltojen ansiosta.
Soppelan kylä (ma5919) (Kemijärvi), Perä-Posiolle menevän maantien ja Soppelan seurantalon väliin
jäävä osa kylää muodostaa edustavan perinteisen kulttuurimaiseman, jonne on jonkin verran noussut
myös uudempaa omakotirakentamista.
Kemijärven keskustan kulttuuriympäristökohteet (ma 5916) (Kemijärvi). Alueeseen kuuluvat Kemijärven
keskustan kulttuuriympäristökohteet: VR:n rakennuskokonaisuus; Kemijärven VPK:n talo ja Vapaudenkadun akseli; Kuumaniemen koulu, toriaukio ja residenssi sekä Seminaarin rakennuskokonaisuus.
Halosenrannan kylä (ma5917) (Kemijärvi). Halosenniemi on Kemijärven vanhinta suomalaisasutuksen
seutua, mistä kertoo myös niemelle pystytetty muistomerkki. Niemi onkin Halosenrannan kylän arvokkainta seutua niin kulttuurihistoriallisesti kuin rakennetun ympäristön puolesta.
Kelloniemi (ma5918) (Kemijärvi). Kelloniemi on maisemiltaan avoin, voimakkaasti vesirajasta nouseva
niemeke, jonka rinnepellot reunustavat kummun rinteillä sijaitsevia eri-ikäisiä talouskeskuksia. Kelloniemen rakennetun ympäristön ominaispiirteitä on väljä rakentaminen maisematilaltaan avoimessa,
peltoviljelmien ja laajojen järvinäkymien luonnehtimassa ympäristössä.
Räisälänkylä (ma 4830) (Kemijärvi). Räisälän kylä sijaitsee Kemijärven rannalla Suomulahdessa noin 40
kilometrin päässä Kemijärven keskustasta. Räisälän kylä on säilyttänyt perinteisen mittakaavansa sekä
kylän kokoon nähden varsin suuren määrän vanhoja sodalta säästyneitä rakennuksia.

Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella, yli 30 km etäisyydellä hankealueesta (mm. seuraavat):
•

12.2.5

Javaruksen kylä (ma5902), Kemijärvi. Javaruksen kylä sijaitsee Javarusjärven ja Suopankijärven väliin jäävällä hiekkaisella kannaksella, kahden järven rannalla. Kylä avautuu pääosin Javarusjärven puolelle.
Peltojen yli on näkymät järvelle ja kaukomaisemassa häämöttäville vaaroille. Läheinen Komiovaara erottuu selväpiirteisenä kylän maisemakuvassa. Kaukomaisemaa hallitsevat Pyhä-Luoston tunturit.

Perinnemaisemat
Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu perinnemaisemakohteita. Lähimmät perinnemaisemakohteet sijaitsevat lähes 30 km etäisyydellä voimaloista.
•

Keminsaarten niityt (maV8155) (Pelkosenniemi). Keminsaaret sijaitsevat Kemijokihaarassa noin 5 km Kemihaaran ja Kitisen yhtymäkohdan yläpuolella. Saaret ovat syntyneet kohtaan, jossa Kemijoki leikkaa
harjujakson. Keminsaaret on jaoteltu neljään osa-alueeseen, jotka vaihtelevat topografialtaan ja kasvillisuudeltaan. Osa-alueilla on runsaasti erilaisia niittytyyppejä.
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12.2.6

Sähkönsiirtoreitit
Tarkasteltavat sähkönsiirtoreitit VE A, VE B, VE C ja VE D sijoittuvat hankealueen ulkopuolella Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun, kuten tuulipuiston hankealuekin. Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin
suljettuun metsämaisemaan, mutta halkovat myös avoimia laajojakin suoalueita (VE A ja VE D).
Sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön
Sähkönsiirron VE A sijoittuu linjauksen lopussa maakunnallisesti merkittävälle maiseman ja kulttuuriympäristön osalta vaalittavalle alueelle (Kemijokivarsi Kaakkurivaara-Vuostimo) ylittäen myös Kemijoen.
Reitillä ei ole muita merkittäviä vesistönylityksiä. Linjaus ylittää neljä merkittävää tielinjaa (Pahkakummuntie mt 9643, Oinaantie mt 19789, Sodankyläntie mt 5 ja Pyhätunturintie mt 692) sekä muutamia
metsäautoteitä. Linjaus sijoittuu koko matkalla (22 km) uudelle johtoalueelle. Linjauksen läheisyyteen
(500 m voimajohdon molemmin puolin) sijoittuu vähän asutusta. Lähinnä Pahkakummuntien läheisyydessä (yksi asuinrakennus) sekä enemmän Kemijoen varressa voimajohdon ylityskohdan lähettyvillä
(yhdeksän asuinrakennusta).
Sähkönsiirron VE B sijoittuu asumattomille metsäalueille. Voimajohdon vaikutusalueelle (500 m johdon
molemmin puolin) ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita. Linjauksen kohdalla ei ole
merkittäviä vesistön tai tiestön ylityksiä. Linjaus ylittää muutaman metsäautotien. Linjaus sijoittuu koko
matkalla (16 km) uudelle johtoalueelle. Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu asutusta.
Sähkönsiirron VE C sijoittuu suurelta osin peitteisiin metsämaisemaan. VE C sivuaa ja sijoittuu osin Kursun maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle sen itäosissa olemassa olevan johtoalueen
rinnalla. VE C linjaus ylittää useita metsäautoteitä ja ajopolkuja Kuninkaankuusikon jälkeen. Voimajohto
sijoittuu myös osin metsäautoteiden rinnalle. Sahanperän pohjoispuolella voimajohto sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Voimajohdon linjaus ylittää yleisiä teitä kolmessa pisteessä
(Pahkakummuntie mt 9640, Riemingöntien, Kursuntie mt1984) ja rautatien (Kemijärvi-Salla) yhdessä
pisteessä. Linjaus ylittää vesistöistä Peräsalmen, sekä olemassa olevan voimajohdon rinnalla Käsmänjoen. Linjaus sijoittuu uudelle johtoalueelle 18 km:n matkalla ja loppuosalla 7 km matkalla olemassa
olevan johtoaukean yhteyteen. Linjauksen läheisyyteen (500 m linjauksen molemmin puolin) sijoittuu
asutusta Isohalmeessa (5 asuinrakennusta), Arojärven läheisyydessä (1 asuinrakennus), Tuurajärven
alueella (1 asuinrakennus. loma-asuntoja)
Sähkönsiirron VE D sijoittuu alkuosaltaan useille laajoille ja avoimille suoalueille (mm. Ahma-aapa, Saukkoaapa). Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita. Linjaus ei
ylitä merkittäviä vesistöjä, mutta pienempiä puroja ja noroja. Linjaus ylittää metsäautoteiden lisäksi
Junnikantien ja Isomaantien Perävaaran itäpuolella. Linjaus sijoittuu uudelle johtoalueelle 18 km matkalla ja olemassa olevan voimajohdon viereen 7 km:n matkalla. Linjauksen läheisyyteen sijoittuu
asutusta ja loma-asutusta olemassa olevan johtoalueen alueella nykyisen sähköaseman lähistöllä (3
asuinrakennusta), Myllylammen rannalla (1 asuinrakennus) sekä Kostamonpalon alueella 2 lomarakennusta.
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Kuva 12-3. Hankealueen maisemalliselle vaikutusalueelle (n. 30 km) sijoittuvat valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittävät aluemaiset maiseman ja kulttuuriympäristön kohteet.
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Kuva 12-4. Hankealueen ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuvat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät aluemaiset maiseman ja kulttuuriympäristön kohteet.
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Taulukko 12-2. Tuulivoimaloista n. 30 km:n säteelle sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat valtakunnalliset ja maakunnalliset alueelliset kohteet.
Nro

1

Status

Valtakunnallinen kohde

Kohteet lähialueella 0-2 km etäisyydellä hankealueesta
ROI-Itä-Lappi Mk

Maakunnallisesti/
paikallisesti merkittävä

Etäisyys
voimaloista

Ahmakankaan erotusaita
(ph 5757)

n. 1,5 km

Satjanan erotusaita (ph
5751)

n. 5 km

Kursun kyläalue (ma 5928)

n. 10 km

Kohteet välialueella 2–5 km etäisyydellä hankealueesta
2

ROI-Itä-Lappi Mk
Kohteet välialueella 5–10 km etäisyydellä hankealueesta

3

4

5

6
7

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lappi Mk

Kohteet kaukoalueella 10–30 km etäisyydellä hankealueesta
ROI-Itä-Lapin mk
Mäntyvaaran taistelupaikka
(maS4615)
RKY 2009/
Salpalinja (Kemijärvi)/
ROI-Itä-Lappi Mk
Salpalinja22, Joutsijärvi (maV
4611)
RKY 2009/
Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lappi mk
Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk

8

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk

9

ROI-Itä-Lapin mk

10

11
12
13
14
15

RKY 2009/
ROI-Itä-Lappi Mk

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk
ROI-Itä-Lappi Mk
ROI-Itä-Lappi Mk /Itälapin mk
Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk
RKY 2009/
ROI-Itä-Lapin mk

16

ROI-Itä-Lapin mk

17

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk

18
19

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk
Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk

Puikkolan taloryhmä
/Puikkolan taloryhmä (maV
4612)

16 km

Puikkola (ma 5901)

16, 5 km

Levärannan kylä – Kummunkylä – Kostamon kylä
(ma 5921)
Kemijokivarsi välillä Oinas–
Autioniemi (ma 5922)/
Kaakkurivaara-Vuostimo
(ma 4831)

17,5 km

Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Oinaankylä (maV
8145)
Kiemunkivaara/
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat:Kiemunkivaaran
kylä (maV 8145)

Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Saunavaaran –
Arvospuolen kylä (maV 8145)

15,5 km

16 km

16,5 km

18,5 km

Isokylä (ma5920)

19,5 km

Salmivaaran kylä (ma 4824)
Arvospuolen kylä (ma
5905)

21 km
22,5 km

Soppelan kylä (ma5919)

22,5 km

Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat (Kemijärvi)/
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Kemijärven kirkko
(maV 8145)

23 km

Kemijärven keskustan kulttuuriympäristökohteet (ma
5916)
Halosenrannan kylä
(ma5917)

23,5–24 km

Kelloniemi (ma5918)

25 km

Tunturi kylä (ma5923)

27,5 km

24 km
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20
21

VAMA2016

Pyhätunturin maisemat (158)

RKY 2009/
ROI-Itä-Lapin mk

Talvisodan taistelupaikat
(Salla)/talvisodan taistelupaikat: Paikanselkä
(maV4613)
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat (Pelkosenniemen
kirkonkylä)/Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat:
Pelkosenniemen kirkonkylä
(maV8145)

RKY 2009/
ROI-Itä-Lappi Mk
22

23

ROI-Itä-Lappi Mk

24

ROI-Itä-Lappi Mk

25
26
27

28

29
30

28 km

29 km

Räisälänkylä (ma 4830)
Keminsaarten niityt (maV8155)

29,5 km

Kohteita kaukoalueella yli 30 km etäisyydellä hankealueesta
ROI-Itä-Lappi Mk
II maailmansodan aikainen
sotahistoria kohde (maS
4820)
RKY 2009/
Sallan kirkko (Salla)/
ROI-Itä-Lappi Mk
Sallan kirkko SR1 3129
RKY 2009/
Salpalinja (Salla)/
ROI-Itä-Lappi Mk
Salpalinja: Ruuhijärvi
(maV4611))
VAMA/VAMA2016/RKY Kairalan kylä/ Kairalan ja Luiron
2009/
kulttuurimaisema (158)/KemiROI-Itä-Lappi MK
joen jokivarsiasutus ja
kirkkomaisemat: Kairalan-Luiron
kylät
VAMA2016/Itä-Lappi
mk/ROI-Lappi Mk
VAMA/RKY 2009/ ROIItä-Lappi MK

29 km

Javaruksen kylämaiseman
(157)/Javaruksen kylä (ma5902)
Suvannon kylä/Suvannon kylä
(maV4614)

32,5 km

33,5 km
34 km

34,5 km

35,5 km
38 km

Taulukko 12-3. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien voimajohdoista n. 500 m etäisyydelle sijoittuvat
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat valtakunnalliset ja maakunnalliset alueelliset kohteet. Taulukossa on esitetty valtakunnalliset maisema-alueet (VAMA), maakunnalliset kohteet sekä
voimassa olevan Itä-Lapin maakuntakaavan mukaan (Itä-Lapin Mk), että Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksen (ROI-Itä-Lappi Mk) mukaan. Pistemäiset kohteet on huomioitu, mikäli ne
sijoittuvat 500 m:n etäisyydelle kohteista.
Nro

3
8

Status

Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lappi Mk
Itä-Lapin mk/
ROI-Itä-Lapin mk

Valtakunnallinen kohde

Maakunnallisesti/
paikallisesti merkittävä

Etäisyys voimajohdosta
km(VE)

Kursun kyläalue (ma 5928)

0 km, osin alueella

Kemijokivarsi välillä Oinas–Autioniemi (ma 5922)/
Kaakkurivaara-Vuostimo (ma
4831)

0 km, halkoo
aluetta

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
122 (254)
12.1

6.10.2017

Näkemäalueanalyysin tulokset
Näkemäalueanalyysi antaa yleiskuvan siitä, miltä alueilta tuulivoimalat ovat parhaiten havaittavissa.
Analyysissä tuulivoimala lasketaan näkyväksi (rasteri kartalla), kun vähintään puolet tuulivoimalan lavasta on tarkastelupisteestä havaittavissa. Näkyvyysanalyysi ei ota huomioon etäisyyttä, eli sitä että
voimaloiden havaittavuus maisemassa heikkenee etäisyyden kasvaessa.
Näkemäalueanalyysit on laadittu tuulipuiston molemmista vaihtoehdoista käyttäen voimaloiden kokonaiskorkeutta 250 m (VE 1: 17 voimalaa, VE 2: 15 voimalaa). Näkyvyysanalyysi ulottuu noin 30 km
etäisyydelle voimaloista. Näkyvyysanalyysi on laadittu Wind-PRO –ohjelmalla Logica Oy:ltä n. 30 km:n
säteeltä hankealueesta tilattua metsämaskia hyödyntäen.
Kuvissa 12–6 –12–9 on esitetty näkemäalueanalyysin tulokset vaihtoehdoittain noin 5 km etäisyydelle
voimaloista sekä noin 30 km:n etäisyydelle voimaloista. Tuloksista on havaittavissa, että vaihtoehtojen
väliset erot ovat pieniä ja ne tulevat selkeimmin ilmi avoimilla pelto- ja suoalueilla sekä vesistöalueilla,
millä voimalat ovat muutoinkin parhaiten havaittavissa. Mitä kauemmas avoimessa maisematilassa siirrytään voimaloista, sitä useampi voimala on havaittavissa maisemassa.
Puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus on voimakas ja estää näkymät voimaloille, myös hyvin lähellä tuulivoimaloita. Täysikasvuinen metsänraja estää näkymät tasaisessa maastossa noin 100–
300 sadan metrin etäisyydelle avoimen alueen reunasta. Mikäli metsäinen maasto on korkeampaa kuin
sen taakse jäävä avoin alue, on katvevaikutus laajempi.

Kuva 12-5. Periaatekuva, miten puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus vaikuttaa tuulivoimaloiden näkyvyyteen.
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Kuva 12-6. Näkyvyysanalyysi VE 1 noin 5 km säteellä tuulivoimaloista. Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuva 12-7. Näkemäalueanalyysi VE 1 n. 30 km säteellä tuulivoimaloista. Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuva 12-8. Näkemäalueanalyysi VE 2 noin 5 km etäisyydellä voimaloista. Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuva 12-9. Näkemäalueanalyysi VE 2 tulokset noin 30 km:n etäisyydellä voimaloista. Värit osoittavat
näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuvasovitteet
Hankkeesta on laadittu yhdestätoista eri kuvauspisteestä kuvasovitteet hankkeen molemmista arvioitavista vaihtoehdoista. Jokaisesta kuvauspisteestä on otettu kuvat 18 mm polttovälillä sekä 50/55 mm
polttovälillä. Suuremmalla polttovälillä otettu kuva vastaa paremmin todellisuudessa silmällä havaittavaa näkymää. Seuraavissa kuvapareissa on esitetty kuvasovitteet laajimmasta vaihtoehdosta VE 1.
Liitteessä 19 on esitetty jokaisesta kuvasovitteesta kuvaparit VE 1 ja VE 2 vaihtoehdoista.

Kuva 12-10. Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja kuvaussuunnat
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VE 1 – 18 mm polttoväli

VE 1 – 50 mm polttoväli

Kuva 12-11. Kuvauspiste 4, Isohalme. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 5,0 km. VE 1. Voimalat hallitsevat maisemaa avoimelta hakatulta vaaranrinteeltä kuvattuna, jossa lähipuusto ei peitä näkymää.
Maiseman muutos voimakas.
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Kuva 12-12. Kuvauspaikka 1, Ukonaapa, etelään. VE 1. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 5,8 km. Kaikki
tuulipuiston voimalat näkyvät kohteeseen vaarojen takaa. Tuulivoimalat hallitsevat maisemaa. Maiseman muutos voimakas.
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Kuva 12-13. Kuvauspiste 6. Jousiaapa, lounaaseen. Etäisyys lähimpään voimalaan n. 6,0 km. VE 1. Suurin osa voimaloista jää puuston taakse katveeseen. Muutama voimala erottuu puuston latvuston
yläpuolella. Maiseman muutos vähäinen.
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Kuva 12-14. Kuvauspiste 5. Pahkakumpu, lounaaseen. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 7,4 km. VE 1.
Voimalat näkyvät kahdessa sektorissa. Puiston pohjoisosan voimalat näkyvät kohteeseen paremmin.
Voimalat muodostavat maisemaan selkeän kiintopisteen. Maiseman muuton kohtalainen.
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Kuva 12-15. Kuvauspiste 3. Kursu, luoteeseen. Etäisyys lähimpään voimalaan n. 14,5 km. VE 1. Ylemmässä 18 mm polttovälin kuvassa voimalat luonnoksina ja numeroituna. Tuulivoimaloiden lavat
näkyvät osittain yhdessä kapeassa sektorissa puuston latvuston yläpuolella. Maiseman muutos vähäinen.
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Kuva 12-16. Kuvauspiste 9. Kotavaaran näkötorni, koilliseen. Etäisyys lähimpiin voimaloihin 19,5 km.
VE 1. Ylemmässä 18 mm polttovälin kuvassa voimalat luonnoksina ja numeroituna. Voimalat erottuvat
näkötornista katsottuna yhdessä sektorissa taustamaisemassa. Isoina rakennelmina erottuvat selkeästi maisemassa hyvissä sääolosuhteissa. Maiseman muuton kohtalainen.
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Kuva 12-17. Kuvauspiste 7, Levärannan uimaranta, itään. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n.19,9 km. 18
mm polttovälin kuvassa voimalat luonnoksina ja numeroituna. Voimalat erottuvat puuston latvuston
yläpuolella taustamaisemassa kapeassa yhtenäisessä sektorissa. Maiseman muutos vähäinen.
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Kuva 12-18. Kuvauspiste 10, Rautatiesilta (itäpääty), koilliseen. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 22,9
km. Osa voimaloista näkyy taustamaisemassa puuston latvuston yläpuolella. Pohjoisosan voimalat
jäävät kokonaan katveeseen vaaranrinteen taakse. Maisemanmuutos vähäinen.
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Kuva 12-19. Kuvauspiste 8, Uitonniemi, koilliseen. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 23,8 km. Kuusi voimalaa näkyy kohteeseen osittain puuston latvuston yläpuolella taustamaisemassa. Maiseman muutos
vähäinen.
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Kuva 12-20. Kuvauspiste 2, Rovaniementie, rautatien ylikulkusilta, koilliseen. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 23,8 km. Voimalat jäävät lähes kokonaan katveeseen vaaranrinteen taakse. Muutaman
voimalan lavat erottuvat puuston latvuston ja vaaranrinteen yläpuolella. Maiseman muutos vähäinen.
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Kuva 12-21. Kuvauspiste 11, Pyhätunturin lakialue, kaakkoon. Etäisyys lähimpiin voimaloihin n. 31,8
km. Voimalat erottuvat yhtenäisenä ryhmänä kapeassa sektorissa kaukana taustamaisemassa. Voimalat ovat havaittavissa vain hyvissä sääolosuhteissa
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Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Maiseman luonteen
muuttumisen kautta syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon
tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin
subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin
alueelle. Yleistäen on todettu (mm. Weckman 2006), että tuulivoimalat ovat dominoivia maisemassa
noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella, jonka jälkeen tuulivoimaloiden hallitsevuus maisemassa heikkenee. Teoreettisesti on todettu, että voimalat voidaan havaita hyvissä olosuhteissa yli 30
km:n etäisyydellä voimaloista. Vaikutusalueen laajuus riippuu mm. alueen topografiasta ja peitteisyydestä. Tunturialueilla hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimalat voivat olla havaittavissa tuntureiden
lakialueilta katseltaessa jopa yli 40 km etäisyydellä.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita.
Voimalat ja muut rakenteet voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan yksittäisen kohteen läheisyydessä.
Tuulivoimalat voivat myös aiheuttaa estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna ne saattavat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin.
Sopivasti maisemaan sijoitettuna voimalat voivat myös toisaalta muodostaa uuden maamerkin alueelle
ja korostaa alueen sijaintia positiivisesti alueen maisemakuvassa.
Maisema- ja estevaikutukseen vaikuttaa mm. yksittäisten voimaloiden tyyppi, korkeus, väritys, voimaloiden asettelu sekä maaston muodot. Lapojen pyöriessä voimalat näkyvät kauemmas ja selkeämmin
kuin voimaloiden ollessa pysähdyksissä. Lisäksi pimeällä ja hämärällä lentoestevalot korostavat voimaloiden näkyvyyttä. Myös havainnointiajankohdalla on merkitystä, esimerkiksi vuodenajalla on vaikutus.
Tuulipuiston sähkönsiirto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia kaapelilinjojen
kaivamisen ja ilmajohdon rakenteiden myötä. Kasvillisuutta joudutaan raivaamaan kaapelilinjoilta ja
voimajohdon johtoalueelta. Voimajohtopylväät ja johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan.
Sähkönsiirron maisemavaikutusten laajuus on riippuvainen tarkastelupisteestä ja ajankohdasta.
Tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat hankkeen koko elinkaaren
ajalle.
Taulukko 12-4. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Maisema ja kulttuuriympäristö
Vaikutuksen ilmeneminen
• Maisemakuvan muutos
• Uudet elementit maisemassa (voimalat, voimajohdot, lentoestevalot)

12.3.1

Vaikutusalueen ominaispiirteet
• Laaja, harvaan asuttu tunturialue
• Metsätalous- ja poronhoitoaluetta
• Tuntureiden ja soiden mosaiikki

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Merkittävyyden arvioinnin kriteereissä on huomioitu vaikutukset maisemakuvaan. Hankkeen
aiheuttama maisemakuvan heikennys tai kohentuminen on suhteessa muutoksen suuruuteen ja
vaikutuskohteen ominaispiirteisiin, herkkyyteen ja muutoksensietokykyyn. Maisemaan ja
kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu käyttäen taulukoissa mm. esitettyjä kriteerejä
(Taulukko 12–5 ja Taulukko 12–6). Hankkeen suunnitteluvaiheen huomioon ottaen kriteerejä ei voida
soveltaa yksittäisen ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin maisemavaikutuksista.
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Taulukko 12-5. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Lainsäädännöllinen ohjaus

Alttius muutoksille

Valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita, rakennettuja
kulttuuriympäristöjä tai
maakunnallisesti merkittäviä maisematai kulttuuriympäristökohteita alle 5
km säteellä voimaloista.

Vaikutusalueen maisema säilynyt pitkään
samanlaisena ja muuttumattomana, eheä
maisemallinen kokonaisuus ja laajat luontoalueet.
Maisematyyppi pienpiirteinen. Pitkät näkymät
mahdollisia.
Alueella maisemallista arvoa luonto- ja
kulttuurimatkailulle.
Maisemakuvan muutoksen vaikutus kohdistuu
suureen joukkoon ihmisiä

Kohtalainen

Maakunnallisesti merkittäviä
maisema- tai
kulttuuriympäristökohteita 5-10 km
säteellä tai valtakunnallisesti
arvokkaita maisemaalueita/rakennettuja
kulttuuriympäristöjä 5-15 km säteellä
voimaloista.

Vaikutusalueen maisema muuttunut aikojen
kuluessa.
Maisematyyppi kumpuileva, maisematilat ja
näkymät rajautuvia.
Alueella on maisemallista arvoa paikallisille
asukkaille.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten
määrä kohtalainen.

Vähäinen

Maakunnallisesti/seudullisesti
merkittävät maisema- tai
kulttuuriympäristökohteet yli 10 km
etäisyydellä ja valtakunnallisesti
arvokkaita maisemaalueita/rakennettuja yli 15 km säteellä
voimaloista.

Maisemakuva on ajallisesti tai rakenteellisesti
epäyhtenäinen. Alueella ennestään
maisemavaurioita.
Maisematyyppi suuripiirteinen. Maisematiloiltaan
sulkeutunut tai hyvin avoin.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten
määrä pieni.

Suuri/Erittäin suuri

Taulukko 12-6. Muutoksen suuruuden kriteerit maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Suuri/ Erittäin suuri kielteinen muutos

Muutos näkyy laajalle/erittäin laajalle alueelle.
Muutos vaikuttaa olennaisesti maiseman tai kulttuuriympäristön
kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin
heikentävästi
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
muuttuvat voimakkaasti.

Kohtalainen kielteinen muutos

Muutos näkyy välitöntä vaikutusaluetta laajemmalle alueelle.
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran
heikentävästi.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
muuttuvat osittain.

Vähäinen kielteinen muutos

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön
Muutos ei juurikaan vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet
eivät muutu mainittavasti.

Ei muutosta

Ei muutosta visuaaliseen maisemakuvaan.

Myönteinen muutos

Muutos näkyy maisemassa.
Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin tai muutos
edesauttaa ominaispiirteiden säilyttämistä.
Muutoksen myötä maiseman luonne ja ominaispiirteet korostuvat ja
parantuvat.
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Hankkeen vaikutukset maisemaan

12.4.1

VE1
Tuulipuiston vaikutukset välittömällä vaikutusalueella 0–2 km
Tuulivoimalat ja rakennettavat huoltotiet muuttavat rakennuspaikkojen maisemakuvan tekniseksi ja
moderniksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Rakennusalueet ovat pääosin nykytilassa suljettua tai
puoliavointa metsämaisemaa. Rakentamisen myötä tuulivoimaloiden välitön lähialue muuttuu maisematilaltaan avoimeksi tai puoliavoimeksi maisemaksi. Tuulipuiston alueen maisemakuva muuttuu
voimakkaasti. Maisemanmuutokset tuulipuiston alueella ovat suuria. Vaihtoehdossa VE 1 muuttuvan
maankäytön pinta-ala (tuulivoimalat, tiet, voimajohdot jne.) on yhteensä 0,42 km².
Tuulipuistossa alueen äänimaisema muuttuu tuulivoimaloiden käyntiäänestä sekä lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamasta ”huminasta” johtuen. Äänimaiseman muutokset eivät ulotu asutuille alueille,
mutta tuulipuiston alueella liikkuville ja eläimistölle äänimaiseman muutos on havaittavissa.
Jo muutamien kymmenien metrien etäisyydellä voimaloista, peitteisellä alueella voimalat eivät välttämättä edes näy puuston katvevaikutuksesta johtuen. Näkyvyysanalyysin mukaan 2 km säteellä voimalat
näkyvät lähinnä avoimille suoalueille (mm. Pohjukanaapa, Nuolenlakijänkä, vaarojen väliset suoalueet)
sekä hakatuille metsäaloille. Maiseman herkkyys muutoksille on välittömällä vaikutusalueella kohtalainen ja maiseman muutokset ovat kokonaisuudessa suuria välittömällä vaikutusalueella.
Tuulipuiston vaikutukset lähialueella (n. 2–5 km)
Tuulipuisto näkyy laajana kokonaisuutena maisemassa parhaiten lähivaikutus-alueen avoimilla suo-,
pelto ja tiealueilla, joilta avautuvat suorat näkymät kohti voimaloita. Tällaisilla alueilla voimalat muuttavat maiseman luonnetta merkittävästi. Voimalat voidaan nähdä myös näyttävinä veistoksellisina
elementteinä. Laskennallisesti suurin dominanssivyöhyke muodostuu kaikissa vaihtoehdoissa noin 1,8
km etäisyydelle tuulivoimaloista (180 m (napakorkeus) x 10 = 1800 m).
Näkyvyysanalyysien pohjalta tuulipuiston lähialueella (2–5 km) tuulipuisto on havaittavissa laajimmin
Isohalmeen lähiympäristössä, Kortevaaran lounaispuolella, Iso Petäjäselän itäpuolella sekä Junkilamminvaaran pohjoispuolella. Alueet joille voimalat näkyvät, ovat suurelta osin asumattomia tai harvaan
asuttuja. Eniten jokapäiväiseen elinympäristöön muutokset vaikuttavat Isohalmeen alueen asukkaisiin
lähialueelle. Voimalat tulevat kuitenkin näkymään yhtenä selkeänä ryhmänä, jolloin voimalat muodostavat maisemaan helposti hahmotettavan kiintopisteen.
Lähialueella voimalat ovat havaittavissa pääosin laajoilla suoalueilla ja avoimiksi hakatuilla vaaranrinteillä. Alueet joille voimalat ovat havaittavissa ovat kokonaisuutena pienialaisia. Voimaloista on
havaittavissa pyörivän roottorin lisäksi paikoin iso osa voimalan tornia. Voimaloiden alaosat jäävät pääosin katveeseen puuston tai maaston muotojen taakse.
Lähivaikutusalueella maiseman herkkyys muutoksille on kohtalainen ja maisemakuvan muutokset ovat
kokonaisuutena kohtalaisia. Paikallisesti ja pienillä alueilla maiseman muutokset ovat suuria, tuulivoimaloiden noustessa maiseman kiintopisteiksi.
Tuulipuiston vaikutukset välialueella (n. 5–10 km)
Välialueelta tarkasteltuna tuulivoimalat erottuvat selvästi taustamaisemassa, mikäli näkemäesteitä ei
ole voimaloiden ja katselupisteen välillä. Tuulivoimaloiden koko ja etäisyys on kuitenkin jo vaikeampi
hahmottaa tältä etäisyydeltä. Välialueella (5–10 km) tuulipuisto on havaittavissa näkyvyysanalyysin mukaan laajimmin Nälkämäjärvellä, Kummunjärven lounaisrannoilla, Ahma-aavalla, Ukonaavalla,
Korteaavalla sekä Tuurajärven etelärannoilla (Vasikkaperä). Alueet, joille voimalat ovat havaittavissa
ovat edelleen kokonaisuutena pienialaisia ja pirstalaisia. Suurin osa välialueen pinta-alasta jää katvealueelle tuulivoimaloiden näkymän suhteen, koska välialue on suurelta osin maisemaltaan sulkeutunutta
metsämaisemaa ja maiseman kumpuilevuus muodostaa selkeitä näkemäesteitä. Alueella ei ole myöskään laajoja vesistöalueita.
Merkittävimmät asutuskeskittymät välialueella ovat Ukonaapa, Pahkakumpu ja Mälävaara. Näillä alueilla näkemäalueanalyysin mukaan voimaloiden näkyvyys on paikallista ja suhteellisen pienialaista.
Näkymäalueet muodostuvat pääosin avoimista pelloista ja niiden lähialueista. Voimalat tai osa niistä
näkyvät muutamiin pihapiireihin.
Nuolivaaran tuulipuiston välialueella maiseman herkkyys muutoksille on myös kohtalainen ja maisemakuvan muutokset ovat suurelta osin vähäisiä maaston peitteisyydestä johtuen. Vaikutukset ovat
kuitenkin kohtalaisia niillä alueilla, joissa voimalat ovat havaittavissa laajana ryhmänä alueen taustamaisemassa.
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Tuulipuiston vaikutukset kaukoalueella (n. 10–20 km)
Yli 10 km:n etäisyydellä voimaloiden havaittavuus maisemassa heikkenee, joskin niiden osia tai lentoestevalot voivat olla havaittavissa avoimilta alueilta useidenkin kymmenien kilometrien etäisyydeltä
hyvissä sääolosuhteissa, mikäli näkemäesteitä ei ole.
Nuolivaaran tuulipuiston kaukoalueen länsi-lounais- ja eteläosissa maisemakuva on huomattavasti kulttuurivaikutteisempaa, kuin tuulipuiston maisemallisella lähi- tai välialueella. Maisemallisen
kaukoalueen pohjois- ja itäosat ovat edelleen pääosin metsien ja soiden kirjomaa aluetta, jolla asutusta
on suhteellisen vähän. Itäosissa merkittävimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Ahvenselän alueella sekä
Vasikkaperän ja Kursun alueella. Näillä alueilla potentiaaliset näkymäalueet ovat pienialaisia ja pirstaleisia suo- pelto, tie- ja järvialueita. Kursun kyläalueelle ja Kursunjärven itärannoille voimalat näkyvät
selkeämmin laajana ryhmänä taustamaisemassa puuston latvuston yläpuolella.
Kaukoalueen eteläosaan sijoittuvalla Joutsijärven alueella voimalat ovat havaittavissa avoimilla peltoalueilla sekä Joutsijärven länsi- ja etelärannoilla.
Kaukoalueen länsi- ja lounaisosissa maisemakuvaa hallitsee Kemijoki ja Kemijärven koillisosat, joiden
rannoille on keskittynyt myös runsaasti asutusta. Voimalat ovat parhaiten havaittavissa taustamaisemassa Kemijoen länsirannoilla. Maaston kumpuilu muodostaa paljon katvealueita ja myös
kaukoalueella, niilläkin alueilla, jonne voimalat ovat havaittavissa, näkemäalueet ovat melko pirstaleisia
ja pienialaisia. Yhtenäisimmät ja laajimmat näkemäalueet muodostuvat Kemijoen leveimpien osien kohdalle, jossa myös joen itärannat ovat alavia.
Kaukoalueelle näkyessään voimalat ovat jo osa kaukomaisemaa, eivätkä ne nouse hallitseviksi maisemassa. Voimaloiden havaittavuus on ajoittaista ja hyvin paikallista. Maiseman herkkyys muutoksille on
kohtalainen ja maisemallisia vaikutuksia kaukoalueelle ei synny lainkaan tai ne jäävät vähäisiksi.
Vaikutukset teoreettisella maksiminäkyvyysalueelta (n. 20–35 km)
Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella tuulivoimalat voivat erottua maisemassa sopivista tarkastelupisteistä hyvissä sää- ja valo-olosuhteissa. Voimalat voidaan parhaiten erottaa kaukana horisontissa
korkeammalla sijaitsevista maaston kohdista tai korkeista rakennuksista. Esimerkiksi Pyhätunturilta
tuulivoimalat voidaan havaita yhtenäisenä ryhmänä kapeassa sektorissa taustamaisemassa sopivan
kirkkaalla säällä. Pitkästä etäisyydestä johtuen maisemakuvan muutokset ovat vähäisiä, että voidaan
nähdä, ettei vaikutuksia synny lainkaan tai ne jäävät vähäisiksi teoreettisella maksiminäkyvyysalueella.
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VE 2
Nuolivaaran tuulipuiston toinen tarkasteltu vaihtoehto VE 2 muodostuu viidestätoista tuulivoimalasta.
Ero vaihtoehtoon VE 1 on kaksi tuulivoimalaa vähemmän. Vaihtoehdossa VE 2 muuttuvan maankäytön
pinta-ala (tuulivoimalat, tiet, voimajohdot jne.) on yhteensä 0,39 km². Voimaloiden määrän vaihteluväli
on niin pieni suhteessa tuulipuiston kokonaisvoimalamäärään, että vaihtoehtojen välille ei muodostu
merkittävää eroa maisemakuvallisten vaikutusten suhteen.
Voimaloiden määrän ja sijoittelun muutokset vaikuttavat lähinnä paikallisesti maisemallisella lähivaikutusalueella tarkastelupisteestä riippuen. Joistakin tarkastelupisteistä katsottuna voimaloiden
hallitsevuus maisemassa voi olla hieman erilainen vaihtoehtojen välillä. Erot vaihtoehtojen välillä jäävät
kuitenkin hyvin marginaalisiksi ja paikallisiksi.

VE 2 – 50 mm polttoväli

Kuva 12-22. Kuvasovitteet vaihtoehdoista VE1 ja VE 2. Vaihtoehtojen väliset erot ovat marginaalisia ja
ovat riippuvaisia suuresti tarkastelupisteestä, miten voimalat juuri siinä kohdassa sijoittuvat toisiinsa
nähden. Kokonaisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole merkitystä alueen laajempaan maisemakuvaan
nähden.
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Lentoestevalojen vaikutukset
Tuulivoimaloihin konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot (valkoiset välkkyvät/punaiset jatkuvasti palavat) muuttavat hankealueen ympäristön maisemaa tuomalla uuden valonlähteen
maisemakuvaan. Lentoestevalojen vaikutukset ovat merkittävimmät voimaloiden lähialueilla, jossa
myös voimalat ovat esillä maisemassa selvimmin. Alueilla, jonne näkyy jo olemassa olevien tuulivoimaloiden lentoestevalot, muutokset maisemassa eivät ole niin suuria, mutta uudet lentoestevalot
voimistavat jo olemassa olevien lentoestevalojen vaikutusta ja lisäävät elinympäristön valon määrää.
Lentoestevalot vaikuttavat tuulipuiston näkyvyyteen väli- ja kaukovaikutusalueella. Välähtävät valkoiset
valot ovat havaittavissa kauas ja näkyvät avoimille alueille paremmin, kuin itse voimaloiden lavat. Jatkuvasti palavat punaiset valot eivät erotu maisemassa yhtä kauas kuin valkoiset valot. Valojen valoteho
on matalampi öisin.
Lentoestevalot muuttavat hankealueen ja sen lähiympäristön luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla
säällä, kun lentoestevalojen samanaikaiset rytmikkäät välähdykset ovat hyvin havaittavissa. Sumuisella
säällä tai kirkkaassa päivänvalossa lentoestevalojen välähdykset jäävät huomaamattomimmiksi. Pilvien
ollessa hyvin matalalla lentoestevalojen välähdykset ovat havaittavissa laajemmalla alueella pilvien heijastavuudesta johtuen.
Lentoestevalojen vaikutukset jäävät hieman lievemmiksi vaihtoehdossa VE 2 koska voimaloita, ja siten
lentoestevaloja, on vähemmän. Lentoestevalojen vaikutus maisemakuvaan on suuri hankkeen lähivaikutusalueella. Vaikutuksen merkittävyys lievenee etäisyyden kasvaessa tuulipuistoon, jolloin sää- ja
valo-olosuhteiden vaikutus lentoestevalojen havaittavuuteen kasvaa.

12.4.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulipuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja laajuudeltaan paikallisia.
Vaikutukset kohdistuvat voimaloiden, voimajohtojen, maakaapeleiden ja huoltoteiden rakennusalueille
ja niiden välittömään lähiympäristöön. Työkoneet ja korkeat nosturit näkyvät ympäröiville alueille puuston latvuston yläpuolella. Rakentamisen aikana tuulipuiston maisema on muutostilassa, kun
kasvillisuutta raivataan ja uutta infrastruktuuria rakennetaan. Tuulipuistossa ja sen lähivaikutusalueella
äänimaisema muuttuu merkittävästi rakentamisen aikana.

12.4.5

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Hankkeen lopettamisen aikaisen vaikutukset aiheuttavat vastaavia vaikutuksia kuin voimaloiden rakentaminen. Voimaloiden purkaminen aiheuttaa äänimaiseman muutoksia, jotka kantautuvat lähialueille.
Voimaloiden purkaminen poistaa laajemmasta maisemakuvasta näkyvät elementit, jotka ovat voineet
muodostua jo maiseman kiintopisteiksi tai koko kohdiksi. Lähimaisemaan voi jäädä näkyviin voimaloiden perustuksia, mutta nekin pyritään maisemoimaan käytön jälkeen. Huoltotiestö jää yleensä
maastoon muistuttamaan tuulipuistosta. Hankealueelle voi muodostua uusia käyttötarkoituksia tuulivoimatuotannon päättymisen jälkeen, joka voi jälleen muuttaa alueen identiteettiä ja maisemakuvaa.

12.5

Vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin
Hankealueen lähialueelle (0–5km) sijoittuu kaksi poroerotusaitaa (Ahmakangas ja Satjana). Kohteet eivät ole varsinaisesti maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä, mutta poronhoidon ollessa
merkittävä osa alueen kulttuuria, ne ovat alueen toimintakulttuuriin olennaisesti liittyviä rakenteita.
Erotusaitoihin ei kohdistu fyysisiä muutoksia ja niitä voidaan käyttää jatkossa entiseen tapaan. Hanke
muuttaa kohteiden toimintaympäristön luonnetta ja vaikutukset kohteisiin ovat kohtalaisia. Hankkeen
vaikutuksia poronhoitoon on käsitelty luvussa 10.
Hankkeen välialueella (5–10 km) sijoittuu yksi maakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus, Kursun kyläalue. Alue sijaitsee aivan välialueen ulkoreunalla n. 10–14 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Välialueella
voimalat eivät ole enää hallitsevia maisemassa ja etäisyyden kasvaessa voimalat alkavat vähitellen sulautua osaksi taustamaisemaa. Kursun kyläalueen arvo perustuu aktiiviseen kylämaisemaan ja hyvin
säilyneeseen avoimeen viljelysmaisemaan. Voimalat ovat paikoin havaittavissa alueelta taustamaisemassa, jolloin ne eivät merkittävästi muuta alueen luonnetta tai arvoa. Maisemalliset vaikutukset jäävät
vähäisiksi ja paikallisiksi.
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Hankkeen kaukoalueelle (10–30 km) sijoittuu seitsemän RKY2009 kohdetta (Salpalinja-Joutsijärvi, Puikkolan taloryhmä, Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat: Kiemunkivaara, Kemijärven kirkko,
Saunavaara, Pelkosenniemi ja talvisodan taistelupaikat-Salla) sekä kymmenen maakunnallisesti merkittävää aluekokonaisuutta (Mäntyvaaran taistelupaikka, Levärannan kylä-Kummunkylä-Kostamonkylä,
Kemijokivarsi välillä Oinas-Autioniemi/Kaakkurivaara-Vuostimo, Isokylä, Salmivaarankylä, Soppelan
kylä, Kemijärven keskustan kulttuuriympäristöt, Halosenrannan kylä, Kelloniemi ja Räisälänkylä). Näkemäalueanalyysin mukaan voimalat ovat havaittavissa taustamaisemassa osassa kohteita (esim.
Kemijokivarsiasutus, Halosenranta, Leväranta, Puikkola), mutta osaan kohteista voimalat eivät juurikaan
näy maaston muodostamien näkemäesteiden vuoksi (esim. Isokylä, Räisälänkylä, Salmivaara). Näkyessään voimalat jäävät taustamaisemaan ja ovat havaittavissa lähinnä hyvissä sääolosuhteissa.
Voimaloiden näkyminen muuttaa jossain määrin alueen maisemakuvaa, mutta niiden ei nähdä heikentävän arvokohteiden luokitteluperusteena olevia arvoja tai luonnetta olennaisesti. Vaikutuksia ei synny
lainkaan tai vaikutukset jäävät vähäiseksi ja paikallisiksi.
Hankkeen teoreettisella maksiminäkyvyysalueella (yli 30 km) sijaitsee useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä maiseman ja kulttuuriympäristön kohteita. Näiltä alueilta, etenkin
korkeammilta maastonkohdilta tarkasteltaessa, voimalat voivat olla havaittavissa kaukomaisemassa sopivissa sää- ja valo-olosuhteissa tarkoin valikoiduista katselupisteistä. Kaukoetäisyydeltä tarkasteltaessa
voimaloiden mittasuhteita on vaikea hahmottaa ja voimalat sulautuvat voimakkaasti taustamaisemaan.
Toisaalta näkyessään ne voivat muodostua kiintopisteeksi, johon katse hakeutuu, joskin näkyvät vain
kapeassa sektorissa yhdessä katselusuunnassa. Hankkeen ei nähdä olennaisesti heikentävän arvokohteiden luonnetta tai arvoa ja vaikutuksia ei synny lainkaan tai ne jäävät hyvin vähäisiksi.
12.5.1

Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Nuolivaaran tuulipuisto muuttaa hankealueen maisemakuvaa ja muuttaa nykyisen metsätalous- ja luontoalueen tuulivoimatuotannon maisemaksi. Hanke muuttaa maisemakuvaa eniten tuulipuiston
välittömässä läheisyydessä, jossa maastoa muokataan voimakkaasti ja alueen äänimaisema muuttuu.
Tuulipuiston vaihtoehto VE 2 muokkaa maisemaa hieman vähemmän kuin vaihtoehto VE 1, jossa on
kaksi voimalaa enemmän.
Tuulivoimalat muuttavat alueen maisemakuvaa voimakkaasti myös lähialueen avoimissa kohdissa aina
viiteen kilometriin saakka. Alueen lähiympäristö on harvaan asuttua ja voimakkaimmat maisemakuvan
muutokset kohdistuvat suhteellisen suppeaan määrään paikallisia asukkaita. Hankkeen kaukoalueella
voimalat ovat paikoin havaittavissa avoimilta alueilta taustamaisemassa. Kokonaisuutena voimaloiden
näkemäalueet ovat pirstaleisia ja pienialaisia. Laajimmat näkemäalueet sijoittuvat jo hankkeen kaukoetäisyydelle, jossa voimalat jäävät on selkeästi taustamaisemaan.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee vain kaksi yksittäisistä kulttuuriympäristön kohdetta, joiden toimintaedellytykset säilyvät, vaikka hanke toteutuisi. Muut maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
kohteet jäävät etäälle hankkeesta, eikä hankkeen nähdä olennaisesti heikentävän kohteiden arvoa tai
luonnetta.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin
VE 1
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston alueella maisemakuva ja alueen luonne
muuttuu voimakkaasti.Tuulipuiston rakenteet
vaativat 0,42 km² pinta-alan.

VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston alueella maisemakuva ja alueen luonne
muuttuu voimakkaasti.Tuulipuiston rakenteet vaativat
0,39 km² pinta-alan.

Tuulivoimaloiden näkemäalueet ovat
kokonaisuutena pirstaleisia ja pienialaisia.
Maisemakuvan muutokset ovat paikallisia.

Tuulivoimaloiden näkemäalueet ovat kokonaisuutena
pirstaleisia ja pienialaisia. Maisemakuvan muutokset
ovat paikallisia.

Voimakkaat maisemakuvan muutokset vaikuttavat
suhteellisen pieneen määrään paikallisia asukkaita.

Voimakkaat maisemakuvan muutokset vaikuttavat
suhteellisen pieneen määrään paikallisia asukkaita.

Hanke ei olennaisesti heikennä merkittävien
maisema- ja kulttuuriympäristökohteiden luonnetta
tai arvoa.

Hanke ei olennaisesti heikennä merkittävien maisemaja kulttuuriympäristökohteiden luonnetta tai arvoa.
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Vaihtoehto VE A tuulipuiston sähköasemalta aina päätepisteeseen Pirttivaaran nykyisen voimajohdon
rinnalle sijoittuu pääosin suljettuun tai puoliavoimeen metsämaisemaan. Alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä ja linjaukselle sijoittuu myös hakkuualoja. Linjaus halkoo paikoin avoimia suoalueita
(yht.0,026 km²) ja ylittää Kemijoen linjauksen loppuosalla. Linjaus sijoittuu koko matkalla (22 km) uuteen maastokäytävään. Voimajohdon vaatima kokonaisala on 1,01 km². Avoin maastokäytävä (26 m)
risteää muutaman metsäautotien kanssa ja se ylittää neljä tiealuetta. Uusi maastokäytävä pirstaloi yhtenäisiä metsäalueita, mutta johdon maisemalliset vaikutukset suuntautuvat kokonaisuutena alueille,
joille ei kohdistu suurta käyttöpainetta tai runsasta jokapäivästä liikennettä. Voimajohto muuttaa maisemakuvaa voimakkaimmin tiealueiden ylityskohdissa ja Kemijoen ylityskohdassa. Maisemakuvan
muutos on erittäin suuri joenylityskohdassa ja sen lähiympäristössä, jossa voimajohto muuttaa alueen
maiseman luonnetta voimakkaasti. Voimajohdon läheisyyteen ei sijoitu merkittävästi asutusta. Eniten
asutusta on Kemijoen ylityskohdan alueella, jossa voimajohto ylittää myös vilkkaasti liikennöidyn Sodankyläntien. Voimajohto tulisi näkymään suoraan noin 3–5 pihapiiriin.
Voimajohdon VE A Kemijoen ylityskohta sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle aluekokonaisuudelle
(Kemijokivarsi välillä Oinas–Autioniemi /Kaakkurivaara-Vuostimo). Voimajohdon ylityskohta on vain
pieni osa maisemallisesti arvokasta kokonaisuutta, mutta muuttaa sen luonnetta ja yhtenäisyyttä ylityskohdalla ja sen lähiympäristössä.
Vaihtoehdon VE A maisemallinen herkkyys muutoksille on paikoin suuri, mutta pääosin vähäinen. Muutokset maisemassa ovat paikoin suuria. Kokonaisuutena vaikutukset ovat kohtalaisia, mutta Kemijoen
ylityskohdassa ja sen lähialueella suuria.
12.6.2

VE B
Vaihtoehto VE B sijoittuu tuulipuiston sähköasemalta aina päätepisteeseen, Outavaaran eteläpuolelle,
peitteisiin ja kumpuilevaan metsämaisemaan. Voimajohdon vaatima kokonaisala on 0,72 km² ja kokonaispituus on n. 16 km. Alueet ovat metsätalouskäytössä ja linjaukselle sijoittuu myös hakkuualoja. Uusi
maastokäytävä (26 m) muodostaa maisemaan uuden avoimen alueen, jonka maisemalliset vaikutukset
eivät kohdistu ihmisten arkiympäristöön tai alueille joilla on suurta käyttöpainetta. Maisemalliset vaikutukset jäävät suurelta osin metsämaiseman sisälle, mutta maastokäytävä pirstaloi olemassa olevia
metsäalueita. Voimajohdon läheisyyteen ei sijoitu asutusta tai maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Voimajohdon maisemalliset kokonaisvaikutukset jäävät vähäisiksi.

12.6.3

VE C
Vaihtoehto VE C sijoittuu pääosin tuulipuiston sähköasemalta Kursun sähköasemalle saakka peitteiseen
metsämaisemaan, jossa on kuitenkin havaittavissa metsätalouden jälkiä (hakkuut, ojitukset jne.). Voimajohdon vaatima kokonaisala on 0,83 km² ja kokonaispituus n. 18 km. Voimajohto sivuaa asutusta
suhteellisen lähellä Isohalmeessa, jolloin sillä voi olla vaikutusta paikallisten asukkaiden jokapäiväiseen
elinympäristöön, vaikka johtoalue ei suoraan näkyisi pihapiireihin tai tiestölle. Arovaaran jälkeen linjaus
kääntyy kohti itää ja myötäilee osin Tuurajärven pohjoispuolella kulkevaa tietä, mutta ei sijoitu tien
kanssa samaan maastokäytävään. Voimajohto pirstaloi olemassa olevia metsäalueita lisää ja vaikuttaa
lähialueen asukkaiden ja loma-asukkaiden lähiympäristöön, vaikka ei se ei suoraan näkyisi kiinteistöille.
Tieylitysten kohdissa voimajohto muuttaa tiemaisemaa. Sijoittuessaan linjauksen loppuosalla olemassa
olevan voimajohdon viereen, uusi voimajohto vahvistaa jo olemassa olevaa voimajohdon aiheuttamaa
maisemahaittaa, mutta ei kuitenkaan muodosta uutta maastokäytävää tai pirsto metsäalueita lisää. Linjaus ylittää myös kapeahkon Käsmäjoen olemassa olevan voimajohdon rinnalla.
Linjaus sivuaa maakunnallisesti merkittävää Kursun kylä aluetta kylän pohjoisosassa ja sijoittuu linjauksen loppuosalla rajatulle kyläalueelle. Voimajohdon maisemalliset vaikutukset jäävät kuitenkin pääosin
jokapäiväisen elinympäristön ulkopuolelle metsäalueille ja vaikutuksen voimakkuutta lieventää sen sijoittuminen olemassa olevan voimajohdon rinnalle.
Voimajohdon VE C herkkyys muutoksille on kohtalainen ja muutokset maisemakuvassa vähäisiä tai kohtalaisia. Maisemalliset kokonaisvaikutukset vaihtoehdon VE osalta ovat kohtalaisia.
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VE D
Vaihtoehto VE D sijoittuu tuulipuiston sähköasemalta Kostamon kylän eteläpuolelle saakka uuteen
maastokäytävään. Kostamon kylän eteläpuolelta linjaus sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle
7 km:m matkalla ja vahvistaa voimajohdon aiheuttamaa maisemahaittaa, mutta ei pirsto metsäalueita
lisää. Sähkönsiirtoreitti VE D halkoo vaihtoehdoista eniten avoimia ja laajoja suoalueita (0,23 km²), joilla
on myös luontoarvojen myötä maisemallista arvoa. Muutoin linjaus sijoittuu pääosin suljettuun metsämaisemaan, jossa on kuitenkin havaittavissa metsätalouden jälkiä (hakkuut, ojitukset jne.).
Voimajohdon vaatima kokonaisala on 1,19 km² ja kokonaispituus n. 26 km.
Uuden maastokäytävän osuudella voimajohdon läheisyyteen ei sijoitu asutusta. Olemassa olevan johtoalueen lähistölle sijoittuu noin 5 asuin- tai lomarakennusta, joiden asukkaiden elinympäristöön
johtoalueen leventyminen voi jonkin verran vaikuttaa maisemakuvaa heikentävästi.
Vaihtoehdon VE D linjaukselle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
merkittäviä kohteita. Voimajohdon maisemalliset kokonaisvaikutukset ovat kohtalaisia, mutta voimajohto vaikuttaisi merkittävästi avoimien suoalueiden luonnon maisemaan.

12.6.5

Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin

12.7

VE A
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on n. 22 km, joka
sijoittuu uuteen maastokäytävään. Voimajohdon
vaatima kokonaisala on 1,01 km². Avoimia
suoalueita linjauksella 0,026 km².
Vaihtoehdoista VE A vaikuttaa eniten ihmisten
jokapäiväisiin elinympäristöihin. Suurimmat
vaikutukset kohdistuvat Kemijoen ylityskohtaan,
joka on myös maakunnallisesti merkittävä kohde.
Voimajohto pirstaloi metsä- ja suoalueita, mutta
suurelta osin vaikutukset sijoittuvat suljettuun
metsämaisemaan.

VE B
Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on n. 16 km, joka
sijoittuu uuteen maastokäytävään. Voimajohdon
vaatima kokonaisala on 0,72 km². Avoimia suoalueita
linjauksella 0,002 km².
Vaihtoehdoista VE B vaikuttaa vähiten ihmisten
jokapäiväisiin elinympäristöihin.
Ei maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
merkittäviä kohteita
Voimajohto pirstaloi metsäalueita, mutta suurelta osin
vaikutukset sijoittuvat suljettuun metsämaisemaan.

VE C
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on n. 18 km, josta
sijoittuu uuteen maastokäytävään 14,5 km.
Voimajohdon vaatima kokonaisala on 0,83 km².
Avoimia suoalueita linjauksella alle 0,00 km².
Voimajohto sijoittuu paikoin lähelle asutusta/lomaasutusta ja voi vaikuttaa heikentävästi
jokapäiväiseen elinympäristöön.
Voimajohto sivuaa ja sijoittuu pieneltä matkalta
maakunnallisesti merkittävlle Kursun kyläalueelle.
Voimajohto pirstaloi metsäalueita.

VE D
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on n. 26 km, josta
sijoittuu uuteen maastokäytävään n.18 km.
Voimajohdon vaatima kokonaisala on 1,19 km².
Avoimia suoalueita linjauksella 0,23km².
Nykyisen johtoalueen ympäristössä voi heikentää
ihmisten elinympäristöä
Ei maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
merkittäviä kohteita.
Voimajohto halkoo avoimia suoalueita ja pirstaloi
metsäaluieta.

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin muodostuvat ensisijaisesti maisemakuvan visuaalisista muutoksista. Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen näitä
visuaalisia vaikutuksia on mahdotonta estää. Voimaloiden aiheuttamia vaikutuksia voidaan kuitenkin
lieventää suunnittelemalla tuulivoimaloiden sijoittuminen maisemakuvaan ja maiseman sietokykyyn
sopivaksi. Tuulivoimalat muodostavat maisemaan aina kiintopisteen suuren kokonsa vuoksi. Voimaloiden onnistuneella ryhmittelyllä voimalaryhmistä muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka
muodostuvat alueen maamerkeiksi.
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Arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä tulisi voimaloiden sijoittelussa
huomioida, ettei niitä sijoiteta liian lähelle arvokohteita. Tarkkaa etäisyyttä on vaikea määritellä ja se
täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Voimalat eivät saisi kuitenkaan olla arvokohteiden maisemakuvassa hallitsevia ja alistaa maiseman arvokohteita.
Nuolivaaran tuulipuisto muodostaa molemmissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa selkeän voimalaryhmän, joka on helppo hahmottaa yhtenä kokonaisuutena tuulipuiston jokaisesta ilmansuunnasta.
Maisemallista kokonaisvaikutusta voi vähentää jossain määrin voimaloiden määrää vähentämällä,
mutta todennäköisesti pienemmillä voimalamäärillä Nuolivaaran tuulipuistoa ei ole enää kannattavaa
toteuttaa.
Lentoestevalojen aiheuttamia vaikutuksia voitaisiin lieventää lähinnä lentoestevaloja koskevia määräyksiä muuttamalla. Punaiset jatkuvasti palavat lentoestevalot aiheuttaisivat vähemmän
maisemahaittaa. Punainen jatkuvasti palava valo on maisemassa huomaamattomampi ja rauhallisempi,
kuin vilkkuva valkoinen valo. Maisemahaittaa pienentäisi myös, jos lentoestevalot voitaisiin asentaa
vain osaan tuulipuiston voimaloista tai jos lentoestevalot toimisivat tutkien avulla. Lopullisen päätöksen
kohteessa käytettävistä lentoestevaloista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
Sähkönsiirron aiheuttamia maisemallisia vaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään sijoittamalla voimajohdot olemassa olevien voimajohtojen rinnalle tai tiestön kanssa samoihin maastokäytäviin.
Voimajohdon aiheuttamia visuaalisia vaikutuksia voidaan lieventää suunnittelun avulla. Suunnittelemalla uudet pylväspaikat maisemarakenteeseen sopiviksi, saadaan voimajohto sulautumaan paremmin
maisemaan. Uutta johtoaukeaa raivattaessa tulee huomioida, ettei johtokatu muodosta uutta avointa
sektoria tärkeisiin katselusuuntiin nähden.
12.8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Maisemavaikutusten arviointi perustuu alueen laaja-alaisen maisemakuvan muutoksen arviointiin, eikä
hankkeen vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin voida käytettävien menetelmien avulla arvioida. Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti huomioimaan rakennusten tai pihapuuston aiheuttamia
vaikutuksia tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Näkemäalueanalyysi antaa vain yleiskuvan niistä alueista,
jonne voimalat ovat parhaiten näkyvissä.
Kuvasovitteiden avulla on pyritty havainnollistamaan esimerkinomaisesti, miltä alueen maisemakuva
tulee hankkeen toteutuessa näyttämään. Kuvasovitteet eivät kuitenkaan vastaa ihmissilmin havaittavaa
näkymää ja tarkkuutta. Valokuvissa taustamaisema hälvenee tavallisesti normaalia katsetta sumeammaksi. Kuvasovitteet esittävät myös vain tietyn hetken mallinnetun tilanteen. Sama maisema on hyvin
erinäköinen eri vuoden- ja vuorokauden aikoina, kuten myös erilaisissa sääolosuhteissa. Eri keli- ja valoolosuhteiden vaikutusta voimaloiden havaittavuuteen ei ole arvioitu erikseen.
Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen asti, voimaloiden lukumäärä voi supistua ja rakennettavat voimalat voivat olla myös pienempiä kuin tässä vaikutustenarvioinnissa on esitetty. Arvioinnissa käytettyä
napakorkeudeltaan 180 m korkeaa voimalaa ei ole tällä hetkellä saatavilla. Mahdolliset muutokset voimaloiden koossa ja määrässä vaikuttavat maisemaan kohdistuviin muutoksiin, eikä näitä muutoksia ole
arvioitu tässä vaiheessa.

12.9

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Tuulipuiston aiheuttamat maisemalliset vaikutukset muuttavat etenkin tuulipuiston lähialueen maisemakuvaa. Nuolivaaran tuulipuiston lähialue on harvaan asuttua ja voimakkaimmat maisemavaikutukset
muuttavat suhteellisen vähän paikallisten asukkaiden elinympäristön jokapäiväistä maisemakuvaa.
Nuolivaaran tuulipuistohankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuurihistoriallisiin kohteisiin, vaikka voimalat muuttavatkin kohteiden taustamaisemaa jossain määrin.
Suurimmat maisemalliset vaikutukset kohdistuvat luonnonmaisemiin (sähkönsiirron vaihtoehdot) sekä
Kemijoen länsirannoille.
Arvioitujen tuulipuiston vaihtoehtojen VE1 ja VE 2 välillä ei ole maisemallisesti eroa, koska voimaloiden
määrät ovat molemmissa lähes samat. Voimalat muodostavat maisemaan yhtenäisen selkeästi havaittavan tuulivoimaloiden ryhmän, joka muodostaa Nuolivaaran tuulipuistosta kaukaa havaittavan
maamerkin.
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Arvioidut sähkönsiirron vaihtoehdot VE A, VE B, VE C ja VE D sijoittuvat kaikki pääosin metsä- tai suoalueille. VE A muuttaa eniten ihmisten arkipäiväistä elinympäristö Kemijoen läheisyydessä, sekä
muuttaa maakunnallisesti merkittävää aluekokonaisuutta. Sähkönsiirron VE D sijoittuu luonnonmaisemiltaan herkästi haavoittuvaan suomaisemaan. VE C sivuaa asutusta ja kyläalueita ja voi vaikuttaa
asukkaiden lähielinympäristöihin, vaikka ei olisi suoraan nähtävissä kiinteistöiltä. Vaihtoehto VE B aiheuttaa vähiten haittaa maisemaan ja kulttuuriympäristöön.
Tuulivoimaloiden tuoma muutos maisemakuvaan voidaan kokea myös positiivisesti. Voimalat voidaan
nähdä veistoksellisena maamerkkinä, josta alue tunnistetaan. Voimalat muodostavat maisemakuvaan
myös uuden historiallisen kerroksen. Tuulivoimaloiden näkyvyys kertoo myös alueen puhtaasta, uudistuvasta energian tuotannosta. Maisemakuvan muutos koskettaa eniten nykyistä sukupolvea. Tuleville
sukupolville tuulivoimalat ovat jo osa ”normaalia” energiantuotantomaisemaa.
Tuulivoimapuiston elinkaaren lopussa tuulivoimat puretaan ja maisemaan muodostunut maamerkki katoaa. Maiseman muutos on jälleen merkittävä, mutta sen vaikutus on positiivinen tai negatiivinen
riippuen tarkastelijan omasta suhtautumisesta tuulivoimaan.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön:
•
•
•
•

•

Tuulipuisto muodostaa yhtenäisen ja selkeästi havaittavan kokonaisuuden
Vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 välillä ei ole olennaista eroa vaikutusten osalta.
Tuulipuiston rakentaminen ei olennaisesti heikennä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tai kulttuuriympäristön kohteiden arvoa tai luonnetta. Hanke
muuttaa kahden poronhoitokulttuuriin kuuluvan kohteen luonnetta.
Tuulipuisto ja etenkin lentoestevalot muuttavat lähialueen maisemakuvaa merkittävästi. Vaikutukset ovat paikoin suuria tuulipuiston alueella. Kokonaisuutena tuulipuisto muuttaa
suhteellisen pienen väestönosan jokapäiväistä elinympäristöä merkittävästi. Muutoin vaikutukset maisemaan jäävät vähiksi.
Sähkönsiirron vaihtoehdot VE A ja VE D heikentävät/muuttavat eniten maiseman luonnetta
uusien rakennettavien johtoalueiden osalta.
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MUINAISJÄÄNNÖKSET

13.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Nuolivaaran tuulipuistoalueelle sekä vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille VE A, VE B ja VE C laadittiin
arkeologinen inventointi kesällä 2015. Sähkönsiirron VE C linjaus muuttui vielä tehdyn arkeologisen inventoinnin jälkeen loppuosaltaan siten, ettei se sijoitu Kursun kylän keskeisille alueille. Sähkönsiirron
vaihtoehto VE D tuli suunnitelmiin mukaan keväällä 2017. Linjauksen VE D alkuosa todettiin epätodennäköiseksi muinaisjäännösten löytymisympäristöksi ja linjauksen loppuosalle (olemassa olevan
voimajohdon alueelle) on tehty inventointi vuonna 2009 (Schulz, 2017). Näin ollen sähkönsiirron VE D
vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan inventointitietoon. Linjaus tutkitaan tarkemmin, jos
hankkeen sähkönsiirto päätetään toteuttaa vaihtoehdon VE D mukaisesti.
Maastotöihin käytettiin aikaa tuulipuiston alueella yhteensä 4 kenttätyöpäivää ja sähkönsiirtoreiteille
yhteensä 6 kenttätyöpäivää. Inventoinnista vastasi Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu (Jaana Itäpalo
ja Hans-Peter Schulz). Tuulipuiston ja sähkönsiirtoreittien inventoinneista on laadittu erilliset selvitysraportit (Liite 14 ja Liite 15)). Tähän YVA-selostukseen on poimittu inventointien tärkeimmät tulokset.
Vaihtoehdon VE D tiedot on poimittu olemassa olevista rekisteritiedoista. Yhteenvedon muinaisjäännösten osalta on laatinut Saara-Kaisa Konttori Sito Oy:stä.
Ennen inventointien laatimista on tutustuttu alueelta aiemmin tehtyihin arkeologisten selvitysten tuloksiin. Lisäksi esiselvitysvaiheessa on tutustuttu muihin aineistoihin, joiden perusteella mahdollisia
muinaisjäännöskohteita voidaan paikantaa. Esihistoriallisten kohteiden osalta näitä aineistoja ovat mm.
GTK:n kallio- ja maaperäkartat, Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat, korkeusmalli sekä laserkeilausaineiston pistepilviaineistot. Historiallisen ajan kohteita on pyritty paikantamaan mm. alueen
topografian, kirjallisuustietojen, perimätiedon, paikannimistön ja historiallisten karttojen avulla.
Maastoinventoinneissa on tarkistettu vaihtoehtoiset tuulivoimaloiden sijoituspaikat ja vaikutusalueet
n. 200–300 metrin säteellä, sekä huoltoteiden ja voimaloiden väliset tie- ja maakaapelilinjaukset. Sähkönsiirron linjaukset on tarkastettu maastossa n. 50–100 metrin säteellä maastosta riippuen.
Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arvioina inventointituloksiin perustuen.
13.2

Muinaisjäännösten nykytilanne
Tuulipuiston alueelta ei tunnettu aikaisempia muinaisjäännöskohteita. Sähkönsiirtoreittien läheisyydestä tunnettiin muutamia muinaisjäännöskohteita vaihtoehdon VE A osalta Vuostimon kylän alueelta
(1,2–2 km linjauksesta), sekä Kursun kyläalueelta kuusi muinaisjäännöskohdetta. Vaihtoehdon VE D läheisyyteen sijoittui yksi tunnettu muinaisjäännös.
Tuulipuisto
Hankealue kuuluu geologisesti Itä-Suomen Karelidien vaara-alueeseen. Vaarat ovat jäännöksiä varhaisessa geologisessa jaksossa syntyneestä laajasta vuoristosta. Alue sijaitsee korkeusvyöhykkeellä n. 200
– 305 m ja se on kokonaan supra-akvaatista. Hankealueella on kuusi vaaraa, joista korkeimmat ovat Iso
Nuolivaara (305 m), Pahavaara (300 m) ja Kuninkaankuusisto (285 m). Alue on miltei kokonaan metsätalouskäytössä, suurin osa metsistä avohakakattiin ja laikutettiin 1960–80 luvuilla. Kaikonvaaran
läntisellä alarinteellä on muinainen rantamuodostelma. Alueella on todennäköisesti liikuttu esihistoriallisella ajalla, mutta se ei ole ollut otollista aluetta asutukselle. Hankealueella ei ole ollut historiallista
asutusta. Alue on ollut todennäköisesti metsästysmaata.
Inventoinnissa hankealueelta kartoitettiin yksi uusi muinaisjäännöskohde, Iso Nuolivaaran rajamerkki
sekä yksi kulttuuriperintökohde, Pohjukankumpu itä kämpän jäännös.
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Sähkönsiirtoreitit

Sähkönsiirtoreitit kulkevat pääosin vaara-alueella, luoteeseen Kemijokilaaksoon ja etelään Käsmänjokilaaksoon; korkeusvyöhyke on 260 – 150 m mpy. Korkeimmat alueet yli 200 m mpy ovat supraakvaattisia. Alavat alueet ovat laajalti soistuneet, eteläosassa on useita järviä. Alue on pääosin metsätalous- ja maatalouskäytössä. Vanhoja kylämaisemia on säilynyt Vuostimon ja Kursun kylissä.
Esihistoriallisella ajalla vaara-alueilla on voitu liikkua, mutta ne eivät ole olleet otollisia asumiseen. Puolestaan nykyiset jokilaaksot on voitu asuttaa pian mannerjäätikön sulamisen jälkeen. Kemijoen varrella
ja Kursun seudun järvien rannoilla on ollut todennäköisesti jatkuva asutus varhaisesta kivikaudesta lähtien. Historiallisella ajalla alue on kuulunut 1600-luvun loppupuolelle Kemin Lappiin, jolloin alue on
todennäköisesti ollut käytössä nautinta-alueena. Myöhemmin asutusta on ollut alueella etenkin jokivarsilla ja järvienrannoilla.
Inventoinnissa tarkastettiin yksi tunnettu muinaisjäännöskohde, Salla Pääjärvi NE kivikautinen asuinpaikka (mj-tunnus 732010071) ja kartoitettiin kaksi kulttuuriperintökohdetta, Kemijärvi
Pohjukankumpu itä kämpänjäännös (tuulipuiston aluella) ja Salla Arovaara saunan jäännös.
Taulukko 13-1. Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet hankealueella ja enintään 500 m:n etäisyydellä sähkönsiirtoreiteistä.
No

Rekisterinumero

Nimi

Laji/Tyyppi

Etäisyys lähimmästä
voimalapaikasta
/sähkönsiirtolinjasta
n. 650 m (VE1/nro 7)

1

uusi kohde

Iso Nuolivaara

Muinaisjäännös/
Rajamerkit

2

uusi kohde

Pohjukankumpu Itä

Kulttuuriperintökohde/
asuinpaikat

tuulipuistoalueella n. 20 m VE C ja
n. 30 m nykyisestä tiestä

3

uusi kohde

Salla Arovaara

Kulttuuriperintökohde/
asuinpaikat/saunat

n. 80 m VE C koilliseen

4

100695594

Tuurajärvi

Kiinteä muinaisjäännös/
Kivikautinen/asuinpaikat

n. 150 m VE C etelään, nykyisen tien
reunassa

5

732010032

Koskenkangas

Kiinteä muinaisjäännös/
kivikautinen/asuinpaikka

n. 250 m VE C lounaaseen

6

100707695

Ylimmäinenlampi

Kiinteä muinaisjäännös/
Ajoittamaton/työ- ja valmistuspaikat

n. 115 m VE D länteen
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13.3

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

13.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja eikä niihin
saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain
mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset.
Tuulipuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä
tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen
aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi
muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun
muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä.
Tuulipuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa. Tuulipuisto voi heikentää
muinaisjäännösten elämyksellistä arvoa. Toisaalta tuulipuistoon rakennettavat tieyhteydet voivat helpottaa muinaisjäännösten saavutettavuutta.
Taulukko 13-2. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Muinaisjäännökset
Vaikutuksen ilmeneminen
• Muinaisjäännöskohteen tuhoutuminen rakentamisen yhteydessä
• Kohteen elämyksellisen arvon väheneminen

13.3.2

Vaikutusalueen ominaispiirteet
• Vaara-alueet olleet asumattomina pitkään, eivät ole olleet otollista asuinympäristöä
• Alueitä käytetty lähinnä metsästämiseen,
myöhemmin metsätalouteen
• Jokivarret ja järvien rannat olleet pitkään
asuttuja

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Vaikutusten arviointi perustuu pääosin arkeologisten inventointien tuloksiin ja inventoijien näkemykseen kohteiden arvosta. Niiltä osin, kun uusia inventointiraportteja ei ole ollut käytettävissä on
vaikutusten arvioinnin tukena käytetty seuraavia kohteen herkkyyden ja muutoksen voimakkuuden kriteeristöjä (mukaillen Ikäheimo, 2015).
Taulukko 13-3. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa

Suuri/Erittäin suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus

Alttius muutoksille

Laaja-alaiset kohteet tai useita kohteita.
Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita.
(museoviraston suojelustatus,
suojeluluokka 1)

Maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan
alkuperäisinä säilyneet
muinaismuistokohteet tai
aluekokonaisuudet

Kohteilla museoviraston suojeluluokka 2.

Aiemmin muutoksille jossain määrin tai
osittain pirstoutuneet
muinaismuistokohteet tai aluekokonaisuudet

Kohteilla museoviraston suojeluluokka 3. Ei Ajallisesti tai tyylillisesti epäyhtenäisinä
mainittavai arvokkaita
rakentuneet muinaismuistokohteet tai
muinaismuistokohteita.
aluekokonaisuudet, joissa on ennestään
maisemavaurioita tai häiriöitä.
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Taulukko 13-4. Muutoksen suuruuden kriteerit muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Suuri/ Erittäin suuri kielteinen muutos

Hanke heikentää olennaisilta osin
muinaisjäännöskohteen tai -alueen kannalta tärkeitä
ominaispiirteitä
Paikan tai alueen nykyinen käyttö estyy osittain
Muinaisjäännös tuhoutuu suurelta osin .

13.4

Kohtalainen kielteinen muutos

Hanke heikentää muinaisjäännöskohteen tai -alueen
kannalta tärkeitä ominaispiirteitä
Muinaisjäännös tuhoutuu osittain

Vähäinen kielteinen muutos

Hanke aiheuttaa vähäisiä muutoksia
muinaisjäännöskohteen tai -alueen kannalta
tärkeisiin ominaispiirteisiin.
Muinaisjäännös tuhoutuu korkeintaan pieneltä osin
tai ei ollenkaan

Ei muutosta

Muinaisjäännöksen arvoihin tai ominaispiirteisiin ei
aiheudu havaittavia muutoksia.

Myönteinen muutos

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos saattaa
näkyä muinaisjäännöksen lähialueelle, mutta
vaikuttaa kohteen kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin
hieman parantavasti
Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu
mainittavia muutoksia. Alueen käyttö ei muutu

Tuulipuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin
Tuulipuiston hankealueelta löydettiin yksi varsinainen muinaisjäännös ja yksi kulttuuriperintökohde.
Muinaisjäännöskohde sijoittuu niin etäälle suunnitelluista tuulivoimaloista, huoltoteistä ja voimajohdoista, että sille ei nähdä muodostuvan vaikutuksia missään hankkeen vaiheessa.
Kulttuuriperintökohde sijoittuu nykyisen, parannettavan metsäautotien läheisyyteen ja sähkönsiirron
VE C läheisyyteen tuulipuistoalueella. Kohde voi osin tuhoutua ja alue kaventua tien parantamisen yhteydessä. Kohteella ei ole kuitenkaan huomattavaa historiallista arvoa, eikä se ole varsinainen
muinaisjäännös.
Tuulipuiston rakentamisella ei nähdä olevan vaikutusta alueen muinaisjäännöksiin. Vaihtoehtojen välillä
ei ole eroja.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
VE 1
Ei vaikutusta
Hankealueella sijaitsee yksi muinaisjäännös. Etäisyys
lähimpään voimalaan n. 650 m. Tuulivoimaloiden tai
puistoon tarvittan muun infran rakentaminen ei
vaaranna kohdetta.

VE 2
Ei vaikutusta
Hankealueella sijaitsee yksi muinaisjäännös. Etäisyys
lähimpään voimalaan n. 760 m. Tuulivoimaloiden tai
puistoon tarvittan muun infran rakentaminen ei
vaaranna kohdetta.

Hankealueelle sijoittuu yksi kulttuuriperintökohde,
joka voi osin tuhoutua hankkeen tiestön
parannuksen yhteydessä.

Hankealueelle sijoittuu yksi kulttuuriperintökohde,
joka voi osin tuhoutua hankkeen tiestön parannuksen
yhteydessä.
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Sähkönsiirron vaikutukset muinaisjäännöksiin
Vaihtoehtoisilta sähkönsiirtoreiteiltä inventoituja muinaisjäännöksiä sijoittuu alle 500 m etäisyydelle
linjauksesta vaihtoehtojen VE C ja VE D osalta. Vaihtoehdon VE C varrella kaksi kiinteää muinaisjäännöstä (kivikautisia asuinpaikkoja) 150 m:n ja 250 m:n etäisyydelle suunnitellusta linjaista. Lisäksi
inventoinneissa löydettiin yksi uusi kulttuuriperintökohde n. 80 m:n etäisyydellä linjauksesta. Vaihtoehdon VE D läheisyyteen (n. 150 m) sijoittuu yksi tunnettu muinaisjäännöskohde (pyyntikuoppia). Kohde
sijaitsee linjauksen osalla, joka toteutettaisiin olemassa olevan voimajohdon rinnalle.
Tiedossa olevat muinaisjäännökset sijaitsevat niin etäällä suunnitelluista voimajohdoista, ettei niille
nähdä kohdistuvan vaikutuksia hankkeesta.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Sähkönsiirron vaikutukset muinaisjäännöksiin

13.6

VE A
Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu
muinaisjäännöskohteita.
VE C

VE B
Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu
muinaisjäännöskohteita.
VE D

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen (n. 150–250 m) sijoittuu
kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Etäisyys
voimajohtoon on niin suuri, ettei vaikutuksia nähdä
syntyvän.
Linjauksen läheisyyteen (n. 80 m) sijoittuu yksi
kulttuuriperintökohde.

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen (n. 150) sijoittuu yksi
muinaisjäännös (pyyntikuoppia). Etäisyys
voimajohtoon on niin suuri, ettei vaikutuksia nähdä
syntyvän.

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulivoimahankkeen rakennusvaiheessa sekä sen toiminnan aikana tulee välttää kaivamista erityisesti
muinaisjäännösalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä. Riittävä suojavyöhyke kohteiden suojelemiseksi on
noin 50 metriä. Lähtökohtaisesti hankkeen toteuttaminen ei saa vaikuttaa muinaisjäännöksiin, eikä muinaisjäännöksiä saa peittää.
Tunnetut muinaisjäännökset ja uudet löydetyt muinaisjäännökset sekä muut kulttuurihistorialliset kohteet tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa, niin ettei niiden alueelle tai välittömään
läheisyyteen osoiteta tuulivoimarakentamista.
Tämän hetkisten alustavien suunnitelmien mukaan muinaisjäännökset eivät ole vaarassa tuhoutua.
Jos muinaisjäännöskohde kuitenkin sijoittuu lähelle tuulipuiston rakenteita, tulee kohde merkitä jo rakennusvaiheessa maastoon ja tarpeen mukaan suojata rakentamisen ajaksi. Tuulipuiston toiminnan
aikana muinaismuistokohteisiin kajoamista voidaan estää esimerkiksi merkitsemällä kohteet maastoon,
jolloin kohteet havaitaan helpommin.

13.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Tuulivoimaloiden sijoituspaikat ja muiden rakenteiden linjaukset (ml. sähkönsiirron vaihtoehdot) ovat
alustavia ja voivat muuttua hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Inventoinnissa on tarkistettu vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 voimaloiden alustavat sijoituspaikat, huoltotielinjaukset sekä vaihtoehtoiset
sähkönsiirtoreitit VE A, VE B ja VE C sekä näiden lähiympäristö noin 100–200 säteellä kesällä 2015 olleiden suunnitelmien mukaisesti. Sekä tuulivoimaloiden, että huoltoteiden paikat ovat hieman
muuttuneet tehtyjen inventointien jälkeen. Inventoinnit on kuitenkin hankealueella laadittu laajemmalla etäisyydellä voimalapaikkoihin, joten todennäköisesti tuulipuiston alueelta ei enää uusia
muinaisjäännöksiä löydy. Tarkentavien selvitysten tarve tulee selvittää tapauskohtaisesti.
Sähkönsiirtoreittien osalta VE B on muuttunut loppuosaltaan inventoinnin jälkeen sekä mukaan on tullut uusi tarkasteltavat vaihtoehto VE D. Näiden osalta ei ole tehty uusia maastoinventointeja ja arviointi
perustuu olemassa olevaan tietoon. VE D linjauksen alkuosa ei ole potentiaalista aluetta muinaisjäännöksille. VE C:n ja VE D:n loppuosien alueille on laadittu aiempia inventointeja, mutta alueilla on
potentiaalia uusille löydöksille. Mikäli näistä toinen linjaus päätyy jatkosuunnitteluun, tulee tehdä tarkentavat arkeologiset inventoinnit voimajohtoreittisuunnitelmien mukaisesti.
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Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueelle sijoittuu yksi muinaisjäännöskohde ja yksi kulttuuriperintökohde, joita ei ikänsä tai tyyppinsä takia luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Muinaisjäännöskohde sijaitsee yli 650:n etäisyydellä
lähimmästä tuulivoimalasta tai huoltotiestä, eikä sille nähdä muodostuvan haitallisia vaikutuksia hankkeesta.
Sähkönsiirtovaihtoehdot ovat kaikki toteuttamiskelpoisia käyttävissä olevan inventointitiedon osalta
muinaisjäännösten suhteen. Olemassa olevat muinaisjäännökset sijaitsevat niin etäällä linjauksesta,
ettei haittaa nähdä syntyvän.
Sähkönsiirtoreittien VE D ja VE C loppuosien osalta vaikutustenarvioinnissa käytetyt tiedot perustuvat
olemassa oleviin rekisteritietoihin. Sähkönsiirtoreitin VE D alkuosaa ei ole inventoitu, koska se ei ole
potentiaalista ympäristöä muinaisjäännöksille. Jatkosuunnittelussa, mikäli sähkönsiirtoa suunnitellaan
näille reiteille, tulee tehdä näiltä osin tarkentavat inventoinnit.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista muinaisjäännöksiin:
• Tuulipuistoalueella sijaitsee yksi muinaisjäännös, jolle ei nähdä syntyvän vaikutuksia.
• Sähkönsiirron kaikki neljä vaihtoehtoa ovat toteuttamiskelpoisia muinaisjäännösten näkökulmasta. Voimajohtojen rakentaminen ei uhkaa tuhota tiedossa olevia
muinaisjäännöksiä.
• Haitallisia vaikutuksia voidaan estää ja lieventää jatkosuunnittelussa suunnittelemalla tarvittavien rakenteiden paikat siten, että suojaetäisyydet muinaisjäännöksiin toteutuvat.
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14

KASVILLISUUS

14.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luontoselvityksiä varten hankittiin tiedot ympäristöhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä (Hertta). Suojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden, Natura 2000–alueiden sekä arvokkaiden
kallioalueiden sijainnit koottiin ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietopalvelusta. Lisäksi lähtöaineistona
on käytetty Luonnonvarakeskuksen valtion metsien inventointi (MVMI 2011) aineistoa sekä Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja kartta-aineistoja. Hankealueelta ei ole aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä.
Hankealueelle tehtiin maastokäynti 3.–7.8.2015. Maastokäynnillä keskityttiin alueella esiintyvän kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoittamiseen. Tarkistuskäynnit tuulipuiston voimalapaikoille ja
suunnitelluille tielinjauksille tehtiin 25.–27.6.2017. Maastotyöt kohdennettiin alustaville voimalapaikoille ja niiden läheisyyteen sekä lähtöaineiston perusteella valittuihin luonnonympäristön kannalta
oleellisiin kohteisiin. Selvityksessä kartoitettiin, esiintyykö hankealueella luonnonsuojelulain
(20.12.1996/1096) 4 luvun 29 §:ssä mainittuja suojeltuja luontotyyppejä. Lisäksi tarkasteltiin, esiintyykö
alueella vesilailla (27.5.2011/587) suojeltuja ja metsälain 3 luvun 10 §:n (20.12.2013/1085) tarkoittamia
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden kohteita. Hankealueella esiintyvien luontotyyppien määrittelyn ja niiden uhanalaisuuden arvioinnin perustana käytetään Raunio ym. (2008)
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – julkaisun osia 1 ja 2.
Jokaisen voimalapaikan kasvillisuus on inventoitu ja voimalakohtaiset kuvaukset ja maankäyttösuositukset on esitetty erillisraportissa (Liite 13).
Tuulipuistosta aiheutuvia vaikutuksia metsän rakenteeseen on tarkasteltu maisema- ja lähiympäristötasolla. Oleellista arvioinnissa on se, muuttaako tuulipuisto oleellisesti metsän rakennetta verrattuna
nykytilaan ja nykyisen käyttömuodon tuomiin muutoksiin.
Sähkönsiirto
Sähkönsiirtoreiteille VE A, VE B ja VE C kohdistuvat maastotyöt toteutettiin tuulipuiston maastokäyntien
yhteydessä 3.–7.8-2015. Menetelmät vastaavat tuulipuiston alueen selvityksissä käytettyjä menetelmiä.
Sähkönsiirtoreitille VE D laadittiin erillinen kasvillisuusselvitys, vaihtoehdon tullessa mukaan vuonna
2017. Sähkönsiirtoreitin kasvillisuus inventointiin 20.–24.6.2017. Vaihtoehdon VE D kasvillisuusselvitys
on raportin liitteenä (Liite 12).

14.2

Hankealueen kasvillisuus
Kasvimaantieteellisessä jaottelussa hankealue sijoittuu pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle, Peräpohjolan
vyöhykkeen itäiseen ja pohjoiseen osaan ja Kuusamon ja itäisen Kemin Lapin (Sompion Lapin) eliömaakunnan rajamaille.
Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeellä vallitsevat luonnon pohjoiset ominaispiirteet. Metsät ovat eteläisiin metsätyyppeihin verrattuna harvapuustoisempia ja hidaskasvuisempia ja puusto keskimäärin
lyhyempää. Puustossa on havaittavissa morfologisia eroavaisuuksia verrattuna Etelä-Suomessa esiintyviin yksilöihin. Pohjoisessa esiintyvien mäntyjen ja kuusien latvukset ovat yleisesti kapeampia ja ne
ulottuvat lähemmäksi maata. Vastaavia eroavaisuuksia voi esiintyä myös muissa kasviryhmissä. Jäkälikköisiä mäntykankaita esiintyy runsaasti ja tuoreen kankaan kuusimetsät ovat varttuneina
paksusammalisia jopa puistomaisia ”pylväskuusikoita”. Rehevämpien metsätyyppien, kuten lehtojen ja
lehtomaisten kankaiden määrä on pohjoisessa vähäinen. Niitä esiintyy pääasiassa vain paikoin kalkkiperäisillä alueilla ja vesien varsilla. Peräpohjolan suot ovat pääasiassa aapasoita, jotka ovatkin alueella
ominaisimmillaan. Valumavesien runsas määrä ja jäätymisilmiön voimakkuus ovat muokanneet soiden
rimpien (märät osat) ja jänteiden (kuivat osat) erot selvästi erotettavaksi. Märkien soiden reunamia
usein vallitsevat pensaskerrokseen jäävät pohjoiset pajulajit. Näitä jopa hopeahohtoisia pajupensaita
esiintyy myös yleisesti muissakin kosteissa ympäristöissä. (Kalliola 1973)
Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventoinnin tulosten (VMI-2011) perusteella metsät ovat
koostuvat lähes ainoastaan havupuista, pääpuulajina esiintyy pääasiassa mäntyä ja paikoin kuusta, suurikokoisten lehtipuiden määrä hankealueella on vähäinen. Pääosa selvitysalueesta on
metsätalouskäytössä, vaarojen välisille alueille sijoittuu muutamia ojittamattomia suoalueita.
Maisematasolla tarkasteltaessa selvitysaluetta hallitsee vaarojen ja turvemaiden muodostama mosaiikki, korkeuserojen suurehko vaihtelu on tyypillistä. Alueen metsätyypit vaihtelevat korkeuserojen
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mukaan, korkeimmilla vaaroilla maasto on lähes puutonta ja rehevimmissä suonotkoissa esiintyy kuusivaltaisia korpia. Metsät ovat hyvin tasaikäisiä ja puusto on pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää.
Suurin osa metsistä on kerrossammal-mustikka -tyypin (HMT) tuoretta kangasta.
14.2.1

Huomionarvoiset luontokohteet
Hankealueelle ei sijoitu luonnonsuojelualain 49 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä ojittamattomia suoalueita lukuun ottamatta metsälain 10 §:n vaatimukset täyttäviä monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain 11 §:n (alle 1 ha suuruinen lampi) mukaisia kohteita esiintyy
suokokonaisuuksien yhteydessä. Suoalueiden yhteydessä esiintyviä metsälain ja vesilain kohteita ei ole
erikseen esitelty lakikohteina.
Huomionarvoisiksi rajatut luontokohteet hankealueella ovat sellaisia soita, pienvesiä tai metsäalueita,
jotka ovat jääneet voimakkaamman metsätalouskäytön ulkopuolelle. Arvokkaat luontokohteet ovat
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia alueita, jotka lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta ja
jotka olisi suositeltavaa huomioida alueen rakennussuunnittelun yhteydessä.
Ojittamattomat suoalueet
Alueelle sijoittuu useita ojittamattomia suoalueita. Suot ovat pääasiassa puuttomia nevoja, vallitsevina
suotyyppeinä esiintyy varsinaisia saranevoja (VSN) lyhytkorsikalvakkanevoja (LkKaN) ja minetrofisia lyhytkorsinevoja (LkN). Soiden laiteilla esiintyy lähes poikkeuksetta kapea alue rahkarämettä (RaR) tai
rahkanevaa (RaN). Paikoin rahkaisia suotyyppejä esiintyy puuttomien nevojen keskiosissa muodostaen
keidasrämeiden (KeR) kaltaisia suoyhdistymiä. Paikoin esiintyy pienialaisia rahkarämeitä ja mustikkakorpia (MK). Hankealueella esiintyvät suotyypit on luokiteltu Pohjois-Suomessa ja koko maassa
elinvoimaisiksi luontotyypeiksi (LC=Least Concern), lukuun ottamatta kalvakkanevoja jotka on luokiteltu
Pohjois-Suomessa elinvoimaiseksi (LC) ja koko maassa silmälläpidettäväksi (NT= Near Threatened) luontotyypiksi (Raunio ym. 2008). Seuraavassa on esitelty hankealueelle sijoittuvat huomionarvoisimmat
luonnontilaiset luontokohteet.
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Kuva 14-1. Huomionarvoiset luontokohteet suhteessa voimaloihin sekä tiestöön.
.
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Kohde 1
Iso ja Pikku Nuolivaaran väliselle alueelle sijoittuu pohjoiseteläsuuntainen ojittamaton suoalue. Suo on
muodostunut vaarojen väliselle alueelle ja vaihettuu vaarojen rinteiden kuivahkon kankaan UEMT-tyypin metsistä jyrkkärajaisesti kapean tupasvillavaltaisen varsinaisen saranevaa muistuttavan kaistaleen
kautta pohjoisosassa rahkarämeeksi ja keski- ja eteläosassa avosuotyyppeihin. Suokokonaisuuden
avosuoalue muodostuu kosteiden kohtien lyhytkorsikalvakkanevojen ja lyhytkorsinevojen yhdistelmästä.

Kuva 14-2. Iso ja Pikku Nuolivaaran väliselle alueelle sijoittuva suoalue.
Kohde 2
Hankealueen keskiosiin sijoittuu pohjoisesta etelään viettävä rinnesuo. Alue koostuu pohjoisesta ja eteläisestä suoaltaasta. Suon pääsuotyyppinä esiintyy varsinaista saranevaa, altaiden väliin sijoittuu kapea
rahkanevainen (RaN) alue.

Kuva 14-3. Hankealueen keskiosaan sijoittuva rinnesuo.
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Pohjukankummun pohjoispuolelle, hankealueelle sijoittuvan pohjoiseteläsuuntaisen metsätien itäpuolelle sijoittuu pinta-alaltaan suurin hankealueelle sijoittuvista ojittamattomista suoalueista. Suoalueen
laiteilla esiintyy kapea kaistale rahkanevaa tai rahkarämettä. Suon päätyyppinä esiintyy hyvin vetistä
varsinaista saranevaa ja lyhytkorsikalvakkanevaa. Lisäksi paikoin suo keskiosissa esiintyy rahkanevaisia
ja rahkarämeisiä mättäitä muodostaen kokonaisuudesta keidasrämeisen kokonaisuuden.

Kuva 14-4. Pohjukankummun pohjoispuolelle sijoittuva suoalue.
Kohde 4
Pahavaaran ja Kaikonvaaran väliselle alueelle sijoittuu kahden suolammen väliselle alueelle muodostunut suoalue. Eteläisimmästä lammessa on laskuoja. Lampien välisen alueen vallitsevana suotyyppinä
esiintyy mineotrofista lyhytkorsinevaa. Lampien rannoilla esiintyy luhtaista varsinaista saranevaa ja suoalueen laiteilla rahkanevaa ja rahkarämettä. Rahkaiset suotyypit muodostavat lyhytkortisten alueiden
kanssa suoalueen reunoille keidasrämeisen kokonaisuuden.

Kuva 14-5. Pahavaraan ja Kaikonvaaran väliselle alueelle sijoittuva suoalue.
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Kohde 5 (3 kpl)
Osin hankealueen ulkopuolelle sijoittuvia tuntureiden välisiä pieniä ojittamattomia suoalueita. Laitaalueet rämettä keskusalueet nevaa. Paikoin esiintyy pieniä kuivettuneita kuusia.

Kuva 14-6. Tuulipuiston vaarojen välisiin notkelmiin sijoittuu alueelle tyypillisiä ojittamattomia soita.
Kohde 6
Iso Nuolivaaran eteläpuolelle sijoittuu pienialainen meso-eutrofinen lähde VE 1 suunnitellulle tielinjaukselle. Lähteessä on kaksi purkautumispintaa ja se laskee etelään. Lähde on noin 30 metriä pitkä lounaiskoillissuunnassa. Lähteessä on hiekkapohja ja sen ympärillä on laaja tihkupintainen alue. Sammallajisto
on monipuolista. Putkilokasveista esiintyy hetehorsmaa. Ympärillä on sarakorpea ja etelän suunnalla
lettonevaa tai vastaavaa.
Kohde 7 (2 kpl)
Voimalapaikalle VE 1/14 ja sen läheisyyteen sijoittuu kaksi erillistä (hyvin pienialaista) mesotrofista tihkupintaa. Tihkupinta on keskittynyt ajourille. Kasvillisuus erottuu ympäristöstään ja ruohoisuus on
runsaampaa kuin muualla ympäristössä. Sammalistossa esiintyy lähdesammalia. Ympäristön kasvillisuus
muutoin tuoretta kangasta.
Kuninkaan kuusion itäpuolella on (hyvin pienialainen) mesotrofinen tihkupita VE 1 tielinjauksen kohdalla. Kohde ei ole luonnontilainen vaan se on aukotettu aikoinaan. Aurausuomat ovat selkeästi
näkyvillä ja tihkupinta sijaitsee osin aurausomassa. Tihkupinnan koko on 6 x 1 m. Tihkupinnalla kasvaa
mesotrofisen lähteen lajistoa. Puusto on selkeästi pienikokoisempaa ja tiheikköisempää alueella.
Uhanalainen tai muutoin arvokas putkilokasvi- ja jäkälälajisto
Selvitysalueella tai sähkönsiirtoreiteillä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvi- ja jäkälälajien esiintymiä. Hankealueen itäpuolelta noin 700 metrin etäisyydeltä on havainnot kahdesta silmälläpidettävästä
(NT) kasvilajista (Rassi ym. 2008), molempien lajien havaintopisteiden koordinaattien tarkkuudeksi on
ilmoitettu 1000 metriä (Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä. 2015).
VE B (Outovaara) sähkösiirtoreitin läheisyydestä on tiedossa olevat havainnot kahdesta uhanalaisesta
kasvilajista (VU = vaarantunut) (Rassi ym. 2008). Havaintopisteet sijoittuvat noin 900 metriä linjan länsipuolelle. Molempien lajien havaintopisteiden koordinaattien tarkkuudeksi on ilmoitettu 1000 metriä
(Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä. 2015).
Sähkönsiirtoreitin VE A (Vuostimo) läheisyydestä Kemijoen rannalta noin 500 metrin etäisyydellä linjauksen pohjoispuolella on tiedossa oleva havainto silmälläpidettävästä lajista. Lisäksi Kemijoen
länsipuolelta on tiedossa oleva havainto niin ikään silmälläpidettävästä lajista. Havainnon etäisyys linjauksesta on noin 400 metriä (Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä. 2015).
Sallan Kursun ja hankealueen väliselle alueelle sijoittuvan sähkönsiirtoreitin VE C (Kursu) läheisyydestä
ei ole tiedossa olevia havaintoja huomionarvoisista lajeista. (Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä. 2015).
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Sähkönsiirtoreitin VE D välittömään läheisyyteen sijoittuu havaintotiedot yhdestä rauhoitetusta ja luontodirektiivin liitteen IV lajista (Ympäristöhallinnon Eliölajit – tietojärjestelmä 2017).
Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisyydessä sijaitsevat Ympäristöhallinnon Eliölajit – tietojärjestelmän (2.4.2015) mukaiset silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien havaintopaikat on esitetty vain
viranomaiskäyttöön tarkoitettu olevassa liitteissä.
14.3

Voimalapaikkojen nykytila
Nuolivaaran tuulipuiston voimalapaikat sijoittuvat pääosin kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreelle kankaalle. Puusto on kaikkialla varsin nuorta ja kasvatuskäytössä. Voimalapaikkojen nykytila
voimalakohtaisesti on esitetty tuulipuiston kasvillisuusselvitysraportissa (liite 13). Raportissa on kuvattu
myös suunniteltujen tielinjausten kasvillisuus.
Voimalapaikoilla ei esiinny erityisiä luontoarvoja, lukuun ottamatta VE 1 voimala 14 kohdetta, jossa on
tihkupinta (metsälain 10 §), joka ei ole täysin luonnontilainen.
Tiestöjen osalta löydettiin edellä mainitun tihkupinnan lisäksi kolme muuta huomioitavaa kohdetta,
jotka olivat erilaisia tihkupinta – ja lähde-elinympäristöjä sekä yksi puro.
Sähkönsiirtoreitit
Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääasiassa metsätalouskäytössä oleville alueille. Metsäalueet ovat rakenteeltaan pirstoutuneita ja suurempia kokonaisuuksia on vähän. Reiteille tai niiden läheisyyteen sijoittuu
muutamia ojittamattomia suoalueita. Kokonaisuudessaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten alueiden
määrä reittien varrella on vähäinen lukuun ottamatta vaihtoehtoa VE D. Sähkönsiirtoreittien huomionarvoiset luontokohteet on esitetty liitekartoilla 2, 3 ja 4.
VE A
Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 22 km. Linjaus sijoittuu koko matkalla uuteen maastokäytävään. Alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä ja linjaukselle sijoittuu myös hakkuualoja. Linjaus halkoo paikoin
avoimia suoalueita (yht. 0,03 km²). Suurin yhtenäinen suoalue on Jupuranvaaranaapa ennen Kemijoen
ylitystä. Linjaus ylittää Kemijoen linjauksen loppuosalla. Voimajohdon vaatima kokonaisala on 1,01 km².
Suurin osa sähkönsiirtoreitistä on sulkeutunutta metsää. Harvapuustoista metsää alueella on 0,17 km².
Kemijoen läheisyyteen linjaukselle sijoittuu joenvarsikasvillisuutta ja vähäinen määrä viljelysympäristöä.

Kuva 14-7. Jupuranvaaranaapaa sähkönsiirron VE A varrella. Suo pääosin varsinaista saranevaa.
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Kuva 14-8. Kemijoen ylityskohta. Ranta-alueet paikallisten käytössä. Koivikkoa rantaan asti, rannalla
esiintyy jonkin verran suurruohoja. Itäpuolen rannat ovat tiheän pensaikon peitossa.
VE B
Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 16 km ja se sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään. Reitti sijoittuu käytännössä kokonaan peitteiseen ja kumpuilevaa metsämaisemaan. Voimajohdon vaatima
kokonaisala on 0,72 km² ja kokonaispituus on n. 16 km. Merkittäviä laajoja avosoita ja viljelysympäristöjä ei sijoitu reitin varrelle. Linjaus sivuaa muutamia pienialaisia suoalueita Rovamovarvikon
pohjoispuolella, Erkkusenkuusikon itäpuolella, Iso Nälkämävaaran länsipuolella ja Outapalon pohjoispuolella (Päävaaranjänkä) yhteensä noin 0,002 km² alalla. Suot varsinaista ovat saranevaa. Keskiosissa
esiintyy paikoin lyhytkorsinevaa ja laiteilla raatetta. Outapalon pohjoispuoleisen suon jänteet ovat rahkarämettä tai rahkanevaa.

Kuva 14-9. Alueelle tyypillinen suoalue Rokamovarvikon pohjoispuolella.
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Kuva 14-10. Rokamovarvikon metsää VE B linjauksen alueella.

Kuva 14-11. Iso Nälkämävaaran suoalueiden ja tien laidoilla esiintyy maariankämmekkää.
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Kuva 14-12. Päävaaranjänkä sähkönsiirron VE B loppuosalla. Linjaus sivuaa suonlaitaa. Suo on pääosin
varsinaista saranevaa.
VE C
Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 18 km, jonka loppuosa (n. 3,5 km) sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Reitti sijoittuu pääosin sulkeutuneille metsäalueille (0,67 km²), mutta paikoin alueella on
harvapuustoista metsää ja pensaikkoa (0,16 km²). Voimajohdon vaatima kokonaisala on 0,83 km². Merkittäviä laajoja avosoita ja viljelysympäristöjä ei sijoitu reitin varrelle. Linjaus sivuaa muutamia
pienialaisia suoalueita (yht. n 0,0007 km² alalla) ja suolampia, joiden reunat suoistuneita, pääosin varsinaista saranevaa. Alueilla tehty paikoin voimakkaita ojituksia (mm. Kettuaapa)

Kuva 14-13. Ketunaavan läheisyydessä tehty voimakkaita ojituksia.
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Kuva 14-14. Aapalampi. Sähkönsiirron VE C sivuaa lampea. Reunat ovat soistuneet, varsinaista saranevaa. Paikoin esiintyy raatetta.

Kuva 14-15. Tuurankoski. Sähkönsiirron VE C ylittää kosken. Kosken reunat suurruohoja ja pajukkoa.
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Kuva 14-16. Sähkönsiirron VE C liittyy olemassa olevan sähkönsiirtolinjan rinnalle loppuosalta.
VE D
Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 26 km, jonka viimeiset 7 km sijoittuvat olemassa olevan voimajohdon
rinnalle. Voimajohdon vaatima kokonaisala on 1,19 km². Reitti sijoittuu suurelta osin sulkeutuneille metsäalueille (0,69 km²), muuta uuden suunnitellun linjan osuudella on useita luonnontilaisia ja ojitettuja
suoalueita (0,23 km²). Suurimmat ovat Saukkoaapa, Lannanhaaranaapa ja Ahma-aapa.

14.4

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

14.4.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Tuulipuisto
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat kasvillisuuspeitteen häviämisestä tuulivoimaloiden perustuksien ja huoltoteiden sijainneilta. Avointen alueiden lisääntyminen
pirstoo ja aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymistä metsäalueilla. Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon
monimuotoisuuteen myönteisesti tai kielteisesti riippuen ympäristöstä ja tarkasteltavasta eliöryhmästä. Se voi vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen reunan
läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueen ympäristöt ovat usein monipuolisempia käsittäen sekä
avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä tiettyjen lajien tiheyksiä tai mahdollistaa uusien lajien tulemisen alueelle. Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityppisten ympäristöjen
välillä. Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla reunavaikutus on verrattain vähäistä, kun taas peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kymmenien metrien
etäisyydelle.
Sähkönsiirto
Uusien voimajohtojen rakentamisesta aiheutuu samankaltaisia vaikutuksia kuin voimalapaikkojen rakentamisesta. Voimajohtoaukea muuttuu puuttomaksi ja aiheuttaa avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia
metsäalueilla, kuten metsäalueiden pirstoutumista ja reunavyöhykkeiden syntymistä. Pysyviä vaikutuksia voi aiheutua lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle.
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Taulukko 14-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Kasvillisuus
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

• Kasvillisuuspeitteen häviäminen rakennettavilta alueilta

• Tuulipuiston alue pääosin metsätalouskäytössä ja puusto tasaikäistä

• Yhtenäisten kasvillisuusalueiden pirstoutuminen ja reunavaikutusten lisääntyminen

• Tuulipuiston alueella arvokkaat kohteet pääsääntöisesti alueilla, jonne ei ole suunniteltu
toimenpiteitä

• Monimuotoisuuden lisääntyminen (reunavaikutuksista johtuen)

14.4.2

• Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin suljettuun
metsämaisemaan
ja
metsätalouskäytössä oleviin metsiin

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Hankkeen luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys muodostuu muutoksen suuruusluokan ja kohteen herkkyyden yhteisvaikutuksesta. Vaikutusten suuruuden ja kohteen herkkyyden
kriteerit on esitetty seuraavissa taulukoissa (mukaillen, Ikäheimo 2015).
Taulukko 14-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa
Lainsäädännöllinen ohjaus
Alueella on
luonnonsuojelulain, vesilain
tai metsälain tai Naturaarvioinnin EU direktiivin
perusteella useita suojeltuja
Suuri/Erittäin kasvilaje tai luontotyyppejä.
Alueella elää rauhoitettuja
suuri
tai uhanalaisia kasvilajeja.
Alueella on seuraavia
luontotyyppejä (EN, CR, VU)
Alueella on erityisesti
suojeltavia kasvilajeja.

Kohtalainen

Vähäinen

Alueella on vesilain
perusteella suojeltuja
uhanalaisia lähteitä.
Alueella on silmälläpidettäviä
luontotyyppejä ja kasvilajeja
(NT)
Metsälailla suojellut kohteet.

Yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Luonnosuojeluohjelman alue tai
kohde.
Valtakunnallisesti arvokas
luontokohde tai muodostuma.

Rauhoitetut tai uhanalaiset
kasvilajit tai elinympäristöt
ovat herkkiä muutoksille
ympäristössä.
Alue on suurimmaksi osaksi
luonnontilaista ja
suurimmaksi osaksi ilman
ihmisen vaikutusta.
Korvaavaa vastaavaa aluetta
ei ole alueellisesti olemassa
tai suojeltavissa

Alueella on Suomen
ympäristöhallinnon alueellisen
uhanalaisuusarvioinnin
kasvilajeja tai luontotyyppejä.
Alueella on maakunta- yleis- tai
asemakaavaoissa osoitettu
luontokohde.

Rauhoitetut tai uhanalaiset
kasvilajit tai elinympäristöt
ovat melko herkkiä
muutoksille.
Alue on osaksi luonnontilaista
ja osaksi ilman ihmisen
vaikutusta.
Korvaavaa vastaavaa aluetta
ei ole paikallisesti olemassa
tai suojeltavissa.

Suomen/EU:n tasolla
luokittelemattomat tai
suojelemattomat kasvilajit ja/tai
luontotyypit.
IUCN:n tasolla suojelettomat tai
luokittlemattomat lajit tai
IUCN:n elinvoimaisiksi (LC)
luokittelemat kasvilajit.
Suomessa elinvoimaisiksi
määritellyt luontotyypit (LC).

Kasvilajit tai elinympäristöt
eivät ole erityisherkkiä
muutoksille.
Alue ei ole juurikaan
luonnontilassa ja ihmisen
vaikutus on selvä ja näkyvä
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Taulukko 14-3. Muutoksen suuruuden kriteerit kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Ajallinen laajuus ja kesto
Muutokset ovat pääsääntoisesti
alueellisia ja pysyviä

Suuri/ Erittäin suuri
kielteinen muutos

Hankkeen aiheuttamat negatiiviset
muutokset ovat (erittäin) suuria
huomioinarvoisille kasvilajeille, niiden
elinympäristöille tai suotuiselle suojelun
tasolle.
Kasvilajisto muuttuu (erittäin) selvästi. Hanke
heikentää tai pirstoo selvästi tai tuhoaa
suurehkon osan huomionarvoisien lajien
elinympäristöistä.

Muutokset ovat paikallisia, mutta pääosin
pysyviä.

Kohtalainen
kielteinen muutos

Hanke aiheuttaa kohtalaisia muutoksia alueen
huomionarvoisille
kasvilajeille,
niiden
elinympäristöille ja suotuisan suojelun tasolle.
Huomionarvoisten kasvilajien elinympäristö
heikkenee tai pirstoutuu osittain tai tuhoutuu
osittain.
Hankkeen
negatiiviset
vaikutukset
kohdistuvat tavanomaisiin kasvilajeihin ja
niiden elinympäristöihin.
Elinympäristön pirstomisvaikutus pieni.

Muutokset ovat paikallisia ja pienialaisia.

Vähäinen kielteinen
muutos
Ei muutosta

Ei
vaikutusta
luontotyyppeihin.

Myönteinen muutos

Huomoinarvoisten kasvilajien elinympäristöt
lisääntyvät tai parantuvat.

kasvillisuuteen

tai

14.5

Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

14.5.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulipuiston rakentamisesta aiheutuu alueen kasvillisuuteen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Välittömänä vaikutuksena rakennuspaikkojen kasvillisuus häviää. Välillisiä vaikutuksia kohdistuu
rakennuspaikkojen lähiympäristöön, lähinnä reunavaikutuksen kautta. Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla rakentaminen aiheuttaa avohakkuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen. Puistoalueen
rakentaminen aiheuttaa alueen metsien pirstoutumista, metsän pinta-ala vähenee ja yhtenäisiä metsäalueita voi eriytyä. Voimalapaikkojen ja huoltoteiden reuna-alueilla kasvillisuus muuttuu avoimia alueita
suosivaksi lajistoksi. Kasvillisuudessa tapahtuvat muutokset ovat suurimmillaan heti rakentamisen jälkeen, jolloin puuston raivauksen ja maanpinnan rikkoontumisen seurauksena vapaan kasvutilan osuus
lisääntyy ja kilpailuolosuhteet muuttuvat. Käsitellyn alueen pinta-ala ja muoto vaikuttavat alueen ja reunavaikutuksen kautta sitä ympäröivien kasvupaikkojen pienilmastoon eli valoisuuteen, lämpötilaan ja
sen vaihteluihin, maaperän kosteuteen, ravinteiden saatavuuteen sekä tuulisuuteen.
Avointen alueiden ympäristöoloista hyötyvät kilpailijat ja pioneerilajit, jotka valtaavat johtoaukean nopeasti. Tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla tällaisia lajeja ovat muun muassa maitohorsma, vadelma,
lillukka sekä monet heinät. Metsälajistossa lisääntyvästä valosta kärsivät esimerkiksi mustikka, oravanmarja, kerrossammal ja isokynsisammal. Seinäsammal taantuu aluksi, mutta sopeutuu ajan kuluessa.
Kasvillisuuden ja maanpeitteen muutosten suhteen herkimpiä metsäympäristöjä ovat lehdot ja kestävimpiä nuoret kuivahkot ja kuivat kangasmetsät. Reunavaikutuksen laajuus riippuu ympäristöstä ja
tarkasteltavasta eliöryhmästä. Tiheäpuustoisissa ja peitteellisissä ympäristöissä reunavaikutus voi ulottua useita kymmeniä metrejä ja sen merkitys elinympäristöön on huomattava. Luontaisesti avoimilla
alueilla, kuten kalliometsissä, reunavaikutus ei paikoin ulotu kuin muutaman metrin johtoaukean ulkopuolelle ja sen elinympäristöä muuttava merkitys on vähäinen. Reunavaikutus voi vähentää tiettyjen
lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen kokonaan reunan läheisyydestä toisaalle. Toisaalta
reuna-alueella ympäristöt ovat usein monipuolisia käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä. Tämä voi lisätä tiettyjen lajien tiheyksiä ja alueelle voi tulla uusia lajeja.
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Nuolivaaran hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Talouskäytössä olevilla metsäalueilla rakentamisesta aiheutuneet vaikutukset ovat luonnontilaisia metsäalueita pienemmät. Metsätalouden
seurauksena alueen metsät ovat jo nykytilassa pirstoutuneita ja metsänhoidolliset toimenpiteet, kuten
harvennukset ja hakkuut muuttavat metsien kasvillisuutta ja rakennetta joka tapauksessa.
Haitalliset vaikutukset alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioidaan molemmissa vaihtoehdoissa kokonaisuudessaan vähäisiksi. Suunnitellut rakennustoimet sijoittuvat pääosin tunnistettujen
huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolelle.
VE 1
Vaihtoehdon VE 1 osalta yhtä voimalanpaikkaa ja kolmea tielinjauksen kohtaa lukuun ottamatta suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat tuoreen kankaan metsäalueille, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Metsäalueet ovat pääosin talousmetsiä.
Vaihtoehdon VE 1 osalta on havaittu neljä huomionarvoista luontokohdetta.
Vaihtoehdon voimalan VE1/14 kohdalla ja sille johtavan suunnitellun huoltotien kohdalla sijaitsee kaksi
erillistä mesotrofista tihkupintaa (VU). Kohde ei ole enää luonnontilainen, mutta erottuu hyvin ympäristöstään ja on kasvillisuudeltaan monipuolinen. Kohteella on lähinnä paikallista merkitystä alueen
kasvillisuuden ja elinympäristöjen monimuotoisuuden lisääjänä. Voimalan ja huoltotien rakentaminen
hävittäisivät tihkupinnan. Tihkupinta ei ole luonnontilainen, vaikutukset kohteeseen nähdään kohtalaisina.
Voimaloille VE1/6 ja VE1/7 suunnitellun huoltotien linjalle sen eteläisimmässä kaarteessa sijoittuu
meso-eutrofinen lähde (VU). Lähde on vesilain 11 §:n ja metsälain 10 §:n erityisen arvokkaita elinympäristöjä, eikä siihen saa kohdistaa mitään toimia, jotka voivat aiheuttaa häiriötä lähteessä tai sen
tihkupinnassa. Tien rakentaminen lähteen kohdalle hävittää kohteen ja aiheuttaisi merkittäviä vaikutuksia luontokohteelle.
Voimalalle VE1/9 johtavan suunnitellun huoltotielinjauksen läheisyyteen sijoittuu mesotrofinen tihkupinta, joka ei ole enää luonnontilainen. Kohteella on lähinnä paikallista merkitystä alueen kasvillisuuden
ja elinympäristöjen monimuotoisuuden lisääjänä. Tien rakentaminen kohteen itäpuolelle voi muuttaa
kohteen vesitaloutta ja aiheuttaa kohtalaisia vaikutuksia luontokohteelle.
Voimalat VE1/12 ja 13 ja voimalat VE1/17 ja 1 yhdistävä huoltotienlinjaus halkoo ojittamatonta suoaluetta, jossa on myös tihkupintaa ja puro. Luonnontilainen tihkupinta on metsälain 10 §:n mukainen
kohde ja muilta osin lähinnä paikallisesti alueen kasvillisuuden ja elinympäristöjen monimuotoisuutta
lisäävä kohde. Tien rakentaminen muuttaisi alueen vesiolosuhteita ja tuhoasi osan kohteesta. Vaikutukset olisivat luonnontilaisten osin osalta merkittäviä, käsiteltyjen osien osalta kohtalaisia.
Kokonaisuutena tuulipuiston vaihtoehdon VE 1 vaikutukset kasvillisuuteen ja elinympäristöihin jäävät
vähäisiksi, koska vain yhden voimalapaikan osalta on todettu erityisiä luontoarvoja. Huoltotien rakentamisella on puolestaan kokonaisuutena kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia, jos tielinjaus halkoo lähdettä
tai luonnontilaista tihkupintaa.
VE 2
Vaihtoehdon VE 2 osalta kaikki voimalanpaikat sijoittuvat alueille, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Vaihtoehdon VE 2 osalta on havaittu yksi huomionarvoinen luontokohde.
Vaihtoehdon VE 2 huoltotien linjaus voimaloilta VE2/10 ja VE2/11 tuulipuiston keskiosiin halkoo Pahavaaran ja Kaikonvaaran välillä ojittamatonta suoaluetta, jossa metsälakikohteita, tihkupinta ja puro.
Puro on paikoin käsitelty, eikä enää luonnontilainen koko alalta. Kohde on käsittelemättömiltä osilta
lakikohde ja muilta osin lähinnä paikallisesti alueen kasvillisuuden ja elinympäristöjen monimuotoisuutta lisäävä kohde. Vaikutukset kohteelle ovat merkittäviä (lakikohteet) tai kohtalaisia.
Kokonaisuutena tuulipuiston vaihtoehdon VE 2 vaikutukset kasvillisuuteen ja elinympäristöihin jäävät
vähäisiksi, koska kielteiset vaikutukset kohdistuvat vain yhdelle huoltotieosuudelle.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäiset. Metsäalueiden pirstoutuminen
ja
kasvillisuuden
häviäminen
rakennuspaikoilta
tapahtuu
tuulipuiston
rakentamisvaiheessa. Toiminnan aikaisia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä tuulipuiston parantuneen tieverkoston myötä mahdollisesti lisääntyneestä ihmistoiminnasta. Lisääntynyt ihmistoiminta voi
aiheuttaa paikoin metsänpohjan kulumista. Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan molemmissa
vaihtoehdoissa vähäisiksi. Hankealueelle rakennettavat huoltotiet parantavat alueen saavutettavuutta
ja saattavat siten lisätä alueen käyttöpainetta.
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Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron järjestelyjen purkamisen jälkeen rakennuspaikkojen kasvillisuus palaa aikanaan lähes ennalleen. Osa rakennusalueista voivat jäädä pysyvästi avoimiksi alueiksi, joissa
esiintyy hyvin niukasti kasvillisuutta. Kasvillisuuden palautuminen ennalleen voi viedä useita, jopa kymmeniä vuosia. Toiminnan jälkeiset vaikutukset ovat samankaltaiset ja samaa suurusluokkaa
molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
VE 1
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston ja sen vaatimien rakenteiden
rakentaminen aiheuttaa kasvillisuuteen
avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia. Metsäpinta-ala
vähenee ja reunavaikutukset voivat lisääntyä.
Rakenteet sijoittuvat metsätalouskäytössä oleville
alueille.
Yksi voimalanpaikka ja kahdessa kohdassa
huoltotien linjaus sijoittuvat huomionarvoiselle
luontokohteelle.

14.5.2

VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston ja sen vaatimien rakenteiden
rakentaminen aiheuttaa kasvillisuuteen avohakkuiden
kaltaisia vaikutuksia. Metsäpinta-ala vähenee ja
reunavaikutukset voivat lisääntyä. Rakenteet
sijoittuvat metsätalouskäytössä oleville alueille.
Yhdessä kohdassa huoltotien linjaus halkoo
huomionarvoista luontokohdetta.

Sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen
Suurimmat muutokset aiheutuvat kokonaan uuden voimajohtoreitin rakentamisesta, jolloin johtoalue
raivataan 26 metriä leveäksi johtokäytäväksi. Avoimella johtokäytävällä säilyy aluskasvillisuus, mutta
puusto poistetaan johtokäytävältä. Voimajohto rakennetaan lähtökohtaisesti talvella, jolloin aluskasvillisuuteen kohdistuvat haitat vähenevät merkittävästi. Aluskasvillisuus ei tuhoudu, mutta siihen voi
kohdistua palautuvia vaurioita rakentamisen aikana työkoneiden liikkumisesta johtuen. Aluskasvillisuusteen voi tulla ajan myötä muutoksia muuttuneiden valaistus ja kosteusolosuhteiden myötä.
Luonnonympäristö pirstoutuu ja voimajohtojen läheisyyteen syntyy reunavaikutteista ympäristöä. Kasvillisuuden ja maanpeitteen muutosten suhteen herkimpiä metsäympäristöjä ovat lehdot ja
kestävimpiä nuoret kuivahkot ja kuivat kangasmetsät. Uuden maastokäytävän kasvillisuuteen aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat tuulivoimaloiden rakentamisesta johtuvien vaikutusten kaltaiset.
Metsäympäristössä johtoaukeille kasvaa yleensä muutamassa vuodessa tiheä vesakko, joka on rehevimmillä kasvupaikoilla haapaa, koivua, pihlajaa sekä pajuja kasvavaa lehtipuuvaltaista taimikkoa.
Karummilla kasvupaikoilla taimikossa vallitsevat mänty ja kataja. Kasvillisuudelle aiheutuvat muutokset
eri johtoreittivaihtoehtojen kohdalla eivät ole merkittäviä tavanomaisten kangasmetsien ja ojitettujen
soiden osalta. Vaikutukset ovat voimakkaammat täysin uusilla johtokäytävillä, kuin olemassa olevilla ja
levennettävillä johtokäytävillä.
Kasvillisuudelle aiheutuvat vaikutukset ovat vähäisiä metsätalouskäytössä oleville kangasmetsille ja tuoreille kankaille sekä ojitetuille soille. Kasvillisuuden ja maanpeitteen muutosten osalta herkimpiä
ympäristöjä ovat luonnontilaiset tai luonnontilaisten kaltaiset suoalueet.
Sähkönsiirtoreitti VE A halkoo tai sivuaa kolme pienialaista suoaluetta ja yhtä laajempaa suoaluetta (Jupuranvaaranaapa). Suoalueet voidaan kiertää tarkemmassa pylvässuunnittelussa ja siten estää
haitalliset vaikutukset suoluontoon ja alueiden vesitasapainoon.
Sähkönsiirtoreitti VE B sivua kolmea melko tavanomaista suoaluetta. Iso Nälkämävaaraan alueella esiintyy maariankämmekkää. Arvokkaat kohteet voidaan sivuuttaa tarkemassa suunnittelussa.
Sähkönsiirtoreitti VE C halkoo tai sivuaa muutamaa suoaluetta, joissa luonnontilaisuus on osin heikentynyt ojitusten myötä. Arvokkaimmat kohteet voidaan välttää tarkemmassa pylvässuunnittelussa.
Sähkönsiirtoreitti VE D linjaus halkoo useampaa luonnontilaista suoaluetta ja arvokohteita. Laajimmat
suoalueet Saukkoaapa, Lannanhaaranaapa ja Ahma-aapa. Pylvässuunnittelulla ja voimajohdon linjausten muutoksilla vaikutuksia arvokohteisiin ja suoalueiden vesitasapainoon voidaan lieventää.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
VE A

14.6

VE B

Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja
pirstoo yhtenäisiä luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on pääosin
tavanomiasta ja ja seudulle tyypillistä. Linjaus
halkoo tai sivuaa muutamaan suoaluetta ja ylittää
Kemijoen.
VE C

Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja pirstoo
yhtenäisiä luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on pääosin
tavanomiasta ja ja seudulle tyypillistä.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja
pirstoo yhtenäisiä luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on pääosin
tavanomiasta ja ja seudulle tyypillistä.

Kohtalainen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja pirstoo
yhtenäisiä luonnonympäristöjä.
Suunitellun voimajohdon kasvillisuus on pääosin
tavanomiasta ja ja seudulle tyypillistä.
Sähkönsiirron linjaukselle sijoittuu runsaasti
luonnontilaisia suokohteita sekä useita arvokkaita
kasvillisuuskohteita.

VE D

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Haitallisia vaikutuksia voidaan estää ja lieventää voimapaikkojen ja huoltoteiden sijoittelulla, sijoittamalla rakennustoimet tavanomaiseen metsämaastoon. Pintakasvillisuuteen ja suokohteisiin
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennustoimet sulan maan ajan ulkopuolelle.
Lähtökohtaisesti voimajohto rakennetaan talvella.
Tuulipuiston osalta kielteisiä vaikutuksia kasvillisuuteen voidaan lieventää muuttamalla voimalan
VE1/14 sijoittelua siten, ettei tihkupinnan muodostamaa monimuotoisuuskohdetta muuteta. Vaihtoehdon VE 1 osalta myös tielinjauksia muuttamalla voidaan estää kielteiset vaikutukset lähteelle,
tihkupinnalle ja purolle. Kosteilla paikoilla riittävän suurilla tierummuilla voidaan vähentää ympäröivien
alueiden vesitasapainon muutoksia ja vähentää aiheutuvia vaikutuksia.
Tuulipuiston vaihtoehdossa VE 2 vaikutuksia voidaan lieventää muuttamalla voimaloilta VE2/10 ja
VE2/11 tulevan huoltotien linjausta pohjoisemmaksi arvokohteen kohdalla. Ympäröivien alueiden vesitasapainon säilyttämiseksi tiessä tulee käyttää riittävän suuria tierumpuja.
Sähkönsiirtoreiteillä kielteisiä vaikutuksia kasvillisuuteen voidaan vähentää ja ennakoida vielä voimajohdon pylvässuunnittelun aikana. Kun voimajohto pylväät sijoitetaan alueille, joilla ei ole merkittäviä
luontoarvoja, voidaan haitallisia vaikutuksia torjua tehokkaasti. Riittävät suojaetäisyydet arvokohteisiin
määritellään yksityiskohtaisesti tarkemmassa suunnittelussa. Tarvittaessa voimajohdon koko linjauksen
sijoittelua voidaan muuttaa siten, ettei merkittäviä arvokohteita sijoitu johtoaukealle.

14.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutusten arviointi on tehty hanketta varten tehtyjen luontoselvityksien ja lähtöaineiston perusteella. Luontoselvitykset eivät kata kaikkia lajeja tai lajiryhmiä ja niissä on
kuvattu luonnonympäristön sen hetkinen tila. Selvityksiin liittyy myös menetelmällisiä epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden ei kuitenkaan katsota olevan tavanomaisesta poikkeavia ja selvityksistä saatuja
tietoja voidaan pitää luotettavina. Sähkönsiirron vaihtoehto VE D on lähtökohtaisesti tutkittu tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin muut sähkönsiirtoreitit, koska karttatarkastelun perusteella oli
oletettavaa, että sen osalta luontoarvoja on löydettävissä enemmän.
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Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen tuulipuistossa ja sähkönsiirtoreiteillä on esitetty
alla olevassa koonnissa. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin tietoihin, sekä maastossa tehtyihin havaintoihin. Vaihtoehtoja vertailtaessa tuulipuiston toteutusvaihtoehdoilla VE 1 ja VE 2 on vain
vähäisiä eroja johtuen lähinnä voimaloiden ja huoltoteiden sijoittelusta. Vaikutukset huomionarvoisiin
luontokohteisiin tuulipuiston alueella voidaan välttää tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Sähkönsiirtoreittien osalta vaikutuksissa on suurempia eroja johtuen linjausten pituudesta sekä erilaisista ympäristöistä, jonne sähkönsiirtoa on suunniteltu. Merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen ja
huomionarvoisiin luontokohteisiin syntyvät vaihtoehdossa VE D, jonka uuden johtoalueen osalle sijoittuu eniten suoluontokohteita sekä vesilain tai metsälain mukaisia kohteita.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista kasvillisuuteen:
•
•
•

•
•
•

Kasvillisuus häviää rakennuspaikoilta tuulipuistossa sekä sähkönsiirtoreitillä (pylväspaikat). Toteutettavalta sähkönsiirtoreitiltä poistetaan puusto.
Voimalapaikkojen ja sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen ovat avohakkuun kaltaiset. Luonto pirstoutuu ja reunavaikutukset vahvistuvat. Metsätalouskäytössä olevilla
alueilla vaikutukset ovat luonnontilaisia ympäristöjä lievemmät.
Tuulipuiston rakennettavaksi suunnitellut alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.
Tuulipuiston alueelle sijoittuu muutamia huomionarvoisia luontokohteita, joihin kohdistuvat vaikutukset voidaan välttää tarkemmassa suunnittelussa. Kohteet ovat pääosin
erilaisia tihkupinta- ja lähde-elinympäristöjä. Vaihtoehdossa VE 2 muutettavia kohteita
on vähemmän kuin vaihtoehdossa VE 1.
Sähkönsiirtoreiteillä kasvillisuus on pääosin tavanomaista ja seudulle tyypillistä metsäkasvillisuutta. Iso osa metsistä on metsätalouskäytössä.
Sähkönsiirtoreiteillä merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen muodostuu luonnontilaisilla suoalueilla pylväspaikkojen rakentamisesta. Haitalliset vaikutukset voidaan estää
tarkemmassa pylvässuunnittelussa ja tarvittaessa voimajohdon linjausta muuttamalla.
Sähkönsiirron vaihtoehdossa VE D on eniten huomionarvoisia luontokohteita.
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15

LINNUSTO

15.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Nuolivaaran tuulipuistoalueelle sekä vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille laadittiin linnustoselvityksiä
vuosina 2015–2017.
Linnustoselvityksistä on vastannut petolintuseurantaa lukuun ottamatta Ahlman Group Oy. Linnustoselvityksistä on laadittu erilliset raportit, joissa on esitetty tarkat havainnointiajat, havainnointipisteet,
käytetyt menetelmät ja tulokset. Linnustoselvitykset on koottu tämän YVA-selostuksen liitteiksi (Liitteet
1,2,3,4,5,6 ja 11). Tähän YVA-selostukseen on poimittu inventointien tärkeimmät tulokset. Petolintuseurannasta vastasi Tmi Karlin.
Petolintujen ja muiden suojelullisesti arvokkaiden lajien tunnetut pesäpaikat selvitettiin Metsähallituksen petolinturekisteristä sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistosta ja
Sääksirekisteristä. Arviointi hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista tehtiin asiantuntijatyönä
tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskityttiin suojelullisesti arvokkaisiin ja tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin. Muutto- ja
pesimälinnustoselvityksistä sekä vaikutusten arvioinnista vastasi Sito Oy:n asiantuntijatyöryhmä.

15.1.1

Pesimälinnusto
Hankealueella tehtiin 16 kartoituslaskentaa, joista kolme toteutettiin linjalaskennan ohessa, kaksi pistelaskentojen aikana, kuusi metsojen soidinpaikkaselvityksen (Ahlman 2015a) ja lumijälkilaskentojen
(Ahlman 2015b) aikana, kaksi vesilintulaskentojen ja viitasammakkoinventointien ohessa (Ahlman
2015c) ja kaksi liito-oravainventointien yhteydessä (Ahlman 2015d). Lisäksi linnustoa havainnoitiin
myös joidenkin lajien osalta yöllä lepakkoselvityksen ohessa 31.7.–1.8. (Ahlman 2015e). Tuulipuiston
koillispuolelta kerättiin reviiritietoja myös lintujen kevätmuuttoselvityksen yhteydessä kahdeksana päivänä 25.4.–26.5. (Ahlman 2015f). Tutkimusalueelta tehtiin myös hieman reviirimerkintöjä 110 kV
voimajohdon tutkimusten ohessa (Ahlman 2015g). Kartoituslaskennat toteutettiin koko hankealueen
osalta otollisilta kohteilta sekä alueen ulkopuolelta potentiaalisilta paikoilta, kuten Pohjukan- ja Junkilamminaavoilta. Tuloksia tarkastellessa tulee kuitenkin huomioida, että tuulipuiston ulkopuolisia alueita
ei inventoitu järjestelmällisesti. Painopisteenä olivat uhanalaiset, EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajit sekä
Suomen erityisvastuulajit. Kartoituslaskennassa merkittävien lajien reviirit merkittiin kartalle paikan
päällä maastossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla. Maastotyöt tehtiin aamuisin pääosin noin klo 3–12 välisenä aikana. Tuulipuiston suoalueilta tehtiin kahlaajakartoituksia lisäksi illalla
26.6. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari.
Hankealueella tehtiin kolme linjalaskentaa, jotka olivat yhteispituudeltaan 16,9 kilometriä. Pohjoisin oli
5,4 km, keskimmäinen 6,7 km ja eteläisin 4,8 kilometriä pitkiä. Linjat toteutettiin osittain teitä pitkin, ja
niillä pyrittiin kattamaan pinta-alallisesti mahdollisimman laaja alue. Laskennat suoritettiin aikaisin aamulla klo 3.30–11.00 välisenä aikana 15.6., 18.6. ja 26.6. Linjalaskennalla pystytään laskemaan suuntaa
antavasti alueen lintutiheys ja siinä merkitään yksilömäärät ylös pääsarkaan (alle 25 metrin päässä havaitut linnut) ja apusarkaan (yli 25 metrin päässä havaitut linnut). Lintutiheys laskettiin myös
lajikohtaisesti, mutta siihen on syytä suhtautua varauksella, koska aineisto on pieni ja monet lajit (esimerkiksi käki ja korppi) havaitaan lähes aina apusaralla. Tiheydet ovat siten esimerkinomaiset, eivätkä
esitä lajien todellisia parimääriä.
Pistelaskennat tehtiin hankealueella yhteensä 17 paikalta, jotka sijoitettiin maastoon alustavan turbiinisuunnitelman mukaan. Laskennat tehtiin 19.6. ja 20.6. Pistelaskennassa merkitään ylös kaikki viiden
minuutin aikana havaitut lintuyksilöt pää- ja apusarkaan (kuten linjalaskennassa). Pisteille saavuttiin
GPS-vastaanottimeen syötettyjen koordinaattien avulla. Pistelaskennalla pystytään laskemaan suhteellisia tiheyksiä, mutta ei ’absoluuttisia’ tiheyksiä. Vertailu onnistuu esimerkiksi habitaattien välillä.
Pistelaskentojen yhteydessä aamulla tehtiin kartoituslaskentoja.
Pöllöjen reviirejä kartoitettiin kuuntelemalla mahdollisia soidinääniä sopivan leutona yönä ns. point
stop -metodilla (Korpimäki 1984) 10.–11.4., 14.–15.4. ja 21.–22.4. noin klo 20.00–4.00 välisenä aikana
useasta eri pisteestä. Pöllöt ovat yöaktiivisia, ja niiden soidinkausi alkoi varhain keväällä 2015. Inventointien aikana soveliaissa kuuntelupisteissä soitettiin riekkoatrappia reviirietsinnöissä. Erityisesti
laajojen suoalueiden laiteilla soitettiin äänitteitä. Sekä pöllöjen että riekkojen osalta inventoinnit kattoivat hyvin koko tutkimusalueen.
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Vesilinnut laskettiin kiertolaskennoin kaikilta tutkimusalueen pieniltä kosteikkokohteilta. Laskennat
tehtiin aamuisin muiden inventointien yhteydessä siten, että ensimmäinen kierros toteutettiin 28.5. ja
toinen 6.6. Ensimmäinen kierros tehtiin hieman suositusta myöhemmin kevään sääolosuhteista johtuen.
Metsojen soidinpaikkoja inventoitiin Metsoparlamentin (www.metsoparlamentti.fi) virallisen ohjeistuksen mukaan. Maastotyöskentelyssä inventoitiin moottorikelkalla hiljaa ajellen tuulipuiston
tutkimusalueen soveliaat paikat sekä merkittävä määrä myös alueen ulkopuolisia kohteita. Käytännössä
koko tutkimusalue saatiin kartoitettua varsin hyvin, sillä moottorikelkalla ajettiin alueella yhteensä peräti 138 kilometriä. Maastotyöt tehtiin lumiseen aikaan jälkien löytämiseksi 19.4., 21.4. ja 26.4.2015
noin klo 3.00–17.00 välisenä aikana. Inventoinnit tehtiin hyvällä säällä, jolloin tuuli on ollut riittävän
tyyni yksilöiden havaitsemiseksi soitimen huippuaikana. Räntä- ja lumisateiden aikana ei tehty kartoituksia, sillä jäljet olisivat olleet peitossa.
Uhanalaisen petolinnun seuranta toteutettiin vuonna 2016 satelliittilähettimellä. Seurannasta on erillinen vain viranomaiskäyttöön laadittu raportti.
Sähkönsiirtoreittien pesimälinnustoa selvitettiin vuosina 2015 ja 2017. Vuonna 2015 selvitettiin VE A,
VE B ja VE C ja vuonna 2017 VE D linnustoa. Suunniteltujen voimajohtojen linjauksilta (100 metriä molemmin puolin) tehtiin yhteensä 14 (VE A, B, C) / 10 (VE D) päivää sovellettuja kartoituslaskentoja.
Puistoalueelle sijoittuvat osuudet on inventoitu Nuolivaaran tuulipuiston pesimälinnustolaskentojen
yhteydessä, eikä niitä kartoitettu uudelleen päällekkäisyyden vuoksi. Kartoituslaskennat tehtiin vuonna
2015 4.–10.6. ja 21.–27.6. ja vuonna 2017 22.–25.6. ja 2.–6.7. noin klo 3.00–12.00. Sähkönsiirtoreittien
vaihtoehdoista VE C suunniteltiin tarkemmin ensimmäisen inventointikierroksen jälkeen noin 7,5 matkalta, joten loppumatka inventoitiin alkuperäisen ja uuden linjauksen osalta vain kerran. Laskentojen
painopisteenä olivat uhanalaiset, EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajit sekä Suomen erityisvastuulajit. Kartoituslaskennassa merkittävien ja muuten mielenkiintoisten lajien reviirit merkittiin kartalle paikan
päällä maastossa ja sijainti varmistettiin GPS-vastaanottimen avulla.
15.1.2

Muuttolinnusto
Kevätmuuttoa havainnoitiin yhdessä pisteessä kahdeksana päivänä (25.4.–26.5.2015) yhteensä 48 tuntia. Havaintopisteeksi valittiin Kortevaaran kaakkoispuolella olevan Löytölammen rantahakkuu, joka
sijaitsee Sallan puolella. Paikalta oli hyvä näkyvyys tutkimusalueen suuntaan, eikä lähiseudulla käytännössä ole muita paikkoja, josta saadaan yhtä hyvin kontrolloitua kevätmuuttoa. Havainnointi aloitettiin
päivittäin korkeintaan viisi tuntia ja 55 minuuttia auringonnousun jälkeen sekä vastaavasti aikaisintaan
kaksi tuntia ja 26 minuuttia auringonnousun jälkeen, riippuen kevätmuuton etenemisestä, sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Yleensä muuttojaksot aloitetaan varhaisemmin auringonnousun aikaan, mutta
Kemijärven seudulla aurinko nousee hyvin varhain, jolloin lintujen liikehdintä on usein erittäin heikkoa.
Havainnointia tehtiin viidestä seitsemään tuntia ilman taukoja. Ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan.
Havainnointia pyrittiin tekemään vaihtelevissa olosuhteissa, mikä onnistui melko hyvin, sillä vallitsevat
tuulet olivat kaakosta, etelästä, lännestä, luoteesta ja pohjoisesta. Pohjoisvirtausten aikana säätilat kylmenivät niin merkittävästi, että muutto seisahtui käytännössä kokonaan. Tällaisina päivinä ei
havainnoitu, sillä aineistoa olisi kertynyt erittäin niukasti. Pilvisyys- ja lämpötilaolosuhteet olivat vaihtelevia. Havaintopäivät olivat lämpötilaltaan nollasta kymmeneen lämpöasteeseen.
Syysmuuttoa havainnoitiin yhdessä pisteessä kymmenenä päivänä (31.8.–17.10.2015) yhteensä 54 tuntia. Havaintopisteeksi valittiin hankealueella oleva Kuninkaankuusikko, jonka pohjoislaidan hakkuualalta
avautui erittäin hyvä näkyvyys erityisesti pohjoispuoliselle sektorille. Merkittäviä katvealueita ei jäänyt
syysmuutonseurantaa ajatellen idän, pohjoisen ja lännen väliselle alueelle, sillä paikalta kaadettiin
maanomistajan luvalla 43 ylispuuta, jotka peittivät näkymää. Havainnointi aloitettiin päivittäin korkeintaan kaksi tuntia ja 27 minuuttia auringonnousun jälkeen sekä vastaavasti aikaisintaan 16 minuuttia
auringonnousua ennen, riippuen syysmuuton etenemisestä, sääolosuhteista ja pilvisyydestä. Havainnointia tehtiin neljästä seitsemään tuntia ilman taukoja. Ilta- tai yömuuttoa ei havainnoitu lainkaan.
Havainnointia pyrittiin tekemään vaihtelevissa olosuhteissa, mikä onnistui melko hyvin, sillä vallitsevat
tuulet olivat kaakosta, pohjoisesta, luoteesta ja lännestä. Pilvisyys- ja lämpötilaolosuhteet olivat vaihtelevia. Havaintopäivät olivat lämpötilaltaan seitsemästä pakkasasteesta 18 lämpöasteeseen.
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Havaintopisteestä arvioitiin lintujen lentokorkeudet neljän portaan asteikolla ja seurattiin hankealueen
poikki lentäviä sekä sen ulkopuolelta kiertäviä lentoja. Kaikki havainnot liikehtivistä linnuista – eli lennoista – kirjattiin työtä varten räätälöidylle havaintolomakkeelle. Kerättäviä tietoja olivat laji,
yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus sekä kellonaika tunnin jaksoissa siten, että esimerkiksi lomakkeella
merkintä klo 7 tarkoittaa aikaväliä 7–8. Lentokorkeus merkittiin neljäasteisesti suunniteltujen voimalayksiköiden korkeuksien mukaan siten, että ensimmäinen aste oli 0–100 metriä, toinen 100–150
metriä, kolmas 150–230 metriä ja neljäs yli 230 metriä. Näistä toisen ja kolmannen asteen lennot olivat
ns. riskilentoja. Seurantajaksolla havaittiin niukasti lentoja, jotka olivat yli 230 metrin korkeudella. Etäisyyksiä havaintopisteen ja linnun välillä ei kirjattu, sillä se koettiin sinänsä turhaksi tiedoksi, jota ei voida
hankkeessa hyödyntää. Lomakkeille kirjattiin erillistä koodia käyttäen linnut, jotka liikehtivät ainoastaan
tutkimusalueen ulkopuolella, eivätkä lainkaan tuulivoimapuistoalueella.
Lintujen lentokorkeus arvioitiin puuston ja puhelinmastojen sekä kokemuksen avulla. Valtaosa linnuista
lensi alle 100 metrin korkeudella, mikä helpotti korkeuksien arviointia. Lentosuunnat tarkastettiin kompassin ja GPS-paikantimen avulla.
15.2

Hankealueen linnusto
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti (IBA)
tärkeitä linnustoalueita. Lähin IBA alue on Kemihaaran suot ja metsät -alue (FI017), joka sijoittuu n. 5
kilometrin etäisyydelle hankealueen pohjoispuolelle. Edellä mainittu IBA -rajaus sisältyy myös FINIBAalueeseen Luiron-Kitisen-Kemijoen haaran suot (920253). Hankealueen eteläpuolella, n. 7,5 km etäisyydellä, sijaitsee FINIBA-alue Tynnyriaapa (920155). Hankealuetta lähin Natura 2000 -alue on noin 6
kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Kemihaaran suot (SCI/SPA) -niminen
alue. Hankealueen lounaispuolella noin 7 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Tynnyriaapa (SCI) – niminen
alue on toinen alle 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Natura 2000 – alue.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
178 (254)

Kuva 15-1. FINIBA ja IBA-alueet hankealueen lähiympäristössä.
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Pesimälinnusto
Tuulipuisto
Hankealue sijoittuu Suomen lintuatlaksen ruuduille 742:353, Kemijärvi Hirvas-Nuoli, 741:353, Kemijärvi
Junnikka, ja 741:354, Salla Isohalme. Ruutujen selvitysasteet vuosina 2006–2010 toteutetussa kolmannessa lintuatlaksessa olivat ”satunnaistietoja” Hirvas-Nuoli –ruudun osalta, ”välttävä” Junnikka –ruudun
osalta ja ”tyydyttävä” Isohalme –ruudun osalta. Pesimähavaintoja ruuduilta on yhteensä 74 eri lintulajista. Suojelullisesti mielenkiintoisimmat lintuatlaksessa havaitut pesimälajit ovat (suluissa
suojelustatus: DIR = EU:n lintudirektiivin liitteen I-lajit, EN = uusimman uhanalaisuusluokituksen mukaisesti erittäin uhanalainen laji, VU = uusimman uhanalaisuusluokituksen mukaisesti vaarantunut laji):
kuikka (DIR), kurki (DIR), lapintiira (DIR), laulujoutsen (DIR), liro (DIR), metso (DIR), palokärki (DIR), pohjansirkku (VU), pyy (DIR), sinisuohaukka (DIR, VU), suokukko (DIR, EN), suopöllö (DIR), teeri (DIR), ja
tukkasotka (VU). Lisäksi viranomaistietojen mukaan hankealueen lähistöllä sijaitsee vaarantuneen (VU),
erityisesti suojeltavan rauhoitetun linnun reviiri.
Pesimälinnustoselvityksissä tutkitulta tuulivoimapuiston alueelta tai sen läheisyydestä löydettiin 58 lajin
reviirit. Havaituista pesiviksi tulkituista lajeista 26 on suojelullisesti huomionarvoisia: laulujoutsen, tavi,
tukkasotka, telkkä, pyy, riekko, teeri, metso, kurki, kapustarinta, pikkukuovi, mustaviklo, valkoviklo, liro,
hiiripöllö, varpuspöllö, suopöllö, helmipöllö, palokärki, niittykirvinen, keltavästäräkki, leppälintu, kuukkeli, isokäpylintu, taviokuurna ja pohjansirkku. Kattavan pesimälinnustoselvityksen perusteella
linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi voidaan arvioida tuulipuiston alueella Iso Nuolivaaran länsipuolen,
Kuninkaankuusikon länsipuolen ja Kaikonvaaran itäpuolen luonnontilaiset suot (Kuva 15-2). Kahdessa
viimeksi mainitussa on myös lampia. Kaikilla kolmella kohteella pesii monipuolista, uhanalaista ja vaateliasta lajistoa, kuten esimerkiksi tukkasotka, riekko, kurki, liro, keltavästäräkki ja niittykirvinen. Lisäksi
tuulipuiston ulkopuolella sijaitsevat Junkilamminaapa, Pohjukanaapa ja Nuolenlakijänkä ovat hyvin
edustavia pesimälinnustoltaan, sillä lajistoon lukeutuu muun muassa pikkukuovi, mustaviklo, riekko,
keltavästäräkki ja pohjansirkku. Kohteita ei inventoitu kunnolla, joten todellisuudessa lajisto lienee monipuolisempaa ja parimäärät selvästi korkeampia. Kaikki arvokkaiksi tulkitut alueet ovat luonnontilaisia,
joten niiden voidaan olettaa olevan vuosittain suolajistolle arvokkaita. Linjalaskentojen tulosten perusteella hankealueella ja sen lähistöllä pesi vain 51,96 paria/km 2. Se on hyvin vähäinen lukema myös
kangasmetsille ja nuoren ikäluokan puustolle. Tiheys lienee kuitenkin todellisuudessa korkeampi, sillä
kevät oli poikkeuksellisen tuulinen, minkä vuoksi suotuisia linjalaskentaolosuhteita ei ollut käytännössä
ollenkaan. Lisäksi tiheydet ovat Lapissa pienempiä kuin Etelä-Suomessa. Metsämaiden perustiheys on
yleensä 100–200 paria ja rehevissä lehdoissa se voi kohota jopa 400–600 pariin/km 2. Tutkimusalueen
runsaimpia lajeja olivat järripeippo (7,02 paria / km 2 ), pajulintu (6,52) ja peippo (6,08). Nämä kolme lajia
muodostivat 38 % kokonaisparimäärästä. Peruslajeja olivat myös niittykirvinen, punakylkirastas ja metsäkirvinen. Linjalaskennoissa kirjattiin reviirihavaintoja yhteensä 34 lajista.
Metson soidinselvityksissä tutkimusalueelta varmistettiin yksi soidinpaikka Pohjukankummun kaakkoispuolelta. Lisäksi alueen ulkopuolelta sekä Pohjukankumman eteläpuolelta, että Kylkivaaran
lounaispuolelta löydettiin soidinpaikat. Kaikissa kolmessa paikassa oli kuitenkin vain yksi koiras soimassa, eivätkä ne näin ollen koske useiden yksilöiden merkittäviä keskittymiä. Soitimeen viittaavia
havaintoja tehtiin lisäksi Kaikonvaaran länsipuolelta, jossa nähtiin siipienvetojälkiä. Varsinaista soidinpaikkaa ei kuitenkaan tulkittu yksittäishavaintojen perusteella. Tutkimusalueelta ja sen ympäristöstä
löydettiin myös melko suuri määrä hakomispuita, mikä viittaa elinvoimaiseen metsokantaan.
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Sähkönsiirtoreitit
Eri vaihtoehtoja tarkastellessa VEA:n tutkitulla alueella oli 17, VE B 15 , VE C 10 ja VE D 24 huomionarvoista lajia. Kokonaislajimäärät olivat puolestaan seuraavia: VE A 60, VE B 56, VE C 51 ja VE D 55 lajia.
Maastotutkimusten perusteella vaihtoehtoa D voidaan pitää linnustollisesti kokonaisuudessaan monipuolisimpana sekä vastaavasti vaihtoehtoa C heikoimpana. Kaikkien linjojen osalta linnustollisesti
arvokkaimpia alueita ovat luonnontilaiset suot. VE D tutkitulta alueelta löydettiin pesivänä uhanalainen
päiväpetolintu.
15.2.2

Muuttolinnusto
Hankealue ei sijoitu valtakunnallisille päämuuttoreiteille. Valtakunnallisia päämuuttoreittejä ovat ne
alueet, joille keskittyy huomattava osa lintulajin Suomessa havaittavasta muutosta ja joilla muuttovirta
on ympäröivää aluetta voimakkaampaa. Lapissa lintujen muuttoa ohjaavat pääasiassa vesistöt ja tunturialueet, mutta muutto ei ole samalla tavoin keskittynyttä, kuin rannikkoseudulla ja Kaakkois-Suomen
muuttoväylillä.
Kevätmuutto
Havainnointia tehtiin kuukauden jaksolla (25.4.–26.5.2015), jolloin saatiin varsin kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Kesäkuun alusta eteenpäin näkyvä muutto olisi ollut vähäistä, joten lentoja olisi
mahdollisesti kertynyt lähinnä vain arktisista kahlaajista.
Kookkaita lintuja – kuten hanhia, vesilintuja ja kahlaajia – havaittiin kahdeksan päivän aikana erittäin
vähän suhteessa havainnointiaikaan. Kaikkia kookkaita lintuja havaittiin yhteensä vain 283 yksilöä, joista
143 lensi riskikorkeudella tuulivoimapuiston läpi. Lukema on erittäin pieni. Suurin muuttajamäärä koskee liroja, joita muutti 26 yksilöä lapakorkeudella.
Päiväpetolintujen muuttajamäärät olivat hyvin pieniä, mutta se saattaa osittain johtua etelävirtauksista,
jolloin muutto-olosuhteet olivat suotuisat. Linnut ovat todennäköisesti muuttaneet tuolloin hyvin korkealla iltaan saakka. Seurannassa saatiin kuitenkin edustava otos iltapäivien muutosta, eikä liikehdintää
ollut mainittavasti.
Havaintopaikan yhteislentomäärä oli 48 havaintotunnin aikana noin 2 00 yksilöä. Tuntia kohden lentoja
kirjattiin näin ollen keskimäärin 41, mikä on hyvin pieni lukema keväällä sisämaassa. Seurannan perusteella Nuolivaaran tuulipuiston voidaan katsoa olevan Lapin olosuhteisiin nähden tavanomaisen
kevätmuuttoreitin varrella. Koko Suomen mittakaavassa lentomäärät ovat kaikkien lajien osalta erittäin
vähäisiä sisämaan lukuisiin muihin alueisiin verrattuna. Kemijärven seudulla voimakkaampaa muuttoa
kulkee todennäköisesti Kemijokea seuraten alueen länsipuolella.
Syysmuutto
Havainnointia tehtiin noin 1,5 kuukauden jaksolla (31.8.–17.10.2015), jolloin saatiin varsin kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Lokakuun puolivälistä eteenpäin näkyvä muutto olisi ollut vähäistä,
joten lentoja olisi mahdollisesti kertynyt lähinnä vain arktisista vesilinnuista ja vaeltajista.
Kookkaita lintuja – kuten hanhia, vesilintuja ja kahlaajia – havaittiin kymmenen päivän aikana erittäin
vähän suhteessa havainnointiaikaan. Kaikkia kookkaita lintuja havaittiin yhteensä vain 302 yksilöä, joista
142 lensi riskikorkeudella tuulivoimapuiston läpi. Lukema on erittäin pieni. Suurin muuttajamäärä koskee metsähanhia, joita muutti 103 yksilöä lapakorkeudella. Päiväpetolintujen muuttajamäärät olivat
myös hyvin pieniä, vaikka seurannassa saatiin hyvin edustava otos iltapäivien muutosta.
Havaintopaikan yhteislentomäärä oli 54 havaintotunnin aikana noin 4 600 yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 85, mikä on kohtalainen lukema syksyllä sisämaassa. Seurannan
perusteella Nuolivaaran tuulipuiston voidaan katsoa olevan Lapin olosuhteisiin nähden tavanomaisen
tai hieman keskimääräistä paremman syysmuuttoreitin varrella. Koko Suomen mittakaavassa lentomäärät ovat kaikkien lajien osalta erittäin vähäisiä sisämaan lukuisiin muihin alueisiin verrattuna. Kemijärven
seudulla voimakkaampaa muuttoa kulkee todennäköisesti Kemijokea seuraten alueen länsipuolella.
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Törmäysmallinnus
Muuttolinnut
Muuttolintujen muutonhavainnoinneissa mikään laji tai lajiryhmä ei noussut esille lukumääriensä johdosta, joten törmäysriskin arviointia ei ole mielekästä laatia. Törmäysmäärät jäävät törmäysmallissa
kokemukseni perusteella vähäisiksi.
Uhanalainen petolintu
Uhanalaisen petolinnun törmäysmallinnuksessa käytettiin lentotietoina satelliittilähettimellä kerättyä
aineistoa. Tässä arvioinnissa käytettiin seuraavia muuttujia: väistökerroin 98/99 % (katso esim. Whitfield 2009, jossa suositellaan 99 % väistökerrointa), voimalalukumäärä 17 voimalaa ja taulukon
(Taulukko 15-1) mukaisia arvoja. Nuolivaaran uhanalaisen petolinnun satelliittipaikannusten perusteella
uhanlainen petolintu lentää törmäyskorkeudella 500 m säteellä voimaloista yhteensä 6 h pesimiskauden aikana (maalis–elokuu). Lähtökohtana on käytetty ko. uhanlaisen petolinnun kokonaislentoaikaa
1500h/vuosi josta ⅔ tapahtuu pesimiskaudella (Hannu Tikkanen, suullinen tiedonanto, perustuu satelliittiaineistoista saatuun keskimääräiseen arvioon).
Laaditun mallin mukaan törmäyksiä tapahtuisi 98 % väistötodennäköisyydellä 0,025/vuosi eli kerran 40
vuodessa ja 99 % väistötodennäköisyydellä 0,013/vuosi eli kerran 80 vuodessa. Törmäysriski voidaan
arvioida vähäiseksi tai korkeintaan kohtalaiseksi vaikka otettaisiin huomioon molempien aikuisten yksilöiden sekä poikasten lennot.
Taulukko 15-1 Törmäysmallinnuksessa käytetyt lähtöarvot.
Linnun törmäystodennäköisyys

15.4

0,05

Voimalan korkeus (m)
2

250

Linnun lentonopeus (m/s)

11

Alueen pinta-ala (m )

13351766

Linnun pituus (m)

0,9

Voimaloita

15-17

Voimalan pyörähdysaika

6s/kierros

Käyttöaste (% ajasta)

75

Aika törmäysriskitilassa (h/vuosi)

6

Lavan syvyys (m)

1,5

Väistötodennäköisyydet (%)

99/98

Lavan pituus (m)

68,5-70,5

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. Suorat vaikutukset ovat pahimmillaan tappavia, törmäyskuolleisuudesta johtuvia
vaikutuksia. Epäsuorat vaikutukset näkyvät lajistokoostumuksessa ja yksilömäärissä pidemmällä aikavälillä. Epäsuoria vaikutuksia ovat häirintä, estevaikutus ja elinympäristömuutokset (esim. Hötker ym.
2006, Drewitt & Langston 2006, Langston & Pullan 2003 sekä Fox ym. 2006). Vaikutukset jakautuvat
myös ajallisesti rakennusvaiheen ja tuotantovaiheen erityyppisiin vaikutuksiin (Pearce-Higgins ym.
2012). Vaikutusten kohteena voivat olla joko tuulivoimalaitoksen vaikutuspiirissä talvehtivat ja levähtävät lajit tai pesimälajisto.
Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset ovat usein hyvin vaihtelevia ja riippuvat hankkeen mittasuhteista, teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista sekä ympäröivän alueen topografiasta ja
alueen linnuston koostumuksesta. Lisäksi vaikutukset ovat pääsääntöisesti laji- ja paikkakohtaisia (Drewitt & Langston 2006).
Stewart ym. (2007) osoittivat metatutkimuksessaan, että yleisesti ottaen tuulivoimahankkeilla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia linnuston runsauteen tuulivoimahankkeiden alueella ja
linnustovaikutuksissa on huomattavia eroja puistojen ja lajikohtaisten vaikutusten välillä. Tutkimuksesta ei käynyt ilmi johtuivatko negatiiviset muutokset lintujen esiintymisessä tuulivoimahankkeiden
välttelystä vai populaatiotason negatiivisista vaikutuksista. Tutkimuksessa vaikutusten arvioinnissa mukana olivat myös talvehtivat linnut, jotka voivat olla alttiimpia reagoimaan häiriötekijöihin verrattuna
pesiviin lintuihin (vertaa Pearce-Higgins ym. 2012 ja Hötker ym. 2006). Vaikutuksille alttiimpia lajiryhmiä
järjestyksessään olivat sorsalinnut (Anseriformes), kahlaajat (Charadriiformes), haukat (Falconiformes,
Accipitriformes) ja varpuslinnut (Passeriformes). Mitä kauemmin tuulivoimahanke oli ollut toiminnassa,
sitä suuremmat negatiiviset vaikutukset olivat, mutta voimaloiden lukumäärällä tai koolla ei sen sijaan
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ollut juurikaan merkitystä (Stewart et al. 2007). Toisaalta Pearce-Higgins ym. (2012) osoittivat tutkimuksessaan, että suurimmat pesimälinnustovaikutukset syntyivät rakennusvaiheessa ja häiriötila palautui
joidenkin lajien osalta normaalitasolle rakennusvaiheen jälkeisinä vuosina tuotannon jo alettua. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen lajia: nummiriekko, kapustarinta, töyhtöhyyppä, suosirri,
taivaanvuohi, kuovi, niittykirvinen, kiuru, kivitasku ja pensastasku.
Eri elinympäristöissä sijaitsevien tuulivoimahankkeiden vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja kohdistua eri lajeihin. Avomeripuistoissa mainittavimpia vaikutuksia ovat estevaikutukset, häirintä ja
elinympäristömuutokset. Avomailla edellä mainittujen lisäksi usein myös törmäysvaikutukset nousevat
merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi.

Kuva 15-3 Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.
Sähkönsiirto
Voimajohdoilla on yleisesti vaikutuksia paikallisesti metsälinnustoon hakkuiden seurauksesta uuden
maastokäytävän sijainnilta. Puuton johtoaukea aiheuttaa muutoksia alueen elinympäristörakenteessa
ja voi vaikuttaa alueen pesimälajiston laji- ja runsaussuhteisiin. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin.
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Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Ympäristöministeriön julkaisemassa raportissa (2016) todetaan tuulivoiman linnustovaikutusten merkittävyyden arvioinnista, että ”Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon
seuraavat tekijät:
• lajin ekologia (lisääntymisstrategia, elinikä jne.)
• lajin populaatiokoko, levinneisyys ja suojelun taso
• vaikutuksen tyyppi, voimakkuus, laajuus, ajoittuminen ja kesto
• vaikutuksen todennäköisyys
On tärkeää kuvata nämä tekijät mahdollisimman hyvin, kun arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Samanlaisten vaikutusten merkittävyys voi olla erilainen eri lajeille ja eri alueilla. Vaikutusten arvioinnin
on katettava koko tuulivoimatuotannon elinkaari sisältäen myös rakentamisen ja purkamisen vaikutukset. Vaikutusten merkittävyys tulee arvioida ottaen huomioon tuulivoima-alueen yhteisvaikutukset
muiden suunniteltujen tai olemassa olevien tuulivoima-alueiden kanssa. Vaikutusten arvioinnissa on
tehtävä ero tilapäisten ja pysyvien sekä rakennus, toiminta- ja purkuaikaisten, vaikutusten välillä. Vaikutusten merkittävyyttä tulee myös arvioida eri mittakaavoissa, niin paikallisella, alueellisella,
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
Vaikutusten arvioinnin kohteena oleva populaatio määritellään sen mukaan, onko kyseessä lajin pesimä-, levähdys- tai talvehtimisalue tai muuttoreitti. Esimerkiksi pesimäaikaiset vaikutukset on
tarkoituksenmukaisinta arvioida tuulivoima-alueen vaikutuspiirissä pesivään tai sitä ruokailualueenaan
käyttävään linnustoon tai alueelliseen populaatioon. Muuttavan linnuston tapauksessa arvioinnin kohteena on laajemman maantieteellisen alueen populaatio.”

15.5

Hankkeen vaikutukset linnustoon

15.5.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat ainoastaan pesimälinnustoon. Lisääntynyt ihmistoiminta aiheuttaa häiriöitä ja häiriövaikutukset voivat vaikuttaa lintujen pesintään ja esiintymiskuvaan
alueella. Lisäksi rakennustoimenpiteet muokkaavat ja pirstovat biotooppia ja nämä elinympäristömuutokset vaikuttavat lintujen esiintymiskuvaan alueella. Vaihtoehtojen välillä ei ole oleellisia eroja
vaikutusten muodostumiseen. Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 on linnustollisesti arvokkaiden alueiden ympäristössä suunnitteilla sama määrä voimaloita. Hankkeesta ei aiheudu elinympäristömuutoksia
linnustollisesti arvokkaille alueille missään vaihtoehdossa. Hankkeesta aiheutuu häiriövaikutuksia Iso
Nuolivaaran länsipuoliselle ja Kaikonvaaran itäpuoliselle linnustollisesti arvokkaille suoalueille molemmissa vaihtoehdoissa. Häiriövaikutukset eivät ole häiriön keston vuoksi (korkeintaan yksi pesimiskausi)
kuitenkaan merkittäviä. Petolintureviirit sijaitsevat siten, että rakentamisaikaisten vaikutusten ei arvioida yltävän merkittävissä määrin reviirien ydinosiin.
Toiminnanaikaiset vaikutukset
Toiminnanaikaiset vaikutukset kohdistuvat sekä pesimä- että muuttolinnustoon. Toiminnanaikaiset vaikutukset muodostuvat törmäys-, este- ja häiriövaikutuksista.
VE 1 ja VE 2
Törmäysvaikutukset:
•

•

Muuttolinnusto: ei merkittäviä törmäysvaikutuksia. Hankealue sijaitsee rannikon päämuuttoreiteiltä syrjässä, eikä alueen läpi muuttava yksilömäärä nouse korkeaksi eikä alue muodosta
maantieteellisesti sellaista pullonkaulaa, joka pakottaisi linnut muuttamaan kapealta alueelta
tuulivoimapuiston läpi.
Pesimälinnusto: ei merkittäviä törmäysvaikutuksia, uhanalaisen petolinnun ja kurjen törmäysriski on kuitenkin olemassa (vähäinen/kohtalainen).

Estevaikutukset:
•

Muuttolinnusto: Ei merkittäviä estevaikutuksia. Hankealue ei sijaitse minkään merkittävän kerääntymis- tai ruokailualueen ja pesimäalueen välissä eikä keskeisellä muuttoreitillä.
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•

Pesimälinnusto: Uhanalaisen petolinnun saalistuslennot eivät esty vaikkakin estevaikutukset
saattavat jonkin verran lisätä saalistukseen kuluvaa aikaa. Tätä ei kuitenkaan arvioida merkittäväksi eikä edes kohtalaiseksi häiriöksi.

Häiriövaikutukset:
•

Muuttolinnusto: Ei merkittäviä häiriövaikutuksia. Hankealue ei sijaitse minkään merkittävän kerääntymis- tai ruokailualueen läheisyydessä.

•

Pesimälinnusto: Hankkeesta aiheutuu häiriövaikutuksia Iso Nuolivaaran länsipuoliselle ja
Kaikonvaaran itäpuoliselle linnustollisesti arvokkaille suoalueille molemmissa vaihtoehdoissa.
Vaikutukset saattavat olla merkittäviä Iso Nuolivaaran länsipuoliselle suoalueelle. Kaikonvaaran
itäpuolisen alueen luoteisosaan kohdistuu todennäköisesti merkittäviä haittavaikutuksia. Kumpikaan edellä mainituista alueista ei kuitenkaan kokonsa puolesta ole kuin paikallisesti
huomionarvoisia linnustollisten arvojensa puolesta. Uhanalaisen petolinnun saalistusalueisiin
kohdistuu häiriövaikutuksia, jotka arvioidaan kuitenkin vähäisiksi (tarkemmin vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa erillisraportissa).

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Tuulipuiston toiminnan loputtua törmäys-, este- ja häiriövaikutukset loppuvat välittömästi. Elinympäristömuutokset palautuvat puuston kasvun myötä hiljalleen vuosien ja vuosikymmenten aikana
ennalleen. Vaihtoehdoilla ei ole oleellisia eroja palautumisen kannalta.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset linnustoon
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Muuttolinnusto: Tuulipuisto ei aiheuta merkittäviä törmäys-, este- tai häiriövaikutuksia. Hankealue sijaitsee
rannikon pää-muuttoreiteiltä syrjässä, eikä alueen läpi muuttava yksilömäärä nouse korkeaksi. Hankealue ei
sijaitse minkään merkittävän kerääntymis- tai ruokailualueen ja pesimäalueen välissä eikä keskeisellä
muuttoreitillä.
Pesimälinnusto: Tuulipuisto ei aiheuta merkittäviä törmäys- tai estevaikutuksia. Uhanalaisen petolinnun ja
kurjen törmäysriski on kuitenkin olemassa ja tuulivoimalat voivat lisätä uhanalainen petolintun saalistukseen
kuluvaa aikaa.
Tuulipuisto aiheuttaa häiriövaikutuksia Iso Nuolivaaran länsipuoliselle ja Kaikonvaaran itäpuoliselle
linnustollisesti arvokkaille suoalueille molemmissa vaihtoehdoissa. Vaikutukset saattavat olla paikallisesti
merkittäviä Iso Nuolivaaran länsipuoliselle suoalueelle ja Kaikonvaaran itäpuolisen alueen luoteisosiassa. Uhanalaisen petolinnun saalistusalueisiin kohdistuu vähäisiä häiriövaikutuksia.

15.5.2

Sähkönsiirron vaikutukset linnustoon
Sähkönsiirtoreitin VE A suunniteltu linjaus kulkee vain yhden laajemman suoalueen (Jupuranvaranaapa)
kautta, eikä reitille satu vanhan metsän alueita. Tutkitulta alueelta löydettiin 17 suojelullisesti huomionarvoista lintulajia. Linjaus pirstoo elinympäristöjä (lähinnä kanalinnut) ja aiheuttaa
rakennusvaiheessa häiriötä sekä metsä- että suolajistoon. Suoalueilla voimajohdot aiheuttavat törmäysriskin kurjelle ja suopöllölle.
Sähkönsiirtoreitti VE B ei kulje yhdenkään laajemman suoalueen kautta eikä suunnitellulla reitillä sijaitse
vanhan metsän kohteita. Linjaus pirstoo elinympäristöjä (lähinnä kanalinnut) ja aiheuttaa rakennusvaiheessa häiriötä sekä metsä- että suolajistoon. Suoalueilla voimajohdot aiheuttavat törmäysriskin
laulujoutsenelle ja kurjelle.
Sähkönsiirtoreitti VE C ei kulje yhdenkään linnustollisesti arvokkaan suoalueen kautta eikä linjauksen
varrella ole vanhan metsän kuvioita. Linjaus pirstoo elinympäristöjä (lähinnä kanalinnut) ja aiheuttaa
rakennusvaiheessa häiriötä sekä metsä- että suolajistoon.
Sähkönsiirtoreittien VE A, VE B ja VE C vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan (lajisto ja elinympäristö
huomioiden) vähäisiksi.
Sähkönsiirtoreitti VE D linjaus on suunniteltu ylittämään useita linnustollisesti arvokkaita luonnontilaisia
soita. Kyseisillä soilla esiintyy vaateliasta suolajistoa, kuten mustaviklo, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa ja
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pohjansirkku. Lisäksi soilla pesii runsaasti muuta huomionarvoista suolajistoa. Erityistä huomiota vaatii
linjauksen varrelta löydetty uhanalaisen petolinnun pesä. Voimajohdon rakentaminen soiden läpi vaikuttaisi vääjäämättä niiden luonnontilaan ja vuosien saatossa elinympäristöjen muuttumiseen. Lisäksi
voimajohdon sähköjohdot muodostaisivat törmäysriskin laulujoutsenelle, sääkselle, uhanalaiselle päiväpetolinnulle ja kurjelle. Sähkönsiirtoreitin VE D:n vaikutuksilla voidaan arvioida olevan suuri
haitallinen vaikutus lajistonsa ja elinympäristöjensä puolesta.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset linnustoon
VE A
Vähäinen kielteinen vaikutus

VE B
Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäisiä törmäysvaikutuksia suoalueilla (kurki ja
suopöllö)

Vähäisiä törmäysvaikutuksia suoalueilla (kurki ja
laulujoutsen)

Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla

Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla

Vähäisiä elinympäristön muutoksesta aiheutuvia
vaikutuksia suoalueilla

Vähäisiä elinympäristön muutoksesta aiheutuvia
vaikutuksia suoalueilla

VE C
Vähäinen kielteinen vaikutus

VE D
Suuria kielteisiä vaikutuksia
Merkittäviä häiriövaikutuksia ja
elinympäristömuutoksia suoalueilla
Kohtalaisia törmäysvaikutuksia suoalueilla
(laulujoutsen, sääksi, uhanalainen päiväpetolintu,
kurki)

Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla
Vähäisiä elinympäristön muutoksesta aiheutuvia
vaikutuksia suoalueilla

15.6

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Häiriövaikutuksia voidaan ehkäistä sijoittamalla voimalat vähintään 500 m etäisyydelle linnustollisesti
arvokkailta alueilta ja uhanalaisen petolinnun tärkeimmiltä saalistusalueilta. Uhanalaisen petolinnun
osalta näin on jo tehtykin. Törmäysvaikutuksia voidaan lieventää uhanalaisen petolinnun osalta ohjaamalla uhanalaisen petolinnun saalistuslentoja pois tuulivoimapuistosta esimerkiksi vähentämällä
avoimien alueiden (hakkuut) määrää tuulivoimapuiston sisällä ja lisäämällä niitä etäämmälle voimaloista. Tekopesillä voidaan ohjata pesintöjä etäämmälle. Tutka-avusteisen pysäytysautomatiikan avulla
voidaan ehkäistä törmäyksiä tehokkaasti.
Sähkönsiirtoreittien elinympäristöä muuttavia vaikutuksia voidaan ehkäistä suunnittelemalla sähkönsiirtoreitti kulkemaan soiden ulkopuolella. Samoin häiriövaikutukset vähenevät tällä tavalla.
Törmäysvaikutuksia voidaan ehkäistä huomiopalloilla ja sähköiskuja voidaan ehkäistä eristämällä voimajohtopylväiden riskikohdat.

15.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Tuulipuistohankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset linnustoon ja eläimistöön on arvioitu biologin laatimana asiantuntija-arviona maastoselvitysten ja olemassa olevien tietojen (aikaisemmat selvitykset,
uhanalaisrekisterin tiedot, kartta-aineistot, ilmakuvat) perusteella. Arvioinnissa on huomioitu tuulipuiston vaihtoehdot VE 1 ja VE 2 sekä sähkönsiirtoreitit VE A, VE B, VE C ja VE D. Vaikutuksia arvioitaessa
linnustollisesti arvokkaiden kohteiden sijoittumista on tarkasteltu suhteessa voimalapaikkojen suunniteltuun sijoittumiseen. Lisäksi pääpaino arvioinnissa on suojelullisesti huomattavissa lajeissa.
Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista suhteessa törmäyksille
herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki) lentoreitteihin niin pesimä- kuin muuttoaikana.
Vaihtoehtojen merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden vaikutuksen kohteena olevan
lajin suojelullinen arvo sekä toiminnan aiheuttaman haitan voimakkuus. Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset
tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä. Maastoselvitysalueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella mahdollisesti
esiintyviä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan lukea epävarmuudeksi arviointiin.
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Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri osatekijät muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva muutos voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun
luontoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on myyräkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset
prosessit ovat monimutkaisia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista. Myös sattumalla
on huomattavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt selvitykset ovat kuitenkin varsin kattavia, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen lajistosta ja sen merkityksestä on
riittävä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti.
15.8

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Muuttolinnustoon ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia missään hankevaihtoehdossa. Pesimälinnustollisesti arvokkaille alueille kohdistuu häiriövaikutuksia hankevaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2, mutta
häiriövaikutukset eivät ole kuitenkaan suuri tai erittäin suuria. Molemmissa vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2
on saman suuruiset korkeintaan kohtalaiset häiriö- ja törmäysvaikutukset uhanalaisen petolintuun. Sähkönsiirtoreitti VE D on ainoa, jolla on suuria kielteisiä vaikutuksia linnustoon.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista linnustoon:
•
•
•
•

VE 1 ja VE 2 saman suuruiset vähäiset häiriövaikutukset linnustollisesti arvokkaisiin
alueisiin
VE 1 ja VE 2 vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia häiriö- ja törmäysvaikutuksia uhanalaiseen petolintuun
VE A, VE B ja VE C sähkönsiirtoreittien linnustovaikutukset vähäisiä
VE D sähkönsiirtoreitin linnustovaikutukset jopa suuria
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MUU ELÄIMISTÖ

16.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
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Yleisten metsälajien kohdalla vaikutukset on arvioitu yleisellä tasolla. Arviot eläinten esiintymisestä on
tehty luontoselvitysten maastokäyntien, lähtöaineiston, lumijälkilaskennan ja riistaselvityksen tapaamisen perusteella. Hankkeen vaikutukset eläimistöön arvioidaan yleisesti tavanomaisten lajien kohdalla.
Uhanalaisista ja/tai luontodirektiivin liitteen IV lajeista vaikutukset arvioidaan erikseen liito-oravan ja
lepakoiden kohdalta sekä viitasammakoiden osalta. Hankealueelta, sähkönsiirtoreiteiltä tai niiden läheisyydestä ei ole tiedossa olevia havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista
(Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä. 2015 ja 2017).
Liito-orava
Hankkeeseen on laadittu erillinen liito-oravaselvitys (Liite 9) Lajin potentiaaliset elinympäristöt määritettiin käyttäen peruskartta-aineistoa, ortoilmakuvia, vääräväri-ilmakuvia ja valtakunnan metsien
inventointi tuloksia (MVMI 9-11). Lähtöaineistosta suljettiin pois lajille soveltumattomat alueet, kuten
avosuot, rämeet, taimikot, turvetuotantoalueet ja muut rakennetut ympäristöt, hakkuualueet, pellot
sekä mäntykankaat. Potentiaalisiksi kohteiksi määritettiin kuusivaltaiset varttuneet metsäkuviot, lehtipuuvaltaiset metsäkuviot sekä jokivarret ja peltojen reunametsät. Lähtöaineiston ja aiempien
maastokäyntien perusteella maastotyöt kohdennettiin potentiaalisiksi määriteltyihin paikkoihin. Valitut
kuviot käytiin läpi maastossa etsimällä kolopuita sekä puiden tyviltä liito-oravan jätöksiä. Maastotyöt
tehtiin hankealueella 13.–14.6.2015, jolloin lumet olivat sulaneet kokonaan pois, eivätkä mahdolliset
papanat ole vielä hajonneet ja peittyneet kasvillisuuden joukkoon. Sähkösiirtoreittien osalta maastotyöt
tehtiin 3.–7.8.2015. Sähkönsiirtoreitin VE D maastotyöt on tehty 20.-25.6.2017 ja 2.-6.7.2017. Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin VE D liito-oravaselvityksen toteuttamisesta vastasi Alhman Group Oy ja
muiden sähkönsiirtoreittien osalta vastasi Sito Oy.
Liito-oravan asutut ympäristöt ja lajille soveltuvat elinympäristöt ovat löydettävissä inventoinneissa luotettavasti. Sen sijaan lajin ravinnonhankintaan käyttämiltä alueilta ei välttämättä löydetä jälkiä, kun
kyseessä on satunnaisesti ravinnonhankintaan tai liikkumiseen käytetty ympäristö. Oleellisinta on kuitenkin havaita lajin keskeiset elinympäristöt, joita yksilö käyttää pesintään ja ruokailuun. Nämä voidaan
selvittää varsin luotettavasti esitetyllä menetelmällä. Selvitys antaa tiedon selvitysajankohtana olleesta
tilanteesta liito-oravan esiintymisen suhteen. Tuloksia ei voida pitää ”pysyvinä”, koska laji voi levittäytyä
myöhemmin sille sopiviin ympäristöihin.
Viitasammakko
Hankealueella tehtiin viitasammakkoselvitys 2015 kevätkesällä (Liite10) Lajin esiintyminen on luotettavimmin selvitettävissä soidinaikaan huhti-kesäkuussa, kuuntelemalla koiraiden pulputtavaa
kutuääntelyä. Soidinajan ajoittumista määrittelee alueellinen kevään eteneminen. Soitimen ollessa kiivaimmillaan kutuääntelyä voidaan havaita kaikkina vuorokaudenaikoina, ääntelyn ollessa kuitenkin
voimakkainta auringonlaskun jälkeen. Ääntelevien koiraiden lisäksi kutupaikoilla on naaraita ja todennäköisesti myös ääntelemättömiä nuoria koiraita.
Selvitysalueella käytiin kuuntelemassa viitasammakkokoiraiden soidinääntelyä 28.5. ja 6.6.2015, jolloin
käytiin läpi kaikki hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat lajille soveltuvat elinympäristöt. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä tällaisia paikkoja määritettiin kolme: suolampi
Kuninkaankuusikon ja Pohjukankummun välisellä alueella, sekä kaksi suolampea Pahavaaran ja Kaikonvaaran välisellä alueella. Maastotyöt keskittyivät aamuun, aamupäivään ja iltapäivään, jolloin kaikki
kohteet kierrettiin rauhallisesti. Inventointien aikana pysähdyttiin tietyin välimatkoin useiksi minuuteiksi, sillä viitasammakot voivat säikähtäessään pysytellä hetken piilossa. Selvityksen toteutti Ahlman
Group Oy.
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Lepakot

Hankkeeseen liittyen alueelle laadittiin lepakkoselvitys (liite 8). Lepakoita havainnoitiin yöllä noin klo
22.00–4.30 välisenä aikana kiertämällä alueelle sijoittuvia metsäteitä. Inventoinnit tehtiin 31.7.–
1.8.2015. ja 21.–28.8.2015. Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka
muuntaa korkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. D 240X -laitteella voidaan kuunnella ja
määrittää lepakoita reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettujen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla.
Maastokäynneillä alue kierrettiin läpi polkupyörällä, lisäksi siirtymien aikana inventointia tehtiin myös
autolla hitaasti ajaen. Kierroksen aikana detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri aaltopituudella ääntelevät lajit kyettäisiin havaitsemaan ja erottamaan toisistaan. Tutkimusalueen tielinjat sekä
muut mahdolliset potentiaaliset kohteet saatiin tarkastettua hyvin jokaisella inventointikierroksella. Havainnointia tehtiin sopivan tyyninä ja lämpiminä ajankohtina, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Liian
viileällä, tuulisella tai sateisella säällä lepakot eivät saalista aktiivisesti. Lepakkoselvityksestä vastasi Ahlman Group Oy.
16.2

Hankealueen eläimistö
Hankealueen eläimistö koostuu lähtöaineiston, maastokäyntien havaintojen ja riistaselvityksen tapaamisesta saatujen tietojen perusteella pääasiassa tavanomaisista metsälajeista. Huomionarvoisista
lajeista alueelta havaittiin merkkejä karhun ja saukon esiintymisestä alueella. Luontodirektiivin liitteen
IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja tiukkaa suojelua edellyttävät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja
heikentäminen ovat Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä.
Liito-orava
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan (Rassi ym. 2010). Hankealue ei sijoitu kunnolla liito-oravan
levinneisyysalueelle. Kuninkaankuusikon seudulla sijaitsee muutamia lajille hyvin mahdollisesti sopivia
elinympäristöjä, mutta selvityksen yhteydessä ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella.
Sähkönsiirtoreiteille tai niiden läheisyyteen ei sijoitu liito-oravalle erityisen soveltuvaa elinympäristöä,
eikä reiteiltä tai niiden läheisyydestä havaittu merkkejä lajin esiintymisestä.
Viitasammakko
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa uhanalaisten tai
silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa. Viitasammakko suosii elinympäristönään kosteikkoja, pieniä lampia, matalia järvien- ja merenlahtia ja
märkiä välipintaisia aapasoita. Hankealueelta ei ole aiemmin tunnettuja havaintoja viitasammakon
esiintymisestä. Hankealueen eteläosasta tunnistettiin kolme viitasammakolle soveltuvaa elinympäristöä.
Lepakot
Suomessa on tavattu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, nämä kaikki ovat lueteltu EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV(a). Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen
(EUROBATS). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta ja säilyttämään
ja
suojelemaan
lepakoille
merkittäviä
ruokailualueita.
Levinneisyytensä
ja
elinympäristövaatimustensa perusteella hankealueella voi esiintyä pohjoisen sijaintinsa vuoksi lähinnä
pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii). Pohjanlepakko suosii saalistusympäristönään avoimia alueita.
Hanketta varten toteutetussa lepakkoselvityksessä ei hankealueella tavattu yhtään lepakkoa, mutta alueen eteläpuolella Erkkusenselän ja Kaikonvaaran välissä havaittiin yksi pohjanlepakko saalistamassa.
Selvityksen perusteella tuulipuisto ei ole erityisen edustava lepakoiden kannalta, sillä elinympäristöt
ovat varsin yksipuolisia ja alueen pohjoisen sijainnin vuoksi ainoastaan Pohjanlepakko ainoa mahdollisesti tavattava lepakkolaji.
Saukko
Saukko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT)
viimeisimmässä uhanalaisuus luokituksessa (Rassi ym 2010). Saukko elää koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta se suosii puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireittejä.
Saukko voi vaeltaa joskus pitkiäkin matkoja vesistöstä toiseen. Suomen saukkokanta on viimevuosikymmeninä lähtenyt kasvuun. Lumijälkilaskennassa havaittiin hankealueen eteläosasta yhdet saukon jäljet.
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EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista hankealueella ja sähkönsiirtoreiteillä
saattaa esiintyä lähinnä aika-ajoin karhu ja ilvestä. Suden ja ahman esiintyminen alueella on myös mahdollista. Tuoreimmassa uhanalaisuusluokituksessa karhu ja ilves on arvioitu vaarantuneiksi (VU) (Rassi
ym 2010). Susi on luokiteltu uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaiseksi (EN) ja ahma äärimmäisen
uhanalaiseksi (CR). Kaikki Suomessa tavattavat suurpedot suosivat elinympäristöinään lähinnä rauhallisia metsä- ja suoalueiden kirjomia metsäalueita, joissa ihmistoiminta on vähäistä. Huomattavaa on, että
lajien elinpiirit ovat laajoja. Nuolivaaran tuulipuiston ja sähkönsiirtoreiteille tehtyjen maastokäyntien
yhteydessä havaittiin tuulipuistoalueella jälkiä karhun liikkumisesta alueella.
Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

16.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiallisesti elinympäristöjen muutoksena. Elinympäristöt voivat kaventua pinta-alallisesti rakentamisen johdosta, sekä niiden laatu voi heikentyä
rakentamisen ja toiminnan aiheuttamasta häiriöstä johtuen. Elinympäristöjen muutokset voivat vaikuttaa eläimistöön suorasti tai välillisesti.
Liito-oravan osalta vaikutukset muodostuvat puustoisen metsämaan pinta-alan vähenemisenä ja metsäalueiden pirstoutumisena, sekä sitä kautta mahdollisten elin- ja/tai lisääntymisympäristöjen
häviämisenä ja eriytymisenä suhteessa toisiinsa.
Viitasammakon osalta mahdolliset vaikutukset ajoittuvat tuulipuiston rakentamisvaiheeseen, jos lajille
suotuisat elinympäristöt muuttuvat.
Tuulivoiman vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaiset sen linnustovaikutusten kanssa. Tuulivoimalat
aiheuttavat törmäysriskin lepakoille. Tuulipuiston rakentaminen muuttaa metsän rakennetta ja voi ohjata lepakoiden elinympäristön käyttöä.
Luonnonsuojelulailla suojeltujen ja luontodirektiivin IV liitteessä mainittujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kieltoon voidaan hakea poikkeuslupaa
alueelliselta ELY-keskukselta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että lajin suotuisa suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoehtoa ja hanke on yhteiskunnan edun
mukainen.
Sähkönsiirto
Metsäalueilla maasto muuttuu uusien maastokäytävien osalta puuttomaksi. Tämä voi vaikuttaa maaeläinten kulkureitteihin. Johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovaiheen
metsien kaltaiseksi. Liito-oravan osalta vaikutukset ovat tuulipuiston vaikutusten kaltaiset. 110 kV voimajohdon vaatima johtoaukea (26 m) ei estä lajin liikkumista, mikäli puusto johtoaukean molemmin
puolin on riittävän kookasta (pituus noin 20 metriä).
Taulukko 16-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Eläimistö
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

• Eläinten elinympäristöjen muutos

• laaja erämainen metsäalue

• Eläinten
muutos

• ihmistoiminta alueella vähäistä

ravinnonsaantimahdollisuuksien

• Eläimet muuttavat käyttäytymistään reviireillään tai muuttavat pois häiriöalueelta
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Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Taulukko 16-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit muuhun eläimistöön kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa
Lainsäädännöllinen
ohjaus

Suuri/Erittäin suuri

Yhteiskunnallinen
merkitys

Alueella on
luonnonsuojelulain tai
Natura-arvioinnin EU
direktiivin perusteella
suojelutuja eläilajeja.
Alueella elää useita
rauhoitettuja tai
uhanalaisia eläinlajeja.
Alueella on
silmälläpidettäviä
eläinlajeja (NT)

Kohtalainen

Vähäinen

Alttius muutoksille
Rauhoitetut tai uhanalaiset lajit
ovat hyvin herkkiä muutoksille
ympäristössä.
Alue on suurimmaksi osaksi/täysin
luonnontilainen.
Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole
alueeellisesti olemassa tai
suojeltavissa.

Alueella on Suomen
ympäristöhallinnon
alueellisen
uhanalaisuusarvioinnin
eläinlajeja.

Rauhoitetut tai uhanalaiset
eläinlajit ovat melko herkkiä
muutoksille.
Alue on osittain luonnontilaista osin
ihmisen vaikutuksetn alla.
Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole
paikallisesti olemassa tai
suojeltavissa.

Suomen/EU:n tasolla
luokittelemattomat tai
suojelemattomat eläinlajit
IUCN:n tasolla
suojelemattomat tai
luokittelemattomat lajit
tai IUCN:n elinvoimaisiksi
luokittelemat lajit

Eläinlajit tai elinympäristöt eivät ole
erityisen herkkiä muutoksille
Alue ei ole juurikaan luonnontilassa
tai ihmisen vaikutus on selvä ja
näkyvä.

Taulukko 16-3. Muutoksen suuruuden kriteerit muuhun eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Suuri/ Erittäin suuri kielteinen
muutos

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat erittäin suuria
huomionarvoisille tai suurille eläinlajeille, niiden elinympäristöille tai
suotuisalle suojelun tasolle.
Hanke käsittää suuren osan suuren eläinlajin elinpiiristä
Eläinlajisto muuttuu selvästi. Hanke heikentää tai pirstoo erittäin selvästi tai
tuhoaa huomionarvoisen tai suuren lajin elinympäristön

Kohtalainen kielteinen muutos

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset ovat kohtalaisia huomionarvoisille
tai suurille eläinlajeille, niiden elinympäristöille tai suotuisalle suojelun tasolle.
Hanke käsittää kohtalaisen osan suuren eläinlajin elinpiiristä
Huomionarvoisen tai suuren lajin elinympäristö heikkenee tai pirstoutuu osittain
tai tuhoutuu osittain.

Vähäinen kielteinen muutos

Hankkeen aiheuttamat kielteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin
eläilajeihin, niiden elinympäristöihin tai suotuisan suojelun tasoon.
Hanke käsittää pienen osan suuren eläinlajin elinpiiristä
Elinympäristön pirstoutumisvaikutus on pieni.

Ei muutosta

Ei vaikuta elänlajeihin tai niiden käyttämiin elinympäristöihin.

Myönteinen muutos

Hanke parantaa eläilajien elinympäristöjä.
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Hankkeen vaikutukset eläimistöön
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa eläinten elinympäristöä ja pirstoo metsäalueita. Rakennuspaikkojen reuna-alueiden kasvillisuus muuttuu avoimia alueita suosiville kasvilajeille suotuisaksi. Reuna-alueet
ovat usein, varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, lehtipuuvaltaisia nuorten taimikoiden kaltaisia ympäristöjä. Runsaasti lehtipuita esiintyvät alueet ovat hirvieläimien suosimia ruokailualueita ympäri vuoden.
Heinittyvät aukeat alueet voivat lisätä myyrien ja pienjyrsijöiden määrää paikallisesti. Lisääntyneistä
pienjyrsijäkannoista voivat hyötyä niitä ravinnokseen käyttämät pienpedot (maaeläimet) ja petolinnut.
Hankkeella ei arvioida olevan missään hankevaihtoehdossa sellaisia haitallisia vaikutuksia alueella esiintyviin lajeihin tai niiden elinympäristöihin, että lajien esiintyminen vaarantuisi.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset alueen eläimistöön arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja varjon välkkyminen ei ulotu kovin kauas voimaloista
mallinnusten perusteella, eikä niiden aiheuttaman elinympäristön muutoksen oleteta vaikuttavan eläimistön käyttäytymiseen kuin vähäisesti. Eläinten oletetaan myös pitkällä aikavälillä tottuvan uusiin
elementteihin elinympäristössään.

16.4.1

Vaikutukset EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin
Liito-orava
Hankkeen ei nähdä aiheuttavan vaikutuksia liito-oravaan lainkaan. Hankealueelta ei ole aiemmin tunnettuja havaintoja liito-oravan esiintymisestä, eikä kevään 2015 ja kesien 2015 ja 2017
maastokäynneillä havaittu merkkejä lajin esiintymisestä. Hankealueella sijaitsee Kuninkaankuusikon
alueella muutama pienialainen liito-oravan elinympäristöksi soveltuva alue, mutta pääsääntöisesti hankealueella ei ole liito-oraville soveliasta elinympäristöä. Hankealue ei ulotu liito-oravan
levinneisyysalueelle. Liito-oravan esiintyminen tuulivoimapuiston alueella arvioidaan sen levinneisyyden perusteella hyvin epätodennäköiseksi.
Viitasammakko
Maastotöiden aikaan hankealueelle sijoittuvilta viitasammakolle soveliailta kohteilta ei havaittu yhtään
viitasammakkoa tai lajin mätimunia tai kuultu soidinääntelyä. Hankkeella ei siten tunnisteta olevan vaikutuksia viitasammakoihin.
Lepakot
Lepakkoselvityksen tulosten perusteella alueella esiintyy hyvin niukasti lepakoita ja hankealue ei ole
erityisen edustavaa lepakoiden elinympäristöä. Hankkeella ei arvioida olevan haitallista vaikutusta paikalliseen lepakkopopulaatioon. Hankealueen eteläpuolella havaittu pohjanlepakko ei ole erityisen
herkkä hankkeen aiheuttamalle häiriölle, laji esiintyy usein ihmisen muuttamissa ympäristöissä ja on
yleinen myös kaupungeissa. Pohjanlepakko saattaa jopa hyötyä hankkeen toteutumisesta. Hankkeen
toteutuessa pohjanlepakon ruokailuympäristöinä suosimat reuna- ja avoimet alueet lisääntyvät (voimalapaikat ja metsätiet).
Saukko
Hankealueelle tehdyn lumijälkilaskennan perusteella alueella voi esiintyjä saukkoja. Hankkeen vaikutukset saukolle arvioidaan vähäisiksi, koska hankealueella ei ole juurikaan vesistöjä ja niihin kohdistuvat
vaikutukset jäävät vähäisiksi. Sähkönsiirtoreiteillä vaikutuksia vesistöihin ei nähdä syntyvän, koska mahdolliset saukolle soveliaat vesistöt eivät ole todennäköisiä pylvässijoituspaikkoja. Saukon elinpiiri on
yleisesti hyvin laaja, eikä tuulipuiston nähdä estävän sen liikkumista hankealueella tai sähkönsiirtoreiteillä. Hankkeen ei nähdä aiheuttavan sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät saukon paikallista tai
alueellista esiintymistä.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
193 (254)

6.10.2017
Suurpedot

Tuulipuiston vaikutukset suurpetoihin on nykyisen tutkimustiedon valossa vähäinen. Suurpetojen reviirikokoa ja liikkumista määrittelee osittain niiden saaliseläinten esiintyminen ja siksi suurpetojen reviirit
ovat laajoja. Niihin suhteutettuna Nuolivaaran tuulipuiston alue on hyvin pieni osa alueella esiintyvien
suurpetojen elinpiiristä. Tuulipuiston rakentaminen muuttaa metsäisen elinympäristön tuulivoimatuotannon ympäristöksi. Alueella ilmenevät häiriöt (etenkin rakentaminen, huoltoliikenne, humina) voivat
karkottaa pedot kauemmaksi alueelta. Olettavasti vaikutukset ovat kuitenkin voimakkaimmillaan rakentamisen aikana, jolloin häiriötä syntyy eniten. Tuulipuiston toiminnan aikana häiriötekijät ovat
pienempiä ja pedot voivat viihtyä alueella rakentamisaikaa enemmän. Suurpetojen esiintyminen alueella rakentamisen jälkeen riippuu suuresti niille sopivan ravinnon (esim. hirvieläimet) liikkumisesta
alueella. Hankkeella ei nähdä olevan sellaisia vaikutuksia, että suurpetojen esiintyminen tai elinolot
muuttuisivat merkittävästi petojen laajalla reviirillä.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset eläimistöön
VE 1
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa alueen
luonnonympäristöä ja eläinten elinympäristöä.
Alueelle tulee enemmän häiriäötekijöitä, mikä voi
vähentää eläinten oleskelua hankealueella, etenkin
hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa.
Eläinten elinpiirit ovat laajoja, joista tuulipuiston osa
on pieni.
Vaihtoehdossa VE 1 muuttuva pintaa-ala on 0,39–
0,44 km²

16.4.2

VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa alueen
luonnonympäristöä ja eläinten elinympäristöä.
Alueelle tulee enemmän häiriäötekijöitä, mikä voi
vähentää eläinten oleskelua hankealueella, etenkin
hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa.
Eläinten elinpiirit ovat laajoja, joista tuulipuiston osa
on pieni.
Vaihtoehdossa VE 2 muuttuva pintaa-ala on 0,36–0,40
km²

Sähkönsiirron vaikutukset eläimistöön
Sähkönsiirron vaikutukset eläimistöön on samankaltainen voimalapaikkojen rakentamisesta aiheutuvien vaikutusten kanssa. Yhdelläkään sähkönsiirtoreitillä ei arvioida olevan sellaisia haitallisia
vaikutuksia lajien esiintymiseen tai elinympäristöihin, että niiden esiintyminen vaarantuisi.
Liito-orava
Sähkönsiirtoreiteiltä tai niiden läheisyydestä ei ole aiemmin tunnettuja liito-oravahavaintoja eikä selvitysten yhteydessä havaittu merkkejä lajin esiintymisestä. Reiteille tai niiden läheisyyteen ei myöskään
sijoitu lajille erityisen soveltuvia elin- ja/tai lisääntymisympäristöjä. Liito-oravan esiintyminen sähkönsiirron vaihtoehtojen alueella arvioidaan sen levinneisyyden perusteella hyvin epätodennäköiseksi.
Viitasammakko
Sähkönsiirtoreiteillä VE A, VE B ja VE C ei ole vaikusta viitasammakoihin. Suunniteltujen reittien läheisyydestä ei ole aiempia tiedossa olevia havaintoja viitasammakon esiintymisestä. Sähkönsiirron
vaihtoehdon VE D osalla on muutamia kosteikkoja ja pieniä lampia, jotka voivat olla viitasammakolle
soveliaita elinympäristöjä, mutta rakentamisen kannalta huonoja. Pylväspaikkojen sijoittuessa viitasammakoille soveliaisiin elinympäristöihin, voi viitasammakkoihin syntyä kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia
Lepakot
Sähkönsiirtoreiteillä ei ole tunnistettavia haitallisia vaikutuksia alueella mahdollisesti esiintyviin lepakoihin.
Saukko
Sähkönsiirtoreiteillä vaikutuksia vesistöihin ei nähdä syntyvän, koska mahdolliset saukolle soveliaat vesistöt eivät ole todennäköisiä pylvässijoituspaikkoja. Saukon elinpiiri on yleisesti hyvin laaja, eikä
voimajohdon nähdä estävän sen liikkumista sähkönsiirtoreiteillä. Hankkeen ei nähdä aiheuttavan sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät saukon paikallista tai alueellista esiintymistä.
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Sähkönsiirtoreiteillä ei ole tunnistettavia haitallisia vaikutuksia alueella mahdollisesti esiintyviin suurpetoihin niiden laajojen elinpiirien takia.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset eläimistöön
VE A, VE B, VE C, VE D
Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirron rakentaminen muuttaa vähäisessä määrin alueen luonnonympäristöä ja eläinten elinympäristöä,
suhteessa eläinten elinpiirien laajuuteen. Häiriövaikutus on suurin rakentamisen aikana, mutta toiminnan
aikana sähkönsiirto ei juurikaan aiheuta häiriötä eläimille.

16.5

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiassa elinympäristöön aiheutuvien muutosten
kautta. Vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla rakennustoimet mahdollisimman pienelle alueelle. Lisäksi toimia voidaan keskittää jo valmiiksi avoimiin pieni- tai vähäpuustoisiin ympäristöihin, kuten
nuoriin taimikoihin ja hakkualoille, joissa rakennustoimista aiheutuva muutos on puustoisia kohteita
vähäisempi. Haitallisia vaikutuksia voidaan estää ja lieventää voimapaikkojen ja huoltoteiden sijoittelulla. Rakennustoimet tulisi sijoittaa eläimistön kannalta oleellisten elinympäristöjen ulkopuolelle.

16.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviot eläinten esiintymisestä on tehty lähtöaineiston ja hankeen yhteydessä toteutettujen selvitysten
perusteella. Selvitykset eivät kata kaikkia eläinryhmiä ja selvityksiin liittyy menetelmällisiä epävarmuustekijöitä. Näiden tekijöiden ei kuitenkaan katsota olevan tavanomaisesta poikkeavia ja selvityksistä
saatuja tietoja voidaan pitää luotettavina.

16.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Alueelta ei havaittu merkkejä liito-oravan tai viitasammakon esiintymisestä. Suurpedoista havaittiin
merkkejä karhun esiintymisestä alueella. Muutoin eläimistö koostuu tavanomaisista metsälajeista. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät elinympäristöjen muutoksena ja metsäalueiden
pirstoutumisena. Hankkeen yhdelläkään vaihtoehdolla ei arvioida olevan sellaisia haitallisia vaikutuksia
eläimistöön, että alueella esiintyvien lajien esiintyminen vaarantuisi.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista muuhun eläimistöön:
•
•
•

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmentyvät elinympäristön muutoksina ja metsäalueiden pirstoutumisena.
Vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vaikutukset eläinten elinympäristöihin ja mahdollisiin
käytösmuutoksiin ovat lähes samankaltaiset. Vaihtoehdossa VE 2 hieman lievemmät
pienemmän voimalamäärän johdosta.
Hankkeen yhdelläkään vaihtoehtoisella sähkönsiirtoreitillä ei arvioida olevan sellaisia
haitallisia vaikutuksia eläimistöön, että alueella esiintyvien lajien esiintyminen vaarantuisi.
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NATURA-ALUEET, LUONNONSUOJELUALUEET JA SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET

17.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

17.1.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luonnonsuojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000–alueiden tiedot ja sijainnit on
koottu ympäristöhallinnon paikkatietopalveluista. Natura-alueiden kuvaukset on saatu Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (http://www.ymparisto.fi/NATURA).
Erillinen Natura-arviointi on laadittu Kemihaaran suot Natura-alueesta (Liite 16).

17.2

Hankealueen vaikutusalueelle sijoittuvat Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähin hankealueen ulkopuolisista luonnonsuojelualueista on hankealueen
itäpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Palovaaran yksityisten mailla sijaitseva luonnonsuojelualue.
Hankealuetta lähin Natura 2000 -alue on hankealueen noin kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueen
pohjoispuolella sijaitseva Kemihaaran suot – niminen alue (FI 130 0907). Hankealueen lounaispuolella
noin seitsemän kilometrin etäisyydellä sijaitseva Tynnyriaapa – niminen alue (FI 130 0420) on toinen
alle 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Natura 2000 – alue.
Kemihaaran suot – Natura-alue kuuluu Natura 2000 verkostoon luonto- (SAC-alue) ja lintudirektiivin
(SPA-alue) perusteella. Alue sijoittuu Keski-Lapin ylittävään liuskekivijaksoon, jonka seurauksena alue
on ympäröiviä alueita keskimäärin ravinteikkaampaa ja luontoarvoiltaan monipuolinen ja rikas. Alueen
suot ovat enimmäkseen luonnontilaisia. Suoluonto on alueella monipuolinen käsittäen aapasoita, lettoja ja korpia. Varsinkin lettotyyppejä esiintyy alueella runsaasti, käsittäen esimerkiksi lettokorpia- ja rämeitä sekä koivu- ja rimpilettoja. Soilla esiintyy maantieteellisen sijainnin suhteen runsaasti eteläisiä
eliölajeja, myös kämmeköiden lajikirjo on paikoin runsas. Suo- ja metsäluonnon lisäksi alueella on runsaasti arvokkaita pienvesiä, kuten latvapuroja, lähteitä ja suppalampia. Alueen pesimälinnusto on
runsas ja se on tärkeä muutonaikainen levähdysalue useille eri lintulajeille. Kemihaaran suot –Naturaalueen suojeluperusteina olevaan lintulajistoon kuuluu muun muassa kolme uhanalaiseksi luokiteltua
päiväpetolintulajia. Linnustollisesti merkittävimpiä suoalueita on Kilpiaapa, Kokoaapa, Jänkäläisenaapa
ja Vasa-aapa. Lintuvesistä merkittävin on Säynäjärvi. (ymparisto.fi)
Tynnyriaapa kuuluu Natura 2000 verkostoon luontodirektiivin (SAC-alue) perusteella ja on merkittävä
Eteläisen Peräpohjalan aapasuokohde. Ympäristöhallinnon verkkosivulla (http://www.ymparisto.fi/fiFI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Tynnyriaapa%286222%29) alueesta kerrotaan seuraavaa:
”Tynnyriaapa muodostuu kolmesta erillisestä alueesta. Palovaaran itäpuolella sijaitseva pienin osaalue on varsin karu, paikoin rimpinen avosuoalue, jossa on pari lähdettä. Alueen eteläosa on osin kuivunut tien ja muutaman ojan takia. Viitajärven ympärillä oleva maa-alue on lähes kokonaan ojitettu.
Viitajärvellä on kuitenkin tavattu muutamia vesilintulajeja ja rannalla kahlaajia ja rantalintuja. Kolmas
osa-alue on laajempi suoalue, jonka metsäsaarekkeet ovat lähes kokonaan hoidettuja mäntyvaltaisia
taimikoita. Alueen reunoilla on laajoja ojitusalueita, myös alueen reunojen Tynnyrioja ja Kummunjoki on
perattu. Iso-Tynnyrilammessa on varsin runsas vesilintulajisto. Löytölammin tuntumassa pesii harmaalokkikolonia.”
Kemiahaaran suot Natura-alueelle sijoittuu useita yksityisten mailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita ja
Tynnyriaapa Natura-alueelle yksi yksityisten mailla sijaitseva luonnonsuojelualue.
Koskiensuojeluohjelman Käsmäjoen vesistö (MUU120045) ulottuu hankealueelle sekä sähkönsiirron VE
B ja VE C alueille. Koskiensuojeluohjelman alueet ovat laajoja ja ohjelmalla pyritään suojelemaan patoamattomia ja perkaamattomia koskia luonnontilaisina.
Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelu ja luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet on
esitetty kuvassa 17–1.
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Kuva 17-1. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet.
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Kuva 17-2. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja geologiset suojelukohteet.
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Taulukko 17-1. Nuolivaaran tuulipuistosta 10 km etäisyydelle sijoittuvat Natura 2000-alueet ja muut
suojelualueet
Alue ja koodi

Alueen status

Palovaaran luonnonsuojelualue
(YSA206626)

Yksityinen luonnonsuojelualue

Yksityinen
suojelualue

Kemihaaran suot
(FI 130 0907).

Natura 2000 -alue

SAC ja SPA

6,5 km

Tynnyriaapa
(FI 130 0420

Natura 2000 - alue

SAC

7 km

Käsmäjoen vesistö
(MUU120045)

koskiensuojeluohjelma

17.3

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

17.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta

Aluetyyppi/suoje
luperuste

Lyhin
etäisyys
hankealueelta
6 km

0 km

Tuulipuiston ja sähkönsiirtolinjojen rakentaminen voi aiheuttaa vaikutuksia Natura 2000-alueille, suojelualueille tai suojeluohjelmien alueille, mikäli hankkeen rakentamistoimet ulottuvat suojelualueelle
tai hyvin lähelle niitä. Rakentamisen myötä alueiden luonnonolosuhteet ja vesitalous voi muuttua ja
alueiden eheys voi kärsiä. Rakentamisenaikainen melu voi myös aiheuttaa häiriötä suojelualueiden linnustolle ja muulle eläimistölle.
Hankkeen toiminnan aikana mahdolliset vaikutukset voivat kohdistua mahdollisesti alueella pesiviin ja
alueen kautta muuttaviin lintulajeihin. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa törmäysriskin sen läpi tai läheisyydessä lentäville linnuille. Linnustollisesti arvokkaat kohteet on käsitelty erikseen linnustoa
käsittelevässä luvussa 15.
17.4

Natura-arvioinnin tulos
Kemihaaran suot – Natura 2000 -alueesta laaditun erillisen Natura-arvioinnin mukaan tuulipuistohankkeella ei arvioida olevan kielteisiä vaikutuksia alueen eheyteen. Hanke ei toteutuessaan muuta Naturaalueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien fyysisiä ominaisuuksia eikä myöskään Natura-alueen
vesitaloutta, eikä hankkeella ole haitallisia vaikutuksia suojeluperusteina mainittuihin lajeihin.

17.5

Hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin
Hankkeesta ei kohdistu vaikutuksia lähimpien Natura 2000-alueiden luontotyypeille. Mahdolliset vaikutukset alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvat Kemihaaran suot – alueella pesiviin lintulajeihin.
Kemihaaran suot – Natura 2000 -alue
Alue kuuluu Natura 2000 verkostoon luonto- (SAC-alue) ja lintudirektiivin (SPA-alue) perusteella. Hankkeesta ei aiheudu tunnistettavia vaikutuksia siellä esiintyviin luontotyyppeihin (SCI-suojeluperusteet).
Alueeseen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset keskittyvät siellä pesiviin lintulajeihin (SPA-suojeluperusteet). Laaditun Natura-arvioinnin mukaan hankkeella ei nähdä olevan haitallisia vaikutuksia
suojeluperusteina mainittuihin lajeihin.
Tynnyriaapa – Natura 2000 -alue
Alue Natura 2000 verkostoon luontodirektiivin (SAC-alue) perusteella. Alueelle tai sen lähialueille ei
kohdistu rakentamista tai muita toimia, jotka voisivat muuttaa alueen kasvillisuuden olosuhteita. Vaikutuksia alueen suojeluperusteisiin ei ole tunnistettavissa.
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Palovaaran yksityinen luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelualueelle tai alueelle tai sen lähialueille ei kohdistu rakentamista tai muita toimia, jotka
voisivat muuttaa alueen olosuhteita. Vaikutuksia alueen suojeluperusteisiin ei ole tunnistettavissa.
Käsmäjoen vesistö (koskiensuojeluohjelma)
Hankkeen rakentamisella ei ole vaikutusta Käsmäjoen vesistön olosuhteisiin, eikä hanke vaaranna vapaana virtaavien tai perkaamattomien koskien luonnontilaisuutta.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien alueisiin
VE 1, VE 2
Ei vaikutuksia
Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu tunnistettavia vaikutuksia.

17.5.1

Sähkönsiirron vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin
Sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu Natura 2000-alueille tai luonnonsuojelualueille. Sähkönsiirron VE B ja VE
C sijoittuvat koskiensuojeluohjelman alueelle. Sähkönsiirtoreiteillä ei ole tunnistettuja vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluviin kohteisiin.
Koskiensuojelualueella voimajohdon rakentaminen ei vaaranna vapaana virtaavien tai perkaamattomien koskien luonnontilaisuutta.
Vaikutukset Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien alueisiin
VE A, VE D
Ei vaikutuksia
Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu
tunnistettavia vaikutuksia.

VE B, VE C,
Ei vaikutuksia
Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu
tunnistettavia vaikutuksia. Sähkönsiirtoreitit
sijoittuvat koskiensuojeluohjelman alueelle.

17.6

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Natura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluviin kohteisiin ei ole
tunnistettu haitallisia vaikutuksia.

17.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arvioinnissa ei ole tunnistettu epävarmuustekijöitä.

17.8

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueelle tai sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu Natura 2000 -alueita tai luonnonsuojelualueita. Lähimpiin Natura 2000 – alueisiin tai suojelualueisiin ei ole tunnistettu kohdistuvan vaikutuksia hankkeen
toteuttamisesta johtuen. Koskiensuojeluohjelman aluerajaus ulottuu hankealueelle ja sähkönsiirron
vaihtoehtojen VE B ja VE C linjauksille. Hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan vaaranna vapaana virtaavia tai perkaamattomia koskia.
Tuulipuiston eikä sähkönsiirron vaihtoehtojen välillä ole eroavaisuuksia vaikutusten suhteen.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelma kohteisiin:
•
•
•

Hankealueelle tai sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu Natura 2000 -alueita tai luonnonsuojelualueita.
Kemihaaran suot (FI130 0907) Natura 2000 -alueelle on laadittu erillinen Natura-arviointi. Arvioinnin perusteella hanke ei aiheuta vaikutuksia alueelle tai sen
suojeluperusteena oleville lajeille.
Koskiensuojeluohjelman aluerajaus ulottuu hankealueelle ja sähkönsiirron vaihtoehtojen
VE B ja VE C linjauksille. Hankkeen toteuttaminen ei vaaranna vapaana virtaavia tai perkaamattomia koskia.
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MAAPERÄ JA VESISTÖT

18.1

Lähtötiedot, vaikutustyypit ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Maa- ja kallioperäolosuhteiden selvittämiseen on käytetty GTK:n paikkatietomuodossa olevia maaperäja kallioperäaineistoja. Happamien sulfaattimaiden esiintyvyyttä selvitettiin GTK:n Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun avulla. Luokiteltujen pohjavesialueiden sijainnit on koottu ympäristöhallinnon
aineistoista. Pintavesien tarkasteluun on käytetty SYKE:n vesistö -paikkatietoaineistoja.
Maaperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu maaperän laatua ja kantavuutta rakennuspaikoilla. Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla on tarkasteltu niiden sijoittumista
suhteessa rakennuspaikkoihin. Sulfaattimaiden esiintymisestä pinta- ja pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia on niin ikään arvioitu. Tuulivoimaloiden mahdollisia kemikaali- tai öljyvuotoja
tarkastellaan hankkeen ympäristöriskien arvioinnin yhteydessä.
18.2

Maa- ja kallioperä sekä topografia
Hankealueen kallioperästä valtaosa on serisiittikvartsiittia, alueen itäosassa on pieni alue biotiittiparagneissiä. Hankealueen eteläpuolella kallioperä on graniittia (Kuva 18–1). Sähkönsiirtoreitti A:n alueen
kallioperä on myöskin valtaosaltaan serisiittikvartsiittia ja biotiittiparagneissiä, mutta pohjoisosassa on
myös gabroa. Sähkönsiirtoreitti VE B:n ja VE C:n alueella hankealuerajauksen eteläpuolella on graniittia
ja biotiittiparagneissi sekä pieneltä matkalta kvartsi-maasälpäparagenissiä. Sähkönsiirtoreitti VE D:n
alueella kallioperä koostuu pohjoisosassa serisiittikvartsiitista ja biotiittiparagneissistä ja eteläosa graniitista.
Maaperän tarkastelu on jaettu pintamaalajien (Kuva 18–4) sekä pohjamaalajien (Kuva 18–3) tarkasteluun. Hankealueella valtaosa pintamaasta on sekalajitteista maalajia, jonka päälajiketta ei ole selvitetty.
Lisäksi alueelle sijoittuu soistumaa sekä ohutta ja paksua turvekerrosta. Sähkönsiirtoreittien alueilla pintamaa on samankaltaista kuin hankealueellakin. Sähkönsiirtoreittien VE A ja VE D alueella on enemmän
turvekerrostunutta pintamaata. Sähkönsiirtoreitit VE B ja VE C kulkevat enemmänkin turvekerrostumien sivuitse.
Pohjamaasta on pintamaan tavoin suurin osa sekalajitteista maalajia, jonka päälajiketta ei ole selvitetty.
Lisäksi paikoin pohjamaa koostuu paksusta turvekerroksesta. Sähkönsiirtoreittien alueella pohjamaa
koostuu myös pääasiassa sekalajitteisesta maalajista sekä paksusta turvekerroksesta, mutta myös karkearakeista pohjamaalajia on kaikkien muiden reittien alueilla lukuun ottamatta VE D:tä.
Sähkösiirtoreitti VE D:n alueella on huomattavan paljon paksua turvekerrostumaa.
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Kuva 18-1. Hankealueen kallioperä (GTK).
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Kuva 18-2. Hankealueen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen alueen kallioperä (GTK).

6.10.2017

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
203 (254)

6.10.2017

Kuva 18-3. Hankealueen pohjamaalajit (GTK).

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
204 (254)

Kuva 18-4. Pohjamaa hankealueen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen alueelta.
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Kuva 18-5. Hankealueen pintamaalajit (GTK).
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Kuva 18-4. Pintamaa hankealueen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen alueelta.
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18.2.1

Sulfaattimaiden esiintyminen alueella
Hankealueella ei esiinny sulfaattimaita.

18.3

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

18.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Käytön ajalta vaikutuksia maa- ja kallioperään ei yleensä tuulivoimahankkeissa synny. Mikäli vaihdelaatikko pääsee vuotamaan, öljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan ja jätteiden käsittely
ja säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai läikkyneet aineet pääse pilaamaan lähialueen maaperää. Voimaloiden käytön ja huoltotöiden yhteydessä riskinä kuitenkin on, että maaperään päätyy
vuotoina pieniä määriä öljyjä tai kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin hyvin pieniä, eivätkä aiheuta maaperän pilaantumisriskiä.
Maaperään kohdistuu paikallisia vaikutuksia rakentamisen aikaisten maansiirtotöiden aikana rakennettavien tuulivoimaloiden ja uusien teiden kohdilla. Maansiirtotöissä kyseisiltä alueilta poistetaan
pintamaa ja rakennetaan rakennekerrokset. Paikoittain voidaan joutua louhimaan, jolloin voi aiheutua
suoria paikallisia vaikutuksia kallioperään. Rakennusaikaiset maastossa olevat työkoneet voivat mahdollisesti aiheuttaa paikallisen maaperän pilaantumisriskin. Maa-ainesten otto vaikuttaa paikallisesti
maa- ja kallioperään louhintojen myötä.
Sähkönsiirto
Sähkönsiirron vaikutukset ja riskit maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin keskittyvät ilmajohtojen pylväsrakenteiden pystytysvaiheeseen. Vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi koska pylväiden
perustamisalat ovat pieniä. Vaikutukset ovat luonteeltaan samankaltaisia, joskin selvästi pienempiä
kuin tuulivoimaloiden pystytyksessä tai teiden rakentamisessa. Rakentamisesta johtuva maanpinnan
muokkaaminen voi aiheuttaa pohjavesivaikutuksia siinä tapauksessa, jos rakentaminen ulottuu pohjavesialueille tai pohjaveden muodostumisalueille.

18.3.2

Merkittävyyden määrittely
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten määrittelyssä on arvioitu kohteen maa- ja kallioperän
herkkyyttä muutoksille sekä arvioitu hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruutta ja ajallista kestoa.
Mikäli hankealue sijoittuu laajoille tai arvokkaille harjualueille, maaperämuodostumien alueille tai kallioalueille tai kohteen maa- tai kallioperä on poikkeuksellisen arvokasta ja muusta lähiympäristöstä
poikkeavaa, on kohteen herkkyys arvioitu suureksi. Mikäli taas alueen maaperää on jo aikaisemmin
muokattu tai alueelle ei sijoitu arvokkaita esiintymiä on kohteen herkkyys arvioitu vähäiseksi.
Muutoksen suuruutta on puolestaan arvioitu tarvittavien massamäärien mukaan. Mikäli fyysiset muutokset maa- ja kallioperän fyysisessä tilassa ovat suhteessa kuntien pinta-alaan suuria, on muutokseen
suuruus arvioitu suureksi. Mikäli taas massamäärät on kohtuullisia tai vähäisiä ja muutokset maa- ja
kallioperään ovat suhteessa pieni, on muutoksen suuruuskin pieni.

18.4

Vaikutukset maa- ja kallioperään

18.4.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Rakentamisen aikaiset
Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Lähtökohtaisesti
tuulipuiston voimaloiden ja huoltoteiden sijoittelusuunnitelma on tehty siten, että rakennustoimet kohdistuvat kivennäismaille. Rakennettavuudeltaan heikkoja kohtia on pyritty välttämään. Maaperää
muokataan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, huolto- ja tulotieyhteyden sekä
maakaapelien kattamalta alueelta. Hankealueella hyödynnetään olemassa olevia tierakenteita mahdollisimman paljon. Lisäksi vaaditaan uusien teiden rakentamista yksittäisten voimaloiden luokse.
Tiet pyritään sijoittamaan pääosin hyvin kantavalle pohjalle (moreeni- ja kallioalueet). Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla pintamaat. Tämän jälkeen tien pohja tasataan. Rakennusaineena
käytetään paikallista moreenia ja mursketta tai vastaavia kantavia materiaaleja. Mikäli tietä joudutaan
rakentamaan heikommin kantavalle pohjalle (turve), tiet tehdään riittävän kantavaksi massanvaihdoilla.
Poistettavat massat ovat todennäköisesti määrältään vähäisiä ja läjitetään massanvaihtoalueen viereen
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hankealueella. Lisäksi kalliota joudutaan mahdollisesti räjäyttämään joidenkin tieyhteyksien rakentamisen yhteydessä. Räjäytystarve tulee kuitenkin olemaan vähäinen, eikä esimerkiksi räjäytyksistä
vapautuvat typpiyhdisteiden määrät (palamatta jäävä osuus) ole ympäristön kannalta merkittäviä.
Tiestön rakentamisen yhteydessä voimaloille tulevat maakaapelit pyritään pääosin sijoittamaan huoltotierakenteiden yhteyteen. Maakaapeleiden asentamisesta maaperään teiden varsille ei muodostu
merkittäviä muutoksia maa- ja kallioperään. Maaperää muokataan myös tuulivoimaloiden rakentamisalueilla. Yhden voimalan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on noin hehtaarin kokoinen, jossa
suurimmat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustuksen kohdalle. Perustuksen pinta-ala
noin 25 x 25 metriä. Perustuspaikkoja on tarve todennäköisesti louhia osalla voimaloita. Vaikutukset
kallioperään ovat paikallisia ja merkittävyydeltään vähäisiä.
Rakentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat paikallisesti vain niille kohdille, joihin rakentaminen kohdistuu. Hankealueen maa- ja kallioperä pysyvät nykytilassa, mikäli hanketta ei toteuteta
(VE 0). Tarvittavien maa-ainesten lähtöalueita ei ole ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tiedossa.
Normaalisti maa-aineksia pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan hankealueelta (esim. metsätielinjat). Alueelle kuitenkin joudutaan tuomaan aineksia myös hankealueen ulkopuolelta.
Rakennusmateriaalien tuottaminen, samoin kuin maa-ainesten otto yleensä, tapahtuu lähtöalueilla joka
tapauksessa voimassa olevien lupien mukaisesti riippumatta siitä, minne tuotteet toimitetaan. Tältä
osin rakennusmateriaalien tuottamisen ympäristövaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista arvioida.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tuulivoimaloiden toiminnasta itsessään, ei aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. Voimaloiden koneistoissa on satoja litroja hydrauliikkaöljyjä. Normaalitilanteissa öljyt eivät pääse kulkeutumaan
ympäristöön, eikä huoltotoiminta aiheuta maaperän pilaantumista. Laitteistoissa on mahdollista käyttää ympäristöystävällisiä hydrauliikkaöljyjä.
Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Rakennustoimien jäljet maa- ja kallioperässä voivat olla havaittavissa alueella vielä vuosia toiminnan
päättymisen jälkeen. Kallioperässä tapahtuneet muutokset eivät palaudu lainkaan.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset maa- ja kallioperään
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus.

Hankkeen toteutuksesta muodostuu hyvin vähäistä vaikutusta maa- ja kallioperään. Käytännössä
vaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaiselle toiminnalle.
18.4.2

Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja kallioperään
Rakennettavalla voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä voimajohtopylväitä pystyttäessä.
Maanrakennustyöt aiheuttavat vähäisiä ja paikallisia vaikutuksia maa- ja/tai kallioperään voimajohtopylväiden kohdalla.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys sähkönsiirron vaihtoehdoissa
Vaikutukset maa- ja kallioperään
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus.

Sähkönsiirron toteutuksesta muodostuu hyvin vähäistä vaikutusta maa- ja kallioperään. Käytännössä
vaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaiselle toiminnalle. Pylväiden tarkemmassa sijoitussuunnittelussa voidaan minimoida kielteiset vaikutukset.
18.5

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Haitallisten vaikutusten estämisen ja lieventämisen keinot koskettavat sekä maa- ja kallioperää että
pohja- ja pintavesiä. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään parhaiten huolellisella työskentelyllä ja koneiden
huollolla. Koneiden kunnosta on pidettävä huolta, siten että poltto- tai hydrauliikkaöljyjä ei pääse vuotamaan maahan. Polttoainetankkaukset tehdään tiivispohjaisella alustalla pohjavesialueiden
ulkopuolella. Alueella tilapäisesti säilytettävät polttoainesäiliöt tulee olla kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla. Hydrauliikkaöljyinä tulisi suosia kasvispohjaisia biohajoavia
öljyjä.
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18.6

Arvioinnin epävarmuustekijät
Maastosta ei ole kairattu maaperänäytteitä, joten arviot perustuvat karttatarkasteluihin.

18.7

Pintavedet
Hankealue sijoittuu Kemijoen vesienhoitoalueelle (VHA5) ja Kemijoen vesistöalueelle (65). Hankealue
sijaitsee neljän eri 3. jakovaiheen valuma-alueen alueella. Länsiosa hankealueesta sijaitsee Kalkiaisjoen
valuma-alueella (65.324). Itäosa hankealueesta sijaitsee Lätäsalmen valuma-alueella (65.375). Hankealueen pohjoisosa kuuluu Karjalaisenjoen valuma-alueeseen (65.496) ja eteläosasta pieni alue
Nälkämäjoen valuma-alueeseen (65.374). Hankealueen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille on
esitetty kuvassa (Kuva 18–6).
Hankealueelle ei sijoitu järviä tai jokiuomia. Hankealueen eteläosassa, Kaikonvaaran ja Pahavaaran välisellä alueella on yksi pieni lampi ja lisäksi hankealueen etelärajalla on yksi lampi. Maastokäyntien
yhteydessä hankealueella havaittiin myös yksi lähde. Hankealueella on useita ojittamattomia suoalueita
sekä pari ojitettua suoaluetta. Suurin ojitettu suoalue sijaitsee hankealueen keskiosassa, Pohjukankummun itäpuolella. Toinen ojitettu suoalue sijaitsee aivan hankealueen eteläosassa. Lähimmät pintavedet
ovat hankealueen kaakkoispuolelle sijoittuvat Lätäjärvi, Peräjärvi, Tuuranjärvi ja Kursunjärvi. Lisäksi eteläpuolelle sijoittuvat Nälkämäjärvi ja Kummunjärvi ja länsipuolelle Kalkiaisjärvi. Lähimmät joet ovat
kakkoispuolella sijaitsevat Nälkämäjoki, Lätäsalmi sekä Käsmäjoki. Lisäksi lounaispuolella virtaa Kummunjoki ja länsipuolella Kalkiaisjoki. Hankealueen itäpuolella etäämmällä virtaa Kemijoki.
Sähkönsiirtoreitit
Kaikki sähkönsiirtoreitit sijaitsevat kokonaisuudessaan Kemijoen vesienhoitoalueella (VHA5) ja Kemijoen vesistöalueella (65). Sähkönsiirtoreitti VE A sijaitsee valtaosin Kalkiaisojan valuma-alueella
(65.324), mutta pohjoisosa ulottuu Pelkosenniemen alueelle (65.331). Sähkönsiirtoreitti VE B:n pohjoisosa sijaitsee myös Kalkiaisojan valuma-alueella (65.324), keskiosa Nälkämäjoen valuma-alueella
(65.374) ja eteläisin osa Käsmäjoen alaosan valuma-alueella (65.371). Sähkönsiirtoreitti VE C:n pohjoisosa sijaitsee Kalkiaisojan valuma-alueella (65.324), keskiosa Lätäsalmen (65.375) ja Nälkämäjoen
valuma-alueilla (65.374) sekä eteläosa Käsmäjoen alaosan (65.371) ja Kursunjoen valuma-alueilla
(65.378). Sähkönsiirtoreitti VE D sijaitsee pääosin Kalkiaisojan valuma-alueella (65.324), mutta eteläosa
ulottuu Kotajärven valuma-alueelle (65.314).
Sähkönsiirtoreitti VE A kulkee pohjoisessa Kemijoen ylitse. Sähkönsiirtoreitti VE C ylittää itäpuolella Käsmäjoen. Muille sähkönsiirtoreiteille (VE B ja VE D) ei sijoitu lampia, järviä tai merkittäviä uomia.
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18.8

Pohjavesialueet
Nuolivaaran hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimpänä sijaitsevat pohjavesialueet ovat 260 metrin etäisyydellä oleva Ahmakankaan III-luokan alue sekä noin yhden
kilometrin etäisyydellä sijaitseva Sulavanharjun II-luokan alue. Hankealueella ei ole pohjavesialueita.
Alustavat sähkönsiirtoreitit VE A, VE C ja VE D eivät sijaitse pohjavesialueilla, reitti VE B sijoittuu Palovarvikon III-luokan pohjavesialueelle hankealueen eteläpuolella.
Alla olevassa taulukossa on esitetty tässä hankealueen läheisyydessä sijaitsevien pohjavesialueiden perustiedot. Lisäksi pohjavesialueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden on kuvattuna kartalla (Kuva
18–7).
Taulukko 18-1. Pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä.
Nimi

Numero

Alueluokka

Muod.alueen
pinta-ala (km ²)

Kok.pinta-ala
(km ²)

Arvio muod.
pohjaveden
määrästä (m³)

Ahmakangas

12320135

III

0,3

1,4

400

Palovarvikko

12320502

III

1

1,95

1000

Rokamoselkä

12732203

III

0,45

1,01

500

Sulavaharju

12732502

II

4,55

6,92

4750

Kivivaara

12732113

II

0,32

1,2

350

Sulavanselkä

1258353

III

0,81

1,47

Ei arviota

Petäjikköpalo

12320134

III

0,6

1,15

600

Kuivahaaranpalo

12320133

III

0,46

0,81

450

Reikäinharju

1258348

III

0,83

1,5

800

Puujakanlampi

1258347

III

0,35

0,73

350

Pikku aapalampi

1258346

III

0,12

0,25

110

Kursunjärvi

12732179

III

0, 62

1,11

600

Kursu

12732103

I

0,59

1,33

700

Joutsijärvi

12320105

I

0,15

0,37

220

I = vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, II = vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue,
III = muu pohjavesialue
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18.9

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain pintavesiin
Vain pieni osa hankealueen kokonaispinta-alasta on voimaloiden tai muiden rakenteiden käytössä. Pääosa alueesta ja sen luonnosta jää nykyiselleen, joten hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia vesien
imeytymiseen maaperään tai pintavesiin.

18.10

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain pohjavesiin
Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Hankkeen ei arvioida muuttavan alueen pohjavesiolosuhteita, eikä hankkeella ole tunnistettuja vaikutuksia pohjaveteen yhdessäkään vaihtoehdossa.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Tuulipuiston alueella ei ole juurikaan vaikutuksille alttiita pintavesiä, eikä yhtään pohjavesialuetta.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus. Tuulipuiston alueella ei ole juurikaan vaikutuksille alttiita pintavesiä,

eikä yhtään pohjavesialuetta.
18.10.1

Sähkönsiirron vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Sähkönsiirtoreiteillä VE A ja VE C on mahdollisesti vaikutuksia pintavesiin. Sähkönsiirtoreitti VE A kulkee
Kemijoen ylitse ja vaihtoehto VE C Käsmäjoen ylitse. Muilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole tunnistettuja vaikutuksia alueen pintavesiin.
Sähkönsiirtoreitti VE B kulkee Palovarvikon pohjavesialueen läpi, joten kyseisellä vaihtoehdolla voi olla
vähäisiä kielteisiä vaikutuksia kyseiseen pohjavesialueeseen. Muut sähkönsiirron vaihtoehdot eivät ole
pohjavesialueiden alueilla.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
VE 1, VE 2
Vähäinen kielteinen vaikutus. Sähkönsiirtoreittejä rakennettaessa voi ilmetä vähäisiä vaikutuksia

pinta- ja pohjavesialueille, mutta toiminnan aikana vaikutuksia ei juurikaan ole.
18.11

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentamisen aikana vesistöihin voi joutua työkoneiden polttoainetta tai öljyä laitteiden rikkoontuessa
tai onnettomuustilanteissa, mutta näihin tulee varautua asianmukaisesti.

18.12

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arvioinnissa ei ole tunnistettavia epävarmuustekijöitä.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista maa- ja kallioperään ja pinta- ja pohjavesiin
•
•
•

Hankkeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin rajoittuvat rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin.
Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat rakentamisaikaisiin vaikutuksiin.
Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa rakentamispaikkojen valinnalla sekä rakentamisen ajoittamisella.
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LIIKENNE

19.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
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Tuulivoimala synnyttää rakentamisen, käytön aikaista ja käytön jälkeistä liikennettä. Voimaloiden rakentamisen aikana liikennettä on eniten. Rakentamisen aikainen liikenne koostuu pääasiassa
maanajosta, betonikuljetuksista, tuulivoimalakomponenttien kuljetuksista, työmaan henkilöliikenteestä ja koneiden kuljetuksista. Tuulivoimaloiden käyttöaikana tapahtuu vähäisessä määrin huoltoym. liikennettä, jonka vaikutukset ovat erittäin vähäiset. Tuulivoimaloiden purku aiheuttaa samankaltaista liikennettä, kuin tuulipuiston rakentaminen.
Liikenteen sijoittuminen ja määrät väylästölle arvioitiin tuulivoimaloiden määrän, tyypin ja sijoittamisen
perusteella. Rakentamisen aikaisen liikenteen osalta tarkasteltiin olemassa olevan hankealueen ulkopuolisen tiestön kapasiteettia ja mahdollisia parannustarpeita. Muita tarkasteltavia asioita olivat
tieverkon ja siltojen kunnon riittävyys, liikenneturvallisuus, kunnossapidon tarpeet sekä liikenteen aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä. Kuljetusten määriä verrattiin kuljetusreittien teiden nykyisiin
liikennemääriin. Liikenneverkon nykytila selvitettiin Liikenneviraston rekisterien, automaattisten liikenteen mittauspisteiden (LAM) tiedoista sekä TARVA -laskentaohjelmalla.
Hankkeen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen kartoitettiin vertaamalla rakentamisen aiheuttamia kuljetusmääriä maanteiden nykyisiin liikennemääriin ja onnettomuustiheyksiin sekä absoluuttisesti että
suhteellisesti. Rakentamisenaikaista liikennemääräennustetta verrattiin tieleveydeltään, liikennemäärältään ja nopeusrajoitukseltaan vastaaviin maantiejaksoihin sekä arvioitiin rakentamisen aikaista
liikenteen sujuvuutta. Vilkasliikenteisillä väylillä arvioitiin erikoiskuljetuksille keinot ja suositukset muun
liikenteen haittavaikutusten minimoimiseksi, mm. aikataulutuksen ja tiedotuksen avulla.
Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkasteltiin tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa ilmailuyritysten sekä -harrastajien käytössä oleviin virallisiin lentopaikkoihin, Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen sekä lentoesterajoitusalueiden perusteella.
Hankkeen vaikutuksia raideliikenteeseen arvioitiin kuljetusreittien tai vaihtoehtoisten sähkösiirtoreittien ja rataverkon risteämiskohdista.
19.2

Nykytila

19.2.1

Maantieliikenne
Hankealueen pohjoispuolella on maantie 9643 Kallanvaara - Pahkakumpu (Pahkakummuntie), itäpuolella Pahkakummun ja Kursun välinen maantie 9640 (Pahkakummuntie) sekä länsipuolella yksityistie
(Kummunjärventie), jonka kautta pääsee maantielle 9643 ja valtatielle 5. Hankealueen tuntumassa on
yksityis- sekä metsäautoteitä.
Hankealueen lähin satama sijaitsee Kemissä. Satamaan on matkaa noin 250 km. Reitti Kemin satamasta
hankealueelle kulkee vt 4, kt 82, mt 920, mt 926 ja mt 9264 pitkin Kemijärvelle. Kemijärveltä Nuolivaaran alueelle suuntautuva liikenne voidaan ohjata pohjoista reittiä (vt 5- mt 9643 – yksityistie Nuolivaara) tai eteläistä reittiä (vt 5 – Kummunjärventie – Nuolivaara) pitkin. Eroa pohjoisella ja eteläisellä reitillä on noin 200 m. Pohjoinen reitti on n. 42,0 km ja eteläinen reitti 41,8 km pitkä.
Mahdollisen kuljetusreitin suurimmat liikennemäärät ovat valtateillä. Valtateiden vuorokausiliikennemäärä vaihtelee n. 1 000 – 10 000 välillä. Kemijärven taajaman läheisyydessä mt 9643 liikennemäärä
nousee yli 5 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Muiden maanteiden liikennemäärät on vähäisiä. Raskaan
liikenteen osuuden vaihtelee 6–12 % välillä. Tienumerot, vuoden 2016 keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ja todennäköinen voimalaosien kuljetusreitti on esitetty kuvassa 19–1.
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Kuva 19-1. Tuulivoimalan osien todennäköisin kuljetusreitti, keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
ja raskaan liikenteen osuudet.
Kuljetusreitit ovat pääosin päällystetty. Valtatiellä 5 ja kantatiellä 82 on kestopäällyste (AB) ja maantiellä
9643, 926 ja 9264 on kevytpäällysteisiä (PAB). Valtatiellä 4 on niin kestopäällystettä ja epäjatkuvaa asfalttia. Muuten hankealueen läheisyydessä olevat maantiet sekä yksityistiet ovat sorapintaisia. Alempi
maantieverkko sekä yksityistiet ovat paikoin kapeita. Pohjoisessa reitissä noin 10,9 km ja eteläisessä
reitissä noin 26,3 km on metsäauto/yksityisteitä. Metsäauto-/yksityisteitä pitää paikoin leventää ja tien
geometriaa parantaa kuljetusten mahdollistamiseksi. Kuljetusreitillä on yleensä 80–100 km/h nopeusrajoitus. Taajamien sekä kylien kohdalla nopeusrajoitus laskee yleensä 60 kilometriin tunnissa.
Kummallakin reitillä maanteillä on 91 siltaa, joista 7 alikulkukäytävää. Osa silloista voi olla niin heikkokuntoisia, että ELY vaatii tehtäväksi toimenpiteitä, jotta kuljetukset olisivat mahdollisia. Kummallakin
vaihtoehtoisella kuljetusreitillä on myös kapeita siltoja reitin pohjoispäässä. Lisäksi läntisellä reitillä radan alitus Kallanvaaran kohdalla voi olla liian ahdas korkeille kuljetuksille. Alikulun voi kiertää
Halkokankaantien kautta. Kiertoreitin pituus lisää suurimpien kuljetusten matkaa mahdollisesti kilometrin. Kuljetusreitin osia kuuluu I-III -hoitoluokkiin. I-hoitoluokka on toisiksi parashoitoluokka
(kunnossapidosta tingitään öisin). Hoitoluokka III tarkoittaa, että väylä voi olla lumipeitteinen ja sitä
hiekoitetaan vain pahimmissa olosuhteissa. Osa kuljetusreitistä kuuluu Lapin ELY -keskuksen erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon. Erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa on esitetty kuvassa 19–2.
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Kuva 19-2. Tuulivoimalan osien todennäköisin kuljetusreitti ja ELY -keskuksen erikoiskuljetusten tavoiteverkko.
Hankealueelle ei ole osoitettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tie- tai ratahankkeita. Länsi-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoissa vt 4 on esitetty merkittävästi parannettavaksi
tieyhteydeksi. Myös kt 82 Vikajärvi–Kemijärvi on merkitty parannettavaksi tieyhteydeksi. Lapin ELY keskuksen mukaan Kemi - Kemijärvi yhteysvälillä on useita parantamiskohteita, jotka ovat ELY -keskuksen tiedossa.
Sähkönsiirron vaihtoehdoista VE A ja VE B ei risteä maanteiden kanssa, mutta VE C risteää mt 9640
kanssa Sahaperän kohdalla ja VE D risteää mt 9643 Latva-aapan itäpuolella, mt 19789 Jupuran kohdalla
sekä vt 5 ja mt 962 Vuostimon eteläpuolella.
19.2.2

Raideliikenne
Hankealueen läheisyydessä ei ole rataverkkoa. Lähin rataosa on 543 Kemijärvi – Isokylä. Rataosaa on
parannettu/parannetaan vuosien 2014-2017 aikana Kemijärvi – Isokylä – Patokangas raakapuuterminaali (PATO) hankkeen yhteydessä. Rataosa sähköistetään perusparannustyön aikana.
Pohjoinen sekä eteläinen kuljetusreitti risteävät kerran tasossa rataverkon kanssa. Sähkönsiirtovaihtoehdoista VE C ylittää rautatien, jolla ei liikennöidä.
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19.2.3

Lentoliikenne
Hankkeen lähimmät liikennelentokentät sijaitsevat Sodankylässä (n. 90 km) ja Rovaniemellä (n. 130 km).
Niiden lentoesterajoitusalueet eivät ulottuu hankealueelle (Kuva 19-3). Vain ilmailuharrastuskäytössä
oleva lähin lentokenttä sijaitsee Kemijärvellä (n. 60 km). Hankealueella kaikkien voimaloiden pyyhkäisykorkeus pysyy 614 mpy alapuolella.

Kuva 19-3. Hankealueen sijoittuminen suhteessa lentoasemiin ja lentoesterajoitusalueisiin.
19.3

Tehtyjen laskelmien tulokset
Hankkeen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten, osien sekä tieverkon ja asennuskenttien
rakentamiseen tarvittavien maa-aineisten kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osat (tornit, konehuoneet ja
lavat) kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetusten on arvioitu olevan enintään 7 m leveitä, 95 m pitkiä ja 8 m korkeita. Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta
tavanomaisten kuljetusten lisäksi. Erikoiskuljetusten lisäksi varusteiden kuljetusmäärät, ilman maa-aineskuljetuksia, on 30–100 rekka-autokuormaa riippuen voimalatyypistä.
Betoni tuotetaan hankealueelle sijoitettavalla väliaikaisella betoniasemalla, mikäli alueelta löytyy soveltuvia raaka-aineita ja vettä. Mikäli betoni tuodaan Kemijärveltä betonikuljetuksia, tulee noin 60–70
kpl/voimala.
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Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia keskimäärin noin 0,5 irto-m³/m².
Uutta ja parannettavaa yksityistietä rakennetaan hankealueelle VE 0 0 km, VE 1 34,85 km ja VE 2 30,95
km. Tarvittavan asennuskentän pinta-ala on noin 6 000 m² (0,006 km²) per voimala. Yhteensä kiviaineksia tarvitaan noin 5 700 irto-m3 voimalaa kohti, mikä vastaa noin 230 rekka-autokuormallista.
Vaikutustenarvioinnissa maa-aineskuljetukset ovat arvioitu hankealueen sisäiseiksi liikenteeksi, josta
johtuen vaikutuksia ei ole arvioitu.
Taulukko 19-1. Alustavat laskennalliset hankealueen ulkopuolelle suuntautuvien kuljetusten määrät.

Voimaloiden erikoiskuljetukset
Muut pystytykseen liittyvät kuljetukset
Betoni (mahdollisesti hankealueen sisäpuolelta)
Yhteensä (kaikki kuljetukset)
Yhteensä (ilman betoni kuljetuksia)

1 voimala

Kuljetusten määrä (kpl)
VE 0
VE1
VE2

12–14
30–100
60–70
102 - 184
42–114

0
0
0
0
0

204-238
510-1700
1020-1190
1734-3128
714-1938

180-210
450-1500
900-1050
1530-2760
630-1710

Hankkeen arvioitu rakentamisaika on noin kaksi vuotta muodostuen kahdesta rakentamiskaudesta (yksi
rakentamiskausi noin 10 kuukautta). Rakentaminen arvioidaan tapahtuvan arkipäivinä. Mikäli kaikki kuljetukset jakautuvat tasaisesti rakentamisajalle, on hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrä
kasvaa suuntaansa VE 1 noin 5–8 ajoneuvoa vuorokaudessa ja VE 2 4–7 ajoneuvoa vuorokaudessa. VE
0 ajoneuvoliikenteen kasvua ei tapahdu. Liikennemäärän kasvun arvion perusteena on, että betoni tuodaan Kemijärveltä, mutta maa-aineskuljetukset pystytään hoitamaan hankealueen sisäisinä
kuljetuksina. Rakennusaikaisen liikenteen viikko- tai tuntijakauma selviää vasta hankkeen rakennusvaiheessa.
Henkilöautoliikennettä on rakentamisen aikana noin 10–20 ajoneuvoa vuorokaudessa VE 1 sekä VE 2.
19.4
19.4.1

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Merkittävä osa tuulipuiston aiheuttamasta liikenteestä syntyy rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen
tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin ja voimalarakenteiden kuljetuksista. Osa
voimaloiden rakenteista joudutaan kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä vaikuttaa hetkellisesti paikallisen liikenteen sujuvuuteen. Rakentamisen aikaisen liikenteen vaikutukset ovat varsin lyhytkestoisia.
Vaikutusten laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärän kasvun suhteen. Rakentamisen aikainen
liikenne voi aiheuttaa melua, tärinää ja ilmanlaatuhaittaa kuljetusreittien lähellä sijaitseville kohteille.
Hankkeen purkaminen aiheuttaa samankaltaista hetkellistä liikennettä tieverkolla kuin rakentaminen.
Liikenne voi olla purkamisvaiheessa vähäisempää kuin rakennusvaiheessa, jos osa rakenteista (esim.
perustukset) jätetään maastoon paikalleen.) Mahdolliset alueelle jätettävät rakenteet maisemoidaan
voimassa olevan lainsäädännön mukaan.) Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Voimaloiden huolto vaatii liikkumista alueella muutamia kertoja
vuodessa. Käytön aikaisten vaikutusten vähäisyyden sekä purkamisen rakentamisen kanssa olevan samankaltaisuuden vuoksi vaikutusten arviointi rajataan koskemaan rakentamisen aikaista liikennettä.
Liikennevirasto on laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä sekä niiden sijoittumisesta
suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökenttään. Tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen, koska tuulivoimaloiden lavoista voi pudota joissakin olosuhteissa jäätä (ks. luku
22.1.2). Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai
muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Liikenneturvallisuusvirasto Trafin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan rakentamista.
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Taulukko 19-2. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
”Vaikutustyyppi”
Vaikutuksen ilmeneminen

Vaikutusalueen ominaispiirteet

• Liikenteen sujuvuuden muutos

• Tiealue, pistemäinen liikkuva vaikutusalue

• Liikenteen melutason muutos

• Tien lähialueet, liikkuva vaikutusalue, kasvillisuus ja talot vaikuttavat vaikutusalueen
suuruuteen

• Tärinäolosuhteiden muutos

• Tien lähialueet, liikkuva vaikutusalue, pohjaolosuhteet
vaikuttavat
vaikutusalueen
suuruuteen

• Ilmanlaadun muutos

• Tien lähialueet, liikkuva vaikutusalue, kasvillisuus sekä tuuliolosuhteet vaikuttavat
vaikutusalueen suuruuteen

• liikenneturvallisuustilanteen muutos

19.4.2

• Tiealue, pistemäinen liikkuva vaikutusalue
kuljetusten aikana ja voimaloiden toiminnan
aikana pysyvämpi vaikutusalue

• Raideolosuhteiden muutos

• Raiteiden ylityskohta kuljetusten aikana

• Lentoliikenteen olosuhteiden muutos

• Lentoalueen muutos voimaloiden pystyttämisen sekä käytön aikana

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Taulukko 19-3. Vaikutusalueen tai -kohteen herkkyyden kriteerit liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa
Yhteiskunnallinen merkitys

Alttius muutoksille

Tie on valtakunnallisesti
tärkeä

Raskaan liikenteen osuus on suuri tai liikennemäärät
ovat suuria.
Tie liikennemääriin nähden kapea tai
onnettomuustiheys on suuri.
Lisäliikenne vaikeuttaisi suuresti liikennettä tai tukkisi
sen kokonaan.
Tuulivoimalat sijoittuvat lentoestealueille.

Suuri/Erittäin suuri
Lentokenttä on
valtakunnallisesti tärkeä
Tie on paikallisesti tärkeä

Kohtalainen
Lentokenttä on paikallisesti
tärkeä

Vähäinen

Tie on paikallisesti vain
vähän tärkeä
Lentokenttä on paikallisesti
vain vähän tärkeä

Tiellä on raskasta liikennettä tai liikennemäärät ovat
kohtalaisia.
Tie liikennemääriin nähden melko kapea tai
onnettomuustiheys on kohtalainen.
Lisäliikenne vaikeuttaisi liikennettä.
Tuulivoimalat sijoittuvat lentoestealueille.
Tiellä liikennemäärät ovat tielle sopivia.
Onnettomuuksia ei ole tavanomaista enempää.
Lisäliikenne vaikeuttaisi hieman liikennettä.
Tuulivoimalat eivät sijoitu lentoestealueille.
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Taulukko 19-4. Muutoksen suuruuden kriteerit liikennevaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Suuri/ Erittäin suuri kielteinen muutos

Kohtalainen kielteinen muutos

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien tai raskaan liikenteen määrän
kasvu on hyvin suurta, erityisesti raskaan liikenteen osuus kasvaa
paljon.
Liikenneturvallisuus tai koettu liikenneturvallisuus heikentyvät hyvin
selvästi vähentäen paljon jalan ja pyöräillen tehtyjä matkoja.
Jalankulun tai pyöräilyn olosuhteet heikentyvät erittäin paljon.
Liikenteen sujuvuus heikkenee paljon kaikkina vuorokaudenaikoina.
Liikennemäärät tai raskaan liikenteen määrät kasvavat yli 80%*.
Onnettomuusmäärät kasvavat yli 80%.
Hankkeen aiheuttama liikennemäärien tai raskaan liikenteen määrän
kasvu on kohtalaista.
Liikenneturvallisuuden tai koetun turvallisuuden heikentyminen
vähentää jalankulun tai pyöräilyn mukavuutta.
Jalankulun tai pyöräilyn olosuhteet heikentyvät kohtalaisesti.
Liikenteen sujuvuus heikentyy tai matka-ajat pitenevät ruuhka-aikojen
ulkopuolella.
Liikennemäärät tai raskaan liikenteen määrät kasvavat 10 - 40%.
Onnettomuusmäärät kasvavat 10 - 40%.

Vähäinen kielteinen muutos

Hankkeen aiheuttama liikennemäärien ja raskaan liikenteen määrän
kasvu on vähäistä.
Liikenneturvallisuus tai koettu turvallisuus heikentyvät vähäisissä
määrin tai ei lainkaan.
Jalankulun tai pyöräilyn olosuhteet heikentyvät vähäisissä määrin tai ei
lainkaan.
Liikenteen sujuvuus heikentyy vähäisissä määrin tai ei lainkaan tai
matka-ajat pitenevät ruuhka-aikojen ulkopuolella vähäisissä määrin tai
ei lainkaan.
Liikennemäärät tai raskaan liikenteen määrät kasvavat alle 10%.
Onnettomuusmäärät kasvavat alle 10%.

Ei muutosta

Hankkeella ei ole vaikutusta tieliikenteeseen.
Liikennemäärien tai -olojen muutos on kohtalaista.

Myönteinen muutos

Parantaa pitkäaikaisesti liikenneturvallisuutta.
Parantaa pitkäaikaisesti jalankulun tai pyöräilyn olosuhteita.
Parantaa pitkäaikaisesti lähialueilla liikenteen sujuvuutta.
Liikennemäärät tai raskaan liikenteen määrät pienenevät.
Onnettomuusmäärät pienenevät.

Vaikutusten merkittävyys määräytyy muutoksen suuruuden ja vaikutusalueen tai kohteen herkkyyden
perusteella. Vaikutukset on arvioinut liikenneasiantuntija asiantuntija-arviona edellä kuvattujen menetelmien pohjalta.
19.5

Hankkeen vaikutukset tie-, raide- ja lentoliikenteeseen

19.5.1

Tuulipuiston vaikutukset maantieliikenteeseen vaihtoehdoittain
Raskaiden ajoneuvojen määrä hankealueen ulkopuolisella kuljetusreitillä on suurimmillaan varsinaisten
tuulivoimaloiden rakentamisvaiheessa. Merkittävimmät tuulipuiston rakentamisen aikaiset tilapäiset
vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat
kuljetetaan yli 50 m pitkinä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetukset aiheuttavat liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen väliaikaisen haitan muulle liikenteelle.
Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liittymien liikennettä kuljetuksen
kääntyessä sekä liikennemerkkejä, portaaleja tai liikennevaloja siirtämään väliaikaisesti pois edestä.
Tuulivoimalan raskaimmat osat, naselli ja konehuone, painavat noin 100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien
siltojen kantavuus sekä alikulkukorkeudet on tarkistettava erikoiskuljetusten lupapäätöksiä tehtäessä.
Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusreitistä ja -ajankohdasta.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
221 (254)

6.10.2017

Erikoiskuljetuksina kuljetettavat tuulivoimaloiden osat on arvioitu saapuvan Kemin sataman kautta. Jos
erikoiskuljetukset saapuvat kauempaa on niiden vaikutusalue laajempi.
Kuljetusreittien siltojen kantavuus tarkistetaan erikoiskuljetusluvan yhteydessä. Lisäksi maanteiden ja
hankealueelle menevien yksityisteiden liittymät pitää avartaa sekä laajentaa erikoiskuljetuksille soveltuviksi ja VE 2 Kummunjärven yksityistien geometriaa pitää parantaa Nuolivaaraan päin mentäessä.
Kuljetusreiteillä olevien maanteiden liittymien näkemät ja mitoitukset ovat riittäviä. Muut geometriset
ominaisuudet, kuten kaarresäteet ja mäkisyydet, ovat soveltuvia kuljetusten hoitamiseen. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnittelun yhteydessä, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin.
Erikoiskuljetusten suunnittelussa pitää ottaa myös huomioon tieverkon kunnossapidon taso sekä kelirikkoaika.
Tuulipuiston voimalat sijoittuvat etäälle maanteistä, joten Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen (Livi
8/2012) mukaiset etäisyydet ylittyvät reilusti. Tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia tarkastellun tieverkon
näkemäolosuhteisiin.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa autoilijoille ns. ulkoisen keskittymishäiriön, mutta se on ollut hyvin epätodennäköinen liikenneonnettomuuksia aiheuttava syy. Lisäksi keskittymishäiriöalttiuden voidaan
olettaa vähenevän, kun tuulipuistot yleistyvät teiden varsilla. Tämän takia voidaan myös olettaa, että
tuulivoimaloilla itsellään ei ole merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen.
VE 0
Hankevaihtoehto VE 0 ei aiheuta liikennemäärän, melun, tärinän tai pienhiukkasten määrän kasvua arvioidulla tieverkolla.
VE 1
Hankevaihtoehdossa VE1 liikenteen määrä lisääntyy rakentamisaikana arviolta noin 15–28 ajoneuvolla
vuorokaudessa riippuen kuljetuskoosta. Kuljetuksista 5–8 ajoneuvoa ovat raskaita ajoneuvoja.
Maanteiden liikenne tulee kasvamaan suhteellisesti eniten pohjoisella reitillä (mt 9643), jossa kokonaisliikennemäärä kasvaisi maksimissaan 9 %. Raskas liikenne lisääntyisi nykyiseen määrään nähden
maksimissaan noin 17 %. Liikennemäärä kasvaa myös mt 9264:lla. Kokonaisliikennemäärän kasvu olisi
maksimissaan noin 6 % ja raskaanliikenteen kasvu maksimissaan noin 17 %. Mt 9643:lla ja mt 9264:lla
liikennemäärän tai raskaan liikenteen määrän kasvu on kumminkin kohtalaista.
Muilla tieosuuksilla kokonaisliikenteen suhteellinen kasvu on vähäistä. Raskaanliikenteen suhteellinen
muutos on mt 9643:n ja mt 9264:n lisäksi merkittävää mt 926:lla (11 %). Eteläisellä reitillä vt 5 pohjoiseen lähtevä Kummunjärventien yksityistien liikennemäärä arvioidaan kasvavan merkittävästi.
Liikennemäärät voivat kasvaa arviota enemmän, jos kuljetukset hoidetaan lyhyemmässä ajassa, kuin on
arvioitu esim. talven takia.
Taulukko 19-5. Vaihtoehdon VE 1 liikenteen (ei sis. maa-aineskuljetuksia) vaikutus kuljetusreiteille.
Tie

920

Osuus

4

Ajos – Vt 4
Vt 4 – st 926

926

st 926 – mt 9264 liittymä

9264

mt 9264

4

Kemin satamasta
Uusi KVL

KVL kasvu%

Uusi RASKVL

KVLRAS muutos%

2 041-2 054

1-1

360-363

1-2

11 973-11 986

0-0

1 296-1 299

0-1

1 086-1 099

1-3

77-80

7-11

453-466

3-6

51-54

11-17

vt 4 – kt 82 liittymä

6 055-6 068

0-0

604-607

1-1

82

kt 82 – Kemijärvi

1 470-1 483

1-2

161-164

3-5

5

Kemijärvi – Perävaaran liittymä

5 648-2 661

0-0

235-238

2-3

9643

Perävaara – Nuolivaaran liittymä
(pohjoinen reitti)

339-392

5-9

51-54

11-17

5

Perävaara – vt 5/yksityistien liittymä (eteläinen reitti)
Yhteenveto pohjoisesta reitistä

1 371-1 384

1-2

128-131

4-7

3 488-3 501

0,4-0,8

345-348

1,5-2,4

3 780-3 743

0,4-0,8

367-370

1,4-2,2

Yhteenveto eteläisestä reitistä

Kasvava liikennemäärä lisää melua, tärinää sekä pienhiukkasia kuljetusreitillä sekä sen lähialueilla.
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VE 2
Hankevaihtoehdossa VE2 liikenteen määrä lisääntyy rakentamisaikana arviolta noin 14–27 ajoneuvolla
vuorokaudessa riippuen kuljetuskoosta. Kuljetuksista 4–7 ajoneuvoa ovat raskaita ajoneuvoja.
Maanteiden liikenne tulee kasvamaan suhteellisesti eniten pohjoisella reitillä (mt 9643), jossa kokonaisliikennemäärä kasvaisi maksimissaan 8 %. Raskas liikenne lisääntyisi nykyiseen määrään nähden
maksimissaan noin 15 %. Liikennemäärä kasvaa myös suhteellisesti paljon mt 9264:lla. Kokonaisliikennemäärän kasvu olisi maksimissaan 6 % ja raskaanliikenteen kasvu maksimissaan 15 %.
Muilla tieosuuksilla kokonaisliikenteen suhteellinen kasvu on vähäistä. Raskaanliikenteen suhteellinen
muutos on mt 9643:n ja mt 9264:n lisäksi merkittävää mt 926:lla (10 %). Eteläisellä reitillä vt 5 pohjoiseen lähtevä Kummunjärventien yksityistien liikennemäärä arvioidaan kasvavan merkittävästi.
Liikennemäärät voivat kasvaa arviota enemmän, jos kuljetukset hoidetaan lyhyemmässä ajassa, kuin on
arvioitu esim. talven takia.
Taulukko 19-6. Vaihtoehdon VE 1 liikenteen (ei sis. betonikuljetuksia) vaikutus kuljetusreiteille.
Tie

920

Osuus

4

Ajos – Vt 4
Vt 4 – st 926

926

st 926 – mt 9264 liittymä

9264

mt 9264

Kemin satamasta
Uusi KVL

KVL kasvu%

Uusi RASKVL

KVLRAS muutos%

2 040-2 053

1-1

359-362

1-2

11 972-11 985

0-0

1 295-1 298

0-1

1 085-1 098

1-3

76-79

6-10

452-465

3-6

50-53

9-15

4

vt 4 – kt 82 liittymä

6 054-6 067

0-0

603-606

1-1

82

kt 82 – Kemijärvi

1 469-1 482

1-2

160-163

3-4

5

Kemijärvi – Perävaaran liittymä

5 647-2 660

0-0

234-237

2-3

9643

Perävaara – Nuolivaaran liittymä
(pohjoinen reitti)

338-391

4-8

50-53

9-15

5

Perävaara – vt 5/yksityistien liittymä (eteläinen reitti)
Yhteenveto pohjoisesta reitistä

1 370-1 383

1-2

127-130

3-6

3 729-3 500

0,4-0,8

344-347

1,2-2,1

3 729-3 742

0,4-0,7

366-369

1,1-1,9

Yhteenveto eteläisestä reitistä

Kasvava liikennemäärä lisää melua, tärinää sekä pienhiukkasia kuljetusreitillä sekä sen lähialueilla.
19.5.2

Tuulipuiston vaikutukset raideliikenteeseen
Hankealueen läheisyydessä ei ole rautateitä, joten hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen kuin
pistemäisissä kohteissa, jossa liikenne ylittää olemassa olevan raiteen. Ajoneuvoliikenteen lisääntymisellä ei ole haittaa raideliikenteelle.

19.5.3

Tuulipuiston vaikutukset lentoliikenteeseen
Hankkeelle pitää ensin hakea ANS Finland Oy:n lausunto lentoesteestä. Mikäli hanke sijoittuu lentoesterajapinnoille, hanke voi vaatia erillisen lentoesteluvan. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi. Tuulivoimalat tulee merkitä lentoestevaloin (ilmailulaki 864/2014, 158 §) (ks.
luku 1.3.2 ja luku 4.10.).
Tuulivoimahanke ei sijoitu lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tuulivoimalat merkitään ilmailulain mukaisin lentoestevaloin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
määräysten mukaan. Tuulipuiston ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia tai häiriöitä lentoliikenteeseen,
kun estemerkinnät tehdään määräysten mukaisesti.

19.6

Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Reittien herkkyys muutokselle on vähäinen, koska suurimmalle osalle verkkoa lisäliikenteen vaikutukset
vaikuttaisivat vain vähän nykyiseen liikenteeseen. Lisääntynyt liikenne ei juurikaan heikennä tien liikenneturvallisuutta. Teiden liikenneturvallisuutta kuvaavat tunnusluvut pysyvät maan keskiarvojen
alapuolella.
Hankkeen aiheuttama muutoksen voimakkuus on autoliikenteen osalta vähäinen kielteinen muutos.
Ainoastaan liikenteen määrän kasvu on kohtalaista mt 9264:n ja 9643:n sekä yksityistieverkolla. Näillä
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väylillä kumminkin onnettomuusmäärät kasvavat alle 10 % ja liikenteen sujuvuus ei kärsi. Muutos maanteiden liikenteeseen on pienin eteläisellä reitillä. Eteläisen reitillä kokonaisvaikutukset ovat kumminkin
suurempia kuin pohjoisella reitillä, johtuen siitä, että eteläisellä reitillä on enemmän yksityistietä reitin
osana. Yksityistien liikennemäärä tulee, asiantuntija arvion mukaan, huomattavasti kasvamaan nykyisistä liikennemääristä. Kokonaismuutokset liikenteessä ovat kummassakin hankevaihtoehdossa
väliaikaisia ja palautuvia.
VE 1:llä on suurimmat haitalliset vaikutukset liikenteeseen, koska liikenne kasvaa enemmän kuin VE
2:ssa tai VE 0:ssa. Vaihtoehdolla 0 ei ole vaikutuksia liikenteeseen. Vaikutusten arviointia tarkasteltaessa
on tärkeää huomioida se, että reittivalinta (eteläinen vai pohjoinen reitti) vaikuttaa liikennevaikutusten
merkittävyyteen enemmän kuin hankevaihtoehdon VE 1 tai VE 2 valitseminen.
Vaikutukset liikenteeseen
VE1 ja VE2
Vähäinen kielteinen vaikutus
Rakennusaikana hanke aiheuttaa liikenteen sujuvuudelle vähäistä haittaa. Rakennusaikainen liikenne
aiheuttaa päästöjä, tärinää sekä melua. Vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytkestoisia. Ei vaikutuksia
raideliikenteeseen tai lentoliikenteeseen.

19.6.1

Sähkönsiirron vaikutukset liikenteeseen
Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti
huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Hankealueelle rakennetaan myös sähköasema. Hankkeen sähkönsiirtoreitit VE C ja VE D ylittävät maanteitä. Lisäksi vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit ylittävät
metsäautoteitä. VE C ylittää myös rautatien, jolla ei tällä hetkellä liikennöidä. Voimajohtojen rakentamisesta sekä purkamisesta voi aiheutua lyhytaikaista ja luonteeltaan tilapäistä haittaa liikenteelle.
Lisäksi voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa lisäliikennettä alueelle menevälle maantieverkolle sekä
johtoalueella kun alueelle kuljetetaan rakennusmateriaaleja, työkoneita sekä henkilökuntaa. Materiaalikuljetuksia aiheutuu sitä enemmän mitä pidempi sähkösiirtolinja on sekä siitä miten paljon
sähkösiirtolinjan rakentamisen takia pitää rakentaa uusia ajoyhteyksiä. Sähkösiirtoreiteistä VE D on pisin ja VE B lyhyin.
Valmiilla johtoalueella ei ole vaikutuksia liikenteeseen, kun sähkönsiirto on toteutettu Liikenneviraston
antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Vaikutukset liikenteeseen
VE A, VE B, VE C ja VE D
Vähäinen kielteinen vaikutus
Rakentamisen ja purkamisen aiheuttama tilapäinen vähäinen haitta liikenteelle on lyhytkestoinen.

19.7

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Liikenteellisiä vaikutuksia pystytään lieventämään parhaiten valitsemalla vähiten vaikutuksia aiheuttavat reittivaihtoehdot, ottamalla tarvittava maa-aines hankealueen sisäpuolelta ja tuottamalla
betoniasema hankealueella. Liikenteellisiä vaikutuksia pystytään lieventämään myös voimaloiden määrää vähentämällä koska liikenteen kasvu ja sen aiheuttamat haitat ovat suoraan verrannollisia
voimaloiden määrään.
Kuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla kuljetusten ajankohdat siten, että
ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä muulle liikenteelle. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivän työmatkaliikenteen käyttäminä aikoina ei kannata ohjata rakentamisen aikaista liikennettä tieverkolle.
Lisäksi kuljetukset kannattaa hoitaa syys-, joulu- hiihto-, tai kesälomakauden ulkopuolella. Kuljetusreitin
lopullisessa valinnassa tulee ottaa huomioon kuljetusten toteuttamisen aikaan tehtävät tiestön kunnossapitotoimenpiteet. Maantieverkon osalta kunnossapitotoimenpiteet voi selvittää Lapin ELY -keskuksen
liikennealan asiantuntijalta.
Erikoiskuljetuksia kannattaa yhdistellä niin, että samoilla liikenteen erityisjärjestelyillä kuljetetaan useampi kuljetusyksikkö, joka osaltaan lieventää hankkeen aiheuttamia vaikutuksia muulle liikenteelle.
Liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä, melun, tärinän ja pienhiukkasten lisääntymistä aiheutuvat haitat voidaan pitää mahdollisimman pieninä ohjaamalla syntyvä
liikenne mahdollisimman pitkään valta- tai kantatieverkolla. Ihmiset ovat tottuneet, että raskasliikenne
liikennöi päätieverkolla, joten raskasliikenne eivät päätieverkolla suhteessa heikennä niin paljon liikenneturvallisuutta kuin alemmalla tieverkolla.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
224 (254)

6.10.2017

Erikoiskuljetuksista johtuva tieverkon vaurioituminen voidaan estää vahvistamalla tai perusparantamalla kriittisiä kohteita. Näitä kohteita ovat esimerkiksi liittymäalueiden rummut sekä sillat.
Kuljetusreitin lopullinen soveltuvuus erikoiskuljetuksille sekä kriittiset tieosuudet selviävät ELY-keskuksesta, kun lopulliset kuljetuskoot ovat selvillä.
19.8

Arvioinnin epävarmuustekijät
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kuljetusten käyttämiin reitteihin sekä hankkeen rakentamisaikatauluun. Kuljetusten reittejä ei hankkeen tässä vaiheessa
voida arvioida täysin tarkasti, sillä ei tiedetä varmasti, mistä ja minkä kokoisia kuljetuksia alueelle tulee.
Eniten kuljetusmääriä aiheuttavat betoni- ja maa-aineskuljetukset, jotka tosin ovat suurimmaksi osaksi
hankealueen sisäisiä kuljetuksia. Hankkeen aikataulu on myös liikenteellisten vaikutusten arviointia tehtäessä ollut hyvin yleispiirteinen. Oletuksena on ollut, että kaikissa hankevaihtoehdoissa tuulipuiston
rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta. Aikataulun muuttuminen vaikuttaisi liikenteellisiin vaikutuksiin
siten, että rakentamisajan pidentyessä vaikutukset olisivat arvioitua lievempiä, mutta niiden ajallinen
kesto olisi pidempi ja vastaavasti toisin päin, jos rakentamisaikataulu lyhenisi.

19.9

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Tie- ja katuverkolla liikenteen suhteellinen kasvu on suurinta pienimmillä seututeillä, kaduilla ja hankealueen sisäisillä teillä. Verrattuna maanteiden nykyisiin liikennemääriin liikennemäärän kasvu ei vaikuta
oleellisesti liikenteen sujuvuuteen. Raskaan liikenteen lisääntyminen voi lisätä hetkellisesti koettuja häiriöitä ja heikentää liikenteen turvallisuutta sekä aiheuttaa melu-, tärinä- ja pölyhaittojen lisääntymistä.
Reitin valinta vaikuttaa vaikutusten merkittävyyteen tuulipuiston vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 valintaa
enemmän.
Rakentamisesta johtuvan liikenteen vuorokausi- tai tuntijakauma selviää lopullisesti rakentamisaikataulun selvittyä.
Hankealueen sisäinen nykyinen liikenneverkko on perusparannettava ja liittymä maantiehen levennettävä. Kiviaineskuljetusten ja mahdollisesti myös betonikuljetusten suorittaminen hankealueen sisäisesti
vähentää hankealueen ulkopuolella oleviin maanteihin kohdistuvia liikennevaikutuksia.
Vaikutusten arvioimiseksi lähtötietoina on käytetty Liikenneviraston tierekisterin tietoja ja Digiroad aineistoa.
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Yhteenveto hankkeen vaikutuksista liikenteeseen:

• Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheen
sekä purkamisen aikana.
• Rakentamisesta sekä purkamisesta aiheutuva liikennehaitta on hankealueen lähiympäristössä
ja kuljetusreiteillä kestoltaan melko lyhytaikainen sekä luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä.
• Raskaan liikenteen lisääntyminen on huomattavinta hankealueella, hankealueelle johtavavilla
yksityisteillä, mt 9643 ja mt 9264 hankealueen läheisyydessä. Tämä voi vähän heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa.
• Rakentamisen aikaisen liikenteen vuorokausiliikennemäärä riippuu rakennusajan pituudesta.
Kahden vuoden rakennusajalla vaikutukset ovat lievemmät kuin vuoden rakennusajalla.
• Kiviaineskuljetusten ja mahdollisesti myös betonikuljetusten suorittaminen hanke-alueen sisäisesti vähentää merkittävästi hankealueen ulkopuolella oleviin maanteihin kohdistuvia
liikennevaikutuksia.
• Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia lyhytkestoisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä.
• Sähkönsiirtoreitin rakentamisesta voi aiheutua lyhytaikaista ja luonteeltaan tilapäistä haittaa
liikenteelle. Valmiilla voimajohdolla ei ole vaikutuksia liikenteeseen.
• Teiden kunnossapidon taso ja kelirikko voivat vaikuttaa teiden liikennöitävyyteen.
• Hankealueen sisäinen nykyinen liikenneverkko ja sen liittymä maantiehen on perusparannettava.
• Tuulivoimapuiston käytönaikaiset vaikutukset liikenteeseen ovat hyvin vähäiset.
• Hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen.
•

Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia lentoliikenteeseen. Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä ilmailumääräyksen AGA M3-6 mukaisesti. Oikein merkittynä tuulipuisto ei vaaranna
lentoturvallisuutta.

• VE1 ja VE2 vaikutukset liikenteeseen ovat hyvin samankaltaiset. Vaihtoehdossa VE1 kuljetusten
kokonais- ja vuorokausikohtainen määrä on jonkin verran suurempi, koska tuulivoimaloita on
enemmän. VE0 ei aiheuta liikenteellisiä vaikutuksia.
• Kokonaisuutena molempien tuulivoimahankevaihtoehtojen vaikutukset liikenteeseen on arvioitu vähäisiksi. Vaihtoehdossa VE 2 haittaa syntyy hieman vähemmän, pienemmästä
voimalamäärästä johtuen.
• Kokonaisuutena kaikkien sähkösiirtoreittien vaikutukset liikenteeseen on arvioitu vähäisiksi.
Haittaa liikenteelle syntyy sitä vähemmän mitä lyhyempi sähkönsiirtolinja on.
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VIESTINTÄYHTEYDET, PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTA JA TUTKAT

20.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
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Hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin (radiolinkkiyhteydet, TV-signaalit) on arvioitu asianomaisilta
viranomaisilta saatujen lausuntojen ja alan asiantuntijoilta saatujen tietojen perusteella.
Ilmatieteenlaitoksen säätutkiin kohdistuvia vaikutuksia ei ole arvioitu, koska Euroopan meteorologisten
laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelman OPERA:n mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset tulee arvioida säätutkiin, mikäli voimalat sijaitsevat alle 20 km:n etäisyydellä säätutkista.
wpd Finland Oy on pyytänyt puolustusvoimien Pääesikunnalta lausuntoa hankkeen tutkavaikutusselvitysten tarpeellisuudesta.
20.2

Viestintäyhteydet ja tutkat
Digita Oy:n karttapalvelun mukaan hankealueen lähimmät TV-lähetinasemat sijaitsevat Pyhätunturilla
(radio- ja TV-asema) n. 33 km:n etäisyydellä, Suomutunturilla (täytelähetinasema) n. 33 km:n etäisyydellä, Saijassa (Sarivaara, täytelähetinasema) n. 50 km:n etäisyydellä, Sallatunturilla
(täytelähetinasema) n. 40 km:m etäisyydellä ja Kelloselässä (Ihistysjänkä, täytelähetinasema) n. 50 km:n
etäisyydellä.

Kuva 20-1. Hankealueen lähimmät TV-lähetinasemat (Lähde: Digita.fi/karttapalvelu)
Hankealueesta lähin säätutka sijaitsee yli 50 km:n etäisyydellä Luostolla. Vaikutuksia säätutkaan toimintaan ei pitäisi esiintyä.
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20.3

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja tutkiin

20.3.1

Tuulipuiston vaikutukset vaihtoehdoittain
Tuulipuiston toteutusvaihtoehtojen erot ovat voimaloiden lukumäärän suhteen niin pienet, että vaikutukset on arvioitu viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja tutkiin vain laajemman
vaihtoehdon VE 1 pohjalta.
Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa ilma- ja merivalvontatutkille. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat ilmetä tutkien toiminnassa mm. varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina,
jolloin tutkien valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa suuren kokonsa vuoksi.
Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.
wpd Finland Oy on saanut uusimman lausunnon Puolustusvoimien pääesikunnalta koskien Kemijärven
Nuolivaaran tuulipuistoa 10.3.2017 (AN11381). Uutta lausuntoa on pyydetty, koska voimaloiden maksimikorkeus maanpinnasta on noussut 20 m. Annetussa lausunnossa on huomioitu voimaloiden
maksimikorkeus 250 m maanpinnan yläpuolella. Ilmavoimien arvion mukaan Kemijärven Nuolivaaran
tuulivoimahanke sijoittuu ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Ilmavoimien esikunta on vaatinut, että
tuulivoimaloiden korotusten haittavaikutukset selvitetään Teknologin tutkimuskeskus VTT:llä. wpd Finland Oy on aloittanut toimet selvityksen laatimiseksi. Selvitys laaditaan hankkeen kaavamenettelyn
aikana, ennen kaavaehdotuksen valmistumista.
Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiin, mikäli tuulivoimala sijaitsee radiolinkin lähettimen ja vastaanottimen välille.
Tuulivoimaloiden on todettu aiheuttava häiriötä antenni-tv vastaanottoon voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden syntyminen riippuu voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja tv-vastaanottimiin.
Digita Networks Oy:n YVA-ohjelmasta antaman lausunnon mukaan tarvittavat selvitykset TV- näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset tulisi tehdä ennen osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Mikäli
selvityksissä tulee esille, että hanke aiheuttaa häiriötä antenni-tv:n vastaanotossa, tulee hankkeesta
vastaavan esittää suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi.
Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja tutkiin
VE 1, VE 2
Hankkeen todelliset vaikutukset tutkitaan kaavamenettelyn ja hankkeen toteutussuunnittelun aikana
laadittavissa tarkemmissa selvityksissä.

20.4

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Viestintäyhteyksiin ja tutkiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää hankkeen suunnitteluvaiheessa. Riittävällä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa, voidaan varmistaa, etteivät voimalat tai
niiden lavat aiheuta häiriöitä signaaleihin. Hankesuunnittelun edetessä voidaan tehdä tarkempia maastomittauksia antenni-tv-vastaanoton voimakkuudesta ja huomioida tulokset hankkeen suunnittelussa.
Hankevastaavan tulee varautua esittämään suunnitelma, jossa esitetään, miten mahdolliset häiriöt valtakunnallisessa radio- ja tv-verkossa voidaan poistaa. Vaikutukset antenni-tv:n näkyvyyteen ovat
oletettavasti paikallisia, joita voidaan korjata erilaisin teknisin keinoin, esimerkiksi antennien parantamisella tai uudestaan suuntaamisella, täytelähettimellä, kaapeloinnilla tai satelliittiantenneilla.
Mahdollisten antenni-tv vastaanoton yhteisvaikutusten korjaamiseksi hankkeesta vastaavat sopivat
keskenään mahdollisten tv-häiriöiden korjaamisesta.

Yhteenveto hankkeen vaikutuksista viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja
tutkiin:
•
•
•
•

Puolustusvoiminen Pääesikunta on vaatinut tarkempaa tutkaselvitystä hankkeen vaikutuksista ilmavalvontatutkiin. Selvitys laaditaan kaavamenettelyn aikana.
Hankkeella voi olla kohtalaisia vaikutuksia alueen antenni-tv vastaanottoon. Vaikutukset
selvitetään, kun voimaloiden lopulliset sijainnit ovat tiedossa.
Hankkeella voi olla vaikutuksia tiedonsiirtoyhteyksiin. Vaikutukset selvitetään, kun voimaloiden lopulliset sijainnit ovat tiedossa.

Nuolivaaran tuulipuisto- Kemijärvi – Salla
228 (254)

21

ILMASTO JA ILMANLAATU

21.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

6.10.2017

Tässä luvussa arvioidaan Nuolivaaran tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun. Rakentamisen aikaisen liikenteen aiheuttamat ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu
liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä. Nuolivaaran tuulivoimahankkeen ilmastovaikutus arvioidaan vertaamalla tuulivoimahankkeen päästöarvoja mm. hiililauhde- ja maakaasuenergiantuotannon
päästöarvoihin. Ilmastovaikutus määritetään rikkidioksidin, typen oksidin ja hiilidioksidin määrän sekä
hiilidioksidiekvivalentin vähenemänä verrattuna vaihtoehtoisiin sähköntuotantomuotoihin.
Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Vaikutuskohteena on maailmanlaajuinen ilmasto ja
laskennallisia päästövähennys- ja energiantuotantotavoitteita, joten Imperian kriteeritaulukot eivät sovellu ilmastovaikutusten tarkasteluun. Imperian termistöä ja ajatusrakennelmaa pidetään kuitenkin
arvioinnin lähtökohtana. Koska Lapin maakunnassa tai hankkeen sijaintikunnissa ei ole määritelty lukumääräisiä päästövähennystavoitteita, vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vertaamalla
päästövähenemää paikallisiin ja maakunnallisiin päästötasoihin sekä valtakunnallisiin tavoitteisiin.
21.2

Nykytila

21.2.1

Ilmasto ja ilmanlaatu
Hankealue sijoittuu Pohjois-Boreaaliselle ilmastovyöhykkeelle, jossa kesä on lyhyt ja talvet pitkiä ja kylmiä. Tarkemmin alue sijoittuu Etelä-Lappiin, jonka ilmastoon liittyy niin merellisiä kuin mantereisiakin
piirteitä ja siellä Metsä-Lapin lumivyöhykkeeseen, jossa lumipeitteinen aika on tyypillisesti noin 6 kk
(Ilmasto-opas 2017).
Heinäkuun keskilämpötila on ollut vuosina 1981–2010 n. 14–15 astetta ja vuoden sademäärä 500–600
mm, tammikuun keskilämpötila alle -12 astetta (Ilmatieteen laitos 2017). Ilmatieteen laitoksen tilastoissa (2017) näkyy mm. eteläistä Lappia edustavan Rovaniemen mittaustilastoissa kohonneet vuoden
keskimääräiset lämpötilat. Vastaavanlainen trendi on myös sademäärää kuvaavissa tilastoissa. Kemijärvellä vuosittaisen lämpötilan on ennustettu nousevan n. 3–5 astetta vuoteen 2085 mennessä
päästöskenaariosta riippuen (Kuva 21–1). Sademäärän on ennustettu vuoteen 2100 mennessä kasvavan
10–25 % (Ilmasto-opas 2017).

Kuva 21-1. Vuosittaisten lämpötilan keskiarvojen muutos Kemijärvellä suhteessa 1961–1990 keskiarvoon. Sininen käyrä kuvaa toteutuneita lämpötiloja ja loivat käyrät (punainen, ruskea ja vihreä)
kuvaavat mallinnettuja skenaarioita. Lähde: Ilmasto-Opas 2017.
Hankealueen läheisyydessä ei ole tiedossa sellaisia turvetuotantolaitoksia, liikenneinfrastruktuuria, tuotanto- tai teollisuuslaitoksia, jotka vaikuttavat hankealueen ilmanlaatua heikentävästi.
21.2.2

Päästöt ja energiantuotanto
Valtaosa Suomessa tuotetusta sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, vesivoimalla ja tuodaan ulkomailta
(Kuva 21–2). Fossiilisten polttoaineiden osuus sähkönhankinnasta on noin 21,5 %. Tuulivoiman osuus
oli 2015 2,8 %. Tuulivoiman arvioidaan korvaavan ensisijaisesti ulkomailla tuotettuja tai tuotantokustannuksiltaan kalliita energiamuotoja kuten hiililauhde- ja maakaasupohjaista sähköntuotantoa.
Hankealueen sijaintikuntien ja Lapin maakunnan kasvihuonekaasupäästöt on esitetty ohessa (Taulukko
21–1).
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SÄHKÖN HANKINTA SUOMESSA 2015
Nettotuonti
19,8 %

Vesivoima
20,1 %

Jäte
0,9 %

Tuulivoima
2,8 %

Biomassa
13,0 %

Turve
3,5 %
Maakaasu
6,2 % Öljy Kivihiili
0,2 % 6,4 %

Ydinvoima
27,1 %

Kuva 21-2. Sähkön hankinta 2015. Lähde: Energiateollisuus ry 2017.
Taulukko 21-1. Alueelliset kasvihuonekaasupäästöt. Lähde: Tilastokeskus 2017.
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori *

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Lapin maakunta, päästöt 2013

3 108

Salla

38

Keminmaa

47

*LULUCF: Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori kansallisessa kasvihuonekaasupäästöjen
inventaariossa.

21.3

Päästövähennysten mallintaminen
Päästöjen väheneminen esitetään laskelmana, jossa hankkeen päästöjä verrataan kivihiilellä tai maakaasulla tuotetun sähkön päästöihin vuositasolla. Vuosituotannon laskemisessa hyödynnetyt
huipunkäyttöajat on esitetty taulukossa 21–2.
Taulukko 21-2. Hankevaihtoehtojen ilmastovaikutuksen laskennassa käytetyt tuotantoarvot
Turbiinimäärä

kapasiteetti (MW)

Huipunkäyttöaika (h)

Tuotanto GWh/v

VE1

17

3,45

3400

199,41

VE2

15

4,2

2500

214,2

Taulukossa (Taulukko 21–3) on esitetty, kuinka paljon ilmapäästöt vähenevät, mikäli megawattitunti
sähköä tuotetaan kivihiilen tai maakaasun sijaan tuulivoimalla (Lago et al. 2009). Laskelmat perustuvat
elinkaaritarkasteluun ja sisältävät mm. rakennustöiden päästöt polttoaineen päästöjen lisäksi. Taulukon
lukuarvoista on vähennetty kivihiilen tai maakaasun ja tuulivoiman päästöjen erotus, joten luvut osoittavat tuulivoimatuotannon hyödyt verrattuna muihin tuotantomuotoihin.
Taulukko 21-3. Kivihiilellä ja maakaasulla tuotetun sähkön päästöarviot. Lähde: Lago et al 2009.
Kivihiili, kg/MWh sähköä

Maakaasu, kg/MWh sähköä

Hiilidioksidi

828

391

Rikkidioksidi

1,5

0,12

Typen oksidit

1,3

0,32
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Taulukko 21-4. Päästövähenemät eri hankevaihtoehdoissa.
VE 1, 17 x 3,45 MW
(tonnia vuodessa)

VE 2, 15 x 4,2
(tonnia vuodessa)

Kivihiili

Maakaasu

Kivihiili

Maakaasu

Hiilidioksidi

165 111

77 969

Hiilidioksidi

177 358 83 752

Rikkidioksidi

299

24

Rikkidioksidi

321

26

Typen oksidit

259

64

Typen oksidit 278

69

Em. päästövähenemien lisäksi on laskettu sähkön hiilijalanjälkilaskentaan perustuvien kertoimien avulla
hankkeen eri vaihtoehtojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt tuotettua energiamäärää kohden.
Laskelmassa on hyödynnetty Yrjänäisen (2011) määrittämiä kertoimia, jotka on esitetty seuraavassa
taulukossa (Taulukko 21–5). Tuulivoiman elinkaaren ajalle laskettu hiilidioksidiekvivalentti on n. 10
g/kWh. Laskelman tulokset on esitetty taulukossa 21–6.
Taulukko 21-5. Sähkötuotantomuotojen hiilijalanjälki. Lähde: Yrjänäinen 2011.
Koko elinkaaren CO2-ekvivalentti (g/kWh)
Kivihiili
Maakaasu
Öljy
Turve

Lauhde

1006

CHP

469

Lauhde

696

CHP

312

Lauhde

994

CHP

395

Lauhde

1152

CHP

511

Ydinvoima
Puupolttoaineet

5
Lauhde

50

CHP

22

Vesivoima

6

Tuulivoima

10

Aurinkovoima

88

Muu

Lauhde

192

CHP

49

Taulukko 21-6. Hankevaihtoehtojen aiheuttama hiilidioksidiekvivalenttivähenemä vuositasolla.
Vuosittainen säästö (CO2-ekvivalenttia tonnia vuodessa):
VE1

VE2

Kivihiili (lauhde)

198 612

213 343

Maakaasu (lauhde)

121 241

130 234

21.4

Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely

21.4.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja luonnehdinta
Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh. Päästöt syntyvät pääosin tuulivoiman rakentamisen,
kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Tyypillinen tuulivoimala tuottaa 6–8
kuukauden aikana yhtä paljon sähköä kuin sen rakentamiseen, kuljettamiseen ja poistamiseen vaaditaan energiaa. Tämän jälkeen voimala on energiapositiivinen. Tuulivoimatuotannon avulla voidaan siis
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muuta energiantuotantoa korvaamalla vähentää energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä.
Päästöjen väheneminen riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan.
Tuulivoimalla tuotetun sähkön korvatessa fossiilisilla polttoaineilla (hiili, maakaasu, öljy) tuotettua sähköä syntyy välillisiä myönteisiä ilmastovaikutuksia. Toisaalta ilmapäästöjä saattaa syntyä, kun
tuulivoiman tuotannon epätasaisuudesta johtuen tarvitaan säätövoimaa, joka on tuotettava muulla
energiamuodolla. Holttisen (2008) mukaan useiden eri maiden kokemusten ja mallilaskelmien perusteella tuulivoiman vaatima säätötarve on 1–5 % asennetusta tuulivoimakapasiteetista, kun tuulivoimalla
tuotetaan 5–10 % sähköstä (Irlanti, Ruotsi, Suomi, Pohjoismaat).
Tuulivoimalla voi myös olla paikallista ja vähäistä vaikutusta mikroilmastoon ja turvesoiden hiilitaseeseen, sillä se muuttaa ilman liikkumista hankealueella (Armstrong et al. 2016). Tästä ei kuitenkaan ole
riittävästi tutkimustietoa, jotta sitä olisi mielekästä YVA:n yhteydessä arvioida. Maankäytön muuttumisen myötä jotkin paikalliset mikroilmastot voivat muuttua, millä voi olla vaikutusta kasvillisuuteen. Näitä
vaikutuksia arvioidaan luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä hankealueen ja sähkönsiirron osalta.
21.4.2

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Muutoksen voimakkuutta pidetään suurena silloin kun hanke helpottaa alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä selvästi ja erittäin suurena kun se helpottaa selvästi valtakunnallisten
tavoitteiden saavuttamista. Muutos on suuruudeltaan kohtalainen, kun hanke edistää paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita tai vähentää kuntatasolla päästöjä huomattavan paljon,
ja vähäinen, kun päästöt vähenevät kunnassa jonkin verran. Koko Suomea koskevat päästötavoitteet
aiheuttavat kaikille ilmastovaikutuksille yhteiskunnallista merkitystä, jota lisää se, jos kunnalla tai maakunnalla on omia erityisiä tuulivoimaa koskevia päästötavoitteita.

21.5

Ympäristövaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu
Luonteenomaista sekä uusiutuvien energianmuotojen että ydinvoiman elinkaaren aikaisille ilmastovaikutuksille on niiden painottuminen energiantuotantoketjun alkuvaiheisiin ja rakentamisen aikaisiin
vaikutuksiin, jotka synnyttävät yleensä valtaosan koko energiantuotantoprosessin synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tuulivoimatuotannon ilmasto- ja ilmapäästöt rajoittuvat lähinnä voimalan
rakentamisvaiheessa tapahtuvaan rakennus- ja tuulivoimalakomponenttien valmistuksen ja raaka-aineiden hankinnan päästöihin. Tuulivoimalat eivät käyttöaikana aiheuta suoria päästöjä ilmaan.
Tuulivoimaloiden rakentamisen ja raaka-aineiden hankinnan ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt tapahtuvat pääosin muualla sijaitsevien teollisten toimintojen yhteydessä. Niillä ei ole vaikutusta hankealueen
paikalliseen tai seudulliseen ilmanlaatuun.
Kummankin hankevaihtoehdon hiilidioksidipäästövähenemä on noin 200 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, mikäli korvataan hiililauhdetuotantoa. Vaikutus on suoraan verrannollinen
tuulivoimahankkeen sähköntuotantomäärään eikä voimalalukuun, joten hankevaihtoehdoilla ei ole
suuria eroja. Mikäli korvataan maakaasua, vaikutus on noin 120 000–130 000 hiilidioksidiekvivalenttia.
Vaihtoehto VE 2 saa hieman suuremmat arvot, sillä voimaloiden teho on siinä vaihtoehto VE 1:stä suurempi. Sallan ja Kemijärven yhteenlasketut vuosipäästöt ovat 85 000 tonnia CO 2-ekv., joten kummankin
hankevaihtoehdon päästövähennykset ovat sijaintikuntien päästöjä suuremmat. Lapin maakunnan
päästöt ovat noin 3 100 000 tonnia, jolloin hankeen säästämät päästöt vastaavat noin 3–6% maakunnallisista kasvihuonekaasupäästöistä. Kummankin hankevaihtoehdon ilmastovaikutukset ovat
myönteisiä. Kuntatasolla vaikutus suhteessa päästöihin on hyvin suuri. Koska hanke on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi, vaikutuksen merkittävyys arvioidaan suhteessa maakunnallisen tason
päästöihin, jolloin vaikutuksen merkittävyyden arvioidaan muodostuvan kohtalaiseksi. Maakunnassa tai
sijaintikunnissa ei ole erityisiä hanketta koskevia päästötavoitteita, mutta toteutuessaan se edistää hieman valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista.
Tuulipuiston rakentamisvaiheen, samoin kuin huoltotöiden ja voimaloiden purkamisen aikana työkoneista ja kuljetusajoneuvoista syntyy päästöjä ilmaan. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon ovat
näiden osalta hyvin vähäisiä ja lyhytkestoisia. Liikenteen seurauksena kuivina aikoina ilmaan saattaa
levitä pölyä, jonka vaikutus hengitysilman laatuun on vähäinen. Liikenteen aiheuttamat ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu tarkemmin liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulipuiston vaihtoehdoissa
Vaikutukset ilmastoon
VE 1 ja VE 2
Kohtalainen myönteinen vaikutus
Hankkeen aiheuttama kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on suurempi kuin sijaintikuntien yhteenlasketut
kasvihuonekaasupäästöt. Päästövähennys vastaa 3–6 % maakunnallisen tason päästöistä, joten
ilmastovaikutus arvioidaan kohtalaiseksi myönteiseksi.

21.5.1

Sähkönsiirron vaikutukset ilmastoon vaihtoehdoittain
Sähkönsiirron ilmastovaikutukset ovat kaksitahoiset: toisaalta sähkönsiirto aiheuttaa myönteisiä ilmastovaikutuksia mahdollistaessaan hiilineutraalin sähköntuotannon; toisaalta sähkönsiirto aiheuttaa
kielteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti siirron aikana tapahtuvan energianhäviöiden kautta. Tosin
tuulivoiman ollessa kyseessä noin yhden prosentin suuruisen energianhäviön hiilijalanjälki on hyvin vähäinen. Voimajohdon elinkaaresta (rakentaminen, purkaminen, materiaalit, kierrätys, jäte) koituu myös
jonkin verran kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi voimajohtoaukealta on raivattava puustoa, joten reitiltä
häviää hiilinieluja. Sulkeutuneita metsiä täytyy kaikissa vaihtoehdoissa raivata ja kasvua rajoittaa valtaosalla linjauksia. Metsä kuitenkin palautuu voimajohdon purkamisen jälkeen, mikäli aukean maankäyttö
palautuu entiselleen. Ilmastovaikutuksen myönteinen puoli on yhtä suuri kaikissa hankevaihtoehdoissa
ja kielteinen sitä suurempi, mitä pidempi vaihtoehto on. Voimajohtojen ilmastovaikutuksen kaksitahoisuuden vuoksi kaikkien sähkönsiirron vaihtoehtojen vaihtoehdot arvioidaan neutraaleiksi.
Vaikutukset ilmastoon
VE A,VE B, VE C, VE D
Vaikutukset neutraaleja
Kaikilla vaihtoehdoilla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia ilmastoon.

21.6

Epävarmuustekijät
Hankkeen voimalatyypin valinnasta tulee hieman epävarmuutta, sillä eri voimalatyypeillä on eri huipunkäyttöaika ja teho. Laskelmassa arvioidut huipunkäyttöajat ovat realistisia moderneille tuulivoimaloille,
mutta huipunkäyttöaikoihin vaikuttavat myös paikalliset sääolosuhteet, joihin suhteutetut huipunkäyttöajat eivät olleet arvioinnissa käytettävissä.
Vaikutusten suuruusluokkaan olennaisimmin vaikuttava oletus on, että hankkeen tuottama sähkö toteutuessaan korvaa hiilellä ja kaasulla tuotettua sähköä. Mikäli päästöjä verrattaisiin ydinvoimaan tai
turvetuotantoon, vähennyksen suuruusluokka on toisenlainen. Oletus siitä, että tuulivoima korvaa nimenomaan kaasua ja hiiltä, on kuitenkin perusteltu sillä, että ne ovat suurimmat fossiiliset
sähköntuotannon energianlähteet ja niitä käytetään vertailukohteina yleisesti Suomen tuulivoimaYVA:eissa. Päästölaskelmat ja energiantuotannon hiilidioksidiekvivalenttikertoimet myös perustuvat
laskennallisiin arvioihin, mutta tällä tuskin on vaikutusten merkittävyyden kannalta suurta merkitystä.

21.7

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Ilmastovaikutukset arvioitiin vertaamalla tuulivoiman aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä hiilellä ja
maakaasulla tuotetun sähkön päästöihin. Kummankin hankevaihtoehdon aiheuttama vähenemä on
suuruudeltaan samaa luokkaa, sillä suuruuteen vaikuttaa hankkeen kokonaistuotanto, ei turbiinien
määrä. Päästövähenemä on suurempi kuin sijaintikuntien yhteenlasketut päästöt ja 3–6% Lapin maakunnan päästöistä. Vaikutusten merkittävyys arvioitiin kohtalaiseksi. Vaikutusten myönteinen aspekti
sijoittuu tuotannon ajalle ja kielteinen rakentamisen aikaan. Hanke voi aiheuttaa lyhytaikaisia muutoksia ilmanlaadussa rakennusaikana rakennusalueiden ja kuljetusreittien läheisyydessä.
Yhteenveto hankkeen ilmastoon ja ilmanlaatuun
•
•
•

Ilmastovaikutukset arvioitiin laskemalla hankkeen päästövähenemä
Tuulivoimahankkeella on kohtalainen myönteinen ilmastovaikutus
Vaikutus sitä suurempi, mitä enemmän sähköä tuotetaan
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22

YLEINEN TURVALLISUUS JA ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ

22.1

Tuulivoimaloiden turvallisuusriskit
Tuulipuistojen turvallisuusvaikutukset liittyvät pääosin rakentamisen aikaisiin turvallisuusriskeihin sekä
käytön aikaisiin mahdollisiin vaaratilanteisiin, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi lapojen rikkoutuminen
tai talvella lavoista irtoavan jään aiheuttamiin vaaratilanteisiin. Myös tulipalot voivat olla mahdollisia
tuulivoimaloissa. Tuulivoimalat muodostavat korkeutensa johdosta lentoesteen, jolloin tuulivoimalat
muodostavat turvallisuusriskin lentoliikenteelle. Kemikaalien aiheuttamat riskit ovat tuulipuistohankkeissa hyvin vähäisiä. Sulfaattimaista rakenteisiin aiheutuvia riskejä voidaan pitää sekä rakentamisen
että käytön aikaisina. Ne voidaan kuitenkin ehkäistä aggressiivisuustutkimuksilla ja edelleen oikeilla materiaalivalinnoilla.
Tuulipuistoihin liittyvien riskien arviointia vaikeuttaa vielä suhteellisen vähäiset kokemukset nykyaikaisten tuulivoimaloiden toiminnasta Suomessa.
Lähtökohtaisesti turvallisuustekijät huomioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, kun eri toimijoiden
määräämät/suosittelemat turvaetäisyydet huomioidaan voimaloiden ja muun infrastruktuurin sijoittelussa (mm. tiestö ja tuulivoimaloiden korkeus lentoesterajoitusalueilla). Tuulipuiston suunnittelussa
huomioidaan myös Finanssialan keskusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 2014”.

22.1.1

Rakentamisenaikaiset turvallisuusriskit
Tuulipuiston rakentamisen aikana vapaata liikkumista tuulipuistoalueella rajoitetaan yleisistä turvallisuussyistä. Rakentamisessa käytetään isoja koneita ja liikutellaan suuria tuulipuiston komponentteja.
Rakentamiseen liittyvät turvallisuusriskit ovat normaaleja rakennustöihin liittyviä riskejä, minkä vuoksi
ulkopuolisten liikkumista rajoitetaan rakennuskohteilla. Rakennustyömaalla työskentelevien ja liikkuvien tulee käyttää asianmukaisia turvavarusteita.
Työmaaliikenne voi aiheuttaa kasvaneen turvallisuusriskin liikenteessä. Liikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia ja liikennemäärän muutoksia on käsitelty luvussa 19.

22.1.2

Talviaikainen jään muodostuminen
Talviaikaan voimalan rakenteisiin saattaa erityisissä oloissa kertyä lunta ja jäätä. Kuuran muodostuminen, lumisateen lisäksi, on merkittävin tekijä jään kertymiselle (pysähtyneen) tuulivoimalan tornin tai
lapojen pinnalle. Riski on suoraan verrannollinen sääolosuhteisiin, jolloin olosuhteet ovat otolliset jään
muodostumiselle. Jäätä voi muodostua rakenteisiin lähinnä voimaloiden toimintataukojen aikana. Toiminnassa olevan tuulivoimalan rakenteisiin ei pääse muodostumaan samalla tavalla lunta ja jäätä kuin
pysähtyneeseen. Tuulivoimalantorniin mahdollisesti muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimaloiden alapuolelle. Pyörivistä lavoista jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa, mutta yleensä
lavoista putoava jää putoaa lavan kohdalle, eli Nuolivaaran voimaloissa n. 70 metrin etäisyydelle tornista.
Riskit putoavan jään aiheuttamista vahingoista ovat pienet. Tiedossa on hyvin vähän tapahtuneita onnettomuuksia ja eri tutkimuksissa on laskettu irtoavan jään aiheuttaman vahingon riskin olevan hyvin
pieni. Nuolivaaran tuulipuiston alueelle kohdistuu talviaikaan vähän käyttöä, mikä vähentää entisestään
vahinkojen toteutumislodennäköisyyttä.
Alueilla, joilla vallitsee ankarat talviolosuhteet, tuulivoimaloihin on valittavissa useita jäätämisenestomenetelmiä, esim. siipienlämmitys/lapalämmitys.
Tuulipuistoalueella tullaan varoittamaan kyltein mahdollisesta jäänputoamisesta talvella.

22.1.3

Tulipalot
Tuulipuistoon liittyvät tulipalot voivat syntyä mekaanisesta toimintahäiriöstä johtuen (esim. tuulivoimalan
koneisto)
tai
ulkoisesta
syystä
(salamanisku,
metsäpalo).
Tuulivoimaloiden
paloturvallisuusstandardit ovat korkeat ja tuulivoimalat tulee varustaa alkusammutuskalustolla, palonilmaisulaitteistolla sekä automaattisilla sammutuslaitteistoilla, joten riskit voimaloissa syntyviin
tulipaloihin ovat pienet. Lisäksi tuulivoimalaitosta tehdään pelastussuunnitelma paikallisen pelastusviranomaisen kanssa tulipalotilanteita varten.
Tuulivoimaloiden konehuoneissa tai lavoissa syntyneet tulipalot ovat epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan vaikeammin sammutettavissa suuresta korkeudesta johtuen. Tuulivoimalat sijoitetaan
lähtökohtaisesti riittävän kauas herkistä kohteista (tiet, asutus), ettei palavakaan tuulivoimala aiheuta
vaaraa. Näissä tapauksissa palon hallinta, vaara-alueen eristäminen sekä mahdollinen evakuoiminen
jäävät pelastusviranomaisten tehtäväksi.
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Kemikaalivuodot
Tuulivoimala voi sisältää erilaisia öljyjä ja kemikaaleja turbiinityypistä riippuen. Voimalat voivat sisältää
esimerkiksi: Jäätymisenestoainetta jäähdytysjärjestelmän jäätymisen ehkäisemiseksi, vaihteellisissa
turbiineissa vaihdelaatikon voiteluöljyjä useita satoja, jopa yli tuhat litraa, hydrauliikkaöljyjä lapojen kulmansäätöä ja jarrujen toimintaa varten, vähäisiä määriä rasvaa laakereita varten, vähäisiä määriä useita
kemikaaleja ja siivousaineita turbiinin huoltoa ja ylläpitoa varten.
Kemikaalit voivat aiheuttaa riskin ympäristöön joutuessaan maaperään. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa
on rakenteellisia ratkaisuja, joilla edellä mainittujen aineiden joutuminen maaperään voidaan estää.
Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi mahdollisten vuotojen ohjaaminen konehuoneessa tai tornin
juuressa sijaitsevaan ylivuotoöljyjen talteenottoa varten suunniteltuun tilaan. Kemikaalien pääsyä maaperään estetään myös säännöllisillä koneiston huolto- ja tarkistustoimenpiteillä. Kokonaisuutena
nykyisen tekniikan, kemikaalivalintojen (ympäristöystävälliset tuotteet) sekä riittävien huoltotoimien
ansioista riskit ympäristön pilaantumiseen kemikaalien johdosta ovat hyvin vähäiset.

22.1.5

Louhinnan riskit
Hankealueella tapahtuva louhinta (maa-ainesten otto, teiden ja voimalapaikkojen rakentaminen) voi
aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä öljyvuotoriskejä. Riskit liittyvät louhinnassa käytettäviin koneisiin, laitteisiin ja räjähteisiin.
Louhinnasta aiheutuvat riskit ovat pääosin työturvallisuusriskejä, jotka pyritään eliminoimaan käyttämällä tarkoituksenmukaisia työkoneita, työtapoja ja turvallisuusvälineitä. Riskit voivat muodostua
käytettävistä koneista tai työmaan olosuhteista (melu, pöly, räjäytykset). Jokaiselle louhintatyömaalle
tulee laatia turvallisuussuunnitelma. Louhintaan liittyvät räjäytykset ovat luvanvaraisia. Jokaista räjäytystä varten laaditaan erillinen räjäytyssuunnitelma, joka tehdään edellisiin räjäytyshavaintoihin ja
tietoihin perustuen. Louhinnassa tapahtuvan vahingon tapahtuessa riskialue voi laajentua varsinaisen
louhinta-alueen ulkopuolelle ja ilmetä mm. tärinänä tai kivien sinkoutumisena.
Louhinnan öljyvuotoriskit liittyvät louhinnassa käytettävään koneistoon. Koneiden rikkoontuessa voi
ympäristöön valua öljyjä tai polttoaineita.
Louhinnasta aiheutuvat riskit ajoittuvat hankkeen rakentamisaikaan, ja pääosin rakentamisen alkuvaiheeseen. Riskien muodostumisen mahdollisuus on koko hankkeen elinkaaren osalta lyhytaikainen ja
vaikutukset kohdistuvat paikallisesti pienille alueille. Asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat etäällä louhinta-alueista, jolloin niihin ei kohdistu lainkaan haittaa tai vaikutukset jäävät vähäisiksi.

22.1.6

Toiminnan päättymisen jälkeiset riskit
Toiminnan päättymisen jälkeen eri komponentit pyritään hyötykäyttämään ja kierrättämään tuolloin
voimassa olevien säädösten mukaisesti. Lähtökohtaisesti esimerkiksi metalliosat on mahdollista kierrättää ja betoni mahdollisesti hyötykäyttää. Toiminnan päättymisen jälkeen ympäristöön saattaa jäädä
pysyviä ja pitkäaikaisia jälkiä, esimerkiksi myllyjen jalustoja ja teitä. Alueelle mahdollisesti jäävien rakenteiden osalta tehdään silloinen lainsäädäntö huomioiden tarkastelu niiden jättämisen ja poistamisen
mahdollisista ympäristövaikutuksista.
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YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA

23.1

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Lähtötietoina muiden hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa on käytetty saatavilla olevia tietoja toiminnassa tai vireillä olevista muista hankkeista. Lähtötietoina on käytetty mm. hankkeiden YVAselostuksia, kaava-aineistoja sekä hankkeesta vastaavilta saatuja tietoja ja internetistä löydettyjä tietoja
hankkeista.
Maankäyttöön kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat lähialueen muut suunnitelmat. Arviointimenetelmänä on käytetty kaavoittajan tekemää asiantuntija-arviota yhteisvaikutuksista
eri maankäyttömuotoihin.
Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitu etenkin mahdolliset
melu- ja maisemavaikutukset, joiden haitalliset vaikutukset voivat kasvaa häiriötekijöiden kasvaessa
(esim. tuulivoimaloiden määrä).
Yhteismeluvaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona.
Maisemallisia yhteisvaikutuksia on tarkasteltu pääosin yleisellä tasolla, hankkeen kaukovyöhykkeelle/teoreettiselle maksiminäkyvyysalueelle sijaitsevien muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta yhteisvaikutusten arviointi on tehty yleisellä tarkastelutasolla.

23.2

Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat muut hankkeet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (268/1999, 9 §) mukaan kertoa tiedot arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen läheisyydessä tai koko Suomen
laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkeeseen ja ne on pyritty huomioimaan Nuolivaaran tuulipuiston suunnittelussa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 23–1) ja
taulukossa (Taulukko 23–1) on koottu merkittävimpiä hankkeita, jotka on huomioitu YVA- ja kaavamenettelyssä. Merkittävimmät hankkeet joiden kanssa voi muodostua yhteisvaikutuksia ovat lähinnä muut
tuulivoimahankkeet, joiden kanssa voi syntyä mm. maisemallisia yhteisvaikutuksia. Muut isommat
hankkeet, joilla voi olla yhteisvaikutuksia Nuolivaaran hankkeen kanssa, ovat muita teollisuushankkeita
(Kemijärven biojalostamo).
Lähtökohtaisesti Nuolivaaran tuulipuiston lähialueella ei ole aktiivisesti vireillä muita hankkeita. Muiden
hankkeiden kanssa syntyvät yhteisvaikutukset voivat koskea esimerkiksi liikennettä tai sähkönsiirtoa,
jolloin tarkastelualue on tiettyjen vaikutustyyppien osalta laajennettu satamiin saakka.
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Kuva 23-1. Muut vireillä olevat tai toimivat tuulipuistot noin 100 km etäisyydellä Nuolivaaran tuulipuiston hankealueesta.
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Taulukko 23-1. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidut muut tuulivoimahankkeet.
Hanke

Laajuus

Tila

Etäisyys
(noin)

Kemijärvi, Nälkämävaara (Puhuri Oy)

alle 10 voimalaa

6 km

Salla, Sallan Portti (Puhuri Oy)

8 voimalaa

Kuusamo, Maaninkavaaran tuulipuisto (EPV Oy)

54 voimalaa

Posio, Murtotunturi (Taaleri Pääomarahastot Oy)

24 voimalaa

Sodankylä, Palkisvaara-Kannusvaara (Tuulikolmio
Oy)

5 voimalaa

Sodankylä, Joukhaisselän tuulipuisto (Joukhaisselän
tuulipuisto Oy)
Kuusamo, Saukkovaara (Mäkiaho)
Kittilä-Sodankylä, Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuisto (Kuolavaara-Keulakkopään Tuulipuisto Oy)

10 voimalaa

vireillä –
ei aktiivinen
osayleiskaavoitus
kesken
osayleiskaavoitus
vireillä
osayleiskaavoitus
kesken
osayleiskaava hyväksytty,
rakennuslupa vireillä
toiminnassa

7 voimalaa
17 voimalaa

rakenteilla
toiminnassa

100 km
125 km

25 km
55 km
60 km
65 km

85 km

Taulukko 23-2. Muut hankkeet, joilla voi olla yhteisvaikutuksia.
Hanke

Tila

Etäisyys

Kemijärven biojalostamo, Patokankaan teollisuusalueella

YVA-selostus 3/2017

n. 20 km hankealueesta

23.3

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

23.3.1

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

0 km VE D sähkönsiirtoreitistä

Lähialueen tuulivoimahankkeilla ei muodostu yhteisvaikutuksia maankäytön tai yhdyskuntarakenteen
kannalta.
23.3.2

Ihmiset ja yhteiskunta
Ihmisten elinolot
Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia voi muodostua Nuolivaaran hankkeessa maisemassa tapahtuvien
muutosten kautta. Eniten mahdollisia yhteisvaikutuksia muodostuisi Nälkämävaaran tuulipuistohankkeen toteutuessa noin 6 kilometrin päässä Nuolivaarasta etelään. Molempien tuulivoimahankkeiden
toteutuessa, korostuu tuulivoimaloiden aiheuttama maisemakuvan muutos. Tämän arvellaan vaikuttavan kielteisesti alueella asuviin ja liikkuviin, sillä voimalat muuttavat alueen erämaista ja koskematonta
luonnetta.
Paikallisista ihmisistä saattaa tuntua epäoikeudenmukaiselta ja turhauttavalta, mikäli useampi tuulivoimahanke toteutuu Kemijärven tai Sallan alueella. Asukasvuorovaikutuksessa on välittynyt huoli oman
elinympäristön rauhallisuudesta tulevaisuudesta. Useiden tuulipuistojen ympäristössä ja maisemassa
tapahtuvat muutokset kohdistuvat laajemmalla alueelle ja merkittävämpinä kuin yksittäisen tuulipuiston toteuttamisen seurauksena.
Elinkeinot ja matkailu
Useiden infrahankkeiden toteutuessa seudulle muodostuu myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen, työllisyyteen ja elinkeinoelämään. Hankkeet työllistävät ihmisiä sekä suorasti että epäsuorasti sekä
rakentamis- että toimintavaiheessa, eli käytännössä koko hankkeen elinkaaren ajan. Uudet tiet myös
paikoitellen helpottavat alueilla liikkumista ja näin metsänhoitoa. Toisaalta laajojen metsäalueiden pirstoutuminen saattaa hankaloittaa metsän- ja poronhoitoa paikoitellen. Useamman infrahankkeen
toteutuessa lisääntyvät myös kielteiset vaikutukset alueen matkailuarvoon, sillä hankkeiden yhteisvaikutuksetmuuttavat alueen luonnetta ja näin mahdollisesti vähentävät alueen houkuttelevuutta
yksittäistä hanketta enemmän.
Terveys
Yhteysvaikutuksia terveyteen ei arvioida olevan.
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Metsästys
Hankeen lähialueelle ei sijoitu muita tuulipuistoja tai hankkeita, joilla olisi yhteisvaikutuksia Nuolivaaran
tuulipuiston kanssa. Mikäli Nälkämävaaran tuulivoimahanke toteutuu, voi hankkeilla olla vähäisiä yhteisvaikutuksia metsästykseen. Vaikutukset ovat lähinnä elämyksellisiä, kun alueiden erämainen luonne
vähenee.

23.3.4

Melu ja varjon vilkkuminen
Lähin suunniteltu tuulivoimapuisto, eli Sallan Portti sijaitsee noin 30 km etäisyydellä. Suuren etäisyyden
ansiosta hankkeilla ei ole minkäänlaisia yhteismeluvaikutuksia tai yhteisvaikutuksia varjon vilkkumisesta.

23.3.5

Poronhoito
Merkittävimmät yhteisvaikutukset poronhoitoon toteutuvat, mikäli Nälkämävaaran tuulivoimahanke
toteutuu. Nuolivaaran ja Nälkämävaaran tuulivoimahankkeet sijoittuvat suhteellisen lähelle toisiaan
Hirvasniemen ja Sallan paliskuntien rajalle. Kahden tuulipuiston muodostama alue voi muodostua esteeksi poroille ja porojen normaali laidunkierto voi muuttua ja porolaitumet kulua epätasaisesti. Kahden
tuulipuiston sijoittuminen lähelle erotusaitoja voi hankaloittaa porojen kasaamista ja estää helikopterin
käytön poronhoidossa.
Sallan paliskunnan alueella on vireillä myös muita tuulivoimahankkeita. Yhteisvaikutukset näkyvät mm.
suurempana laidunalueiden menetyksenä, mutta muut hankkeet sijaitsevat sen verran etäällä Nuolivaaran tuulipuistosta, että vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti eri alueella laiduntaviin poroihin.

23.3.6

Maisema ja rakennetut kulttuuriympäristöt
Nuolivaaran tuulipuiston hankealueen maisemalliselle vaikutusalueelle noin 30 km:n etäisyydelle on
suunnitteilla kaksi tuulivoimahanketta. Nälkämävaaran tuulivoimahanke noin 6 km Nuolivaaran tuulipuistoalueesta etelään ja Sallan Portin tuulivoimahanke noin 25 km hankealueesta kaakkoon.
Nälkämävaaran tuulivoimahanke ei ole nyt aktiivisessa suunnittelussa, mutta se on huomioitu varovaisuusperiaatteen näkökulmasta yhteisvaikutusten arvioinnissa.
Suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet ovat pieniä, alle kymmenen tuulivoimalan hankkeita. Molemmat suunnitteilla olevat hankkeet sijoittuvat Nuolivaaran tuulipuiston tapaan, vaihtelevaan,
kumpuilevaan vaara- ja metsämaisemaan. Kumpuileva ja metsäinen maisema muodostaa ympäristöön
paljon katvealueita ja näkemäesteitä. Samalla kun alueella ei ole paljon aktiivisessa arkikäytössä olevia
laajoja avoimia alueita, muodostuu tuulipuiston näkemäalueet pirstaleisiksi ja suhteellisen pienialaisiksi. Sopivista kohteista ja tarkastelusuunnista riippuen kaikki kolme tuulivoima-aluetta voisivat olla
havaittavissa yhtä aikaa. Nuolivaaran ja Nälkämävaaran tuulivoima-alueet sijaitsevat lähes samalla kohdalla itä-länsisuunnassa tarkasteltuna, Nälkämävaara Nuolivaaraa etelämpänä. Todennäköisempää on,
että Nälkämävaaran rakentuessa Nuolivaaran ja Nälkämävaaran tuulivoimalat voidaan paikoin havaita
samanaikaisesti, kahtena erillisenä tuulivoimaryhmänä. Molempien tuulivoimahankkeiden toteutuessa,
korostuu tuulivoimaloiden aiheuttama maisemakuvan muutos. Sallan Portin ja Nuolivaaran tuulipuiston
maisemalliset yhteisvaikutukset jäävät vähäisiksi ja vain paikoin havaittaviksi.
Kaikki kolme hanketta ovat parhaiten havaittavissa maaston korkeammilta kohdilta (avoimet tunturit ja
vaarat) mikäli näkemäesteitä ei ole.
Kaikkien tuulivoimahankkeiden toteutuessa, tuulivoimalat yleistyvät myös Lapin tunturi- ja vaaramaisemissa ja voimaloita voi olla havaittavissa useammassa ilmansuunnassa sopivasta paikasta tarkasteltuna.
Tuulivoimaloista tulee vähitellen tyypillinen maisemaelementti (vrt. voimajohdot) ja uusi uusiutuvaa
energiantuotantoa ilmentävä maisemakuvallinen kerrostuma.
Muinaisjäännöskohteisiin ei kohdistu kasaantuvia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Tuulipuistoalueella sijaitseviin muinaisjäännöskohteisiin ei muilla hankkeilla ole vaikutusta.

23.3.7

Kasvillisuus ja muu eläimistö
Kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat yhteisvaikutukset ilmenevät ekologisen maisematason pirstoutumisena ja reunavaikutteisten alueiden määrän
lisääntymisenä. Ekologisella maisematasolla yhtenäisten metsäalueiden määrä vähenee ja tuulipuistojen toiminnan aikaisten häiriöiden vaikutusalueille kuuluvien alueiden määrä kasvaa.
Metsätalousvaltaisella alueella, vaikutukset luontotyyppeihin ja luonnon monimuotoisuuteen muiden
hankkeiden kanssa arvioidaan vähäisiksi.
Muuhun eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat tuulivoimahankkeissa ylipäänsä yleensä melko vähäisiä. Yhteisvaikutuksia ei nähdä syntyvän myös yhteisvaikutuksena muiden vireillä olevien tai
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olemassa olevien hankkeiden kanssa. Mikäli Nälkämävaaran tuulivoimahanke toteutuu joskus, elinympäristön muutokset kasvavat jossain määrin läheisillä alueilla, jolla voi olla vähäisiä yhteivaikutuksia
Nuolivaran tuulivoimahankkeen kanssa.
23.3.8

Linnusto
Linnustollisia yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa voisi teoriassa muodostua ainoastaan Nälkämävaaran tuulivoimahankkeen kanssa. Muut tuulivoimahankkeet sijaitsevat niin etäällä
Nuolivaaran tuulipuistosta, että niiden kanssa yhteisvaikutuksia ei arvioda syntyvän.
Mahdolliset yhteisvaikutukset Nälkämävaaran tuulivoimahankkeen kanssa muodostuvat lähinnä lintujen riskistä törmätä voimaloihin. Mahdolliset yhteisvaikutukset on arvioitu kuitenkin hyvin vähäisiksi,
koska alueen lintumäärät ovat suhteellisen vähäisiä (ei merkittäviä valtakunnallisia muuttoreittejä), voimaloiden kiertämiselle ei ole maantieteellistä estettä ja linnut lähtökohtaisesti väistävät tuulivoimalat.

23.3.9

Liikenne
Useiden tuulipuistojen rakentamisella voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin,
mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan. Lähialueen muiden tuulipuistojen tuulivoimaloiden
osat kuljetetaan todennäköisesti Kemin satamasta. Liikenne hankealueille johtavilla teillä lisääntyy, jos
tuulipuistojen kuljetukset käyttävät samoja maanteitä ja rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan.
Jos hankkeiden kiviaines- ja betonikuljetuksia ajetaan samanaikaisesti käyttäen samoja teitä, lisääntyy
kyseisten teiden liikennemäärä huomattavasti.
Mikäli kaikkia tuulipuistoja rakennettaisiin samanaikaisesti, liikenteen lisääntyminen heikentäisi jonkin
verran maanteiden liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Tällöin raskas liikenne kulkisi henkilöautoliikennettä hitaammin ja lisäisi ohittamistarvetta teillä. Vaikutukset ajoittuvat
rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikennemäärät palautuvat ennalleen. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialueen tuulipuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yhteisvaikutus
liikenteeseen muiden tuulipuistohankkeiden kanssa olisi tällöin edellä arvioitua lievempi. Tuulipuistojen
toiminnanaikaisilla huoltokäynneillä ei ole vaikutuksia liikenteeseen.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa autoilijoille ns. ulkoisen keskittymishäiriön mutta voidaan olettaa, että
kun tuulivoimalat yleistyvät kasvaa keskittymishäiriöalttiuskin. Tämän takia tuulivoimaloilla ei ole käytön aikana vaikutusta liikenneturvallisuuteen.

23.3.10

Muut yhteisvaikutukset
Useiden tuulivoimahankkeiden toteutuessa kasvaa Suomen tuulivoimalla tuotetun, puhtaan energian
määrä. Samalla myös energiantuotannosta syntyvät positiiviset ilmastovaikutukset ovat suuremmat.

23.3.11

Sähkönsiirronvaihtoehtojen yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Sähkönsiirron osalta Nuolivaaran tuulipuistohankkeella ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden
hankkeiden kanssa. Sähkönsiirron VE B toteutuessa ja Nälkämävaaran tuulivoimahankkeen toteutuessa,
on mahdollista, että Nälkämävaaran tuulivoimahanke voisi hyödyntää samaa sähkönsiirtoreittiä. Sähkönsiirron VE D toteutuessa, voidaan mahdollisesti saada sähköteknisiä synergiaetuja Kemijärven
biojalostamon sähkötarpeiden osalta.
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Yhteisvaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen ja arvioinnin epävarmuustekijät
Useiden hankkeiden muodostamia yhteisvaikutuksia voidaan parhaiten estää ja lieventää hankkeiden
välisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla. Myös maakunnan liitolla ja kunnilla on huomattava rooli yhteisvaikutusten hallintaan kaavoituksen ohjaamisen kautta.
Yhteisvaikutusten arvioinnin merkittävin epävarmuustekijä liittyy vireillä ja suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden todelliseen toteutumiseen tulevaisuudessa. Vaikutustenarvioinnissa on pyritty
huomiomaan kaikki vireillä olevat hankkeet. Silti voi olla olemassa vielä muita hankkeita, jotka eivät ole
vielä julkisia, eikä niitä siten ole voitu ottaa huomioon vaikutuksia arvioitaessa. Myös kaikkien vireillä
olevien hankkeiden toteutuminen, laajuus tai toteutumisaikataulut voivat olla epävarmoja.

Yhteenveto hankkeen yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden kanssa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuolivaaran tuulivoimahankkeen läheisyydessä ei ole muita aktiivisesti vireillä olevia tai
käytössä olevia tuulivoimahankkeita.
Lähimmät vireillä olevat tai käytössä olevat tuulivoimalat sijaitsevat yli 25 km:n etäisyydellä. Nälkämävaaraan noin 6 km etäisyydelle on suunniteltu tuulivoimaloita, mutta
hanke ei ole aktiivinen tällä hetkellä.
Korkeilta, avoimilta maastonkohdilta (tunturien laet) voi tietyissä paikoissa olla havaittavissa useita tuulivoimaloita kaukomaisemassa.
Kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat yhteisvaikutukset ilmenevät ekologisen maisematason pirstoutumisena.
Pesimälinnustoon ei hankkeilla ole yhteisvaikutuksia.
Muuttolinnustoon useilla tuulipuistolla voi olla hyvin lieviä yhteisvaikutuksia.
Liikenteeseen kohdistuvat yhteisvaikutukset toteutuvat vain, jos useat hankkeet ovat
rakenteilla samanaikaisesti.
Useiden tuulipuistojen toteutuessa kasvaa puhtaasti tuotetun energian määrä Suomessa
Aluetaloudelliset positiiviset vaikutukset ovat suuremmat useiden hankkeiden toteutuessa.
Ihmisten elinympäristön muutokset ovat voimakkaammat useamman hankkeen toteutuessa.
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VAIHTOEHDON VE 0 VAIKUTUKSET
Ihmiset ja yhteiskunta
VE 0 toteutuessa alue säilyy nykyisellään, eikä ihmisten elinolot, terveys, elinkeinojen harjoittaminen
tai matkailu muutu nykytilasta. Verotulot ja muut tuotot tuulipuistosta jää tulematta.
Melu ja varjon välkkyminen
Vaihtoehdon VE 0 toteutuessa ei hankealueen ja sen lähialueiden melutasot muutu. Tuulivoimaloista
heijastuvaa auringonvalon vilkkumista ei synny.
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Alue säilyy ennallaan päämaankäyttömuotonaan metsätalous. Vaihtoehdossa VE 0 hankkeella ei ole
vaikutuksia maankäyttöön tai yhdyskuntarakenteeseen.
Poronhoito
Hankealue ja sähkönsiirtoreitti säilyvät entisellään, eikä muutoksia tapahdu laidunalueiden kokoon tai
laatuun.
Maisema
Vaihtoehdon VE 0 toteutuessa hankealueen maisemakuva tulee säilymään entisellään, lukuun ottamatta niitä muutoksia, joita alueella harjoitettava metsätalous aiheuttaa. Alueen äänimaisema ei muutu
ja alue säilyy nykyisessä käyttötarkoituksessa. Sähkönsiirron osalta maiseman muutokset jäävät syntymättä alueille, joilla voimajohtoja ei nykyisin ole.
Muinaisjäännökset
Muinaisjäännösten osalta tilanne säilyy ennallaan eikä tunnetuille ja uusille muinaisjäännöskohteille
muodostu vaurioitumisriskiä tuulipuiston ja sen vaatimien rakenteiden rakentamisesta
Kasvillisuus ja eläimistö ja linnusto
Hankealueen luonnonympäristö säilyy nykytilassa. Kasvillisuuteen, luontotyyppeihin, luonnon monimuotoisuuteen tai eläimistöön ei kohdistu vaikutuksia.
Metsästys ja riistalajisto
Alueen metsästyskäyttö säilyy ennallaan ja riistalajiston elinympäristöt eivät hankealueen osalta muutu.
Liikenne
Nollavaihtoehdossa tuulivoimapuisto ei aiheuta vaikutuksia liikenteeseen. Liikenteeseen tulee toteutuessaan vaikuttamaan lähialueen muut tuulipuistohankkeet. Niiden rakentamisen aikainen liikenne tulee
lisäämään liikennettä myös hankealueen vaikutuspiirissä olevilla maanteillä. Hankealueen sisäiseen yksityis- ja metsäautoteillä liikennemäärät eivät lisäänny.
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VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
Tässä luvussa esitetään taulukkomuodossa (taulukko 25–2 ja 25–3) hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset. Taulukoiden tavoitteena on tuoda esiin vaikutustyypin keskeisin vaikutus ja vaikutuksen
merkittävyys. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu viisiportaisella asteikolla, joka on esitetty taulukossa 25–1. Kunkin vaikutustyypin tarkemmat vaikutusarviot on esitetty kutakin vaikutustyyppiä
käsittelevässä kuvussa.
Taulukko 25-1. Vaikutuksen merkittävyyden luokittelun käsittely YVA-selostuksessa.
Myönteinen vaikutus
Neutraali muutos tai ei vaikutusta
Vähäinen kielteinen vaikutus
Kohtalainen kielteinen vaikutus
Suuri/erittäin suuri kielteinen vaikutus

25.1

Tuulipuiston vaihtoehtojen vertailu
Tuulipuiston osalta on arvioitu vaikutukset kahden eri vaihtoehdon osalta. Vaihtoehdossa VE1 on arvioitu 17 tuulivoimalaa ja niiden tarvitsema tiestö ja sähkönsiirto, vaihtoehdossa VE 1 puolestaan 15
tuulivoimalaa ja niiden tarvitsema tiestö ja sähkönsiirto. Koska voimalamäärien ero on pieni, ei vaihtoehtojen välillä ole merkittäviä eroja minkään vaikutustyypin osalta. Taulukosta on jätetty pois nk. 0vaihtoehto VE 0, hanketta ei toteuteta, koska suurimpaan osaan vaikutustyypeistä vaihtoehdon VE 0
vaikutus on ”ei muutosta nykytilanteeseen”.
Taulukko 25-2. Tuulipuiston hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 merkittävimmät vaikutukset verrattuna
nykytilanteeseen.

Myönteinen vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Vaikutustyyppi

VE 1 – 17 tuulivoimalaa

Maankäyttö

Vähäinen kielteinen vaikutus
Hanke ei ole ristiriidassa maakunta, yleis- tai asemakaavoituksen kanssa.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Hanke aiheuttaa vähäisiä muutoksia alueen nykyiseen maankäyttöön.

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus

VE 2 – 15 tuulivoimalaa

Hanke ei rajoita uusien asuinrakennusten rakentamista nykyisten kylien ja asutuksien yhteyteen.
Ihmiset, elinolot ja
viihtyvyys

Vähäinen kielteinen vaikutus
Hanke muuttaa kohtalaisesti hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten jokapäiväistä elinympäristöä
maisemavaikutusten kautta.
Vaikutuksia terveyteen tai turvallisuuteen ei normaalin toiminnan seurauksena arvioida olevan.
Hankkeen toteuttaminen ei estä virkistyskäyttöä tai matkailua alueella, mutta tuulivoimalat saattavat
häiritä alueella liikkuvia. Hanke muuttaa alueen erämaista identiteettiä. Hanke muuttaa laidunalueen
luonnetta merkittävästi ja saattaa nostaa poronhoidon kustannuksia. Voimalaitoksista maksettava kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille.

Melu

Vähäinen kielteinen vaikutus
Asuin- tai lomarakennuksia ei sijaitse yli 40 dB meluvyöhykkeellä.
Pienitaajuinen melu laskettiin 8 lähimmässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa hankkeen eri puolilla.
Sisämelutaso oli kaikissa tarkastelluissa asuinrakennuksissa selvästi, eli noin 10 dB alle ohjearvojen.
Asuin- ja lomarakennuksia 35 dB meluvyöhykkeen sisäpuolella ei ole.

Varjonvilkkuminen

Ei vaikutusta
Kumpikaan tuulipuiston tarkasteltu vaihtoehto ei aiheuta varjon välkkymisestä vaikutuksia läheisille
herkille kohteille (asuin- ja lomarakennukset).
Vaikutuksia ei synny luonnonsuojelualueille tai kulttuuriympäristön kohteille.
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Myönteinen vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus

Vaikutustyyppi

VE 1 – 17 tuulivoimalaa

Luonnonvarat

Vähäinen kielteinen muutos
Hankkeen rakentaminen kuluttaa maa-ja kiviainesvaroja, mutta kulutus on verrattavissa normaaliin
rakentamiseen. Hankkeella ei ole vaikutusta kaivostoimintaan.
Hankkeen rakentaminen kuluttaa polttoainevaroja, mutta hankkeen käyttöönoton jälkeen hankkeella
on myönteinen vaikutus polttoaineiden hyödyntämiseen.

VE 2 – 15 tuulivoimalaa

Hankkeeseen käytettävät materiaalit ovat suurimmaksi osaksi kierrätettäviä.
Poronhoito

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Tuulipuiston osuus koko paliskunnan
laidunnettavasta pinta-alasta on
Hirvasniemessä noin 0,6 % ja Sallassa noin 0,05
%, mutta tuulipuisto muuttaa kohteessa
laidunalueen luonnetta merkittävästi.

Tuulipuiston osuus koko paliskunnan
laidunnettavasta pinta-alasta on Hirvasniemessä
noin 0,6 % ja Sallassa noin 0,05 %, mutta tuulipuisto
muuttaa kohteessa laidunalueen luonnetta
merkittävästi.

Hirvasniemen paliskunnan alueelle
rakennetaan 15 voimalaa ja Sallan paliskunnan
alueelle 2 voimalaa.

Hirvasniemen paliskunnan alueelle rakennetaan 14
voimalaa ja Sallan paliskunnan alueelle 1 voimala.

Tuulipuisto voi vaikeuttaa porojen siirtämistä
erotusaitoihin.

Tuulipuisto voi vaikeuttaa porojen siirtämistä
erotusaitoihin.

Metsästys

Vähäinen kielteinen vaikutus

ja riistalajit

Tuulipuiston rakentaminen pirstoo riistan elinympäristöjä ja aiheuttaa erityisesti rakentamisaikana
lisääntyvää ihmishäiriötä alueen riistakannoille.
Tuulipuiston rakentamisen seurauksena esim. hirvien kulkureitit voivat muuttua ainakin tilapäisesti.
Riistaeläimet sopeutuvat elinympäristömuutokseen joidenkin vuosien kuluessa. Hankealueen
ulkopuolella säilyy edelleen rakentamatonta elinympäristöä riistalajeille.
Ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö vähenee rakentamisajan jälkeen.
Tuulipuiston rakentamisen jälkeen hankealueen erämainen luonne katoaa, mikä voi vaikuttaa
metsästyskokemuksen laatuun heikentävästi ja vähentää alueen vetovoimaa metsästyskohteena.

Maisema ja
kulttuuriympäristö

Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston lähialueella (0–2 km) maisemakuva ja alueen luonne muuttuu voimakkaasti.
Tuulivoimaloiden näkemäalueet ovat kokonaisuutena pirstaleisia ja pienialaisia. Maisemakuvan
muutokset ovat paikallisia.
Voimakkaat maisemakuvan muutokset vaikuttavat suhteellisen pieneen määrään paikallisia asukkaita.
Hanke ei olennaisesti heikennä merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristökohteiden luonnetta tai
arvoa.

Muinaisjäännökset

Ei vaikutusta
Hankealueella sijaitsee yksi muinaisjäännös.
Etäisyys lähimpään voimalaan n. 650 m.
Tuulivoimaloiden tai puistoon tarvittavan
muun infran rakentaminen ei vaaranna
kohdetta.

Ei vaikutusta
Hankealueella sijaitsee yksi muinaisjäännös. Etäisyys
lähimpään voimalaan n. 760 m. Tuulivoimaloiden tai
puistoon tarvittavan muun infran rakentaminen ei
vaaranna kohdetta.

Kasvillisuus

Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston ja sen vaatimien rakenteiden
rakentaminen aiheuttaa kasvillisuuteen
avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia.
Metsäpinta-ala vähenee ja reunavaikutukset
voivat lisääntyä. Rakenteet sijoittuvat
metsätalouskäytössä oleville alueille.
Yksi voimalanpaikka ja kahdessa kohdassa
huoltotien linjaus sijoittuvat huomionarvoiselle
luontokohteelle.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston ja sen vaatimien rakenteiden
rakentaminen aiheuttaa kasvillisuuteen
avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia. Metsäpinta-ala
vähenee ja reunavaikutukset voivat lisääntyä.
Rakenteet sijoittuvat metsätalouskäytössä oleville
alueille.
Yhdessä kohdassa huoltotienlinjaus halkoo
huomionarvoista luontokohdetta.
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Myönteinen vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta
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Vähäinen kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus

Vaikutustyyppi

VE 1 – 17 tuulivoimalaa

VE 2 – 15 tuulivoimalaa

Linnusto

Vähäinen kielteinen vaikutus
Muuttolinnusto: Tuulipuisto ei aiheuta merkittäviä törmäys-, este- tai häiriövaikutuksia. Hankealue
sijaitsee rannikon pää-muuttoreiteiltä syrjässä, eikä alueen läpi muuttava yksilömäärä nouse korkeaksi.
Hankealue ei sijaitse minkään merkittävän kerääntymis- tai ruokailualueen ja pesimäalueen välissä eikä
keskeisellä muuttoreitillä.
Pesimälinnusto: Tuulipuisto ei aiheuta merkittäviä törmäys- tai estevaikutuksia. Uhanalaisen petolinnun
ja kurjen törmäysriski on kuitenkin olemassa ja tuulivoimalat voivat lisätä uhanalaisen petolinnun
saalistukseen kuluvaa aikaa.
Tuulipuisto aiheuttaa häiriövaikutuksia Iso Nuolivaaran länsipuoliselle ja Kaikonvaaran itäpuoliselle
linnustollisesti arvokkaille suoalueille molemmissa vaihtoehdoissa. Vaikutukset saattavat olla
paikallisesti merkittäviä Iso Nuolivaaran länsipuoliselle suoalueelle ja Kaikonvaaran itäpuolisen alueen
luoteisosissa. Uhanalaisen petolinnun saalistusalueisiin kohdistuu vähäisiä häiriövaikutuksia.

Muu eläimistö

Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa alueen
luonnonympäristöä ja eläinten elinympäristöä.
Alueelle tulee enemmän häiriötekijöitä, mikä
voi vähentää eläinten oleskelua hankealueella,
etenkin hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa.
Eläinten elinpiirit ovat laajoja, joista
tuulipuiston osa on pieni.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Tuulipuiston rakentaminen muuttaa alueen
luonnonympäristöä ja eläinten elinympäristöä.
Alueelle tulee enemmän häiriötekijöitä, mikä voi
vähentää eläinten oleskelua hankealueella, etenkin
hankkeen elinkaaren alkuvaiheessa.
Eläinten elinpiirit ovat laajoja, joista tuulipuiston osa
on pieni.

Vaihtoehdossa VE 1 muuttuva pinta-ala on
0,39–0,44 km²

Vaihtoehdossa VE 2 muuttuva pintaa-ala on 0,36–
0,40 km²

Natura-alueet ja
luonnonsuojelualueet

Ei vaikutuksia

Maaperä ja vesistöt

Vähäinen kielteinen vaikutus. Hankkeen toteutuksesta muodostuu hyvin vähäistä vaikutusta maa- ja
kallioperään. Käytännössä vaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaiselle toiminnalle.
Tuulipuiston alueella ei ole juurikaan vaikutuksille alttiita pintavesiä, eikä yhtään pohjavesialuetta.

Liikenne

Vähäinen kielteinen vaikutus
Rakennusaikana aiheuttaa liikenteen sujuvuudelle vähäistä haittaa. Rakennusaikainen liikenne
aiheuttaa päästöjä, tärinää sekä melua. Vaikutukset ovat paikallisia ja lyhyt kestoisia. Ei vaikutuksia
raideliikenteeseen tai lentoliikenteeseen.

Ilmasto

Myönteinen vaikutus

Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu tunnistettavia vaikutuksia.

Hankkeen aiheuttama kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on suurempi kuin sijaintikuntien
yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt. Päästövähennys vastaa 3–6 % maakunnallisen tason
päästöistä, joten ilmastovaikutus arvioidaan kohtalaiseksi myönteiseksi.

25.2

Sähkönsiirron vaihtoehtojen vertailu
Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu neljää eri hankevaihtoa. Vaihtoehtojen välillä on merkittäviäkin vaikutuseroja, koska kaikki tarkastellut sähkönsiirtoreitit sijoittuvat eri alueille tuulipuistoon nähden ja
ovat pituudeltaan ja ympäröivän ympäristön osalta erilaisia.
Sähkönsiirrolla ei ole varsinaisia melu- tai varjostusvaikutuksia tai vaikutuksia muuttolinnustoon, liikenteeseen tai viestintäyhteyksiin, eikä puolustusvoimien toimintaan tai tutkiin.
Taulukosta on jätetty pois 0-vaihtoehto, VE 0, koska suurimpaan osaan vaikutustyypeistä vaihtoehdon
VE 0 vaikutus on ”ei muutosta nykytilanteeseen”.
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Taulukko 25-3. Tuulipuiston vaihtoehtoisten sähkonsiirtoreittien vaikutusten merkittävyyden yhteenveto ja vertailutaulukko
Myönteinen
vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen
vaikutus

Vaikutustyyppi

VE A – 22 km

Maankäyttö

Vähäinen kielteinen vaikutus

VE B – 16 km

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
VE C – 18 km

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus
VE D – 26 km

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat suurelta osin metsätalousalueelle.
Vaihtoehdoilla ei ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Vaihtoehdot eivät rajoita asuinrakennuksien rakentamista nykyisten kylien ja asutuksen yhteyteen.
Ihmiset ja yhteiskunta

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin
metsäalueelle. Latva-aapassa voimajohto
sijoittuu muutaman yksittäisen asuinrakennuksen
lähistölle. Voimajohdon
rakentaminen aiheuttaa
lyhytaikaista paikallista
meluhaittaa alueen asukkaille ja toiminnan aikana
maastokäytävä tuo uuden elementin alueelle ja
maisemaan.
Maastokäytävä leikkaa
yhtenäisiä metsätalousja poronhoitoalueita ja
saattaa paikoitellen vähäisesti tai kohtalaisesti
häiritä metsä- ja porotalouden harjoittamista.
Voimajohto ei aiheuta
terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella liikkuville.
Voimajohto tuo uuden
rakennetun elementin
luonnonmaisemaan,
mutta tämä ei rajoita tai
muutoin vaikuta alueen
virkistyskäyttöön tai matkailuun.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu asumattomalle
metsäalueelle.
Maastokäytävä leikkaa
yhtenäisiä metsätalousja poronhoitoalueita ja
saattaa paikoitellen vähäisesti häiritä metsäja porotalouden harjoittamista.
Voimajohto ei aiheuta
terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella
liikkuville.
Voimajohto tuo uuden
rakennetun elementin
luonnonmaisemaan,
mutta tämä ei rajoita tai
muutoin vaikuta alueen
virkistyskäyttöön tai
matkailuun.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin
asumattomalle metsäalueelle. Isohalmessa
ja Vasikkaperässä voimajohto sijoittuu
asuin- ja lomarakennusten lähistölle.
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa
lyhytaikaista paikallista
meluhaittaa alueen
asukkaille ja toiminnan
aikana maastokäytävä
tuo uuden elementin
alueelle ja maisemaan.
Maastokäytävä leikkaa
yhtenäisiä metsätalous-ja
poronhoitoalueita ja
saattaa paikoitellen vähäisesti häiritä metsäja porotalouden harjoittamista.
Voimajohto ei aiheuta
terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella
liikkuville.
Voimajohto tuo uuden
rakennetun elementin
luonnonmaisemaan,
mutta tämä ei rajoita
tai muutoin vaikuta
alueen virkistyskäyttöön tai matkailuun.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu asumattomalle
metsäalueelle.
Maastokäytävä leikkaa
yhtenäisiä metsätalousja poronhoitoalueita ja
saattaa paikoitellen vähäisesti tai kohtalaisesti
häiritä metsä- ja porotalouden
harjoittamista.
Voimajohto ei aiheuta
terveysriskiä alueen
asukkaille tai alueella
liikkuville.
Voimajohto tuo uuden
rakennetun elementin
luonnonmaisemaan,
mutta tämä ei rajoita
tai muutoin vaikuta alueen virkistyskäyttöön
tai matkailuun.

Luonnonvarat

Vähäinen kielteinen muutos
Sähkönsiirron vaihtoehdoilla ei ole vaikutusta maa- ja kiviainesten hyödyntämiseen, polttoaineiden hyödyntämiseen tai kaivostoimintaan. Vaihtoehdoilla on vähäistä kielteistä vaikutusta metallien
hyödyntämiseen ja metsätalouteen, joskin nämä vaikutukset ovat palautuvia.
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Myönteinen
vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta
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Vähäinen kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus

Vaikutustyyppi

VE A – 22 km

VE B – 16 km

VE C – 18 km

VE D – 26 km

Poronhoito

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus
on 22 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin
1,01 km²,jolla laidunalueiden olosuhteet
muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti
sijoittuu suurelta osin
muokkaamattomille
laidunalueille, paitsi
Pyhä-Kallion paliskunnan
osalla.
Sähkönsiirtoreitti
sijoittuu alkuosaltaan
kesälaidun ja syyslaidunalueelle sekä halkoo
pientä vasomisaluetta
linjauksen keskivaiheilla.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus
on 16 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin
0,72 km²,jolla laidunalueiden olosuhteet
muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti
sijoittuu lähes kokonaan
muokkaamattomille
laidunalueille
Sähkönsiirtoreitti sivuaa
vasomisaluetta.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus
on 18 km, ja raivattavaa johtoaluetta olisi
noin 0,83 km²,jolla
laidunalueiden
olosuhteet muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti
sijoittuu laidunalueille,
joiden läheisyydessä
on jo häiriöalueita.
Sähkönsiirtoreitti ei
sijoitu erityisille laidunalueille, mutta
ohutlumisille alueelle.

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Sähkösiirtoreitin pituus
on 26 km, ja raivattavaa
johtoaluetta olisi noin
1,19 km²,jolla laidunalueiden olosuhteet
muuttuvat.
Sähkönsiirtoreitti
sijoittuu lähes koko
matkalla erityisille
laidunalueille, joilla ei
ole juurikan nykyisiä
häiriötekijöitä.

Metsästys ja riistalajit

Vähäinen kielteinen vaikutus
Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa avohakkuun kaltaisia vaikutuksia ja
pirstoo riistan luonnonympäristöjä.
Voimajohtoaukealle kasvava taimikko tarjoaa hirvieläimille ja pienriistalle uusia
ravintokohteita.

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Voimajohdon
rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia
vaikutuksia ja pirstoo
riistan
luonnonympäristöjä.
Reittivaihtoehto kulkee
useiden riistan kannalta
keskeisten
elinympäristöjen läpi
(mm. Ahma-aapa).
Voimajohtoaukealle
kasvava taimikko
tarjoaa hirvieläimille ja
pienriistalle uusia
ravintokohteita.

Johtoaukeaa voidaan hyödyntää osana metsästystä.

Johtoaukeaa voidaan
hyödyntää osana
metsästystä.
Maisema ja
kulttuuriympäristö

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Kokonaan uudessa
maastokäytävässä.
Muuttaa maiseman
luonnetta ja arvoa
Kemijoen ylityskohdassa
ja lähiympäristössä, jossa
vaikutus paikallisesti
suuri.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Kokonaan uudessa
maastokäytävässä.
Pirstaloi metsäalueita.
Muutokset eivät
kohdistu jokapäiväiseen
elinympäristöön

Kohtalainen
kielteinen vaikutus
Osin olemassa olevalla
johtoalueella.
Pirstaloi metsäalueita
ja muuttaa
jokapäiväisen
elinympäristön
maisemakuvaa.

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Osin olemassa olevalla
johtoalueella.
Halkoo maisemallisesti
herkkää suoaluetta.
Muuttaa vähäisesti
jokapäivästä
elinympäristöä.
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Myönteinen
vaikutus

Neutraali muutos tai
ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen
vaikutus

Kohtalainen kielteinen
vaikutus

Suuri/erittäin suuri
kielteinen vaikutus

Vaikutustyyppi

VE A – 22 km

VE B – 16 km

VE C – 18 km

VE D – 26 km

Muinaisjäännökset

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen
ei sijoitu
muinaisjäännöskohteita.

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen
ei sijoitu muinaisjäännöskohteita.

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen (n. 150–250
m) sijoittuu kaksi
kivikautista asuinpaikkaa. Etäisyys voimajohtoon on niin
suuri, ettei vaikutuksia
nähdä syntyvän.

Ei vaikutusta
Linjauksen läheisyyteen
(n. 150 m) sijoittuu yksi
muinaisjäännös (pyyntikuoppia). Etäisyys voimajohtoon on niin
suuri, ettei vaikutuksia
nähdä syntyvän.

Kasvillisuus

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Rakentaminen aiheuttaa
avohakkuun kaltaisia
vaikutuksia
kasvillisuuteen ja pirstoo
yhtenäisiä
luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on
pääosin tavanomiasta ja
seudulle tyypillistä.
Linjaus halkoo tai sivuaa
muutamaa suoaluetta ja
ylittää Kemijoen.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Rakentaminen
aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia
kasvillisuuteen ja
pirstoo yhtenäisiä
luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on
pääosin tavanomiasta ja
ja seudulle tyypillistä.

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Rakentaminen
aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia
kasvillisuuteen ja
pirstoo yhtenäisiä
luonnonympäristöjä.
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on
pääosin tavanomiasta
ja ja seudulle
tyypillistä.

Kohtalainen kielteinen
vaikutus
Rakentaminen
aiheuttaa avohakkuun
kaltaisia vaikutuksia
kasvillisuuteen ja
pirstoo yhtenäisiä
luonnonympäristöjä.
Suunitellun voimajohdon kasvillisuus on
pääosin tavanomiasta
ja seudulle tyypillistä.
Sähkönsiirron
linjaukselle sijoittuu
runsaasti
luonnontilaisia
suokohteita sekä useita
arvokkaita
kasvillisuuskohteita.

Linnusto

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Vähäisiä törmäysvaikutuksia suoalueilla
(kurki ja suopöllö)
Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla
Vähäisiä elinympäristön
muutoksesta aiheutuvia
vaikutuksia suoalueilla

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Vähäisiä törmäysvaikutuksia suoalueilla
(kurki ja laulujoutsen)
Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla
Vähäisiä elinympäristön
muutoksesta aiheutuvia
vaikutuksia suoalueille

Vähäinen kielteinen
vaikutus
Vähäisiä häiriövaikutuksia suoalueilla
Vähäisiä elinympäristön muutoksesta
aiheutuvia vaikutuksia
suoalueilla

Suuri kielteinen
vaikutus
Merkittäviä häiriövaikutuksia ja elinympäristömuutoksia
suoalueilla.
Kohtalaisia törmäysvaikutuksia suoalueilla
(laulujoutsen, sääksi,
uhanalainen
päiväpetolintu, kurki)

Muu eläimistö

Vähäinen kielteinen vaikutus
Sähkönsiirron rakentaminen muuttaa vähäisessä määrin alueen luonnonympäristöä ja eläinten
elinympäristöä, suhteessa eläinten elinpiirien laajuuteen. Häiriövaikutus on suurin rakentamisen aikana,
mutta toiminnan aikana sähkönsiirto ei juurikaan aiheuta häiriötä eläimille.

Natura-kohteet ja
luonnonsuojelualueet

Ei vaikutuksia
Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu
tunnistettavia vaikutuksia.

Ei vaikutuksia
Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu
tunnistettavia vaikutuksia. Sähkönsiirtoreitit
sijoittuvat koskiensuojeluohjelman alueelle.

Maaperä ja vesistöt

Vähäinen kielteinen vaikutus. Sähkönsiirron toteutuksesta muodostuu hyvin vähäistä vaikutusta maa- ja
kallioperään. Käytännössä vaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaiselle toiminnalle. Pylväiden sijoittelulla
voidaan minimoida kielteiset vaikutukset.
Sähkönsiirtoreittejä rakennettaessa voi ilmetä vähäisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesialueille, mutta toiminnan aikana vaikutuksia ei juurikaan ole.

Liikenne

Vähäinen kielteinen vaikutus
Rakentamisen ja purkamisen aiheuttama tilapäinen vähäinen haitta liikenteelle on lyhytkestoinen.

Ilmasto

Vaikutukset neutraaleja
Kaikilla vaihtoehdoilla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia ilmastoon.
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja vaihtoehtojen vertailu
Tässä YVA-selostuksessa on tarkasteltu Nuolivaaran tuulipuiston toteuttamisen ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutukset on arvioitu kahdelle tuulipuiston vaihtoehdolle (VE 1 ja VE 2) ja neljälle vaihtoehtoiselle sähkönsiirtoreitille (VE A, VE B, VR C ja VE D). Hankkeen toteuttamiskelpoisuus on monen tekijän
summa, johon vaikuttavat ympäristöasioiden huomioimisen lisäksi myös taloudelliset ja tekniset kysymykset.
YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiraportissa on esitettävä riittävä selvitys hankkeen vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta. Ympäristön kannalta olennaista on se,
aiheutuuko hankkeesta merkittävää kielteistä vaikutusta jollekin ympäristökohteelle, kuten esimerkiksi
maisemalle, luonnolle tai ihmisille.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamia vaikutuksia nykytilaan. Tämän jälkeen eri toteutusvaihtoehtojen välisiä eroja on verrattu
keskenään. Vaikutustenarvioinnin merkittävyyden kriteerit on määritelty erikseen kunkin vaikutustyypin kohdalla.

25.3.1

Tuulipuiston toteuttamiskelpoisuus
Tuulipuiston vaikutusten arvioinnissa on tullut esille, että tuulipuiston vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 ei ole
merkittäviä eroja keskenään. Pienet erot vaihtoehtojen välillä johtuvat vain kahden voimalan erosta
voimalamäärissä sekä lähes yhtä suurista maankäytön muutoksista hankealueella. Kokonaisuutena molemmat tuulipuiston vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun hankkeen jatkosuunnittelussa
huomioidaan muutamien yksittäisten tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoittelun muutokset, jolloin
voidaan vähentää kasvillisuuteen muodostuvia kielteisiä vaikutuksia. Voimaloiden sijoittelussa on jo
aiemmin huomioitu vaikutukset linnustoon ja voimalapaikat on esitetty siten, ettei niistä muodostu arvion mukaan suurta haitallista vaikutusta alueen linnustoon.
Tuulivoimahankkeissa maisemalliset vaikutukset ovat tyypillisesti huomattavia, ja ne vaikuttavat näkyvimmin ihmisten elinympäristön muutoksiin. Nuolivaaran tuulipuisto sijoittuu hyvin peitteiselle
metsäalueelle ja suhteellisen kauas suuremmista asutuskeskittymistä. On arvioitu, että maisemalliset
vaikutukset ihmisten elinympäristöihin jäävät vähäisiksi, vaikka voimalat muuttavat maisemaa etenkin
hankealueella ja sen välittömässä lähiympäristössä.
Nuolivaaran tuulipuistohankkeen toteuttaminen muuttaa alueen maankäyttöä, paikallisten asukkaiden
virkistys- ja elinympäristöä, lisää alueen verotuloja ja työllisyyttä sekä vastaa osaltaan kansallisiin tavoitteisiin lisätä tuulivoimatuotantoa ja uudistuvan energian tuotantomäärää. Hankkeen tuomat muutokset
jokainen kokee yksilöllisesti, eikä niitä voida erikseen arvioida.

25.3.2

Sähkönsiirron toteuttamiskelpoisuus
Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu neljää vaihtoehtoista reittiä voimajohdon rakentamiseksi.
Sähkönsiirtoreitti VE A sijoittuu pääosin metsäalueille, jolla ei ole merkittäviä arvokohteita. Kemijoen
ylityksen vaikutukset maisemaan ja lähialueen ihmisten elinympäristöön heikentävät vähäisesti vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuutta elinympäristön viihtyvyyden osalta. Sähköteknisesti VE A on pitkä linja
ja rakentuisi täysin uuteen maastokäytävään. Kemijoen ylitys on myös teknisesti haasteellinen maiseman lisäksi. Vuostimoon tulee rakentaa uusi kytkinasema voimajohdon liittämiseksi alueverkkoon.
Sähkönsiirtoreitti VE B sijoittuu myös metsäalueille, joilla ei ole merkittäviä arvokohteita. Ympäristön ja
maiseman osalta vaihtoehto olisi toteuttamiskelpoinen. Sähköteknisesti VE B täytyy rakentaa täysin uuteen maastokäytävään ja nykyisen Isokero–Kursu 110 kV liittämiseksi tulee rakentaa uusi kytkinasema.
Isokero–Kursu 110 kV linja on suhteellisen vanha, jolla siirtohäviöt kasvavat. Linjalla on myös tulossa
huoltokeskeytyksiä pylväsjalkojen vaihdoista johtuen.
Sähkönsiirtoreitti VE C sijoittuu pääosin metsätalousalueille, joiden yhteydessä on olemassa olevia maisemallisia häiriöitä ja asutusta lähempänä arvioitua linjausta. Sähkönsiirtoreitillä ei ole merkittäviä
luontokohteita ja sen osalta vaihtoehto on toteuttamiskelpoinen. Kursun sähköasemalle ei tarvitse rakentaa uutta kytkinasemaa sähkön siirtämiseksi alueverkkoon. Siirto tapahtuisi nykyistä Isokero–Kursu
110 kV voimajohtoa myöten, joka on vanha ja aiheuttaa siirtohäviöitä.
Sähkönsiirron vaihtoehto VE D on tarkastelluista vaihtoehdoista haasteellisin toteuttaa ympäristön kannalta tarkasteltuna arvioidulla reitillä. Reitin täysin uudessa maastokäytävässä oleva osuus sijoittuu
pääosin avoimille suoalueille, joilla on arvokkaita luontokohteita sekä linnustollista merkitystä. Lisäksi
laajat koskemattomat suoalueet ovat tärkeitä myös porojen laidunalueina. Voimajohdon rakentaminen
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voi olla myös haasteellista ja kalliimpaa kosteampaan ja lähes luonnontilaiseen maastoon. Sähkönsiirtoreitti VE D:n toteuttaminen vaatii paikoin linjauksen uudelleen suunnittelua ja tarkkaa
pylvässijoitussuunnittelua, jotta haitalliset vaikutukset saadaan lievennettyä tai vältettyä kokonaan.
Sähköteknisesti VE D vaatii osittain täysin uuteen maastokäytävään rakentamista, mutta vaihtoehdon
liittäminen ei vaadi uuden kytkinaseman rakentamista Isokeroon.
25.3.3

Hankkeen jatkosuunnittelu
Hankkeen suunnittelu etenee YVA:n jälkeen ensin kaavoituksen loppuunsaattamisella. Loppuvuodesta
2017 asetetaan nähtäville kaavaluonnos, jossa huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista saadut
tulokset.
YVA-selostuksesta ja kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella muodostetaan kaavaehdotus, joka käsitellään kunnanhallituksessa ja –valtuustossa. Kaavaehdotusvaiheessa
voimaloiden sijainnit tarkentuvat. Hyväksytyn kaavan perusteella haetaan rakennuslupaa. Laitoksen
mukaiset melumallinnukset tulevat rakennusluvan liitteeksi.
Yksityiskohtainen tuulipuiston sisäisen sähkönsiirron ja tiestön suunnittelu tapahtuu kaavan hyväksymisen ja rakennuslupien myöntämisen jälkeen ja rakennustyöt alkavat, kun ne ovat lainvoimaisia ja
ulkoinen sähkönsiirto varmistettu. Tuulipuiston ulkoisen sähkönsiirron yksityiskohtainen suunnittelu alkaa niin ikään luvitusprosessin valmistuessa. Tähän liittyy myös sopimusten tekeminen
voimajohtokäytävän maanomistajien kanssa, johon liittyy erillinen kuulemisprosessi ja luvitus.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten
vähentämismahdollisuuksista (6 §). Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:
•

tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista

•

selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta

•

selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta

•

selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet

•

käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.

Hankkeen seurannasta ja tarkkailusta määrätään hankkeelle haettavissa ympäristöluvissa. Ympäristösuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan
tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta (62 §). Tarkkailun toteuttamiseksi ympäristöluvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja
mittausten tiheydestä. Luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle.
Lupaviranomainen voi tarvittaessa ympäristöluvassa määrätä useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan
toimintojensa vaikutusta tai hyväksyä toiminnan tarkkailemiseksi osallistumisen alueella tehtävään seurantaan.
Luontovaikutusten seuranta
Tuulipuiston pesimälinnustovaikutuksia voidaan seurata sekä häiriövaikutusten että törmäysten osalta.
Mahdollisia häirintävaikutuksia pesimälinnustoon voidaan vertailla suorittamalla YVA-vaiheessa tehdyt
laskennat uudelleen tuulivoimaloiden valmistuttua ja toiminnan käynnistyttyä. Samoin voimaloihin törmäävien lintujen todellisia määriä voidaan seurata muuttavien ja pesivien lintujen osalta. Tarkkailut
voidaan suorittaa esimerkiksi rakentamista seuraavana vuonna ja uudestaan kolmen vuoden kuluttua
edellisestä. Näiden tulosten jälkeen voidaan harkita tarkkailun jatkamista.
Meluvaikutusten seuranta
Rakentamisen jälkeen meluvaikutusten seurantaa voidaan suorittaa melumittauksin, joiden laatimiseksi
on annettu ohjeita ympäristöministeriön oppaassa Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla (2014). Melua mitataan eri vuodenaikoina (kolme eri mittauskertaa), eri vuorokauden aikoina
ja eri suunnilta ja etäisyyksiltä tuulipuiston käyttöönottoa seuraavan vuotena. Mittauksin voidaan varsin
luotettavasti todeta melutasot, melun luonne sekä tehdä vertailuja mallinnettuihin melutasoihin ja annettuihin melun suunnittelun ohjearvoihin.
Metsästysvaikutusten seuranta
Hankkeen mahdollisia riistalajeihin ja lähinnä hirveen kohdistuvia vaikutuksia voidaan seurata 1–2 kertaa toistettavalla metsästäjien haastattelulla. Riistakantojen vaihtelua ja muutoksia alueella voidaan
vertailla myös vuosittain tehtävien riistakolmiolaskentojen tietojen pohjalta esimerkiksi kolmen vuoden
välein.
Poronhoito
Varsinaista toiminnanaikaista seurantaa on tarpeen toteuttaa ainoastaan poronhoidon osalta. Toteutuvien haittojen havainnointi ja mahdollinen korvaaminen edellyttää aktiivista seurantaa yhteistyössä
hankealueen paliskuntien kanssa. Seurantaa voidaan parhaiten tehdä gps-pannoitettujen porojen liikkeitä seuraamalla. Tietojen avulla hankitaan tietoja porojen liikkeistä ennen hankkeen rakentamista,
rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Seurannasta ja mahdollisista haittojen korvauksista sovitaan paliskuntien ja hankkeesta vastaavan välisillä sopimuksilla.
Muu seuranta
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta ei ole tarpeen järjestää systemaattista seurantaa. Tuulipuiston
toiminnan aikana asukkailta saatava spontaani palaute tullaan käsittelemään. Todellisten ongelmien
esiintyessä niitä pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan.
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