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Metsähallituksen Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimahanke (tuulivoimapuisto) ja 
sähkönsiirto, Puolanka 

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

ARVIOINTIOHJELMASTA 

1  HANKETIEDOT 

Hankkeen nimi ja sijainti 

Kyseessä on Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara−Murtiovaaran 

tuulivoimapuistoja sekä sähkönsiirtoa koskeva ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Hankkeesta vastaava on Metsähallitus ja 

konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Yhteysviranomainen 

Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus.  

Kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista 

Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimapuistojen 

rakennetaan Puolangan kunnan alueelle. Hirvivaara−Murtiovaaran 

tuulivoimapuiston etäisyys on noin 10 kilometriä ja Koiravaaran 

tuulivoimapuisto noin 25 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään 

päin.     

Hankkeen tuulivoimapuistojen alueelle suunnitellaan enintään 32 uuden 

tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus 

on korkeintaan 300 metriä. Koirakankaan alueen laajuus on 1 854 ja 

Hirvivaara−Murtiovaaran 2 346 hehtaaria. Suunniteltujen tuulivoimaloiden 

yksikköteho olisi 5–10 MW. Ohjelmassa käsitellään myös 

sähkönsiirtovaihtoehtoa.   
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Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan 

seuraavia toteutusvaihtoehtoja:   

 

Tuulivoimalavaihtoehto VE 0 Hanketta ei toteuteta.  

Tuulivoimalavaihtoehto VE 1 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 

32 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 13 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle 

ja 19 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. Tuulivoimaloiden 

kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.    

Tuulivoimalavaihtoehto VE 2 Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 

22 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 9 kpl sijoittuu Koirakankaan alueelle ja 

13 kpl Hirvivaara−Murtiovaaran alueelle. Tuulivoimaloiden 

kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.  

   

Sähkönsiirtovaihtoehto SVE1  

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan yhteensä noin 25 kilometrin pituinen 110 

tai 400 kV voimajohto, joka lähtee Hirvivaara−Murtiovaaran 

tuulivoimapuistoalueen keskiosasta ja kulkee kohti etelää Koirakankaan 

tuulivoimapuistoalueen länsiosaan. Koirakankaan tuulivoimapuiston 

jälkeen voimajohto kääntyy kohti lounasta, päätyen suunnitellun 

Turkkiselän tuulivoimapuistoalueen itärajan tuntumaan.    

Turkkiselän tuulivoimapuiston läheisyyteen suunnitellun sähköaseman ja 

tuulivoimapuistoalueille sijoittuvien sähköasemien sijainti sekä 

liitäntävoimajohdon reitti ovat alustavia ja ne tarkentuvat 

jatkosuunnittelussa siten, että ne ovat tiedossa viimeistään YVA-

selostusvaiheessa.    

2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO 

Metsähallitus on 3.6.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) toimittamalla Kainuun 

elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-keskus) 

Metsähallituksen Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran 

tuulivoimahanke (tuulivoimapuisto) ja sähkönsiirto hanketta koskevan 

ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma). 

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetun lain 252/2017 (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 

kohdan 7e kohdan perusteella, jonka mukaan tuulivoimalahankkeisiin 

sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, kun yksittäisten 

laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 

45 megawattia. 
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3  ENNAKKONEUVOTTELU 

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 25.1.2022, edistämään 

muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 

lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, sekä hankkeesta vastaavan ja 

viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.  

Ennakkoneuvotteluun osallistuivat Kainuun ELY-keskukselta Elli Moilanen, 

Sirpa Lyytinen, Jenni Väisänen, Mari Helin, Marja Hyvärinen ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselta Päivi Hautaniemi. Puolangan kunnasta 

paikalla olivat Harri Peltola, Kalevi Huovinen. Kainuun Liitosta Mari Isojärvi 

ja Kainuun Sotesta Päivi Parikka. Metsäkeskusta edustivat Tuomo 

Mikkonen ja Jyrki Haataja. Kainuun museosta paikalla olivat Karoliina 

Kikuchi ja Jouni Väänänen. Metsähallitukselta Olli-Matti Tervaniemi ja 

FCG:ltä Ville Ahvikko Kylli Eensalu, Minna Takalo ja Johanna Harju. 

4  ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN 

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 

sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 

kuulutuksella 14.6.2022−12.8.2022. Kuulutus julkaistiin ELY-keskuksen 

verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ (valitse: ELY-keskus Kainuu) 

ja kuulutus asiakirjoineen oli nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla 

https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA . 

Ilmoitus kuulutuksesta on lähetetty Puolangan, Paltamon, Ristijärven ja 

Vaalan kunnille ja julkaistavaksi niiden verkkosivuilla. Lisäksi 

arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta 

mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu Kainuun Sanomissa, 

Puolanka -lehdessä, Tervareitissä ja Väylä -lehdessä julkaistuilla lehti-

ilmoituksilla. 

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 

seuraavissa paikoissa: Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 

4, Kajaani), Puolangan kunnanvirastossa (Maaherrankatu 7, Puolanka) ja 

Puolangan kunnankirjastossa (Kaijan kartano, Puolanka), Vaalan 

kunnanvirastossa (Vaalantie 14, Vaala) ja Vaalan kirjastossa (Niskantie 8, 

Vaala), Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, Paltamo) ja Paltamon 

pääkirjastossa (Korpitie 9, Paltamo), Ristijärven kunnantalolla (Aholantie 

25, Ristijärvi) Ristijärven kirjastossa (Aholantie 25, Ristijärvi) niiden 

aukioloaikojen puitteissa. 

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 22.6.2022 klo 17.30–19.30 

Puolankajärven koulun auditoriossa (Koulukatu 2, Puolanka) ja 

kokoukseen pystyi osallistumaan etäyhteydellä hankkeen YVA-

verkkosivuille asetetun linkin kautta.   

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA


 Lausunto   4 (32) 
  KAIELY/912/2021 
 12.9.2022   
    
    
    

 

 

Yleisötilaisuudessa esiin nousseita asioita olivat mm. kylien huomioiminen 

arviointiohjelmassa, Puolangan kunnan tuulivoimaa koskevat päätökset, 

tuulivoimaloiden vaikutukset kiinteistön arvoon ja mikromuovipäästöt. 

Tuulivoimahankkeita vastustettiin, mutta myös puoltava puheenvuoro 

esiintyi. Yleisötilaisuudessa tuulivoimapuistojen suhdetta kuntatalouteen ja 

kiinteistöverojen määrään pohdittiin. Keskustelua herättivät vaikutukset 

alueen luonnonympäristöön ja eläimistöön. Alueen lajistosta annettiin 

lisätietoa. Alueen maanomistajille toivottiin samanlaista kyselyä kuin 

asukkaille. Metsähallituksen tuulivoimastrategiaan otettiin kriittisesti 

kantaa. Keskusteltiin voiko paikalliselle paikallisille yrityksille voi tulla tuloja 

esim. rakennushankkeista. Lisäksi pohdittiin hankkeen vaikutusta 

metsästyslupien myyntiin. 

5  ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta seuraavilta 

tahoilta: Digita Oy, Kainuun liitto, Kainuun Museo, Fintraffic 

Lennonvarmistus Oy, Cinia Oy, DNA Oyj, Elisa Oyj, Erillisverkot Oy, Telia 

Company, Ilmatieteenlaitos, BirdLife Suomi ry, Luonnonvarakeskus 

(LUKE), Luonnonperintösäätiö, Metsäkeskus, Kainuun 

ympäristöterveydenhuolto, Kainuun pelastuslaitos, 

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

(Liikenne), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Vaalan kunta, 

Puolangan kunta, Paltamon kunta, Ristijärven kunta, Tukes, 

Puolustusvoimat, Suomen luonnonsuojeluliitto (Kainuun piiri), Puokion 

metsästäjät, Puokion kyläyhdistys ry,  Törmänmäen kyläyhdistys ry, 

Väyrylän kyläyhdistys ry, Puolangan riistanhoitoyhdistys, Elenia Verkko 

Oyj , Askan Erämajat ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. 

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 19 lausuntoa ja 

10 mielipidettä.  

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys kuulemispalautteen 

keskeisestä sisällöstä. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät 

kokonaisuudessaan osoitteesta Ymparisto > Koirakankaan ja Hirvivaara–

Murtiovaaran tuulipuistot, Puolanka. Julkaistuista lausunnoista ja 

mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi katsotut tiedot tietosuojalain 2 §:n 

mukaisesti (1050/2018). Lisäksi lausunnoita ja mielipiteistä on poistettu 

sensitiivinen lajitieto julkisuuslain 24 §:n mukaisesti (21.5.1999/621). 

Lausunnot ja mielipiteet toimitetaan kokonaisuudessaan hankevastaavalle 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimista varten. 

https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA
https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA
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Yhteenveto lausunnoista 

Yleisiä huomioita ja hankkeen seuranta  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen mukaan 

raportti on pääosin selkeä, mutta vastuualue on suositellut, että 

hankealueen kartta olisi jo tiivistelmäosiossa tai kansikuvassa. Raportin 

luettavuutta parantaisi, jos nykytilakuvaukset ja vaikutusten arvioinnin 

lähtötiedot ja menetelmät olisi esitettynä samassa luvussa 

vaikutustyypeittäin. Sivulla 36 esitetään kartalla parannettavat tiet, uudet 

tiet ja voimaloiden paikat, mutta sähkönsiirtoreittiä ei ole tässä kartassa 

esitetty. Sähkönsiirtoreitistä ei esitetä tarpeeksi tarkkaa ja yksityiskohtaista 

karttaa raportissa ollenkaan. Selostusvaiheessa tulee esittää tarkemmat 

kartat maastokarttarasterilla sekä ilmakuvalla sähkönsiirtoreitin alueelta.  

Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto toteaa Koirakankaan ja 

Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuistojen YVA-ohjelmasta, että 

arviointiohjelmassa on esitetty arvioitavat ympäristövaikutukset sekä 

laadittavat selvitykset. Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta 

tärkeät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on tunnistettu ja tuotu osittain esille 

arviointiohjelmassa, mutta niitä tulee tarkentaa suunnittelun edetessä sekä 

ottaen paikalliset olosuhteet huomioon. Arviointiselostukseen tulee 

selkeästi esittää voimalapaikat ja asutus samaan karttapohjaan 

havainnollisuuden lisäämiseksi. Arvioinnissa on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota asuinrakennuksiin tai loma-asuntoihin tai näiden keskittymiin, 

jotka jäävät eri voimaloiden/voimala-alueiden ympäröimäksi siten, että 

vaikutuksia voisi ilmetä eri suunnilta. Terveydensuojeluviranomaisen 

mielestä haitallisten vaikutusten lieventämiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota ja siten suunnitella voimalapaikat huolellisesti, koska riittävä 

etäisyys asutukseen on vaikuttavin hallintakeino.  

Terveydensuojeluviranomainen näkee myönteisenä laadittavaksi esitetyn 

seurantaohjelman, sillä mikäli hanke toteutuu, haitallisten vaikutusten 

lieventämiskeinojen käyttöönotto nousee keskeiseksi toimenpiteeksi 

haittojen ehkäisemisessä. Vaikutusten seurannassa tulee ottaa huomioon 

niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset. 

Kainuun Soten ympäristöterveyden katsoo, että arviointiselostuksessa on 

hyvä avata myös hankkeen jälkeiset vaiheet ja vastuut. 

Törmänmäen Kyläyhdistys ry on lausunnossaan suhtautunut kriittisesti 

Koirakankaan YVA-ohjelmaan, vastustaa Koirakankaan 

tuulivoimalahanketta ja kannattanut O-vaihtoehtoa. 
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Luontoarvot ja lajisto  

Luonnonvarakeskus (LUKE) on muistuttanut lausunnossaan seuraavia 

asioita. Kanalinnuilla on voimakkaat vuosien väliset vaihtelut 

kannansuuruudessa, joten laskentojen toteuttaminen vain yhtenä vuonna 

saattaa antaa väärän kuvan alueen merkityksestä lisääntymisympäristönä. 

Luontoselvityksissä ei myöskään tulisi jättää kartoittamatta tavanomaisia 

metsäkohteita, jotta kokonaiskuva alueen linnustosta ei jäisi 

erityiskohteiden varaan. Luke suosittelee direktiivilajien asuttamilla alueilla 

kohdennettua maastolaskentaa, jotta vaikutusten arvioinnissa olisi näiden 

lajien osalta käytössä mahdollisimman realistinen ja ajantasainen aineisto. 

Direktiivilajien asuttamilla alueilla muun tuulivoimarakentamisen ja 

maankäytön yhteisvaikutus on otettava laajassa mittakaavassa huomioon 

kyseisten lajien elinmahdollisuuksien muutoksiin ja ekologisiin käytäviin. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja Kainuun lintutieteellinen 

yhdistys ry:n mukaan suurten tuulivoimaloiden ja laajojen tuulipuistojen 

rakentaminen muuttaa käytännössä Kainuun erämaista luontoa 

teollisuusalueiksi. Kainuun erämaisuuden ja luonnonrauhan toivotaan 

säilyvän myös tulevaisuudessa, jossa lajien riittävät elinalueet on turvattu 

ja ihmisellä on mahdollisuus kokea luontoelämyksiä sekä hiljaisuutta ja 

pimeyttä. Yhdistykset katsovat, että Puolangan syrjäisille ja 

rakentamattomille alueille on suunnitteilla seitsemän tuulivoimahanketta, 

mikä on paikallisen luonnon kestävyyden kannalta liian paljon. Yhdistykset 

toivovat luonnon kestävyyden ja monipuolisen lajiston säilymisen kannalta 

mahdollisimman vähän uusien teiden ja voimajohtolinjojen rakentamista. 

Yhdistys on korostanut eri hankkeiden yhteisarviointia yksittäisten 

hankearvioiden rinnalle.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja Kainuun lintutieteellisen 

yhdistyksen näkemys on, että uuden 25 kilometrin voimalinjan 

rakentaminen voi osoittautua luonnon kannalta paljon pirstovammaksi ja 

ongelmallisemmaksi kuin yksittäiset tuulivoimalat. Yhdistysten mukaan 

lintujen törmäystodennäköisyydet, johtoihin kasvaisivat merkittävästi, jos 

sähkönsiirtoa varten rakennettaisiin toteutuvasta voimala määrästä 

riippuen 110 kV:n tai jopa 400 kV:n liityntävoimajohto.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja Kainuun lintutieteellinen 

yhdistys on luetellut molemmilla osa-alueilla olevia tärkeitä Natura-alueita, 

pien- ja virtavesiä, sekä muita luontokohteita, joiden arvot tulee yhdistysten 

mukaan turvata. Yhdistykset ovat muistuttaneet, että yhtenä 

maastokautena tehtävät lajistoselvitykset eivät ole kuitenkaan riittäviä, 

koska monella lajilla on runsasta vuosittaista vaihtelua esiintymisessä ja 

runsaudessa. Lisäksi yhdistys toivoo, että tuulivoimahankkeiden 

noudatetaan varovaisuusperiaatetta eli ennalta varautumista epäiltäessä 

toiminnon aiheuttavan vakavaa haittaa terveydelle tai ympäristölle 

varsinkin, jos haitoista ei ole täyttä tieteellistä varmuutta. Yhdistys 
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muistuttaa, että voimaloiden perustaminen kuluttaa energiaa ja 

mineraaleja sekä muuttaa luonnon tilaa ja maisemaa läheltä ja kaukaa 

katsottuna pitkiksi ajoiksi ja toivoo tuulivoimahankkeilta hyvää suunnittelua 

ja sijoittelua. 

Törmänmäen kyläyhdistys on arvioinut, että melulla, välkkeellä, valoilla, 

lapojen liikkeellä ja teiden sekä perustusten ja sähkölinjojen rakentamisella 

on suuri häiritsevä ja pirstova vaikutus alueen eläimistöön ja luontoon. 

Kyläyhdistys on luetellut puistojen alueella havaittuja eläinlajeja.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto on nostanut esille tarpeen arvioida huolellisesti 

hankkeen vaikutukset petolintuihin. 

 

Metsästys 

Pesälän Metsästysseura ry on huolissaan tuulivoimapuiston vaikutuksista 

luontoon ja riistakantaan. Alueella metsästetään hirviä sekä pienriistaa. 

Metsästysseuran mukaan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoverkon alueella 

on suurpetojen reviirialueita. Alueella on tehty havaintoja suurpedoista. 

Hirvivaaran alueella on tehty petolintuhavaintoja. Metsästysseura on 

kiinnittänyt huomiota sopimusehtoihin, jonka mukaan metsästys on 

sallittua alueella, mutta yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus kieltää 

metsästys vuokraamillaan alueilla.  

 

Vesistöt- ja pohjavedet 

Pesälän Metsästysseura ry on katsonut, että tuulivoimaloiden 

rakennusmateriaalien, kemikaalien ja ajoneuvojen polttoaineiden 

vaikutuksien mittakaava pohjavesille ja pintavesille tulee selvittää.  

Kainuun Soten ympäristöterveydenhuolto on katsonut, että pohjavesialueet 

tulee ottaa riittävästi huomioon jatkosuunnittelussa eikä myöskään lähteitä 

tule unohtaa. Pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

tapahtuva maanmuokkaus tai maa-ainesten vaihtaminen voi aiheuttaa 

muutoksia pohjaveteen. Myös teiden rakentaminen ojituksineen sekä 

liikennöinti pohjavesialueen päällä tai yli voi aiheuttaa vaikutuksia. 

Tuulivoimaloiden sijoittamista pohjavesialueelle tai sen välittömään 

läheisyyteen tulee välttää pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi.  

 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Kainuun liitto on tuonut esiin useita tarkennuksia maakuntakaavoituksen 

osalta ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman Tiivistelmässä todetaan, että Puolangan kunnan alueella 

on voimassa Kainuun vaihemaakuntakaava, joka on hyväksytty Kainuun 
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maakuntavaltuustossa 16.12.2019. Kainuun liitto toteaa tarkennuksena, 

että Kainuussa on viisi maakuntakaavaa, joiden voimassa olevat 

maakuntakaava merkinnät ja -määräykset koskevat hankealuetta ja 

ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua.  

Kainuun liitto ehdottaa harkittavaksi YVA-ohjelman 8.3.1 Kainuun 

maakuntakaavat -kohtaan, että kaikki hankealueella voimassa olevat 

maakuntakaavat esitellään ensin ja sen jälkeen tuodaan esille voimassa 

olevat maakuntakaavamerkinnät. Nyt YVA-ohjelmassa on todettu Kainuun 

maakuntakaava 2020. Tämän jälkeen on lueteltu kaikkien voimassa 

olevien kaavojen maakuntakaavamerkinnät, jonka jälkeen on esitelty muut 

voimassa olevat maakuntakaavat. Lukija voi saada virheellisen käsityksen, 

että kaikki luetellut maakuntakaavamerkinnät on osoitettu yhdessä 

maakuntakaavassa, vaikka ne on osoitettu eri kaavoissa.  

YVA-ohjelman 8.3.1 Kainuun maakuntakaavat, Kainuun maakuntakaava 

2020 - kohdassa on virheellisesti Kainuun vaihemaakuntakaavaa 2030 

koskeva teksti. Kainuun liitto pyytää korjaamaan kyseisen kohdan mm. 

Kainuun maakuntakaavan 2020 hyväksymispäivämäärän ja 

lainvoimaiseksi julistamisen päivämäärän osalta.  

Hankealueille ja niiden ympäristöön kohdistuvat maakuntakaavamerkinnät 

on esitetty kattavasti YVA-ohjelmassa luukuun ottamatta maa- ja 

metsätalouskäyttöön tarkoitetut alueet -aluevarausmerkintää M (Kainuun 

maakuntakaava 2020; Kainuun vaihemaakuntakaava 2030). 

Aluevarausmerkintää koskee suunnittelumääräys, joka on tarpeen lisätä 

ohjelmaan muiden maakuntakaavamerkintöjen tapaan:  

”Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen 

pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muut- 

tamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten 

Iuontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviai- 

nesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä 

jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan 

perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja 

yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden 

yhtenäisyyttä ja toimivuutta.”  

Voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden 

rakentamista koskevissa yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan muun 

muassa, että "Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden 

ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimarakentamista, mikäli se ei ole 

merkitykseltään seudullista”. Lausuttavana olevan tuulivoimahankkeen 

alue Hirvivaara-Murtiovaara sijoittuu osittain Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle tv-10 (osa-

aluemerkintä). Koirakangas sijoittuu osittain Kainuun tuulivoimamaakunta- 
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kaavan tuulivoimaloiden alueelle tv-11. Kainuun liitto toteaa, että kaikki 

Kainuun maakuntakaavoituksessa annetut koko maakuntakaava-alueen 

käsittävät yleiset suunnittelumääräykset koskevat molempia hankealueita. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 

asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 

järjestämiseksi.  

Kainuun liitto muistuttaa maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta, 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta ja hyväksyttävästä 

eroavuudesta maakuntakaavassa.   

Niin kuin YVA-ohjelmassa tuodaan esille, Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä 

(Kainuun maakuntavaltuuston päätös 17.6.2019, 5 10). 

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista koskeva kaavaluonnos on ollut 

julkisesti nähtävillä 22.12.2021-31.1.2022. Maakuntakaavaluonnoksessa ei 

ole esitetty muutoksia hankealueille. Tuulivoimaloiden aluetta tv-10 ja tv-11 

laajempien aluekokonaisuuksien soveltuvuutta seudullisesti merkittävään 

tuulivoimatuotantoon on mahdollista arvioida valmisteilla olevan Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen jatkovalmistelun yhteydessä 

yhteensovittaen ja huomioiden myös muut alueen maankäyttömuodot ja -

tarpeet maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisellä tarkkuustasolla. 

Tavoiteaikataulun mukaan Kainuun uusi tuulivoimamaakuntakaava on 

Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymiskäsitteIyssä loppuvuonna 2022 

tai viimeistään keväällä 2023.  

Kainuun liitto esittää YVA-ohjelmaan korjattavaksi, että YVA-ohjelmassa 

todetut Puolangan kunnan alueelle sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat 

kulttuurihistorialliset kohteet tai alueet on osoitettu Kainuun voimassa 

olevassa maakuntakaavassa 2020, ei Kainuun vaihemaakuntakaavassa 

2030.  

Kainuun liitto toteaa tarkennuksena YVA-ohjelman Tiivistelmän-kohtaan 

Kaavoitus, että Kainuun voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan 

tuulivoimaloiden alueiden soveltuvuutta on arvioitu mm. Sisä-Suomen 

tuulivoimaselvityksessä (2011) ja Kainuun maakuntakaavan 

tuulivoimaselvityksen täydennys -selvityksessä (2013).  

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että tuulivoimahankkeen toteutuessa sen 

vaikutuksia seurataan luotettavasti ja pitkäaikaisella seurantamenettelyllä. 

Tarvittaessa on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia lievennetään tai poistetaan. Kainuun liitto korostaa avoimen 

tiedottamisen ja vuoropuhelun sekä eri kanavin viestimisen tärkeyttä 

kaikissa tuuIivoima-aluesuunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa.  
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Maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvät lausunnot 

Arviointiohjelman kappaleessa 8.4 on käsitelty hankealueen läheisyydessä 

olevia maisemia ja kulttuuriympäristöjä. Kainuun museon näkemys on, että 

arvokkaat ja merkittävät kohteet on luetteloitu ohjelmassa pääosin 

asianmukaisesti mutta kappale sisältää muutaman puutteen. 

Kainuun museo on esittänyt yksityiskohtaisia YVA-ohjelman täydennyksiä 

tietoihin. YVA-ohjelman sivulla 79 esitetystä kartasta (Kuva 8–10. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön maakunnallisesti arvokkaat alueet) 

puuttuu Puokiovaaran kylä ja siihen kuuluva Puokiovaaran vaara-alue, 

joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 

kulttuuriympäristöksi (Puolangan kulttuuriympäristöohjelma 2005). 

Puokiovaara sijaitsee noin 10 km länteen Hirvivaara-Murtiovaaran 

hankealueesta. Puokiovaaran vaara-alue tulee lisätä YVA-ohjelman sivulla 

79 olevaan karttaan (Kuva 8–10). Sivulla 80 olevasta taulukosta (Taulukko 

8–4. Hankkeen tuulivoimapuistojen lähialueelle sijoittuvat maiseman ja 

kulttuuriympäristön paikallisesti arvokkaat alueet) puuttuu Väyrylän kylä, 

joka on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kylämaisemaksi (Puolangan 

kulttuuriympäristöohjelma 2005). Väyrylän kylä tulee lisätä sivulla 80 

olevaan taulukkoon (Taulukko 8–4) ja merkitä sivulla 79 olevaan karttaan 

(Kuva 8-10). Sivulla 79 olevasta kartasta (Kuva 8–10. Maiseman ja 

kulttuuriympäristön maakunnallisesti arvokkaat alueet) puuttuu n. 13 km 

päässä Paltamon kunnan alueella sijaitseva paikallisesti arvokas 

perinnemaisema Raappananmäen Etelän laitumet (Paltamon 

kulttuuriympäristöohjelma 2001). Kohde tulee lisätä sivulla 79 olevaan 

karttaan (Kuva 8-10). 

Kainuun Museo muistuttaa, että kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat 

Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja, joten 

muinaisjäännökset tulee huomioida rakentamisvaiheen lisäksi myös 

tuulivoimaloiden ja voimajohdon huolto- ja kunnostustöissä 

tuulivoimapuiston toiminta-aikana.  

Kainuun Museo on lausunnossaan luetellut hankealueille sijoittuvat kiinteät 

muinaisjäännökset ja lausunut, että arkeologinen inventointi on tarpeen 

Koirakankaalle ja Hirvivaara-Murtiovaaran alueelle sekä suunnitellulle 

voimansiirtoreitille.  

 

Asutukseen kohdistuvat vaikutukset  

Pohjois-Suomen aluehallinto virasto (AVI) on lausunnossaan huomioinut, 

että ohjelman mukaan melun- ja varjostuksen yhteismallinnuksia ei tässä 

hankkeessa arvioida tarpeellisiksi tehdä, sillä lähimmät muut 

tuulivoimahankkeet sijaitsevat yli viiden kilometrin etäisyydellä. Vastuualue 
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katsoo, että lähialueen hankealueista Ukonkangas muodostaa tämän 

hankkeen kanssa kolmiomaisen alueen, joiden väliin karttatarkastelun 

perusteella jää asutusta ja loma-asutusta alle viiden kilometrin säteellä 

(kuvat 6-1, 8-4, 8-5, 8-8). Arvioinnin edetessä olisi otettava tarkemmin 

esille, millä etäisyydellä asutus sijaitsee suhteessa näihin hankkeisiin ja 

huomioida mahdolliset yhtäaikaiset melu- ja välkevaikutusalueet. 

Epävarmuustekijät, kuten alueen puuston käsittely ja poisto, on syytä 

huomioida yhteisvaikutuksiin liittyen. Avi muistuttaa, että ääni sekä 

välkevaikutusten yhtäaikainen ilmeneminen samalla alueella voivat 

korostaa ihmisten kokemia yksittäisen tekijän kielteisiä vaikutuksia.  

Arvioinnissa on syytä tunnistaa tällaiset alueet sekä esittää ne 

havainnollisesti kartalla. Yleisesti vaikutustyyppikartoilla on syytä esittää 

havainnollisesti häiriintyvät kohteet. 

Avin mukaan, on syytä huomioida loma-asuntojen käyttö virkistykseen ja 

lepoon. Loma-asuntojen vaipan ääneneristävyys voi olla usein alhaisempi 

kuin vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetuissa pientaloloissa. Arvioinnissa 

tulisi huomioida Suomessa arvioituja pientalojen ääneneristävyyslukuja 

ympäristömelua vastaan (taajuuksilla 5–5000 Hz). Luvut antaisivat yleisesti 

paremmin suuntaa mahdollisista vaikutuksista, jos häiriintyvät kohteet 

sijoittuisivat lähelle tuulivoima-aluetta, varsinkin jos häiriintyvät kohteet 

sijoittuvat tuulivoimamelun (asetus 1107/2015) ulkomelutason ohjearvojen 

lähialueille. 

Avi myös muistuttaa, että koska (ohjelmavaiheessa) sähkönsiirto ja siihen 

liittyvien vaikutustarkastelujen valmistumisajankohta ei ole selvillä, on 

huolehdittava, että asukkaille jää tarpeeksi aikaa perehtyä tähän osaan 

suunnittelua. 

Kainuun Soten ympäristöterveydenhuolto on lausunut laajasti 

tuulivoimapuistojen melu- ja välkevaikutuksista. Kainuun Sote on katsonut, 

että tuulivoimaloiden valojen käyttö ja käyttäytyminen tulee edellyttää 

sellaiseksi, että ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten 

esim. vilkkuvat valot, minimoidaan käytettäväksi vain silloin, kun se on 

välttämätöntä esimerkiksi lentoliikenteen vuoksi. Melu- ja välkevaikutukset 

tulee tuulivoimaloiden sijoittelussa ottaa huomioon vaikutuksia arvioitaessa 

ja varsinkin mikäli tuulivoimaloiden koko (teho, korkeus ym.) tulee 

muuttumaan aiemmin selvitetyistä, tällöin mallinnukset on tehtävä 

uudestaan. Alueilla vallitsevat tuulen suunnat ovat etelä-lounaasta eli 

asutusta kohti varsinkin Hirvivaara-Murtiovaaran alueella. Meluhavaintoja 

on todettu jopa 6 - 8 kilometrin etäisyydellä jo toiminnassa olevista 

tuulivoimaloista. Melu- ja välkevaikutusten osalta on arvioitava 

yhteisvaikutukset mallinnusten perusteella muiden tiedossa olevien 

hankkeiden kanssa. Lähimpänä on sijoittumassa Ukonkankaan tuulivoima-

alue 3,5 kilometrin etäisyydelle, jolloin yhteisvaikutuksia on mahdollista 

syntyä. Kainuun Sote ympäristöterveyden huolto pyytää huomioimaan 
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tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden (300 m), joka voi vahvistaa 

vaikutuksia asutukselle, sen sijoittuessa useamman tuulivoima-alueen 

väliin. Arviointityön edetessä on suunnittelussa voitava poistaa ne 

voimalat, jotka vaikutustarkastelun perusteella eivät ole toivottavia. 

Kainuun Sote on katsonut, että arviointiselostuksessa tulee 

melumallinnuksen tulokset esittää havainnollisesti karttapohjalla siten, että 

melulle altistuvat kohteet (vakituinen ja loma-asutus) on myös merkitty 

selkeästi näkyviin. Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa, että 

hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava melun ohje- 

ja tavoitearvoja (Vna 1107/2015, STMa 545/2015). On huomattavaa, että 

sisämelun suhteen ei ole kyseessä ohjearvo, vaan toimenpideraja.  

Kainuun Sote ympäristöterveyden huolto on pyytänyt huomioimaan 

rakentamisaikaisen liikenteen ja maa-ainestenoton pöly- ja 

meluvaikutuksia tulevissa ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä 

selvityksissä. Kainuun Sote on muistuttanut, että maa-ainesten ottaminen 

alueelta vaatii myös maa-aineslain mukaisen luvan. 

Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että samanaikaisesti 

toteutettavassa kaavoituksessa ja tuulivoima-alueiden suunnittelussa 

tarkastellaan huolellisesti ihmisten elinympäristöön sekä terveyteen ja 

viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia.   

Kainuun Soten ympäristöterveydenhuollon mukaan tuulivoimaan/-

voimaloihin liittyvät vaikutukset koetaan asukkaiden toimesta aina 

merkittäviksi, vaikka haitallisia vaikutuksia pyritään hallitsemaan ja 

lieventämään. Kainuun Sote pyytää huomioimaan, että terveysvaikutuksia 

voi syntyä, vaikka mittaustulokset ja mallinnukset osoittavat ohje- tai raja-

arvojen vähäisen alittumisen. 

Ympäristöterveyden huolto vaatii, että arvioinnin tueksi ja asukkaiden 

kuulemiseksi laadittava asukaskysely on toteutettava riittävän laajana ja 

kyselyyn on otettava mukaan myös muualla asuvia kiinteistöjen omistajia. 

Toteutettavan kyselymäärä 300 kpl ei pidetä riittävänä, koska on kyse 

kahdesta lähekkäisestä alueesta ja kolmas (Ukonkangas) sijoittuu 3,5 

kilometrin etäisyydelle Hirvivaara-Murtiovaaran alueesta.   

Törmänmäen kyläyhdistys ry on katsonut, että kylää ei huomioida 

asianmukaisesti ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Lausunnon 

mukaan Törmänmäen kylään on luettu kuuluvaksi myös Kallion, Tulijärven, 

Karhumäen ja Ketokylän kyläkulmat, Paakanan seutu ja Heiluanjärvi. 

Kainuussa kylärakenne on perinteisesti ollut verkkomainen, jolloin osa 

paikallisasutuksesta sijoittuu lähelle tuulivoimapuistoja. Kyläyhdistys on 

katsonut, tuulivoimaloista on aiheutumassa Törmänmäen alueella 

naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, joka edellyttää 

naapuruussuhdeperusteista ympäristölupaa seudun tuulivoimahankkeille.  
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Törmänmäen kyläyhdistys on arvioinut, että alueen kiinteistöjen arvo 

laskee tuulivoimapuistojen myötä ja hankkeet merkitsevät tulonsiirtoa 

lähialueen kiinteistönomistajien kustannuksella tuulivoimayhtiölle, kunnalle 

verotulojen kautta ja muutamille maanomistajille vuokratulojen kautta. 

Yhdistyksen mukaan YVA -suunnitelmasta puuttuu selvitys, kuinka 

kiinteistöjen arvon lasku kompensoidaan vaikutusalueen 

kiinteistönomistajien enemmistölle. 

 

Tietoliikenne- ja viestintäyhteydet 

Elisa Oyj on pyytänyt huomioimaan hankkeesta aiheutuvat 

tietoliikennehaitat. Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj ovat lausuneet, että 

vaikutusalueelle ei voida jatkossa rakentaa radiolinkkijärjestelmää. 

Digita Oy on todennut lausunnossaan, että tuulipuistot voivat aiheuttaa 

merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ennen kaikkea radio- ja tv–

lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja 

lomarakennuksissa. Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten 

vaaratiedotteiden välityskanavana, joten sillä voi olla vaikutusta yleiseen 

turvallisuuteen. Lausunnon mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset 

turvallisuuteen tulisi ottaa huomioon vaikutustenarvioinnissa myös tv-

vastaanottoon liittyvien haittojen takia. Digitan mukaan antennitelevision 

vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi on erittäin tärkeää tutkia 

suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen 

tuulivoimalan ennen sijaintipäätösten tekemistä. Digita on myös 

tähdentänyt, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana 

on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä 

niidenkustannuksista. 

Suomen Erillisverkot Oy on lausunut, että Hirvivaara-Murtiovaaran alueen 

hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-

operaattoripalvelut liiketoimintaan. Koirakankaan alueella on mahdollisesti 

häiritseviä tuulivoimaloita.  Koirakankaan osalta yhtiö tarvitsee tarkempaa 

lausuntoa varten koordinaatit tuulivoimaloittain. 

Liikenne ja viestintävirasto Traficom on lausunnossaan muistuttanut, että 

tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon 

tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on 

monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun 

maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa sekä matkaviestinverkkojen 

kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmän toimivuus 

edellyttää etäisyyttä tuulivoimaloihin ja radiolinkin toiminta edellyttää täysin 

esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä. Sähköisen 

viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Olisi tärkeä 

varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat 

myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin muutoksilla 
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tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen 

radiojärjestelmien toimintaan. Jo olemassa olevia TV- ja 

radiolähetysasemia ja raskaita, 200 - 300 metrin korkuisia mastoja ei voida 

siirtää.  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on katsonut, että eri osapuolten tulisi 

tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä 

valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille 

aiheudu tai että ne ovat poistettavissa. On suositeltavaa, että 

tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin 

radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä 

on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien 

käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida 

tuulivoimahankkeesta. 

Pesälän metsästysseura ry on katsonut, että ympäristövaikutusten 

arviointiohjelmassa ei ole riittävällä tavalla selvitetty tuulipuistojen 

vaikutusta GMS -verkon ja GMS-paikantimien toimivuuteen. 

 

Vaikutukset säätutkaan 

Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistojen alueet sijaitsevat yli 

20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta, näin ollen Ilmatieteen 

laitoksella ei ole lausuttavaa tuulivoimapuistojen YVA – ohjelmaan. 

 

Reitit ja liikenne 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen antamassa 

lausunnossa on ohjeistettu, että YVA-selostuksessa liikennemäärät, 

suunnitellut rakentamisen aikaiset muut kuljetusreitit sekä uudet ja 

parannettavat tieosuudet on hyvä esittää selkeinä karttaesityksinä. 

Erikoiskuljetusreittien osalta kartassa olisi hyvä esittää tienumerot. 

Väyläviraston mukaan liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-

ohjelmassa riittävällä tasolla.  

Väylävirasto muistuttaa, että tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa 

liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston Tuulivoimalaohjeessa 

(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden 

sijoittamisessa. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys on voimalan 

kokonaiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien.  

Lisäksi tuulivoimalahankkeen suunnittelun aikana on riittävän ajoissa 

kiinnitettävä huomiota tuulivoimalan osien varastointiin ja kuljetusreittien 

selvittämiseen. Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. 

Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.  
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Väylävirasto muistuttaa myös, että voimaloiden osien kuljetuksia varten 

maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä ajoin 

ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten 

tasoliittymien ym. parantamistoimille, kuten tasoristeyskansien 

vahvistamiselle ja leventämiselle todetaan tarvetta, toimenpiteet 

suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä 

koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista 

siirtoa sekä liittymien avartamista. Asian osalta tulee olla yhteydessä 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteiden kunnossapidon 

aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-

keskus. Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä 

tai haittaa maanteiden käyttöä. Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja 

johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä 

ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. 

Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa 

Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston 

ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä 

johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 

(LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että 

uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. Ensisijaisesti 

tuulivoimalakuljetukset tulisi suunnitella muuta reittiä kuin rautatien 

tasoristeysten kautta. Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden 

rakentamisaikaisen liikenteen johdosta merkittävästi tai sen käyttötarkoitus 

muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön 

oikeuttava Väyläviraston lupa.   

Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen 

kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille. Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus täsmentää, että lisäksi arvioinnissa tulee 

huomioida liikennevaikutukset sähkönsiirtoreittien kanssa risteävillä 

yleisillä teillä.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan arvioitaviin 

liikennevaikutuksiin on syytä sisällyttää hankkeen edellyttämien kuljetusten 

vaikutukset alueelle johtavan tiestön ja siltojen kantavuuteen ja 

mahdollisiin vahvistamis- ja parantamistarpeisiin sekä mahdolliset 

liittymien ja kaarteiden kohdalla ilmenevät leventämistarpeet. Liikenteen 

vaikutuksissa on hyvä huomioida myös kuljetusreittien varrelle sijoittuvaan 

asutukseen kohdistuvat vaikutukset, kuten melu, tärinä ja pöly. 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan muiden 

lähialueen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa on hyvä 

selvittää myös yhteisvaikutukset liikenteeseen sekä kuljetuksiin 

käytettävään tieverkkoon, mikäli hankkeiden rakentaminen voi tapahtua 

samanaikaisesti. 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on huomauttanut, että arviointiohjelman 

kohdassa 7 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat, tulee huomioida 

mahdolliseen tieverkon parantamiseen maanteiden osalta tarvittavat 

suunnittelu- ja työluvat. Suunnittelulupaa haetaan Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselta. Erikoiskuljetusluvissa, kaapeli- ja sähköverkon 

sijoittamisessa tiealueelle sekä maantiehen liittyvien tieliittymien 

rakentamisessa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että Pohjois-Pohjanmaan 

liitto on laatimassa liikennöitävyysselvitystä Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille. Selvityksen on 

määrä valmistua syyskuussa 2022. Liikennöitävyysselvityksen tulokset 

tulee huomioida hankkeen kuljetuksia suunniteltaessa. 

 

Sähkönsiirto 

Fingridin näkemyksen mukaan tuulivoima-alueen kantaverkkoon 

liityntäpisteenä pitäisi tarkastella Nuojuankangasta tai vaihtoehtoisesti 

Turkkiselän itäpuolelle suunniteltua uutta sähköasemaa 

(investointisuunnitelmassa toteutus vuonna 2030). Kokoluokaltaan yli 250 

MW kokonaistehon tuulivoima-alue edellyttää liityntää 400 kV 

sähköasemalle. Yhtiö muistuttaa, että muiden kuin Fingrid Oyj:n 

omistamien voimajohtojen osalta, tulee pyytää erillinen lausunto 

voimajohtojen omistajilta. Fingrid Oyj on myös pyytänyt mahdollisuutta 

lausua hankkeesta myös myöhemmässä vaiheessa ja pyytänyt 

lähettämään tietoa hankkeen etenemisestä. Lausunnossa on muistutettu 

myös, että kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka 

on esitetty Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE), jonka lisäksi 

voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset 

(VJV). 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen mukaan 

sähkönsiirtoreittivaihtoehtoja olisi hyvä olla useampia kuin ohjelmassa 

esitetty yksi kappale, varsinkin koska Turkkiselän sähköasemaa ei ole 

vielä rakennettu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus huomauttaa myös, että 

Vaalan Turkkiselän tuulivoimahanke kumottiin Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudessa, joten YVA-selostuksessa tulee esittää myös vaihtoehtoisia 

tapoja liittää kyseinen hanke sähköverkkoon.  

Kainuun Liitto muistuttaa, että sähkönsiirron maakuntakaavallisia 

edellytyksiä on mahdollista arvioida käynnissä olevan 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä yhteensovittaen ja 

huomioiden myös muut alueen maankäyttömuodot ja -tarpeet 

maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisellä tarkkuustasolla. 
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Pesälän metsästysseura ry:n mukaan myös Ukonkankaan tuulivoimalan 

vaikutukset kyseessä oleviin hankkeisiin pitää huomioida kaikissa 

selvityksissä. 

Kainuun Soten ympäristöterveydenhuolto on katsonut, että tuulivoima-

aluevarausten yhteisvaikutukset tulee selvittää terveysvaikutusten osalta. 

Vaikutusalueen laajuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta tulee 

laajentaa riittävän kauas, kun otetaan huomioon muiden hankkeiden 

läheisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. Kainuun Sote muistuttaa, että 

useat lähekkäiset tuulipuistot voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia 

maisemaan, ääneen, välkkeeseen, lajistoon, luontoarvoihin sekä 

turvallisuuteen. Lähekkäisten hankkeiden yhteisvaikutukset tulee selvittää 

uuden hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta haitallisilta 

kerrannaisvaikutuksilta vältytään.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan Koirakankaan ja 

Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimahankkeen yksi todennäköisistä 

merkittävistä vaikutuksista aiheutuu yhteisvaikutuksista muiden läheisten 

tuulivoima-alueiden ja näiden sähkönsiirtoratkaisujen kanssa. Liiton 

mukaan yhteisvaikutukset ulottuvat myös maakuntarajojen yli Pohjois-

Pohjanmaalle. Pohjois-Pohjanmaan liitto nostaa esille tarpeen arvioida 

hankkeen yhteisvaikutukset maisemaan, erityisesti valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sekä 

sähkönsiirtokapasiteetin riittävyyteen. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja 

ilmastovaihemaakuntakaavan luonnokseen on täydennetty yleisiä 

tuulivoiman suunnittelumääräyksiä sähkönsiirron osalta siten, että 

”lähekkäin sijoittuvien tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon on 

ensisijaisesti keskitettävä samaan tai olemassa olevaan johtokäytävään ja 

yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon hankealueiden 

kanssa”.  

Kainuun liitto pitää tärkeänä ja korostaa, että tuulivoimahankkeen 

ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeiden 

yhteisvaikutukset mm. asutuksen ja maisema- vaikutusten osalta voimassa 

olevassa tuuIivoimamaakuntakaavassa annettujen yleismääräysten 

mukaisesti.  

Törmänmäen kyläyhdistys on lausunut, että eri tuulivoimahankkeita on 

arvioitava kokonaisvaikutusten kannalta, mutta Koirakankaan YVA-

suunnitelmassa ei ole esitetty menetelmiä, aineistoja ja kriteerejä, millä 

tavalla tämä kokonaisarviointi vaikutuksista muun muassa luonnon 

pirstoutumiseen, luonnon monimuotoisuudelle, ihmisten elinkeino- ja 

vapaa-ajan toiminnalle, asuntojen käytölle ja arvolle, pohjavesille, 

ilmastopäästöihin, kierrätettävän ja ongelmajätteen määrälle sekä melun 

määrälle tullaan suorittamaan. 
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Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet 

Useissa mielipiteissä vastustettiin tuulivoimapuistoja kärkevästi. 

Arviointiohjelmasta annetuissa mielipiteissä tuodaan esille hankkeen koko 

ja että hankkeilla on yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimapuistojen kanssa. 

Mielipiteissä ilmaistaan mahdollisia haittoja luontoon, maisemaan ja 

ihmisiin suhteessa asutukseen ja virkistysmahdollisuuksiin. Hankkeen 

vaikutuksia metsästykselle, virkistykselle ja matkailulle pidetään 

haitallisena ja vaikutuksia maisemaan ja luontoon pidetään merkittävänä.  

Mielipiteissä tuotiin esille runsaasti alueen luonnonolosuhteisiin ja 

eliölajistoon liittyvää tietoa. 

Kylien ja asutusten sijaintia suhteessa tuulivoimapuistoihin korostettiin. 

Alueen erämaisten ominaispiireiden koettiin häviävän tuulivoimaloiden 

myötä. Mielipiteissä muistutettiin, että useat alueen kylistä ja 

asutuskeskittymistä sijaitsevat alueilla, joihin tuulivoimapuistot tulisivat 

näkymään. Mielipiteissä muistutettiin, että kartoilla tulisi asutuksen 

suhdetta tuulivoimapuistoihin tarkastella paremmin.  

Monissa mielipiteissä oli huolena kiinteistön arvon lasku tuulivoimapuiston 

myötä. Lisäksi tuulivoimaloiden lavoista epäiltiin lähtevän runsaasti 

mikromuovipäästöjä. Huolena olivat myös tuulivoimaloiden myös melu- ja 

välkehaitat, joiden selvittämistä mallinnuksin katsottiin tarpeelliseksi. 

Mielipiteissä muistutettiin, että loma-asunnoissa on vähäisempi 

äänieristävyys kuin vakituisessa asutuksessa. Maanpinnanmuodoista 

johtuvan kaikuilmiön katsottiin myös lisäävän melun määrää tietyillä 

alueilla. Yhdessä mielipiteessä pyydettiin arvioimaan tuulivoimaloiden 

vaikutuksia laiduntavaan karjaan. 

Eräässä mielipiteessä esitettiin, että metsähallitus lunastaisi 

hankealueiden lähelle olevan mielipiteen esittäjän hallussa olevat 

asuinrakennukset ja keskeyttäisi vuokrasopimuksen, koska hanke 

vähentäisi kiinteistön virkistysarvoa. 

Yhdessä mielipiteessä kritisoitiin hankkeesta järjestettävän loma-

asukkaiden yleisötilaisuuden ajankohtaa, joka oli sama kuin paikallisen 

kyläyhdistyksen kokousaika. 
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6  YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA 

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot 

Arviointiohjelmassa on tuotu pääosin riittävällä tavalla esille 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 

3 §:n 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista 

toteuttamisvaihtoehdoista sekä liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Sähkönsiirron osalta on suositeltavaa esittää lisävaihtoehto ja tarkentaa 

sähkönsiirtoreittejä. Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin useita 

tarkennuksia ja lisäyksiä ohjelmaan, jotka tulee huomioida tämän 

lausunnon lisäksi soveltuvin osin selostusvaiheessa.   

Yhteysviranomainen muistuttaa, että ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa tulee olla tuulivoimaloiden mahdolliset paikat selvillä 

tarkasti. 

Tausta, tavoitteet ja tekninen kuvaus 

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on vastata osaltaan niihin 

ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin 

sitoutunut. Arviointiohjelmassa on katsottu, että hanke edistää Suomen 

energiaomavaraisuutta ja vahvistaa energiahuoltoa. Ohjelmassa on 

kerrottu millaisiin kansainvälisiin, aluepoliittisiin ja paikallisiin ohjelmiin ja 

strategioihin tuulivoimahanke liittyy. Suomen tuuliatlaksen mukaan 

hankealueet soveltuvat tuulisuuden perusteella tuulivoiman tuotantoon.  

Arviointiohjelmassa on selostettu hankkeen vaikutuksia työllisyyteen ja 

yritystoimintaan ja tuotu esille hankkeen vaikutuksia kuntatalouteen. 

Arviointiohjelmassa on esitetty tuulivoimaloiden rakennekuvaus ja alustava 

sijoittuminen kartalla. Tuulivoimaloiden maankäyttötarve on kuvattu 

realistisesti. Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoreittien rakentamista kuvataan 

käyttäen apuna sanallisen kuvauksen lisäksi valokuvia ja piirroksia. 

Arviointiohjelmassa on esitetty myös tuulivoimaloiden huoltoon ja käytöstä 

poistoon liittyviä asioita.  

Huoltotietieverkoston ja alueelle liikennöinti on selostettu 

arviointiohjelmassa. Tuulivoimaloiden huoltoteinä pyritään käyttämään 

alueella valmiina olevia teitä. Tuulivoimaloiden osia joudutaan 

kuljettamaan tieliikenteessä erikoiskuljetuksina.  

Lausuntojen ja mielipiteet huomioon ottaen yhteysviranomainen pyytää 

hankevastaavaa kiinnittämään huomiota tulevassa ympäristövaikutuksen 

arviointiselostuksessa karttojen laatuun ja selkeyteen. Kartat kannattaa 

sijoittaa arviointiselostuksessa tekstin alkuun. Sähkönsiirtoreitit tulee 

esittää selkeinä karttoina, siten että kartan taustalla on maastorasteri sekä 

ilmakuva. Yksittäisten asuin- ja lomarakennusten ohella hankealueiden 
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ympärillä olevien asutuskeskittymien ja kylien sijainti tulee ilmetä kartoilla 

suhteessa tuulivoimapuistoihin ja sähkönsiirtoreitteihin. Karttaesityksissä 

kannattaa huomioida, että kainuulaisten kylien asutuksen sijoittuminen 

ilmenee paikoin verkostomaisesti, eivätkä kylät näin ollen erotu Suomen 

ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenne -aineistosta tehdyllä kartalla. 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat 

Arviointiohjelmassa on tuotu esille YVAA (277/2017) 3 § kohdan 3 

edellyttämät tiedot tarvittavista luvista ja suunnitelmista sekä niihin 

rinnastettavat päätökset.  

Lisäyksenä yhteysviranomainen muistuttaa, että hankkeen toteuttaminen 

edellyttää todennäköisesti maa-aineslain mukaista ottamislupaa, mikäli 

hankkeen yhteydessä joudutaan ottamaan maa-ainesta muualta kuin 

rakentamisen yhteydessä.  

Liittyminen muihin hankkeisiin 

Hankealueiden ympärillä on 30 km säteellä 12 tuulivoimapuistoa, joista 

osa on jo saanut luvan, mutta osa vasta YVA-vaiheessa ja osa 

suunnitteilla. Muiden tuulivoimapuistojen sijainti suhteessa Koirakankaan 

ja Hirvivaaran-Murtiovaaran alueeseen on esitetty kartalla. Näistä 

Ukonkankaan hankealue sijoittuu taulukon 6-1 mukaan vain 3,5 kilometrin 

päähän Hirvivaara-Murtiovaaran hankealueesta.  

Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä on otettu kantaa eri hankkeiden 

yhteisvaikutuksiin. Yhteisviranomainen kannustaa laatimaan 

yhteisselvityksiä muiden lähialueen tuulivoimatoimijoiden kanssa 

yhteisvaikutusten selvittämiseksi. 

Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin, ohjelmiin ja menettelyihin 

Hankealueille on vireillä osayleiskaavojen laatiminen, joita voidaan käyttää 

suoraan rakentamista ohjaavana osayleiskaavana maankäyttö- ja 

rakennuslain (32/1999) 77 a §:n ja 44 §:n mukaisesti. Lisäksi Kainuun 

liitossa on vireillä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen. 

Ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Arviointiohjelmassa on esitetty varsin kattavasti ja selkeästi luonnon 

ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi.  Luontoon kohdistuvien 

vaikutusten arviointiin on myös saaduissa palautteissa kiinnitetty paljon 

huomiota. Yhteysviranomainen toteaakin, että luontoarvojen selvittämiseen 
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ja hankkeen luontovaikutusten arviointiin on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota. Lausunnoissa ja mielipiteissä on tullut tietoa mm. hankealueen 

lajistosta, jota arvioinnissa voidaan hyödyntää.  

Luonnonvarakeskus on todennut lausunnossaan, että kanalinnuilla on 

voimakkaat vuosien väliset vaihtelut kannansuuruudessa, joten 

laskentojen toteuttaminen vain yhtenä vuonna saattaa antaa väärän kuvan 

alueen merkityksestä lisääntymisympäristönä. Luontoselvityksissä ei 

myöskään tulisi jättää kartoittamatta tavanomaisia metsäkohteita, jotta 

kokonaiskuva alueen linnustosta ei jäisi erityiskohteiden varaan. Luke 

suosittelee direktiivilajien asuttamilla alueilla kohdennettua 

maastolaskentaa, jotta vaikutusten arvioinnissa olisi näiden lajien osalta 

käytössä mahdollisimman realistinen ja ajantasainen aineisto. 

Yhteysviranomainen toteaa, että kanalintukannoista ja soidinpaikoista on 

pyrittävä saamaan mahdollisimman kattava tieto, jotta vaikutukset voidaan 

arvioida luotettavasti. Perusteltua on myös arvioida, miten uudet 

voimajohdot ja johtoalueiden laajennukset vaikuttavat metsäkanalintuihin. 

Voimajohdot voivat vaikuttaa paikallisesti kanalintuihin merkittävämmin 

kuin tuulivoimalat. Metson soidinpaikkojen lisäksi teeren soitimet on myös 

pyrittävä selvittämään, jotta ne voidaan ottaa hankkeen suunnittelussa 

huomioon.  

Arviointiohjelmassa on todettu, luontovaikutusten osalta lähialueiden 

muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti 

linnuston kannalta.  Yhteysviranomainen on luonnonvarakeskuksen 

kanssa samaa mieltä, että direktiivilajien asuttamilla alueilla muun 

tuulivoimarakentamisen ja maankäytön yhteisvaikutus on otettava 

huomioon kaikkien kyseisten lajien elinmahdollisuuksien muutoksiin ja 

ekologisiin käytäviin. 

Yhteysviranomainen katsoo, että luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien 

lisääntymispaikat on tarpeellista selvittää tiedossa olevien ja 

potentiaalisten elinympäristöjen lisäksi, jos on mahdollista, että ne voisivat 

hävitä tai niihin kohdistuisi heikentäviä toimenpiteitä luonnonsuojelulain 

49.1 §:n tarkoittamalla tavalla.  Liito-oravan osalta on perusteltua 

tarkastella voimajohtokäytävien osalta myös liito-oravien kulkuyhteyksiä 

elinpiirien välillä. Leveät voimajohtoalueet voivat haitata mm. lajin 

liikkumista elinpiiriltä toiselle.  

Arviointiohjelmassa on mainittu, että hankealueelta selvitetään 

uhanalaisten lajien esiintymispaikat. Alueella voi esiintyä rauhoitettuja 

kasvilajeja, joiden esiintyminen hankkeen vaikutusalueella on erityisen 

tärkeää selvittää, koska esiintymien mahdollinen hävittäminen edellyttää 

luonnonsuojelulain hävittämiskiellosta poikkeamista.  Suojeltujen lajien 

osalta yksityiskohtaisemmat selvitykset tulee olla salassa pidettäviä. 
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Tuulivoimapuiston rakentaminen muuttaa merkittävästi alueen 

maankäyttöä. Metsätalousvaltaiselle alueelle rakennetaan paljon uutta 

infrastruktuuria, joka pirstoo yhtenäisiä luonnonalueita, mikä on tuotu esille 

lausunnoissa ja mielipiteissä.  Vaikutusten arvioinnissa pirstoutumisen 

vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja arvioida sen 

merkittävyyttä sekä lajiston, luontotyyppien että luonnonmonimuotoisuuden 

näkökulmasta. Luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen osalta erityistä 

huomiota tulee kiinnittää ekologisten yhteyksien turvaamiseen sekä  

tuulivoimapuiston sisällä että  niiden  toiminnalliseen jatkuvuuteen puiston 

ulkopuolella. Ekologiset yhteydet muodostuvat pääasiassa luonnontilaisten 

suo- ja metsäkohteiden ja virtavesien muodostamasta verkostosta.   

 

Vaikutukset pohjavesiin ja pintavesiin 

Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Laajakankaan pohjavesialue, 

joka sijaitsee noin 0,6 kilometrin etäisyydellä Hirvivaara-Murtiovaaran 

eteläpuolella. Koirakankaan aluetta lähin pohjavesialue on 

Paakananharjun pohjavesialue, joka sijaitsee noin 0,15 kilometrin 

etäisyydellä alueen eteläpuolella. Koska pohjavesialueet sijaitsevat melko 

lähellä hankealuetta, voi pohjavesiin kohdistua epäsuoria vaikutuksia, 

mikäli maa-ainestenottomäärät kasvavat kyseisillä pohjavesialueilla 

hankkeen takia. 

Yhteisviranomainen muistuttaa, että lähteiden ja pienvesien kartoitus 

alueella on tärkeää. Tuulivoimalat tulee sijoittaa riittävän etäälle 

pienvesistä ja lähteistä, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Mikäli lähteiden ja pienvesien luonnontila uhkaa vaarantua, tulee 

toimenpiteelle hakea poikkeuslupaa aluehallintoviranomaiselta. (Vesilaki 

587/2011, 2 luku 11 §) 

Yksityisten kaivojen ja muiden talousveden ottopaikkojen vedenlaatu on 

myös turvattava hankkeen yhteydessä, mikäli hankealueille ja niihin 

liittyvien rakentamispaikkojen lähelle kaivoja sijoittuu.  

 

Vaikutukset luonnonvaroihin 

Mikäli tuulivoimaloita ja alueen tiestöä rakennetaan, joudutaan 

todennäköisesti lisäämään maa-ainesten ottoa paikallisesti. Kainuun ELY-

keskuksen näkemys on, että on tarpeellista arvioida selostusvaiheessa 

hankkeissa tarvittavia maa-ainesten ottomääriä ainakin yleisellä tasolla. 

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että hankkeessa maa-aineksia 

pyritään ottamaan muualta kuin pohjavesialueilta ja arvokkaaksi 

luokitelluilta moreenialueilta.   

Yhteysviranomainen tuo lisäksi esille, että arviointisuunnitelmassa olisi 

suositeltavaa tarkastella sitä, missä määrin maanrakentamisessa voitaisiin 
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hyödyntää kierrätysmateriaaleja hanketta varten irrotettavan luonnon maa- 

tai kiviaineksen sijasta.  

KAHINA hanke on tuottanut Puolangan kunnalle laskumallin, jonka 

pohjalta voidaan arvioida tuulivoimalahankkeiden raaka-ainevirtoja. Nämä 

laskelmat voivat tarjota laskennallista tietoa hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointiin luonnonvaroihin kohdistuvan vaikutuksen 

osalta. 

 

Ilmastovaikutukset 

Ympäristövaikutustenarviointiohjelmassa Ilmaston nykytila on kuvattu 

kattavasti ja hyvin.   

Päästöjen vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida tuulivoimahankkeen 

elinkaarellisia päästöjä sekä arvioida tuulivoimahankkeen kompensoivia 

vaikutuksia. Näitä arvioita tulee tarkastella alueellisiin päästöihin, ja sitä 

kautta arvioida päästöjen merkittävyyttä alueellisiin tavoitteisiin. 

Ilmastovaikutukset selvitykset kattavat näiden lisäksi vaikutukset 

hiilinieluihin sekä sopeutumisen ilmastonmuutokseen. Ilmastovaikutukset 

arvioidaan kokonaisuutena sähkönsiirto mukaan lukien. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeät laskentaperusteet ja käytetyt 

tietolähteet.   

Hankkeen elinkaaren lopun maisemoinnin tarpeet tulee myös huomioida. 

Hankkeen vaikuttavuutta hiilinieluihin ja -varastoihin tulee arvioida 

alueellisesti. Ilmastovaikutusten kokonaisarvion kannalta olisi suotavaa, 

että arvioinnissa tuotaisi esiin kokoava tietoa eri maankäyttöluokkien pinta-

alan raivaustarpeista sekä maaperän ja metsien hiilinielujen ja -varastojen 

vähentymisestä.   

Yhteysviranomainen muistuttaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää 

ilmastovaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaperusteet ja -menetelmät 

sekä tietolähteet.  Yhteysviranomainen näkee myös hyvänä, että ilmasto ja 

ilmanlaatu kappaleet käsitellään erikseen.  

Hankkeen tulee sopeutua ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja 

riskeihin. Riskit ja sopeutuminen tulee arvioida ja perustua skenaarioihin. 

Selostusvaiheessa tulee esittää ne skenaariot, joiden pohjalta 

sopeutumista ja riskejä arvioidaan. Lisäksi selostuksessa on hyvä tuoda 

esiin keskeisiä sopeutumisen toimenpiteitä. Esimerkiksi sateisuuden riskit 

muuttuvalle maankäytölle.  

Puolangan kunta on mukana KAHINA-hankkeessa, jossa Syke on 

tuottanut Puolangan kunnalle ympäristölaajennetun panos-tuotosmalli 

uusiutuvien energialähteiden käyttöönotosta elinkaaristen talous- ja 

ympäristövaikutusten arviointiin. Nämä arvioit voivat tarjota laskennallista 
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tietoa ympäristövaikutusten arviointiin ilmastovaikutusten sekä 

luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutusten osalta.  

Yhteysviranomainen pyytää lisäksi tarkentamaan selostusvaiheessa 

seuraavat asiat arviointiohjelmassa (kohta 3.1) mainittuihin hankkeeseen 

liittyviin kansainvälisiin ja kansallisiin ilmasto- ja energiapoliittisiin 

strategioihin:   

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjasi vuoteen 2020 saakka kansainvälisesti YK:n 

ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja 

energiapaketti.  

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2019 vihreän kehityksen ohjelman 

(European Green Deal), jossa esitellään keinot, joilla ilmastoneutraalius 

saavutetaan. Eurooppalainen ilmastolaki astui voimaan kesällä 2021. 

Ilmastolain myötä ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä ja 

vuoden 2030 vähintään 55% päästövähennystavoite ovat laillisesti sitovia.   

1.7.2022 astui voimaan uusi ilmastolaki, jossa päivitettiin ilmastopoliittinen 

suunnittelujärjestelmä. Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä koostuu 

ilmastolain mukaisista pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, 

keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta ja 

sopeutumissuunnitelmasta, maankäyttösektorin suunnitelmasta sekä 

erillisestä energia- ja strategiasta.  

-Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpano on 

alkanut. Eduskunta ottaa kantaa suunnitelmaan syksyllä 2022.   

-Valtioneuvosto lähetti 30.6.2022 uuden kansallisen ilmasto- ja 

energiastrategian selontekona.  

- Valtioneuvosto hyväksyi ja antoi eduskunnalle selonteon 

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8. heinäkuuta 2022.   

-kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian, vuonna 2014 

päivitetty vuoteen 2022 ulottuva kansallinen suunnitelma 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.   

Hankkeen seuraavissa vaiheissa on hyvä huomioida uuden ilmastolain 

suunnittelujärjestelmän uudet suunnitelmat. Lisäyksenä hankkeen 

kansallisiin tavoitteisiin ehdotetaan lisättävän kiertotalouden strategista 

ohjelma.   

Kansainvälisten ja kansallisten tavoitteiden lisäksi Kainuulla on omat 

ilmastotavoitteet, nämä on määritetty Kainuu ohjelmassa 2022–2025. 

Kainuu ohjelmassa tavoitteena on, että vuonna 2025 

kasvihuonekaasupäästötaso on 500 kt CO2-ekv ja vuoden 2040 

tavoitteena on laskea päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta. Kainuu 

ohjelmassa on määritetty myös tavoitteet hiilinieluille.   
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

YVA-ohjelmaan on koottu Kainuun maakuntakaavan mukaisia toimintoja ja 

merkintöjä, jotka on katsottu olevan hankkeen vaikutusalueella. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan ohjelmassa esitettyjä toimintoja 

ja merkintöjä ei ole esitetty johdonmukaisesti. Näiden esitettyjen 

toimintojen ja merkintöjen lisäksi tulee huomioida, että vaikutusalueella on 

myös mm. Natura-alueita ja luontomatkailun kehittämiskohde sekä 

moottoriurheilualue (e1).  

Kainuun Liiton lausunnossa on tuotu yksityiskohtaisesti esiin erilaisia 

täsmennyksiä ja korjauksia, jotka liittyvät maakuntakaavaan viittaamiseen. 

Yhteysviranomainen pyytää, että kyseiset asiat korjataan 

selostusvaiheessa. Koska YVA-menettelyn mukaiset hankealueet eivät 

kaikilta osin ole voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa 

osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden mukaisia, YVA-selostuksessa tulee 

erityistä huomiota kiinnittää YVA-asetuksen 4 §:n 1 mom. 3 kohtaan eli 

hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhde maankäyttösuunnitelmiin, mm. 

voimassa olevaan maakuntakaavaan.  

YVA-ohjelmassa on esitetty yleis- ja asemakaavatilannetta. Kaavallisesta 

tilanteesta on jäänyt huomioimatta ranta-asemakaavat, jotka rinnastetaan 

asemakaavoitukseen. Tulee huomioida, että ranta-asemakaavat 

mahdollistavat loma- ja/tai vakituisen asutuksen rakentamisen. 

Rakentamattomillakin kaavassa osoitetuilla rakennuspaikoilla saattaa olla 

vaikutusta tuulivoimarakentamisen sijoittumiseen.  

 

Vaikutukset maisemaan- ja kulttuuriympäristöön 

YVA-ohjelmassa on kuvattu ja esitetty kartalla valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön kohteet sekä paikallisesti 

arvokkaat maisemakohteet. Yhteysviranomainen pitää tarpeellisena, että 

lähtötietoihin merkitään selostusvaiheessa kartalle arvioinnissa 

painotettavalle lähialueelle (0-7 km) sijoittuvat paikallisesti arvokkaat 

rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

YVA-ohjelmassa yhtenä RKY-kohteena on mainittu Kainuun puromyllyt. 

Kohteeseen olisi hyvä tarkentaa, että Kainuun ELY-keskuksessa on vireillä 

Museoviraston tekemä rakennussuojeluesitys Kainuun puromyllyistä 

mukaan lukien YVA-ohjelmassa esitetyt.  

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että vaikutusten arvioimiseksi laaditaan 

näkymäalueanalyysi ja esitetään havainnekuvia. Näistä on hyvä esittää 

erikseen hankeen aiheuttamat vaikutukset mutta myös yhteisvaikutukset 

muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.  

Tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arvioinnista on laadittu opas, 

Suomen ympäristö 1/2016, jota käytetään YVA-ohjelman mukaan mm. 
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tässä kyseessä olevassa hankkeessa arvioinnin pohjana. Koska 

voimaloiden kokonaiskorkeudet ovat kasvaneet oppaan valmistumisen 

jälkeen, yhteysviranomainen näkee perusteltuna, että YVA-ohjelmassa 

esitetyt etäisyysvyöhykerajat poikkeavat oppaan rajoista. 

Vaikutusten arviointi kohdistuu myös voimajohtoihin. Ohjelman mukaan 

havainnekuvat laadittaisiin vain tuulivoimaloista. Olemassa olevien tietojen 

mukaan uusien voimajohtolinjausten välittömässä läheisyydessä ei olisi 

merkittäviä kulttuuriympäristö tai maisemakohteita. Yhteysviranomainen 

esittää, että vaikutusarvioinnin tarkentuessa kiinnitettäisiin huomiota myös 

mahdollisiin voimajohtojen vaikutuksiin esim. havainnekuvin. 

Kainuun museo on lausunnossaan esittänyt useita yksityiskohtaisia 

korjauksia ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyihin tietoihin. 

Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan selostusvaiheessa Kainuun 

museon esittämät korjaukset. Kainuun museo on myös muistuttanut, että 

arkeologiset inventoinnit ovat tarpeen Koirakankaan ja Hirvaara-

Murtiovaaran tuulivoimapuistojen alueelle sekä voimansiirtolinjan alueelle. 

Kyseiset inventointitarpeet on mainittu myös ympäristövaikutusten 

arvointiohjelmassa. 

 

Melu- ja välkevaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitelty yleisesti 

tuulivoimaloiden melumallinnuksia. Selvitysvaiheeseen tehdään alueelle 

melumallinnuksen WindPRO-ohjelmistolla. Lausunnoissa ja mielipiteissä 

on muistutettu, että loma-asuntojen äänieristävyys on huonompi kuin 

vakituisissa asuinrakennuksissa. Loma-asuntojen alhaisempi 

äänieristävyys tulee ottaa huomioon tulevissa meluselvityksissä. Myös 

tuulivoimapuistojen rakentamisvaiheen kuten tieliikenteen, maa-

ainestenoton ja muun rakentamisen vaikutukset on otettava huomioon 

selostusvaiheessa ainakin sanallisena kuvauksena. 

Lausunnoissa ja mielipiteissä on kiinnitetty huomiota, että Ukonkankaan 

tuulivoimapuisto sijoittuisi hyvin lähelle Koirakankaan ja Hirvivaaran-

Murtiovaaran tuulivoimapuistoja ja eri hankkeilla tulisi olemaan 

yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi Kainuun Soten ympäristöterveydenhuolto on 

pitänyt asukaskyselyä riittämättömänä alueelle, koska kyse on kolmesta 

lähekkäisestä hankealueesta. Yhteysviranomaisen näkemys on, että eri 

yhteisvaikutukset tulisi ottaa huomioon melu- ja välkevaikutusten 

tarkastelussa sekä asukaskyselyissä. 

Yhteysviranomaisen näkemys on, että YVA-ohjelmaselostuksessa on 

niukasti otettu huomioon alueen kyläkeskittymiä. Selostusvaiheessa tulee 

ottaa huomioon karttatarkasteluissa ja muissa vaikutus selvityksissä 

huomioon muun muassa Puokion, Väyrylän, Törmänmäen kylät sekä muut 

asutuskeskittymät hankealueilla ja niiden läheisyydessä 
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Vaikutukset elinkeinoihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen 

Vaikutusten arvioinnissa selvitetään tuulivoimaloiden aiheuttamia 

vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, marjastukseen 

ja retkeilyyn. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida kansallinen luonnon 

virkistyskäytön strategia 2030 (Valtioneuvosto 2022).   

Arviointiohjelman mukaan tulevassa selostuksessa kuvataan vaikutukset 

matkailuun.  

Yhteisviranomainen pyytää, että myös karjatalous huomioidaan 

selostuksessa.  

 

Vaikutukset liikenteeseen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kuvattu pääsääntöisesti 

riittävällä tavalla liikenneväylien ominaisuudet. Koska tuulivoimapuistojen 

varsinkin rakentamisvaiheessa lisääntyvä tieliikenne voi kuormittaa 

huomattavasti tieverkkoa, on hanketoimijan selostusvaiheessa 

huolehdittava, että liikennevaikutukset kerrotaan tarkasti. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen esityksen pohjalta 

yhteysviranomainen pitää tarpeellisena, että YVA-selostuksessa 

liikennemäärät, suunnitellut rakentamisen aikaiset muut kuljetusreitit sekä 

uudet ja parannettavat tieosuudet on esitettävä selkeinä karttaesityksinä. 

Erikoiskuljetusreittien osalta karttaan tulee lisätä tienumerot. Arvioinnissa 

tulee huomioida liikennevaikutukset sähkönsiirtoreittien kanssa risteävillä 

yleisillä teillä. 

YVA-selostuksessa arvioitaviin liikennevaikutuksiin tulee sisältyä hankkeen 

edellyttämien kuljetusten vaikutukset alueelle johtavan tiestön ja siltojen 

kantavuuteen ja mahdollisiin vahvistamis- ja parantamistarpeisiin sekä 

mahdolliset liittymien ja kaarteiden kohdalla ilmenevät leventämistarpeet.  

Kainuun Sote on muistuttanut mahdollisesti hankkeiden myötä lisääntyvän 

liikenteen terveysvaikutuksista. On tarpeellista, että liikenteen 

vaikutuksissa huomioidaan kuljetusreittien varrelle sijoittuvaan asutukseen 

kohdistuvat vaikutukset, kuten pöly, melu, tärinä ja pöly. Mikäli lähialueiden 

eri hankkeiden tuulivoimahankkeiden rakennusvaiheet ovat samanaikaisia, 

on hyvä selvittää yhteisvaikutukset liikenteeseen sekä kuljetuksiin 

käytettävään tieverkkoon. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on muistuttanut, että Pohjois-

Pohjanmaan liitto on laatimassa liikennöitävyysselvitystä Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille, joka 

valmistunee syyskuussa 2022. Liikennöitävyysselvityksen tulokset tulisi 

huomioida hankkeen kuljetuksia suunniteltaessa. 
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Väylävirasto on lausunnossaan muistuttanut, että tuulivoimaloiden sijaintia 

suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston Tuulivoimalaohjeessa 

(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden 

sijoittamisessa. Lisäksi väylävirasto on antanut lausunnossa lukuisia muita 

ohjeita liittyen tieliikenteeseen liittyviin lupa- ja rakentamiskäytäntöihin. 

Hanketoimijan on syytä ottaa huomioon kyseiset lupa- ja 

rakentamiskäytännöt hankkeen edetessä ja myös selostusvaiheessa. 

Tieverkkoihin kohdistuvien asioiden lisäksi on huomioitava, että molempien 

hankealueiden läpi kulkee moottorikelkkareitti tai -ura, joka on merkitty 

myös maakuntakaavaan. Kyseiset reitit tulisi rinnastaa maanteihin 

tuulivoimaloiden turvallisuusnäkökulmien osalta. Yhteysviranomainen 

pyytää, että maakuntakaavan moottorikelkkareitit huomioidaan 

selostusvaiheessa.  

 

Radio-, TV- ja viestintäyhteyksiin liittyvät vaikutukset 

Useissa lausunnoissa on tuotu esiin tuulivoimaloiden mahdolliset haittoja 

radio-, tv- ja viestintäyhteyksiin. Viestintäyhteyksien ylläpito on paitsi 

asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä, mutta niillä on myös vaikutusta 

alueen yleiseen turvallisuuteen.  

Lausuntojen pohjalta korostuu tuulivoimaloiden paikkojen tarkka 

suunnittelu yhteistyössä eri operaattorien ja kanssa, mikä voi estää 

haitallisia vaikutuksia radio-, tv- ja viestintäyhteyksiin.  

Tuulivoimahankkeesta vastaavien on suositeltavaa olla yhteydessä 

kaikkiin tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. 

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että radiopaikannusjärjestelmien ja 

radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreiden tietämystä 

viestintäyhteyksien toimivuuteen hyödynnetään jo ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyyn selostusvaiheessa, kun tuulivoimaloiden paikkoja 

ennakoidaan. 

Puolustusvoimat ei ole antanut erillistä lausuntoa arviointiohjelmasta, 

mutta on lausunut aikaisemmin hankkeesta. Hankevastaavan kannattaa 

myöhemminkin hankkeen tulevissa vaiheissa olla puolustusvoimiin 

yhteydessä viestintä- ja tutkayhteyksiin liittyvien vaikutusten osalta. 

 

Muut vaikutukset 

Mielipiteissä ja yleisötilaisuudessa nousi esille huoli eroosion 

tuulivoimaloiden roottorien lavoista irrottaman mikromuovin päätymisestä 

ympäristöön, ja sitä kautta kertymisestä ihmisiin. Kuulemispalaute 

huomioiden yhteysviranomainen esittää muovikuormituksen määrää ja sen 
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vaikutuksia käsiteltäväksi YVA-selostuksessa siten, että ilmiön laajuutta 

tarkastellaan hankevaihtoehtojen mukaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla. 

Mielipiteissä on tuotu monilta osin esille huoli kiinteistöjen arvon laskusta. 

Yhteisviranomaisen mielestä hankkeesta vastaavan tulee tutustua kaikkiin 

YVA-ohjelmasta annettuihin mielipiteisiin ja varmistaa, että niissä 

esitettyihin huolenaiheisiin kiinnitetään riittävästi huomiota 

arviointiselostuksen laatimisessa. Vaikka YVA-menettely ei 

mahdollistakaan vaikutusten kiinteistökohtaista tarkastelua, on 

selostuksessa mahdollista kootusti ja yleisellä tasolla esittää vastaukset 

mielipiteissä toistuvasti esille nouseviin huolenaiheisiin.   

 

Seuranta 

Arviointiohjelman mukaan arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen 

suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Hankkeelle on 

perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu viimeistään selostusvaiheessa. 

 

Sähkönsiirto 

Ohjelmaselostuksessa annettiin vain yksi hankevaihtoehto sähkönsiirron 

osalta. Lausuntojen perusteella ilmeni, että Turkkiselän itäpuolen kautta 

kulkeva sähkönsiirtolinjan toteutumiseen liittyy epävarmuutta. 

Selostusvaiheessa tulee vakavasti harkita myös toisen vaihtoehdon 

esittämistä Turkkiselän itäosan kautta kulkevan hankevaihtoehdon rinnalle. 

Fingrid Oy on lausunnossaan muistuttanut, että kokoluokaltaan yli 250 MW 

kokonaistehon tuulivoima-alue edellyttää liityntää 400 kV sähköasemalle. 

Sähkönsiirron vaihtoehtojen osalta on hyvä pyytää ennakkolausunto 

Fingrid Oy:ltä. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen 

Arviointiohjelmassa on esitetty arviointimenettelyn vaiheet, osapuolet, arvio 

YVA -menettelyn aikataulusta, kaavoitus- ja YVA-menettelyn 

yhteensovittamisesta sekä suunnitelma vuorovaikutuksesta ja 

osallistumisesta.  

YVA-menettelyn keskeisiin periaatteisiin kuuluu osallistaminen ja laaja 

kuuleminen. Yhteysviranomainen toteaa, että kuuleminen ohjelman osalta 

on toteutettu YVA-lain mukaisesti. Hankkeesta vastaava on kutsunut koolle 

seurantaryhmän, joka on kokoontunut kerran ennen arviointisuunnitelman 

nähtäville asettamista. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista 

sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, 

viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä.  
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Yhteysviranomainen korostaa, että hankkeesta ja sen vaiheesta on hyvä 

riittävästi tiedottaa myös asukaskyselyiden yhteydessä.  

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys 

YVA-asetuksen 3 §:n 7 kohdan mukaan arviointiohjelman tulee sisältää 

tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä. Arviointiohjelmassa 

kuvataan sen laatijoiden pätevyys asianmukaisella tavalla ohjelman 

kappaleessa 2.4.1. Myös arviointiselostuksen tulee sisältää vastaavat 

tiedot.  

Yhteysviranomaisella ei ole huomautettavaa arviointiohjelman laatijoiden 

pätevyyden osalta. 

Yhteysviranomaisen johtopäätökset  

Arviointiohjelmassa on tuotu pääosin riittävällä tavalla esille YVAA 

(277/2011) 3 §:n mukaiset tiedot hankkeesta. Ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma oli sujuvasti kirjoitettu ja monessa suhteessa riittävän 

tarkka ja laaja. Selostusvaiheessa on syytä kiinnittää erityisesti karttojen 

selkeyteen sekä laatuun. Kartat vaihtoehdoista ja tuulivoimapuistojen ja 

tuulivoimaloiden sijainnista on hyvä esittää jo mahdollisimman alussa 

selostusasiakirjassa. Voimalapaikat, kylät ja muu asutus on syytä sijoittaa 

samaan karttapohjaan havainnollisuuden lisäämiseksi 

Turkkiselän itäpuolista sähköasemaa ei ole vielä rakennettu ja Vaalan 

Turkkiselän tuulivoimahanke on kumottu hallinto-oikeudessa, joten YVA-

selostuksessa suositellaan esitettäväksi vaihtoehtoisia tapoja liittää 

tuulivoimapuistot sähköverkkoon.  

Arviointiohjelman joidenkin osa-alueiden sisältö kaipaa tarkennuksia ja 

täydennyksiä, jotka tulee huomioida viimeistään ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa. Yhteisviranomainen pyytää huomioimaan 

selostusvaiheessa annettujen lausuntojen ja mielipiteiden lisäksi, mitä 

edellä on lausuttu muun muassa kaavoituksesta, luonnonolosuhteista, 

melu- ja välkevaikutuksista, luonnonvaroista, vesistä, paikallisasutuksesta, 

viestintäyhteyksistä, ilmastonvaikutuksista, liikenteestä ja sähkönsiirrosta. 

Selostuksesta tulee löytyä vastineet yhteysviranomaisen lausunnossa ja 

muissa lausunnoissa sekä mielipiteissä esitettyihin asioihin. 

Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä toistui huoli eri hankkeiden 

yhteisvaikutuksista. Koirakankaan sekä Hirvivaara-Murtiovaaran 

tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirron ympäristövaikutus arviointimenettelyn 

kanssa on yhtä aikaa vireillä myös muihin tuulivoimapuistoihin liittyviä 

YVA-menettelyjä. Näistä lähimpänä on Ukonkankaan 

tuulivoimapuistohanke. Yhteisvaikutusten arvioiminen selostusvaiheessa 
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on tärkeää ja hankkeen yhteisvaikutuksia selvittäessä tulee huomioida 

myös hankkeet, joista on meneillään YVA-menettely.  

7  ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ 
TIEDOTTAMINEN 

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta saamistaan 

lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. Lausunto toimitetaan 

samalla tiedoksi asianomaisille viranomaisille ja mielipiteen esittäneille 

tahoille.  

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 

osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ (valitse Kainuu) ja 

ympäristöhallinnon verkkosivuilla Ymparisto > Koirakankaan ja Hirvivaara–

Murtiovaaran tuulipuistot, Puolanka. 

8  SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS 

Suoritemaksu on 8000 euroa.  

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 

perittävä maksu on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (11 -17 

henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista annetun 

asetuksen perusteella. 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän 

maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua 

ELY-keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän perustellun 

päätelmän antamispäivästä. 

9  SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(277/2017) 3 § 

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §  

Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 

hallintokeskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 

asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ja valmistellut 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA
https://www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA
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ympäristöasiantuntia Elli Moilanen ja ratkaisut vastuualueen johtaja Sari 

Myllyoja. 

 

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet alueidenkäyttöasiantuntija Sirpa 

Lyytinen, alueidenkäyttöasiantuntija Anu Nurkkala, 

luonnonsuojeluasiantuntija Jouko Saastamoinen ja ympäristöasiantuntija 

Jenni Väisänen. 

 

Liitteet Lausunnot 
Mielipiteet 

Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus 

 
Jakelu Hankkeesta vastaava 
 
 
Tiedoksi Lausunnon antajat 

Mielipiteen esittäjät 
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