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Kooste lausunnoista ja mielipiteistä Laulurämeen tuulivoimahankkeen YVA- ohjel-
masta, Kiuruvesi ja Pyhäjärvi

Yhteysviranomaisen toimiva Pohjois-Savon ELY- keskus pyysi lausunnot
arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomai-
silta, joita asia todennäköisesti koskee. Lisäksi kaikilla, joita asia kiinnostaa
on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava- ja YVA- asiakirjoista
kuulutuksessa mainitun nähtävilläoloajan kuluessa.

Yhteysviranomainen vastaanotti yhteensä 20 lausuntoa ja 6 mielipidettä.
Lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi katsotut tiedot.

1. Suomen riistakeskus
Riistahallintolain mukaan Suomen riistakeskuksen tehtävänä on muun mu-
assa kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän ylei-
sen edun valvonta sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistäminen.
Näistä näkökulmista Suomen riistakeskus lausuu seuraavaa:

Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset riistatalouteen yleisesti ja maakun-
takaava-tasolla
Pohjois-Savo on monipuolinen riistakeskusalue ja alueelta löytyy elinympä-
ristöjä metsä-, pelto ja vesiriistalle. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa ei ole
vielä rakennettua tuulivoimaa, joten Laulurämeen hanke on ensimmäinen.
Tuulivoimala-alueet koko valtakunnassa ovat kaavoissa sijoitettu pääsään-
töisesti asuttamattomille metsätalousalueille. Kyseessä on uudenlaisen
energiantuotantomuodon laajamittainen rakentaminen keskeisille riistata-
lousalueille. Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii tiestön, siirtolinjat sekä
itse voimaloiden ja muuntoasemien perustukset. Siksi sähköntuotantoon
liittyvä rakentaminen juuri erämaa-alueille heikentää alueitten ekologista
monimuotoisuutta ja kiihdyttää osaltaan luontokatoa. Tuulivoiman negatiivi-
sia vaikutuksia metsäriistalajistoon tunnetaan jo kanalintujen osalta. Tuuli-
voimantuotanto esitetyssä laajuudessa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia
alueen riistakantojen elinolosuhteisiin heikentäen kantojen kestävyyttä.
Voimaloiden väliin jäävä metsäluonto kärsii pirstaloitumisen vaikutuksesta.
Tuottavan metsämaan rakentaminen tuulivoiman tuotannon infraa varten
vähentää alueen hiilensidonta-kykyä sekä vähentää alueen metsäluonnon
monimuotoisuutta peruuttamattomasti.

Tuulivoiman rakentaminen laajemmille asumattomille alueille vaikuttaa ne-
gatiivisesti riistaan erityisesti pirstomalla riistan elinympäristöä.
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Tuulivoimala-alueet tulisi tämän vuoksi sijoittaa jo valmiin rakennetun ym-
päristön yhteyteen ja lähelle valmiita sähkönsiirtolinjoja. Täten voidaan eh-
käistä luontokatoa, vähentää alueellisen riistalajiston köyhtymistä ja riista-
kantojen taantumista.

Kaavoittajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitkä ovat kaavassa
esitetyn tuulivoimatuotannon kokonaisvaikutukset ympäristölle, mikäli
kaikki hankkeet toteutuvat. Koska tuulivoiman rakentamisen hankekohtai-
set YVA-menettelyt eivät ota huomioon laajempaa kokonaisuutta, on on-
gelmallista osoittaa useiden eri hankkeiden yhteisvaikutus. Tämä huomio
koskee riistalajien ohella myös kalojen ja selkärangattomien eläinten
elinympäristön muuttumista. Suomen riistakeskus haluaa korostaa maa-
kunnan vastuuta asian määrittelemisessä ja riskien hallintaa ennalta.

Tuulivoiman riistalajistolle aiheuttamia haittoja on purettu amerikkalaisessa
tiedeartikkelissa (Is the answer blowing in the wind? State agencies seek
way to support wind energy and support wildlife, by B. Lawless, M. Hum-
bert, S.Reif, K. Voltura, J. Wilkinson and L. Zebehazy, The Wildlife Profes-
sional, July/August 2021). Artikkelissa käsitellään valtion ja osavaltioiden
viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia tuulivoiman riista- ja kalakannoille
aiheuttamien haittojen minimoimisessa. Lähtökohtana on, että viranomais-
ten vastuulla on hallinnonalansa riistalajien ja -kantojen suojelu ja niihin
kohdistuvien haittojen ennaltaehkäiseminen. Keskeinen ongelma on, että
rakentamistoiminnalla on käytännössä aina vaikutuksia ympäristöön ja
siellä esiintyviin lajeihin. Näitä vaikutuksia tulisi pienentää mahdollisimman
tehokkaasti hyvällä suunnittelulla. Artikkelissa tuodaan esiin osavaltioiden
ja valtion viranomaisten tunnistamat tuulivoiman rakentamisen vaikutukset
lajeihin. Ne ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: Riistalintujen suora tör-
mäys roottoreihin tai vastaaviin rakenteisiin (suora vaikutus), elinympäris-
tön pirstoutuminen (epäsuora vaikutus), erilaisten haittojen kerrannaisvai-
kutukset (kerrannaisvaikutukset), riistalajien väistyminen alueelta ja käyt-
täytymisen muutokset (epäsuorat vaikutukset), tuulimyllyjen ja vastaavien
rakenteiden jalanjälki eli niiden varaama tila lajeilta tai lajien elinympäris-
töiltä (suora vaikutus), alueelle rakentamisen johdosta tunkeutuvien lajien
vaikutus riistalajeihin (epäsuora vaikutus) ja kasvavien pienpetokantojen
vaikutus riistalajeihin (epäsuora vaikutus).

Edellä mainitut tekijät ovat tunnistettavissa myös kotimaisessa tuulivoiman
rakentamisessa. Haittojen kerrannaisvaikutuksia on vaikeaa todeta ilman
pitkän aikavälin seurantaa etenkin suunniteltaessa tuulivoimapuistoja uu-
sille, laajoille metsäalueille. Rakentamisen tulisi kohdistua valmiiksi ihmis-
toiminnan vaikutuksessa olevalle alueelle, kuten valtateiden varsille, teolli-
suusalueille jne, jotta voitaisiin minimoida useimpia tunnistettuja riskiteki-
jöitä.

Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset metsäkanalintuihin
Tuulivoiman rakentamisen vaikutuksesta riistakantoihin on selvitetty kirjalli-
suusselvityksessä The impact of wind energy facilities on grouse: a syste-
matic review: J. Coppes, V. Braunisch, K. Bollmann, I. Storch, P. Mollet, V.
Grünschachner-Berger, J. Taubmann, R. Suchant, U. Nopp-Mayr, 17 Ja-
nuary 2019 / Revised: 1 July 2019, sekä ruotsissa toteutetussa
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tutkimuksessa; Wind energy facilities affect resource selection of capercail-
lie Tetrao urogallus; Julia Taubmann, Jim-Lino Kämmerle, Henrik Andrén,
Veronika Braunisch, Ilse Storch, Wolfgang Fiedler, Rudi Suchant and Joy
Coppes 2021.

Selvityksessä ja tutkimuksissa on todettu, että tuulivoimaloiden häiriövaiku-
tukset ulottuvat metsäkanalinnuille 500–1000 metrin etäisyydelle tuulivoi-
malasta. Metsäkanalintujen elinympäristöjen väheneminen sekä pirstoutu-
misvaikutuksen lisäksi tuulivoimalat tuottavat suoraa kuolleisuusvaikutusta
lajeille. Tehtyjen selvitysten mukaan metsäkanalinnut ovat kärsineet lajeina
kaikkein eniten törmäyskuolleisuutta tuulivoimaloiden torneihin.

Ruotsalaistutkimuksessa metson soitimen todennäköisyys väheni tuulivoi-
maloiden lähistöllä. Myös kesäaikana, poikuekautena, metso vältti elinym-
päristössään voimaloiden läheisyyttä. Voimaloiden määrän, melun, rootto-
rien vilkkumisen ja niiden näkyvyyden todettiin aiheuttavan väistämiskäyt-
täytymistä 865 metriin saakka. Lisäksi tutkimuksessa todettiin metson väis-
tävän voimaloille johtavaa tiestöä myös kesäaikana. Suomen tapauksessa
vaikutukset kohdistuvat kaikkiin neljään metsäkanalintuumme; metsoon,
teereen, riekkoon ja pyyhyn.

Tutkimuksen tulos vahvistaa käsitystä siitä, että voimalat sekä niihin liittyvä
rakentamis- sekä- huoltotoiminta tiestöineen vaikuttaa negatiivisesti met-
son lisääntymiseen sekä alueen hyödynnettävyyteen ravinnonhankin-
nassa. Lisäksi tuulivoimala-alueen tiestön voidaan olettaa lisäävän pienpe-
tojen, kuten ketun ja näädän saalistustehokkuutta talviaikaan, koska voi-
mala-alueen tiet pidetään aurattuna ja etenkin kettu hyödyntää tiestöä liik-
kumisessa. Petojen aiheuttamaa painetta kanalintukantoihin on vaikea
osoittaa, mutta on selvää, että yhdessä metsäekosysteemin pirstoutumi-
sen kanssa petojen vaikutus kanalintujen kantaan voimistuu.

Suurpedot suunnittelualueella
Riistavahinkorekisteri -järjestelmän Tassu -havaintoaineiston mukaan alu-
eelta on tehty 1.1.2021-10.5.2022 suurpetohavaintoja seuraavasti:
Karhu 1 kpl, Ilves 1 kpl, Ahma 1 kpl, Susi 0 kpl.

Tämän perusteella voidaan todeta, että suurpetojen tiheys kohdealueella
on havaintoaineiston mukaan suhteellisen alhainen. Toki täytyy myös huo-
mioida, että kaikilla alueilla havainnointiverkoston toiminta ei ole aktiivista
ja tällä voi olla osaltaan myös vaikutusta havaintojen vähäisyyteen. Suur-
petokannat ovat alueella vakiintuneet, mutta niiden havaintojen kirjautumi-
nen riippuu havainto aktiivisuudesta. Tuulivoimaloiden vaikutuksista suur-
petojen ekologiaan ei vielä tiedetä, mutta on tärkeää muistaa näiden neljän
maasuurpetomme suojelustatus EU-lainsäädännössä.

 Esimerkiksi susi kuuluu riistalajina EU:n luontodirektiivin IV-liitteen tiukasti
suojeltuihin lajeihin. Koska susi on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoi-
tettu laji, kaavan laatimisvaiheessa on selvitettävä riittävästi, ettei luonnon-
suojelulain 49 §:n 1 momenttiin perustuvaa lisääntymis- ja levähdyspaikko-
jen hävittämistä ja heikentämistä koskevaa kieltoa rikota. Suunnitellun tuu-
livoimapuistoalueen pohjoispuolella on tällä hetkellä vakiintunut susireviiri.



4 (29)

27.6.2022

Tuulivoiman vaikutukset vesilintuihin
Tuulivoiman vaikutuksista vesilintuihin on olemassa jo jonkin verran tutkit-
tua tietoa. Laaja yhteenvetotutkimus joutsenten sekä hanhien osalta
osoitti, että konkreettiset törmäykset tuulivoimalan roottoreihin ovat harvi-
naisempia, mutta moniin muihin asioihin pitää kiinnittää huomiota (Rees,
Eileen, 2012. Impacts of wind farms on swans and geese: A review. Wild-
fowl, p. 37-72). Tuulivoimaloilla voi olla merkitystä vesilintujen muutto- ja
levähdysalueisiin.

Tanskassa tehty laaja tutkimus tuulivoiman vaikutuksesta kurkiin sekä ly-
hytnokkahanhiin osoitti, että linnut kykenevät pääsääntöisesti väistämään
roottoreita ja törmäykset ovat vähäisiä. Tutkimuksessa kuitenkin korostet-
tiin, että tarvitaan lisätutkimuksia eri lajien osalta, koska roottorien väistä-
miskyky vaihtelee merkittävästi eri lintulajien välillä. (Drachmann, J., Niel-
sen, H. & Waagner, S. 2021 Pink-footed Goose and Common Crane ex-
hibit high levels of collision avoidance at a Danish onshore wind farm. Orn.
Foren. Tidsskr. 115: 253-271.)

Laulurämeen tuulivoimapuiston alueella ei ole lähettyvillä merkittäviä lintu-
vesiä, mutta vuosittain alueen läpi muuttaa merkittäviä määriä eri hanhila-
jeja. Kun tuulivoimaloiden lähellä ei sijaitse merkittäviä vesilintujen leväh-
dysalueita, niin haittavaikutusten voi olettaa kohdistuvan lähinnä muuttorei-
tillä ohilentäviin lintuihin.

Vaikutukset metsästykseen
Pohjois-Savossa metsästyksellä tärkeä rooli alueen ihmisten elämässä.
Riistakeskusalueella on noin 27000 riistanhoitomaksun suorittanutta henki-
löä. Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen riistalajitiedon ke-
räystapa. Metsästäjät osallistuvat kahdesti vuodessa toteutettavaan riista-
kolmiolaskentaan. Laskettavia lajeja ovat metsäkanalinnut ja pienet riis-
tanisäkkäät. Toisin sanoen metsästys on sidottu riistanhoitotyöhön myös
tiedonkeruun tasolla. Mikäli alueelle rakennetaan tuulivoimaa, on oletetta-
vaa, että vapaaehtoiseen keruuseen perustuva toiminta vähenee. Jos alu-
een metsästys vaikeutuu tai estyy, sen vetovoimaisuus virkistys- ja elä-
mystoimintana vähenee, myös tiedonkeräämisen edellytykset poistuvat.

Edellä mainittu vaikutus heikentää alueen riistataloudellista merkitystä. Mi-
käli alueen käyttö metsästyksessä heikkenee tai estyy, myös riistatiedon
laatu köyhtyy. Tuulivoimapuiston voidaan katsoa varaavan alueen koko-
naan riistatalouden kannalta, lukuun ottamatta hirven metsästystä. Hirven
ei toistaiseksi tiedetä erityisesti välttävän tuulivoimala-alueita.

Suomen riistakeskus esittää, että edellä mainitut seikat otetaan kaavaluon-
noksessa huomioon mahdollisimman hyvin.

Suomen riistakeskus esittää Kiuruveden kaupungille mahdollisen kompen-
saatiomenettelyn edellyttämistä Laulurämeen tuulivoimahankkeessa. Tuu-
livoimayhtiöt tulisi jo luvanhakemisvaiheessa velvoittaa korvaamaan ai-
heuttamansa riista- ja metsästyshaitan jollain tavalla riistataloudelle. Tar-
kasteltavaksi tulisivat alueen keskeisesti haittaa kärsivät lajit ja elinympä-
ristöt sekä määritettäväksi ne toimenpiteet, joilla tuulivoimayhtiö korvaa
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kyseiset haitat. Kompensaatio tulisi kohdentaa esimerkiksi valituilla toimen-
piteillä toisella alueella.

2. Jokilaakson pelastuslaitos
Pohjois-Savon ELY-keskus on esittänyt Oulu-Koillismaan pelastuslaitok-
selle lausuntopyynnön Laulurämeen tuulivoimahankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelmasta. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on välittänyt
lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle, jonka toiminta-aluee-
seen Pyhäjärvi kuuluu.

WInda Energy Oy suunnittelee Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alu-
eelle yhteensä enintään 21 uuden yksikköteholtaan 6-10 MW ja kokonais-
korkeudeltaan enintään 320 m tuulivoimalan rakentamista.

Pelastusviranomainen on tutustunut arviointiohjelmaan ja pyytää huomioi-
maan seuraavaa:
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuulivoimaloita koskevissa oh-
jeissa todetaan, että tapahtuneissa onnettomuuksissa tuulivoimaloiden la-
van osia on voinut lentää jopa 500 metrin etäisyydelle ja normaalioloissa-
kin lavoista irtoava jää voi pudotessaan aiheuttaa vaaraa ihmisille. Pelas-
tuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henkilöturvallisuuden
osalta yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin suojaetäisyyttä asutukseen
sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laa-
dittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä.

Pelastuslaki (379/2011) edellyttää rakennuksen omistajalta ja haltijalta
sekä toiminnanharjoittajalta huolellisuusvelvollisuutta (4 §), omatoimista
varautumista (14 §) ja pelastussuunnitelman laatimista (15 §). Toiminnan-
harjoittajan tulee varautua omatoimisesti tuulivoimaloiden konehuonepaloi-
hin, koska pelastuslaitoksella ei ole mahdollisuutta sammuttaa niitä. Tuuli-
voimaloiden paloturvallisuuden pohjana suositellaan käytettävän Suomen
Pelastusalan keskusjärjestön opasta SPEK opastaa 28; Tuulivoimaloiden
paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan Keskusliiton ohjetta Tuulivoima-
lan vahingontorjunta (2017).

Pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet tulee varmistaa suunnittelemalla
ja rakentamalla tiestö siten, että se mahdollistaa pelastusajoneuvojen toi-
minnan alueella mahdollisen pelastustoiminnan aikana. Tuulipuiston tulisi
olla saavutettavissa vähintään kahdesta suunnasta.

Pelastusviranominen pyytää huomioimaan rakentamisen aikaisen raskaan
liikenteen ja mahdolliset polttoaineiden ym. kemikaalien aiheuttamat riskit
sekä metsäpalovaaran. Lisäksi voimaloiden sijoituksessa olisi hyvä ottaa
huomioon turvetuotantoalueiden tulipalojen aiheuttama mahdollinen uhka.

3. Traficom
Viestintäyhteyksien osalta todetaan seuraavaa.
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuuli-
voimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa
tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun maanpäällisissä
TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös
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matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutka-
järjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolin-
kin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaan-
ottimen välillä.

Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on
tärkeää varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit
toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin muutoksilla tuuli-
voimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestel-
mien toimintaan. Jo olemassa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita,
200 - 300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osapuolten tu-
lisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä va-
litsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille ai-
heudu 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. Radiopaikannusjär-
jestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina infor-
moida tuulivoimahankkeesta.

4. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa on pääosin otettu kan-
taa tuulivoimahankkeen Pohjois-Pohjanmaata koskeviin alueisiin ja asioi-
hin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa.

Kaavoitus, yhdyskuntarakenne ja asutus
Kaavoituksen, yhdyskuntarakenteen ja asutuksen osalta YVA-ohjelmassa
on pääosin tunnistettu oikeat nykytilaa koskevat asiat, mutta pyytää korjaa-
maan ja huomioimaan seuraavat asiat YVA-selostusvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamista ohjaavat 1. ja 3. vaihemaa-
kuntakaava, ei 2. vaihemaakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sellä 17.1.2022.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen
nähtävillä olo siirtyy syksylle 2022. Kaavatilanne tulee päivittää YVA- se-
lostusvaiheeseen.

Pyhäsalmen kaivoksen toiminta ei ole loppunut vuonna 2021. Maanalainen
kaivostoiminta päättyy 2022 ja rikastamotoiminta vielä myöhemmin.

Lähtötiedoissa ja vaikutusten arvioinnissa tulee selkeästi käydä ilmi, puhu-
taanko asutuksen ja loma-asutuksen kohdalla etäisyydestä hankealueen
rajaan vai etäisyydestä voimalaan. Yleisesti ottaen selvityskartoilla voima-
lat tulee numeroida ja esittää myös tuulivoimapuiston sisäinen tiestö sekä
kulkuyhteydet pääväyliltä tuulivoimapuistoon.

Lauluräme on kooltaan seudullinen tuulivoimahanke, jonka toteutettavuu-
teen Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttaa se, osoitetaanko alue energia- ja
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ilmastovaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi. Tämä tulee
huomioida vaikutusten arvioinnissa.

Maakuntakaavavaikutukset tulee arvioida myös suhteessa vaihemaakunta-
kaavojen yleismääräyksiin (yleismääräykset puuttuvat YVA-ohjelmasta)
sekä lähialueen kaavamerkintöihin ja -määräyksiin, kuten turvetuotannon
tu-1. Sama koskee sähkönsiirtoa.

Elinkeinot ja ihmiset
YVA-ohjelman nykytilan kuvauksia ja esitystapoja tulisi tarkentaa YVA- se-
lostusvaiheeseen. Esimerkiksi asuin- ja lomarakennuksien määrät eri etäi-
syysvyöhykkeittäin voisi taulukoida täsmällisesti. Karttakuva 6-10 antaa
asiasta yleiskäsityksen, mutta tarkkoja tietoja on siitä hankala hahmottaa.

Alueen elinkeinojen nykytilan ja vaikutusten arvioinnin kuvaus jäävät puut-
teelliseksi. Elinolojen nykytila ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
(luku 6.16) sisältää runsaasti taustoittavaa yleiskuvausta. Rakennetut har-
rastepaikat osoitetaan kartalla, mutta muuten kuvaus on yleispiirteistä. Ku-
vauksessa mainitaan asukaskysely. Se on hyvä keino saada ajantasaista
ja yleistettävää kokemus- ja näkemystietoa. Kuvauksesta ei selviä kuinka
kysely käytännössä toteutetaan. Kysely kannattaa suunnitella hyvin sekä
sisällöltään että toteutukseltaan ja kuvattava myöhemmin YVA- Lausunto 3
(5) Allekirjoitettu selostuksessa. Kyselyn päätulokset tulisi esittää selkeästi,
jotta niitä voidaan hyödyntää ihmisiä ja yhteisöjä koskevassa kokonaistar-
kastelussa.

Vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää ajankohtaisia tietoja ja ennemminkin
ennusteita tulevasta väestön kehityksestä, kuin useamman vuoden van-
hoja tietoja. Vaikutusten arvioinnin tulisi laatia asiantuntijan, jolla on koke-
musta taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin.

 Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö
 YVA-ohjelmassa on pääosin tunnistettu hankkeen vaikutusmekanismit
maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinaisjäännöksiin.
Tuulivoimapuiston alueen maisemakuva on kuvattu sanallisesti ja havain-
nollistettu ilmakuvalla. Hankkeen maisemallisen vaikutusalueen kuvaus
keskittyy valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden ja
kohteiden esittelyyn. Lähtöaineistossa ei ole mainittuna valtioneuvoston
18.11.2021 päätöksellä hyväksyttyjä uusia valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita (VAMA 2021). YVA-ohjelmassa ei ole tunnistettu kaikkia
maakunnallisesti arvokkaita alueita. Puutteita on Pohjois-Pohjanmaan
sekä Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristön koh-
teiden osalta. Pohjois-Pohjanmaan kohteet ja niiden arvotus löytyvät Poh-
jois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan aineistosta, jossa on kuntakoh-
taiset raportit kohteista. Lähtötietoaineistoa tulee täydentää tältä osin sekä
huomioida ne vaikutusten arvioinnissa. Samoin, jos vaikutusalueen yleistai
asemakaavoissa on arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Rakennettu kulttuuriympäristö sekä muinaisjäännökset on esitetty YVA-
ohjelman karttakuvissa, mutta maisemallisesti arvokkaita alueita ei ole esi-
tetty kartoilla, mikä vaikeuttaa kohteiden hahmottamista suhteessa hank-
keeseen. Puute tulee korjata YVA-selostukseen. Muinaisjäännösten osalta
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lähtötiedoissa todetaan jyrkästi, ettei hankealueella ole muinaisjäännöksiä.
Parempi olisi muotoilla, ettei alueella ole tunnettuja muinaisjäännöksiä,
koska aluetta ei ole vielä tutkittu.

Sähkönsiirtoreittien esittäminen kartoilla olisi ollut tarpeellista. Hankkeen
maisemallisen vaikutusalueen maiseman yleispiirteinen kuvaus ja havain-
nollistaminen esimerkiksi valokuvin parantaisi myös alueen maisemallisen
kokonaisuuden hahmottamista. Sähkönsiirron osalta maiseman nykytilan
kuvaukset puuttuvat kokonaan.

Maisemavaikutusten arvioinnissa tullaan hyödyntämään Ympäristöministe-
riön ohjeistusta maisemavaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentami-
sessa. Oppaassa käytettyjä vaikutusarvioinnin etäisyysvyöhykkeitä tullaan
soveltamaan, huomioiden voimaloiden koko, joka onkin tarpeen voimaloi-
den kokonaiskorkeuden ollessa 300 m.

Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota hankkeen mai-
semallisen vaikutusalueen ominaispiirteisiin ja tehdä vaikutusarviointi sel-
keisiin kriteereihin perustuen. Vaikutusten merkittävyyden kriteeristö olisi
ollut hyvä esittää jo YVA-ohjelmassa. Maisemavaikutusten arviointi tulee
tehdä laadukkaasti myös sähkönsiirron reittien osalta. Havainnekuvien ot-
topaikat ja -suunnat tulee merkitä kartalle. Ottopaikkojen valinnassa tulee
huomioida osallisilta saatu palaute. Lisäksi maisemavaikutusten arvioin-
nissa tulee huomioida tiemaisema.

Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia arvioitaessa tulee arvioida myös
lentoestevalojen vaikutukset maisemaan sekä esittää miten hankkeesta
vastaava pyrkii vähentämään lentoestevaloista muodostuvaa maisemal-
lista haittaa.

Kallio- ja maaperä, pinta- ja pohjavedet
Luvussa 3.6.3 tunnistetut hankkeen ympäristövaikutukset pintavesiin ovat
niukat ja osin virheelliset. Happamia sulfaattimaita esiintyy vain Litoriname-
ren korkeimman rantaviivan (90–110 mpy) alapuolella, joten niitä ei esiinny
hankealueella, joka on selvästi em. raja-arvoa korkeammalla. Luvussa ei
ole tunnistettu mm. mahdollisia vaikutuksia hydrologisiin olosuhteisiin ku-
ten valuma-alueen vedenpidätyskykyyn tai vesieliöiden vapaaseen liikku-
miseen, joita tienylitysrakenteet voivat aiheuttaa erityisesti purovesissä.
Myös mahdollinen rantapuuston poisto voi heikentää erityisesti puroja/no-
roja elinympäristönä monella tavalla. Edellä mainitut potentiaaliset haitat
olisi syytä arvioida. Pääsääntöisesti edellä mainittuja vaikutuksia voi vä-
hentää merkittävästi hyvällä suunnittelulla/toteutuksella ja haittoja vähentä-
vät toimintatavat olisikin hyvä esittää arviointiselostuksessa.

Luonto ja linnusto
YVA-ohjelmassa on esitetty riittävässä määrin olemassa olevan tiedon
pohjalta hankealueen luonnon ja linnusto nykytila. Sähkönsiirron osalta ny-
kytilankuvausta ei juurikaan ole. Puute tulee korjata YVA-
selostusvaiheessa.



9 (29)

27.6.2022

Luontoselvityksiä on suunniteltu tehtävän alueella hyvin kattavasti. Arvioin-
tiselostuksessa tulisi ilmoittaa luontoselvityksiin käytetty aika (esim. maas-
totyötunteina tai työpäivinä). Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksissä olisi
hyvä luetella kohteen tyypillisintä lajistoa, sillä se lisää luontoselvityksen
uskottavuutta.

Yleistä
YVA-ohjelman johdannossa ja luvussa 4.3 on virheellisesti mainittu, että
YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamaan
perusteltuun päätelmään. YVA-menettely ei pääty perustellun päätelmän
antamiseen, vaan YVA-menettely säilyy edelleen avoimena ja täydennettä-
vänä, siihen asti, kunnes hankkeen rakennusluvat on myönnetty. Yhteysvi-
ranomaisen antama perusteltu päätelmä tulee liittää myös hankkeen ra-
kennuslupahakemuksiin, tätä ei ole mainittu luvussa 4.1.

Laulurämeen tuulivoimahanke käsittää tuulivoimapuiston sekä sen sähkön-
siirron. YVA-ohjelman karttakuvissa olisi hankekokonaisuuden hahmotta-
miseksi ollut hyvä pitää sähkönsiirron linjaukset esillä kaikissa hankealu-
etta käsittävissä karttakuvissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää,
että YVA-selostusvaiheessa sähkönsiirtolinjat esitetään kaikissa yleispiir-
teisissä hankealuetta esittävissä kuvissa.

Sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty YVA-ohjelmassa vielä hyvin yleispiir-
teisellä kartalla. YVA-ohjelmasta puuttuu kokonaan sähkönsiirtovaihtoehto-
jen nykytilankuvaukset. Kun sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta, tulee
hankkeen vaikutukset arvioida myös sähkönsiirron osalta. Näin YVA-
ohjelmassa sanotaan tehtävänkin, mutta selvitysmenetelmiä ei ole kuvattu
lainkaan YVA-ohjelmassa, eikä siten sähkönsiirron selvitysten riittävyyteen
voida ottaa kantaa.

YVA:n laatijoiden osalta olisi tullut kaikkien tekijöiden osalta kertoa työko-
kemusvuodet vastaavista tehtävistä.

Kaikkien YVA-selostuksen asiakirjojen tulee olla saavutettavia. Tämän lau-
sunnon valmisteluun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ovat osallistu-
neet, Jarkko Pietilä Elinkeinot, työvoima ja osaaminen - vastuualueelta,
sekä Ympäristö ja luonnonvarat - vastuualueelta Kimmo Aronsuu Vesistö-
yksiköstä sekä Elina Saine, Lotta Sundström ja Saara-Kaisa Konttori
Luonto ja alueidenkäyttö -yksiköstä.

5. Pohjois- Savon pelastuslaitos
Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää
onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa
tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnetto-
muuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuu-
delle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Tuulivoimaloihin kohdistuvia onnettomuusriskejä ovat muun muassa esi-
merkiksi salamaniskusta tai vikaantumisesta aiheutuva konehuonepalo,
putoavien osien seurannaisvaikutuksena aiheutuva maastopalo, tuulivoi-
malan lavoista mahdollisesti irtoava tai sinkoava jää tai muu irtoava osa,
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sekä tuulivoimalan huoltoon ja kunnossapitoon osallistuvan henkilöstön
tapaturmat, vahingot tai sairauskohtaukset.

Tapahtuneissa onnettomuuksissa tuulivoimaloiden lavan osia on voinut
lentää 500 m päähän ja normaalitoiminnassakin lavoista irtoavat jäät voivat
aiheuttaa pudotessaan vaaraa ihmisille. Tuulivoimaloiden konehuonepaloa
ei ole mahdollista sammuttaa pelastustoimen toimenpitein ja putoavat osat
aiheuttavat mm. maastopalojen vaaran kuivana aikana. Huoltohenkilöstölle
tuulivoimalassa mahdollisesti sattuvasta tapaturmasta tai sairauskohtauk-
sesta voi aiheutua erityisosaamista vaativa korkean paikan pelastusteh-
tävä.

Voimalaitoksen vikatilanteissa, kuten tulipaloissa, merkittävä ongelma
useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa tapauksissa on ollut suurien lapojen
irtoaminen ja lentäminen satojen metrien päähän voimalasta. Tästä aiheu-
tuu vaaraa esimerkiksi lähellä olevalle asutukselle, teollisuudelle, tieliiken-
teelle ja pelastustoiminnalle. Lentävien kappaleiden vuoksi sammuttami-
nen, alueen evakuointi ja mahdollisten maastopalojen sammuttaminen
muuttuu hankalaksi.

Pelastuslaki (379/2011) edellyttää huolellisuusvelvoitetta (4 §), rakennuk-
sen omistajalta ja haltijalta omatoimista varautumista (14 §) sekä pelastus-
suunnitelman laadintaa (15 §). Koska tuulivoimaloiden konehuonepaloa ei
ole mahdollista sammuttaa pelastuslaitoksen toimenpitein, tulee toiminnan-
harjoittajan varautua omatoimisesti konehuonepaloihin. Tuulivoimaloiden
paloturvallisuuden suunnittelun pohjana suositellaan käytettävän Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK opastaa 28 Tuulivoimaloiden
paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan keskusliiton suojeluohjetta Tuuli-
voimalan vahingontorjunta 2017.

- Tuulivoimapuistolle tulee laatia pelastussuunnitelma, joka sisältää toi-
mintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseen myös pai-
kalliselle pelastustoimelle.

- Suositellaan, että tuulivoimaloiden konehuoneet varustetaan auto-
maattisella sammutuslaitteistolla. Automaattinen sammutusjärjestelmä
voi olla joko kohde- tai tilasuojausjärjestelmä tai niiden yhdistelmä.

- Tuulivoimaloiden konehuone ja ne osat tornista, joissa on tuulivoimala-
tekniikkaa, sekä ulkopuoliset muuntamo- tai sähköasemat tulee varus-
taa automaattisella paloilmoitus- tai palovaroitusvaroitusjärjestelmällä,
joka välittää tiedon tuulivoimalan valvontahenkilöstölle.

- Tuulivoimapuiston sähköasema varustetaan automaattisella sammu-
tuslaitteistolla, joka voi olla tilasuojausjärjestelmänä.

- Tuulivoimaloiden konehuoneet sekä sähköasema varustetaan myös
riittävällä alkusammutuskalustolla, joka soveltuu myös jännitteisten
kohteiden sammuttamiseen.
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- Salamaniskujen varalta tuulivoimat on varustettava kattavalla ukkos- ja
ylijännitesuojauksella ja suojamaadoituksella.

- Suositellaan, että tuulivoimalat suojataan jäätymiseltä ja varustetaan
siipien jääntunnistusjärjestelmällä.

- Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1
MW tuulivoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallis-
ten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaa-
ranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä.

- Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalatornien ja sähköaseman
ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvus-
tosta.

- Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys,
joka sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen.

- Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sal-
lia rakennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottori-
kelkkauria) tai muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista
suoja-alueen sisäpuolella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tu-
lee ohjeistaa.

Lausunto pohjautuu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston (2014) ja On-
nettomuustutkintakeskuksen (2017) suosituksiin tuulivoimaloiden turvalli-
suudesta.

6. Itä- Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintoviranomainen antaa lausuntonsa ainoastaan Poh-
jois-Savoon sijoittuvaa Laulurämeen tuulivoimahanketta (Kiuruvesi) kos-
kien. Täten VE2:ta ei ole huomioitu tässä lausunnossa.

Aluehallintovirasto ei anna kyseisessä asiassa lausuntoa sosiaalisten vai-
kutusten arviointiin liittyvistä asioista.

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön ter-
veyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja
poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa
terveyshaittaa. Lain yleisen periaatteen mukaan elinympäristöön vaikut-
tava toiminta tulee suunnitella ja järjestetään siten, että väestön ja yksilön
terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Tämän edellytyksenä on, että toimin-
nanharjoittaja tunnistaa toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seu-
raa niihin vaikuttavia tekijöitä.

Terveydensuojelulain 5 pykälässä on säädetty alueellisesta terveydensuo-
jelusta seuraavaa:

”Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydensuojelua toimialueellaan sekä
arvioi kuntien terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutu-
mista”.
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Samaisen lain 6 pykälässä on säädetty puolestaan kunnan terveydensuo-
jelutehtävistä seuraavaa:
 ”Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua si-
ten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedo-
tettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa
ohjausta ja neuvontaa”.

Yleistä
Terveydellisten olosuhteiden, riskien ja mahdollisten haittatekijöiden arvi-
ointi sekä valvonta kuulu paikallisella tasolla kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen toimivallan piiriin. Täten aluehallintovirasto ei ota kantaa yksit-
täisen hankkeen mahdollisesti aiheuttamiin riskeihin ja haittatekijöihin,
etenkin jos niiden ennakoidaan rajautuvan paikallisesti.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Winda Energy Oy:n YVA-lain
mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu pääosin riittä-
vällä laajuudella sekä tarkkuudella (huom. sosiaalisten vaikutusten arvioin-
tia koskevat asiat ei sisälly lausumaan).

Aluehallintovirasto esittää hankkeesta vastuussa olevalle toimijalle sekä
yhteysviranomaiselle toiveenaan, että seurantaryhmään nimettäisiin myös
kunnan terveydensuojelusta vastaavan viranomaisen edustaja. Arviointioh-
jelman kappaleessa ’4.4.2 Seurantaryhmä (s. 30)’ on kutsuttuna edusta-
jana nimetty Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä, mutta tarkemmin ei ole määri-
telty kuntayhtymän edustajaa tai toimialaa.

Kyseisen hankkeen läheisyyteen (max. etäisyys 35 km) ollaan suunnittele-
massa tai rakentamassa yhteensä 15:tä tuulivoimahanketta, jotka käsittä-
vät enimmillään liki 360 voimalaa. Kyseessä on varsin merkittävä hankeko-
konaisuus, jonka yhteisvaikutuksia tulisi kartoittaa, mahdollisuuksien mu-
kaan mallintaa sekä arvioida yksittäisten hankkeiden lisäksi hankekluste-
rina (kokonaisarviointi).

Aluehallintovirasto esittää huomionaan, ettei arviointiohjelmassa ole ni-
metty asiantuntijaa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten eikä sosiaalisten vai-
kutusten arviointiin liittyen

Loppulauselma
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan arviointiohjelma on laadittu var-
sin kattavasti ja siinä on terveydensuojelun näkökulmasta käsitelty keskei-
simpiä tuulivoimahankkeisiin yleisesti liittyviä riskejä sekä haittatekijöitä.

Aluehallintovirasto katsoo edelleen, että terveydensuojelusta vastaavan
paikallisviranomaisen mukaan ottaminen mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa hankkeen suunnittelua, edistetään yhteistyötä ja hankkeen valmis-
telua laaja-alaisesti sekä moniammatillisesti.

7. Pohjois-Pohjanmaan museo/arkeologia
Hankealueelta ei tällä hetkellä tunneta muinaismuistolain (295/1963) rau-
hoittamia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön koh-
teita. Lähialueen muinaisjäännökset on esitetty karttakuvassa 6-16.
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Hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä tullaan tekemään arkeologinen inven-
tointi (s.69).

Luvun 6.9.2 Vaikutusten arviointi kohdassa Muinaisjäännökset ja rakenne-
tun kulttuuriympäristön kohteet mainitaan, että vaikutukset muinaisjään-
nöksiin arvioidaan selvityksen tulosten perusteella. Museo huomauttaa jo
tässä vaiheessa, että muinaisjäännöksiin kohdistuvissa vaikutuksissa tulee
huomioida tuulivoimaloiden sijainnin, tiestön, sähköaseman sekä sisäisen
ja ulkoisen sähkönsiirron lisäksi mahdolliset maa-aineksen ottopaikat ja
mahdolliset maan läjityspaikat sekä väliaikaiset nosto-, varastointi-, pysä-
köinti- ja työmaaparakkialueet. Kyseiset rakentamistoimenpiteet tulee ottaa
huomioon arvioitaessa hankkeen suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinais-
jäännöksiin.

Mikäli tuulivoimalat ovat haruksellisia, ei tuulivoimaloita tule sijoittaa niin,
että muinaisjäännös jäisi harusten väliselle alueelle. Pohjois-Pohjanmaan
museo voi tarkemmin arvioida hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuu-
riperintöön vasta arkeologisen inventointiraportin valmistuttua. Arkeologi-
nen inventointiraportti tulee toimittaa alueellisille vastuumuseoille (Pohjois-
Pohjanmaan museo ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) arvioitavaksi
heti sen valmistuttua.

8.Tukes
Tukesin lupa- ja valvontakohteista suunnittelualuetta lähimpänä ovat Pyy-
lahti Oy:n tuotantolaitos sekä Boliden Kevitsa Mining Oy:n malminetsintä-
lupa- ja malminetsintälupahakemusalueet. Tukesin teolliset prosessit
ryhmä on laatinut lausunnon vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsit-
telyn ja varastoinnin näkökulmasta ja liittää lausuntoon myös Tukesin kai-
vosryhmältä pyydetyt tiedot alueelle sijoittuvien kaivoslain mukaisten tutki-
mushankkeiden vaikutuksista tuulivoimahankkeeseen.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden varastointi
Pyylahti Oy:n tuotantolaitoksen lähimmät räjähdevarastot sijaitsevat YVA-
ohjelman tietojen mukaan noin kilometrin etäisyydellä suunnitellusta lähim-
mästä tuulivoimalasta vaihtoehdoissa 1 ja 3. Räjähteiden varastointia kos-
kevissa säädöksissä ei ole suoraan esitetty vaatimuksia suojaetäisyydelle
räjähdevarastosta tuulivoimaloihin, mutta mahdollisen onnettomuuden vai-
kutuksia tuulivoimala-alueelle voidaan arvioida toiminnanharjoittajan teke-
män onnettomuusvaikutusarvioinnin perusteella. Alueen suurimman räjäh-
devaraston räjähdyksen on arvioitu aiheuttavan pieniä, suhteellisen hel-
posti korjattavia vaurioita tiilirakennuksen kaltaiselle rakenteelle 900 metrin
etäisyydellä räjähdevarastosta, jos luvanmukainen enimmäismäärä räjäh-
teitä räjähtää kerralla. Ihmisen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski
arvioidaan samalla etäisyydellä erittäin pieneksi pahimmassa mahdolli-
sessa onnettomuudessa. Koko varaston räjähtämisen kaltaisen suuronnet-
tomuuden todennäköisyys voidaan myös arvioida erittäin pieneksi.

Tukes katsoo, että mahdollisen räjähde- tai kemikaalionnettomuuden kan-
nalta etäisyys Pyylahti Oy:n alueesta hankealueeseen on riittävä, mutta
pahimmalla mahdollisella onnettomuudella voisi olla jonkin verran vaiku-
tuksia lähimpään voimalaan vaihtoehdoissa 1 ja 3.
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YVA-ohjelmassa ei ole esitetty mahdollisen tuulivoimalassa tapahtuvan
onnettomuuden, kuten tulipalon, lapojen rikkoutumisen tai jäiden irtoami-
sen vaikutuksia tai vaikutusalueita ympäristöön. Tukesin käytettävissä ole-
vien aiempia vastaavia hankkeita koskevien riskinarviointien perusteella
kilometrin etäisyyttä tuulivoimalasta kemikaali- tai räjähdekohteeseen voi-
daan pitää riittävänä, mutta Tukes esittää, että mahdollisen tuulivoimalaon-
nettomuuden vaikutukset ja vaaraetäisyydet arvioitaisiin vielä tarkemmin
suunniteltua tuulivoimalatyyppiä koskien.

Malminetsintä
Boliden Kevitsa Mining Oy:lle on vuonna 2022 myönnetty malminetsintä-
lupa ML2020:0049 (Malminetsintälupäätös (tukes.fi)), joka sijoittuu Laulu-
rämeen tuulivoimanhankkeen alueelle pieneltä osin hankealueen itäpuo-
lelle. Boliden Kevitsa Mining Oy:llä on myös kaivoslain 34 §:n mukainen
malminetsintälupahakemus vireillä, joka sijoittuu hankealueen länsipuo-
lelle. Malminetsintälupahakemus ML2022:0022 sijoittuu päällekkäin n. ¼
osalle hankealuetta (liite 1).

Voimassa olevan malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus
omalla ja toisen maalla luvassa tarkoitetulla alueella (malminetsintäalue)
tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta sekä tehdä
muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta malminetsintää
esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja hyödyntämis-
kelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan kuin malminetsintäluvassa tar-
kemmin määrätään.

Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminet-
sintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin.
Toimenpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella väl-
tettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Etuoikeus malminetsintälupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut
lupaa 34 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lähtökohtaisesti malminetsintä ei poissulje muuta elinkeinotoimintaa koh-
teella, sillä tutkimusmenetelmät ovat moninaiset eikä niistä aiheudu koh-
tuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toi-
saalta muulla myöhemmällä maankäytöllä ei voida pois sulkea malminet-
sintä luvassa syntyneitä oikeusvaikutuksia. Tulevat malminetsintätutkimuk-
set tuleekin pyrkiä keskittämään mahdollisimman nopeasti ensisijaisesti
niille alueille, joille mahdolliset muut suunnitelmat esimerkiksi tuulivoimaan
kohdistuvat. Poissulkemalla nopeasti alueita, joissa ei ole merkittävää mal-
mipotentiaalia, tuetaan kestävää kehitystä.

9. Väylävirasto
Hankealueen pohjoispuolella, noin 4 km päässä sijaitsee Pyhäsalmentie
(valtatie 27), joka on hankealuetta lähin valtatie. Hankealueen ympärillä,
lähimmillään noin 2 km päässä koillisessa kulkee Latvapurontie (yhdystie
16031), idässä alle 2 km päässä Paljakantie (yhdystie 16043), kaakossa 2
km päässä Kalliokyläntie (yhdystie 7693), lounaassa noin 4 km päässä
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Niinimäentie ja Vaivionperäntie (yhdystie 18477), lännessä alle 3 km
päässä Komujärventie (yhdystie 18481) ja luoteessa noin 4 km päässä Ko-
muntie (18480). Lisäksi hankealueen pohjoispuolella kulkee Ylivieska-Ii-
salmi-rautatie lähimmillään noin 2,4 km päässä. Hankkeen suunnitellut
sähkösiirtovaihtoehdot ylittävät rautatien.

Hankkeessa käytettävät kuljetusreitit tullaan selvittämään YVAselostuk-
sessa. Liikennevaikutusten arvioinnissa selvitetään hankealueen tiestön
nykyiset liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus sekä toisaalta hank-
keen aiheuttamat liikennemäärät hankkeen eri toimintavaiheissa. Liikenne-
vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös hankealueen tiestön ny-
kyiset onnettomuusmäärät, tiestön leveys ja tiestön kunto. Lisäksi kuljetus-
reittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät kohteet selvitetään. Tar-
kastelualueena ovat pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet.

Vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan kuljetusreittejä ja -määriä sekä suh-
teutetaan raskaan liikenteen määrä reittien nykyisiin liikennemääriin. Lii-
kennemäärien kansallisia ja alueellisia keskiarvoja vastaavilta tieluokilta
voidaan käyttää apuna arvioitaessa hankkeen liikennevaikutuksen merkit-
tävyyttä. Tieverkoston ja siltojen kuntoa niiden kantavuuteen liittyen voi-
daan arvioida erilaisista rekistereistä saatujen tietojen perusteella sekä asi-
anomaisten viranomaisten tietojen perusteella. Hankkeen liikennevaikutus-
ten arvioinnissa keskitytään lähinnä hankkeen vaikutuksista liikenteen su-
juvuuteen ja turvallisuuteen.

Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla.

Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väylävi-
raston Tuulivoimalaohjeessa (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tu-
lee huomioida voimaloiden sijoittamisessa. Tuulivoimalan vähimmäisetäi-
syys on voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien kes-
keltä lukien.

Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetus-
luvissa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Voimaloiden
osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on var-
mistettava hyvissä ajoin ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistami-
selle tai mahdollisten tasoliittymien ym. parantamistoimille todetaan tar-
vetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kus-
tannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikenne-
merkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista. Asian osalta tulee
olla yhteydessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen maanteiden kunnossapi-
don aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-
keskus.

Suunnittelussa tulee huomioida etteivät voimajohdon pylväät estä tai hait-
taa maanteiden käyttöä. Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johto-
jen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään.
Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väy-
läviraston "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston
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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.

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen
liikenteen johdosta merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpi-
täjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviras-
ton lupa. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakenta-
mista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeyk-
seen liittyvää tietä koskevia ehtoja. Tasoristeysluvan tarpeesta voi olla yh-
teydessä Väylävirastoon osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi. Lisätietoja taso-
risteysten ylittämisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on ohjeessa:
”Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä” (Väyläviraston julkaisuja
8/2021 sekä tiivistelmä).

Raskaat erikoiskuljetukset saattavat edellyttää myös tasoristeyskansien
vahvistamista ja leventämistä. Väylävirasto tuo esille, että työskenneltä-
essä ja liikuttaessa rata-alueella ja myös radan suoja-alueella on tarkistet-
tava aina ratatyöluvan tarve. Rautatiealueella ja myös radan suoja-alueella
työskenneltäessä ja liikuttaessa on noudatettava Väyläviraston ohjetta Ra-
danpidon turvallisuusohjeet TURO (Väyläviraston ohjeita 10/2020), em.
ohjeen tarkennusta (10.2.2021), ohjetta Valtion rataverkon haltijan osaa-
misja pätevyysvaatimukset (Väyläviraston ohjeita 5/2021) sekä Sähkörata-
ohjeita (Liikenneviraston ohjeita 7/2016). Työn tarvitsemista rautatieliiken-
teen liikennekatkoista on sovittava erikseen Fintraffic Raide Oy:n liikenne-
suunnittelun kanssa.

Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Ra-
dan ylityksessä tulee olla riittävästi vapaata tilaa korkeussuunnassa.
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Pohjois-Savon ELY-keskuksen L-
vastuualue.

10. Savon Voima Verkko Oy
Tämän tuulivoimahankkeen mahdollinen liityntäpiste on Savon Voima
Verkko Oy:n Kiuruvedellä sijaitsevalla sähköasemalla. Tuulivoimahank-
keen mahdollinen liityntä Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkkoon vaatii
jatkoselvityksiä yhteistyössä Savon Voima Verkko Oy:n ja Fingridin
kanssa.
Lausumme mielellämme jatkossa hankkeen eri vaiheista, ratkaisun tarken-
tuessa. Pyydämme lähettämään meille tietoa hankkeen etenemisestä.

11. MTK
Tuulivoimapuiston liityntäjohto on oleellinen osa itse hanketta. YVA -selos-
tuksen mukaan liityntäjohto tulisi olemaan 16-22 kilometriä pitkä. Näinollen
merkitys maanomistajille on merkittävä.

Vaikka liityntäjohdon tarkka sijainti ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa,
näkemyksemme mukaan sen tulisi mahdollisuuksien mukaan olla mukana
kaava- alueessa. Maanomistajat ovat olleet huolissaan erityisesti liityntä-
johdon korvausten matalasta tasosta. Näemme tärkeänä, että Kiuruveden



17 (29)

27.6.2022

kaupunki on aktiivinen jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa, jotta liityntäjoh-
tojen edellyttämän johtoaukean maanomistajille neuvotellaan ja maksetaan
tyydyttävän suuruinen korvaus. Korvaus voisi tulla maksettavaksi samoilla
perusteilla kuin tuulipuiston vaikutusalueen maanomistajille tai johto-
aluekorvauksen suuruutta sekä muita korvausperusteita tulisi tarkastella
sopimusneuvotteluissa uudelta pohjalta.

Johtoalueet tulisi sisällyttää tuulivoimalan vuokra-alueisiin, jolloin korvaus-
menettely olisi oikeudenmukainen kaikkia vaikutuksia kokevia maanomis-
tajia kohtaan. Lisäksi ehdotamme, että em. liityntäjohtoa koskeva korvaus-
käytäntö sovitaan selkeästi ja ennakolta Winda Energy Oy:n kanssa. Siten
yhtiö voi tarjota maanomistajille vuokrasopimuksia heti, kun liityntäjohdon
sijainti selviää.

Näemme tärkeänä, että hankkeen vaikutukset metsien käyttöön ja hoitoon
sekä metsäelinkeinoihin tarkastellaan.

Maanomistajien edustajana odotamme Winda Energy Oy:ltä avointa tiedot-
tamista hankkeen eri vaiheissa. Tarkemmassa linjauksessa sekä pylväiden
sijoittelussa tulee kuulla ja tehdä yhteistyötä maanomistajien kanssa, jotta
maaseutuelinkeinoille aiheutuvat haitat minimoidaan ja maa- ja metsäta-
louden harjoittamisen edellytykset turvataan.

Tuulipuiston elinkaari on pitkä, mutta sopimusvaiheessa tulee kuitenkin
huomioida myös elinkaaren lopussa olevat toimenpiteet ja vaikutukset. Nä-
kemyksemme mukaan hankkeen luvituksissa ja sopimuksissa on otettava
kantaa luonnon ja ympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin
mahdollisen purkamisen jälkeen sekä huolehdittava siitä, että silloisille
maanomistajille ei koidu velvoitteita ja kustannuksia esimerkiksi purkamis-
ajankohdan ympäristömääräysten vuoksi

12. Suomen metsäkeskus
Metsäkeskus tarkastelee YVA-arviointiohjelmaa metsälain valvonnan ja
kestävään metsätalouteen perustuvien elinkeinojen edistämisen näkökul-
masta. Metsäkeskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös hankkeen
ympäristövaikutuksiin, sillä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
on myös keskeinen osa kokonaiskestävää metsätaloutta. Metsäkeskuksen
lausunnon näkökulmana on tuulivoimahankkeen aiheuttama muutos alu-
een maankäytössä. Maankäytön muutoksen myötä alueella ryhdytään har-
joittamaan rinnakkain kahta merkittävää elinkeinoa - sekä energiantuotan-
toa että metsätaloutta. Alue on tällä hetkellä yleisimmin maa- ja metsäta-
louden käytössä, joten toteutuessaan hanke voi vaikuttaa maanomistajien
mahdollisuuksiin harjoittaa yhtä elinkeinoistaan. Toimintojen tarpeet ja vaa-
timukset kohtaavat erityisesti hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvai-
heessa. Pitkäaikaisia vaikutuksia ovat muun muassa metsätalouden maa-
pinta-alan vähenemisen aiheuttamat vaikutukset hiilensidontaan.

Valmistelussa on hyvä huomioida, että metsälakia (1093/1996) sovelletaan
yleiskaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alu-
eilla. Yleiskaavan muilla alueilla metsälaki ei ole voimassa. Metsälaki vel-
voittaa noudattamaan luonnonsuojelulain (1096/1996), vesilain (587/2011),
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ympäristönsuojelulain (527/2014) ja muinaismuistolain (295/1963) säädök-
siä. Kun metsälakia ei sovelleta, vaikuttaa se myös muiden metsänkäyttöä
ohjaavien lakien voimassaoloon, kuten kestävän metsätalouden määräai-
kaiseen rahoituslakiin (34/2015) (Kemera) ja lakiin metsätuhojen torjun-
nasta (1087/2013) (metsätuholaki). Nämä lait ovat riippuvaisia metsälain
soveltamisesta. Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsäädännön nou-
dattamista.

 Alueilla, joilla metsälakia sovelletaan, metsälaki ohjaa metsien hoitoa ja
käyttöä. Metsälain ohella metsien käyttöä säätelevät myös metsälain no-
jalla annettu valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käy-
töstä. Myös ympäristölainsäädännöllä on vaikutuksia metsätalouteen. Met-
sälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle vähimmäisvaatimukset. Vähim-
mäisvaatimuksissa säädetään muun muassa puun korjuusta, metsän uu-
distamisesta ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Hankkeen vaikutukset metsätalouteen
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä (5.5.2017/254) säädetään vaikutusten
selvittämisestä kaavaa laadittaessa: ”Kaavan tulee perustua kaavan mer-
kittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin
selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”

Metsäkeskus esittää, että YVA-ohjelman yhteydessä arvioidaan osana
elinkeinovaikutuksia myös vaikutuksia alueella harjoitettavaan metsätalou-
teen. Kaavan valmistelussa on ollut osallisina metsäalan sidosryhmiä. Alu-
een metsänomistajien osallistaminen hankeprosessiin tulee varmistaa esi-
merkiksi erillisellä tiedottamiselle maanomistajille. Huomioitavaa on, että
kaikki maanomistajat eivät välttämättä asu kaavan vaikutusalueella. Met-
säkeskus näkee, että selvityksenä voisi tässä kohtaa olla myös alueen
maanomistajille lähetettävä kysely, koska maankäytön muutos voi kosket-
taa heidän omaisuuttaan ja sen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi metsä-
talouden ja virkistyskäytön osalta.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon myös
metsätalouden tarpeet siten, että rakentamisesta aiheutuu mahdollisim-
man vähän haittaa alueen metsätalouskäytölle ja että myös uusien teiden
sijoittaminen palvelee metsätaloutta. Tiestön rakentamisen yhteydessä tu-
lee huomioida riittävien metsätieliittymien ja siltarumpujen rakentaminen
myös alueen metsätalouden tarpeiden näkökulmasta sekä huolehtia myös
vaikutusten arviointi alueen tieoikeuksiin. Taloudellisten vaikutusten arvioi-
miseksi olisi mahdollista esittää paikkatietoon perustuen vaikutus tuleviin
hakkuumahdollisuuksiin ja siten hankkeen vaikutuksista metsäklusterin
elinkeinoihin ja rahavirtoihin. Toisaalta on arvioitava myös, että mikäli alu-
eella harjoitetaan pääosin yksityismetsätaloutta, voi yksittäisen metsän-
omistajan haitta maankäytön muutoksesta olla suuri.



19 (29)

27.6.2022

Metsäkeskus muistuttaa sen avoimesta metsävara- ja luontotiedosta, joka
on vapaasti hyödynnettävissä erilaisiin selvityksiin ja vaikutusten arvioin-
tiin.

Hankkeen vaikutukset hiilen sidontaan
Suomen ilmastositoumusten vuoksi metsäpinta-alan vähenemistä, metsä-
katoa, seurataan ja poistuvaa metsäalaa joudutaan korvaamaan metsänis-
tutuksilla. Metsäkeskus esittää, että valmistelussa huomioidaan käytöstä
poistuvan metsäpinta-alan määrä hehtaareina, sekä tuulivoimapuiston alu-
een että suurjännitelinjojen osalta. Lisäksi tulee arvioida käytöstä poistu-
van metsäpintaalan vaikutus alueen hiilinieluun.

 Lisäksi Metsäkeskus esittää, että hankkeeseen sisällytetään rakennusai-
kana väliaikaisesti käytettyjen alueiden ja mahdollisen purkamisen jälkeen
vapautuvien alueiden metsityksestä huolehtiminen.

Muita huomioita suunnittelua varten
Tuulivoimaloiden voimajohtoreitit on syytä suunnitella siten, että metsä-
pinta-alan pienentyminen alueella minimoidaan. Mikäli voimajohtolinja ja-
kaa alueen tiloja, on tärkeää pystyä osoittamaan, mistä metsäpalstoille kul-
jetaan jatkossa siten, että alueen metsätalouskäyttö on jatkossakin mah-
dollista maanomistajille.

 Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet tulee huomioida
sähkönsiirron ja voimaloiden sijoittelussa. Lähtökohtaisesti luo- alueita ei
tulisi esittää yleiskaavassa alueilla, joilla sovelletaan metsälakia. Lisäksi on
merkintöjen osalta huomioitava esimerkiksi liito-oravan kohdalla, että Ta-
pion raportteja 3: Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -
määräyksiin sekä maisematyölupaan -teoksessa todetaan: ”Metsätalouden
näkökulmasta liitooravan merkitseminen luo-merkinnällä ja siihen liittyvä
metsätaloutta rajoittava määräys ovat tarpeettomia, koska metsälain 2
§:ssä säädetään luonnonsuojelulain noudattamisesta ja 14 b §:ssä liito-
oravailmoituksesta.”

Monimuotoisuuteen liittyen Metsäkeskus esittää, että kaavakarttojen met-
sätalousalueille ei merkitä luo-merkintöjä tai suojelumääräyksiä. Huomioi-
tavaa on myös, että erilaisten elinympäristöjen rajaukset ja eliöiden esiinty-
minen voi muuttua ajan saatossa. Kaavan staattinen muoto ei siksi sovellu
näiden alueiden esittämiseen, vaan rajaukset on hyvä tehdä kulloinkin val-
litsevan tilanteen mukaan. Metsäkeskuksen näkemyksen mukaan kohtei-
den esittäminen esimerkiksi oikeusvaikutuksettomalla liitekartalla on pa-
rempi vaihtoehto, kuin alueiden esittäminen yleiskaavakartalla.

13. Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen luonnokset olivat nähtä-
villä alkuvuodesta 2022. Lauluräme tuulivoimapotentiaalisena alueena, tv.
Kaavaehdotuksen valmistelu jatkuu tuulivoimarakentamisen yhteisvaiku-
tusten tarkastelulla. Ehdotus on nähtävillä alkuvuodesta 2023. YVA-
ohjelman kuvaan 3-8 olisi mahdollista lisätä myös Muntterinkankaan tuuli-
voimahanke, vaikka se sijaitseekin kaukoalueen (12-25 km) ulkopuolella.



20 (29)

27.6.2022

Uusien 110 kV voimajohtojen sijoittumisvaihtoehtojen osalta pyydämme
ottamaan huomioon, että esitetyt vaihtoehtoiset sähkönsiirtolinjat kulkevat
Niemiskylän maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen läpi. Voimassa
olevassa maakuntakaavassa voimajohtovaraus on osoitettu maisema-alu-
een ulkopuolelle.

Pohjois-Savon liitolla ei ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta arvioin-
tiohjelmaan muuta lisättävää.

14. Fingrid
Annamme yhden lausunnon samanaikaisesti nähtävillä oleviin asiakirjoihin
(YVA-arviointiohjelma ja osayleiskaava).

Liityntävaihtoehdot vaativat keskusteluja ratkaisujen tarkentamiseksi hank-
keesta vastaavan ja Fingridin kesken. Kantaverkon liityntäpisteet ovat tällä
hetkellä melko kaukana ja potentiaalisten uusien liityntäpisteiden toteutus
on melko pitkällä tulevaisuudessa.

Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee
pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta.

Lausumme mielellämme jatkossa hankkeen eri vaiheista, tietojen ja ratkai-
sun tarkentuessa.

15. Outokumpu Mining Oy
Outokumpu Mining Oy tuo esille, että Laulurämeen tuulivoimahankkeen
hankealueen lähistöllä, Kalliokylän ja Kalliojärven läheisyydessä sijaitsee
toimintansa lopettanut Ruostesuon sinkkikaivos. Outokumpu harjoitti kai-
vostoimintaa Ruostesuolla vuosina 1988-1989. Toiminnan päättymisen jäl-
keen kaivosalueen kunnostamisesta ja jälkihoitotoimenpiteistä määrättiin
Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä Nro 33/06/2, annettu
19.4.2006. Ruostesuon alue kuuluu tällä hetkellä yhtenä selvityskohteena
käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden listalle ja siellä tullaan lähivuo-
sina tekemään tarkempia kohdetutkimuksia kaivannaisjätealueen tilasta
(KAJAK-hanke). KAJAK-hanketta johtaa Pirkanmaan ELY-keskus. KAJAK-
hankkeen tavoitteena on tutkia käytöstä poistettujen tai hylättyjen kaivos-
ten ympäristövaikutuksia sekä tehdä tarvittaessa lisäkunnostustoimia.
Hankkeen perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2006/21/EY kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY
muuttamisesta (kaivannaisjätedirektiivi).

Ruostesuon jälkihoitotöiden yhteydessä sivukivet on siirretty louhostäy-
töksi. Sivukivien läjitysalueelta on kaikki irtoava maa-aines siirretty avo-
louhokseen, pohja on neutraloitu ja peitetty turvepitoisella maa-aineksella
siirtotöiden yhteydessä. Avolouhos on täytetty vedellä, ja louhoksesta on
ylivuotoa moreenipenkereiden läpi. Louhosvesiä käsitellään alueella kos-
teikkokäsittelyä hyödyntäen. Vedet virtaavat kaivosalueelta ojia pitkin Kor-
tepuroon, joka laskee Kalliojärveen. Vesien kulku perustuu painovoimai-
seen järjestelmään, ja näin ollen lähialueilla tapahtuvat maanrakennustyöt
voivat vaikuttaa kaivosalueen vesien kulkuun ja käsittelyyn.
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Entisen kaivosalueen toimintoja sijaitsee kiinteistöjen 263-404-13-15, 263-
411-20-271, 263-411-20- 270, 263-411-20-272 ja 263-411-20-273 alueilla.
Kuvassa 1 on nähtävissä kaivoksen sijainti sekä keskeiset toiminnot. Li-
säksi kuvassa 1 on esitetty mustalla viivalla lakkautetun kaivospiirin rajat.

Tuulivoimahankkeen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon Ruostesuon kai-
vosalue ja varmistaa, että esimerkiksi hankkeeseen liittyvät mahdolliset
tiejärjestelyt eivät vaikuta edellä mainittuihin Ruostesuon vesienjohtamis-
järjestelyihin. Erityisesti mahdolliset tienrakennus- ja parannustoimet Kal-
liokyläntien (7693) ja Penkkikankaantien kautta kulkevaa liikennöintiä var-
ten sijoittuvat Ruostesuon kaivosalueen lähettyville. On myös turvallisuus-
näkökulmasta hyvä tunnistaa, että Ruostesuon alueella on vedellä täytty-
nyt avolouhos.

16. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry
Arviointiohjelma vaikuttaa hyvältä. Tässä kuitenkin muutama huomio.

 LAJIHAVAINNOT
Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti vaikutukset linnustoon. Tä-
män takia on tärkeä että kartoitukset tehdään riittävän tarkasti.

Riekon esiintymistä tulee turvata tiesuunnittelulla. Riekon ruokailumaastot-
kin ovat oleellisia, koska laji taantuu ja harvinaistuu Savon esiintymispai-
koillaan. YVA:ssa, infrastruktuurin suunnittelussa tulee minimoida tiestön
määrä. Välillisiä vaikutuksia voisi syntyä vaivaiskoivikoiden vähenemi-
sestä.

Lokit saalistelevat myös pesimäsuonsa, Toukkasuo-Huttusuon ulkopuo-
lella. Lentosuunnat tulee selvittää mm. Vaaksjärven suuntaan.

Kalasääsken varapesät ja lentoreitit tulee selvittää.

Alueella esiintyy pohjansirkku. Se elinympäristö ovat etenkin korvet, tuo-
reet ja lehtomaiset kankaat ja kosteat lehdot. Laji on vaarantunut. Viimei-
sen 30 vuoden aikana pesimäkanta on taantunut linjalaskentojen perus-
teella kolmannekseen (https://cdn.laji.fi/files/birdatlas/lintuatlas3koko.pdf).
Kaavoituksessa on varmistettava, että ko. biotoopit eivät vähenny.

MUUT LISÄINVENTOINTIA VAATIVAT LAJIT
Lepakoiden kartoitus uhkaa jäädä puolitiehen. Iisalmen Luonnon Ystäväin
Yhdistys ry on tehnyt muutaman viime vuoden aikana lepakkokartoituksia.
Kokemuksiemme mukaan pelkästään muutaman kerran käynti aktiividetek-
torin kanssa yöaikaan ei anna oikeaa kuvaa lepakoista alueella. Ei varsin-
kaan siitä miten lepakot muuttavat alueella. Mielestämme tarvitaan passii-
viseurantalaitteita maastoon vietäväksi esim. viikoksi ja aktiivilaitteilla
päästään laskemaan yksilömäärät. Liitteenä Suomen lepakkotieteellisen
yhdistyksen suositukset miten lepakkokartoitus tulisi tehdä.

17. Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto on osallistunut hankkeen YVA-menettelyn en-
nakkoneuvotteluun 24.1.2022. PohjoisPohjanmaan liitto on antanut
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lausunnon Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 2.6.2021.

YVA-ohjelmaraportissa on huomioitu, ettei Laulurämeen hankealuetta ole
osoitettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alu-
eeksi (tv-1). Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan seu-
dullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rakentamisen mahdollistavaa
yleiskaavaa ei voida hyväksyä ennen kuin alue on maakuntakaavassa tv-1
-alueena. Selvitykset ja kaavoitus voivat kuitenkin edetä ehdotusvaiheen
kuulemiseen saakka.

Maakuntakaava muodostaa keskeisen lähtökohdan seudullisten tuulivoi-
mahankkeiden suunnittelulle. Kaavan tavoitteena on tuulivoimarakentami-
sen kokonaisuuden ohjaaminen ja vaikutusten hallinta koko maakunnan
tasolla. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen huomioiminen edellyttää, että
kaavan tavoitteet, periaatteet, kaavassa osoitettujen alueiden rajaamisen
perusteet ja kaavan suunnittelumääräykset otetaan suunnittelussa huomi-
oon.

Maakuntakaavassa osoitetut tuulivoima-alueet ovat ensisijaisia seudullis-
ten tuulivoima-alueiden sijoittamispaikkoja. Maakuntakaava on kuitenkin
luonteeltaan yleispiirteinen ja alueidenkäytön suunnitelma; siinä esitettyjen
tuulivoima-alueiden rajaukset täsmentyvät kuntakaavassa laadittavien
YVA-menettelyn ja muiden vaikutustarkastelun perusteella. Maakuntakaa-
van joustavuudesta johtuen kaavassa osoitettujen alueiden sijaintia ja laa-
juutta voidaan muuttaa yksityiskohtaisemmassa kaavassa. Tuulivoi-
maosayleiskaava ei saa kuitenkaan olla ristiriidassa maakuntakaavan kes-
keisten tavoitteiden ja periaatteiden kanssa, eikä kaava saa vaikeuttaa
maakuntakaavan toteuttamista.

Maakuntakaavan tilanne, maakuntakaavamerkinnät ja TUULI-hanke
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavatilanne on muuttunut ja asia on hyvä
päivittää YVA-menettelyn raportteihin. KHO on hylännyt 17.1.2022 päätök-
sellään (H40/2022) tehdyt valitukset 3. vaihemaakuntakaavasta, joten se
on saanut lainvoiman maakuntavaltuuston 11.6.2018 hyväksymässä muo-
dossa. Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakun-
takaava ohjaa seudullista eli vähintään kymmenen voimalaa käsittävän
hankkeen tuulivoimarakentamista.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt uuden maakuntakaavaprosessin
loppuvuodesta 2021. Yhtenä merkittävänä teemana energia- ja ilmastovai-
hemaakuntakaavassa tarkastellaan maakunnan tuulivoiman kokonaisuutta
ja uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita maakunnassa TUULI-hankkeen
pohjalta (Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla). TUULI-
hankkeessa on valmistunut ja maakuntahallitukselle on esitelty joulu-
kuussa 2021 useita tuulivoimatuotantoa ja sijoittamista koskevia taustasel-
vityksiä kuten linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, viherrakenne- ja
ekosysteemipalveluselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys.
TUULI-hankkeen sijainninohjausmalli on valmistunut ja esitelty maakunta-
hallituksen kokouksissa 25.4. ja 23.5.2022. Sijainninohjausmallin tulokset
ovat maakuntakaavakartalla ja muissa kaava-asiakirjoissa esitettävän
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tuulivoimaohjauksen lähtökohtina. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaa-
van kuulemisaineisto käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa
21.6.2022 ja luonnos tulee nähtäville elokuussa 2022. Maakuntakaavan
hyväksymiskäsittelyn tavoiteaika on syksyllä 2023.

YVA-ohjelmaraportin kuvaan 6.12. olisi hyvä lisätä myös sähkönsiirron
hankevaihtoehdot ja avata tekstissä sähkönsiirtoreittien varrelle ja vaiku-
tusalueelle osoitetut merkinnät.

Vaikutusten arviointi
Yksi todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista kohdistuu maakunnalli-
sesti arvokkaaseen Pyhäjärven kulttuurimaisema-alueeseen. Kokonaiskor-
keudeltaan maksimissaan 320 metriin kohoavat tuulivoimalat tulevat muut-
tamaan maisemakuvaa Pyhäjärven ympäristössä. Laulurämeen tuulivoi-
mahankkeen maisemavaikutusten arvioinnin lisäksi maisemavaikutuksia
on tarkasteltava lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus-
ten arvioinnissa. YVA-ohjelmaraportin kuvasta 6-16 puuttuvat maakunnalli-
sesti arvokkaat maisemaalueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.
Nämä on esitettävä kartalla YVA-selostusraportissa.

YVA-ohjelmaraportissa on kerrottu Laulurämeen tuulivoimahankkeen kan-
nalta keskeisimmät tunnistetut vaikutukset. Näitä ovat vaikutukset maise-
maan, luontoon, maankäyttöön sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistu-
vat vaikutukset. Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto nostaa esille tar-
peen arvioida hankkeen vaikutukset maakuntakaavaan, sähkönsiirtoreittei-
hin ja yhteisvaikutuksiin muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.

18. Luke
Pyydettynä lausuntonaan Luonnonvarakeskus esittää seuraavan.
Lausunnossaan Luke keskittyy Metsästyslain (28.6.1993/615) 5 §
(13.7.2018/555) lueteltuihin riistalajeihin.

Laulurämeen YVA-ohjelma on kirjoitettu selkeästi. Tehtävät kartoitukset on
kuvailtu huolellisesti. Metsäkanalinnuista myös riekko on huomioitu suunni-
telluissa kartoituksissa.

Hankealueelle toteutetaan kesän 2022 aikana pesimälinnustoselvitys, ke-
vätmuutonseuranta maalis-toukokuussa 2022. Alueella tullaan tekemään
metsäkanalintujen soidinkartoitukset vuoden 2022 aikana. Hankealueelle
tehdään myös suurpetoselvitys ja metsäpeuraselvitys. Syysmuuttoselvitys
on tehty syksyllä 2021.
Soidinselvitysten tulokset ovat tärkeitä ja ne tulee ottaa huomioon voima-
loiden sijoittelussa. Kanalintujen esiintymisen selvittämiseksi suunnittelu-
alueella olisi hyvä tehdä soidinpaikkaselvitykset useampana peräkkäisenä
vuotena. Tällöin soidinpaikkaselvitys antaisi paremman kuvan alueen mer-
kityksestä kanalinnuille, kuin yksittäisenä keväänä tehty selvitys, sillä soi-
dinten esiintyminen riippuu tällä syklisellä lajiryhmällä mm. alueen sen het-
kisistä kanalintukannoista. Myös soidinten havaittavuus vaihtelee vuodesta
toiseen esimerkiksi kevään edistymisestä ja sääoloista riippuen.
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Hankealue sijaitsee Rytkyn reviirin (status: pari) pohjoisosiin. Hankealu-
eelta ja sen läheisyydestä on tehty susihavaintoja. On hyvä, että alueelle
suunnitellaan tehtäväksi suurpetoselvitys. On kuitenkin tärkeää huomioida,
että yksittäinen laskenta ei välttämättä kerro riittävästi hankealueen merki-
tyksestä esimerkiksi sudelle. Suden liikkuminen on vuodenaikaan sidon-
naista. Vuodenaikaisuus tulisi huomioida kartoituksia suunnitellessa. Ke-
väällä susi huolehtii reviirin rajoista ja pyrkii saalistamaan tehokkaasti, jotta
olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa pentujen syntyessä. Tällöin suden
esiintymistä ohjaa saaliseläinten sijainti enemmän kuin pesimäalueiden
sijainnit. Vasta lähempänä penikointia susi hakeutuu reviirin ydinalueille,
joissa synnytys ja pentujen hoito tapahtuu.

Suden osalta tulisi lisäksi huomioida, että vaikka se onkin sopeutumisky-
kyinen laji, se on riippuvainen saaliseläimistään (erityisesti hirvi). Siten tuu-
livoiman vaikutukset suteen eivät ole yksin kiinni suorista vaikutuksista la-
jiin itseensä, vaan myös vaikutuksista sen saaliseläinten käyttäytymiseen
ja lisääntymismenestykseen.

Laulurämeen hankealueella ei sijaitse kansallisesti tai kansainvälisesti tär-
keäksi luokiteltuja lintualueita, mutta hankealueen itäpuolella noin 16 km
päässä Kiuruvedellä sijaitsee Ponginperä (MAALI-alue), joka on tärkeä
muuttolintujen levähdysalue.

Lisäksi hankealueesta 30 km säteellä sijaitsee toistakymmentä tuulivoima-
hanketta ja muita maankäyttöhankkeita. Yhteisvaikutuksia tulee tarkastella
erityisellä huolellisuudella huomioiden pesimäympäristöjen ja erämaisuu-
den menetys isommassa mittakaavassa. On tärkeää, että tulevassa vaiku-
tusten arvioinnissa otetaan huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus
paikallis- tai osapopulaatiotasolla erityisesti direktiivilajien elinmahdolli-
suuksien muutoksiin. Lisäksi vaikutukset metsästykseen tulee tarkastella
isommassa mittakaavassa samasta syystä.

Tiivistelmä
Hankealueelle on suunniteltu tehtävän perusteelliset kartoitukset pääosin
vuoden 2022 aikana. Kartoituksista saatavat soidinselvitysten tulokset ovat
tärkeitä ja ne tulee ottaa huomioon voimaloiden sijoittelussa. Kanalintujen
esiintymisen selvittämiseksi suunnittelualueella olisi hyvä tehdä soidinpaik-
kaselvitykset useampana peräkkäisenä vuotena. Tällöin soidinpaikkaselvi-
tys antaisi paremman kuvan alueen merkityksestä kanalinnuille, kuin yksit-
täisenä keväänä tehty selvitys. Hankealue sijaitsee Rytkyn reviirin pohjois-
osiin. Hankealueelta ja sen läheisyydestä on tehty susihavaintoja. On
hyvä, että alueelle suunnitellaan tehtäväksi suurpetoselvitys. Yksittäinen
laskenta ei kuitenkaan välttämättä kerro riittävästi hankealueen merkityk-
sestä esimerkiksi sudelle. Suden liikkuminen on vuodenaikaan sidon-
naista. Hankealueesta 30 km säteellä sijaitsee toistakymmentä tuulivoima-
hanketta ja lisäksi muita maankäyttöhankkeita. Yhteisvaikutuksia tulee tar-
kastella erityisellä huolellisuudella huomioiden pesimäympäristöjen ja erä-
maisuuden menetys isommassa mittakaavassa.
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19. Pohjois-Pohjanmaan museo/rakennettu kulttuuriympäristö
Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lau-
suntoa Laulurämeen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointioh-
jelmasta. Hanke sijoittuu Pyhäjärven ja Pihtiputaan kaupunkien alueille.
Tämä museon lausunto koskee Pyhäjärven kaupungin alueille sijoittuvia
arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua kulttuuriympäristöä.

Winda Energy Oy suunnittelee Laulurämeen alueelle enimmillään 21 tuuli-
voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus enin-
tään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho
on enintään 100–210 MW. Hankealue sijaitsee Kiuruveden ja Pyhäjärven
kaupunkien alueella. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä lounaaseen
Kiuruveden keskustasta sekä 12 kilometriä kaakkoon Pyhäjärven keskus-
tasta. Hankealueen pinta-ala on noin 1 630 ha, joka sijoittuu Kiuruveden ja
Pyhäjärven kuntarajalle niin, että Kiuruveden puoleisen hankealueen pinta-
ala on noin 730 ha ja Pyhäjärven puoleisen alueen pinta-ala on noin 900
ha. Tuulivoimapuiston on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Elenian (alu-
een pohjoispuolella) tai Savon Voiman (alueen itäpuolella) sähkönsiirto-
verkkoon. Molemmat vaihtoehdot merkitsisivät uuden, noin 16–22 kilomet-
rin mittaisen 110 kV johdon rakentamista. Liittyminen Elenian sähkönsiirto-
verkkoon vaatisi myös uuden sähköaseman rakentamista.

YVA-ohjelman mukaan hankkeen vaikutuksia arvokkaille maisema-alueille
ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteille tullaan arvioimaan maisema-
analyysin kautta. Arvojen osalta lähtötietoina käytetään valtakunnallisia ja
maakunnallisia maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä koskevia inventoin-
teja sekä maakuntakaavoitusta varten laadittuja selvityksiä ja päivitysin-
ventointeja. Maisemavaikutusten arvioinnissa hyödynnetään näkemäalue-
analyysiä ja tuulivoimaloiden näkyvyyttä, vaikutuksen luonnetta ja merkittä-
vyyttä maisemassa havainnollistetaan valokuviin tehtävien kuvasovitteiden
avulla.

Laulurämeen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa on alustavasti selvitetty
hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun ympäristön kohteet. Tiedot Poh-
jois-Pohjanmaan alueella sijaitsevista rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teista löytyy KIOSKI-sovelluksesta ja Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan yhteydestä.

20. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Kiuruveden kau-
punki pyytää erillisesti Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisen tuulivoi-
maosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristö-
vaikutusten arviointisuunnitelmasta. Pohjois-Savon alueellisen vastuumu-
seon lausunto 2.6.2022 (5021/2022-3) käsittää kummatkin lausuntopyyn-
nöt.

Winda Energy Oy suunnittelema Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien
alueille suunniteltu Laulurämeen tuulivoimapuisto asettuu kahden maakun-
nan alueille. Hankealueen laajuus on noin 16 km2. Suunnitelmissa alueelle
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esitetään enintään 21 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja ko-
konaiskorkeus enintään 320 metriä.

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo (Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo) on osallistunut tuulivoimahankkeen seurantaryhmän toimintaan.
Arviointisuunnitelmassa todetaan, että hankealue ja sähkönsiirtoreitti in-
ventoidaan muinaisjäännösten osalta ja vaikutukset arvioidaan selvitysten
tulosten perusteella. Museo toteaa, että on syytä käyttää laajemmin termiä
arkeologinen kulttuuriperintö muinaisjäännösten sijaan. Inventointiraportti
tulee toimittaa heti sen valmistuttua museolle arviointia varten. Museo vas-
taa lisäksi mahdollisten uusien kohteiden viemisestä muinaisjäännösrekis-
teriin.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman osalta museo pyytää kiinnittä-
mään huomion kulttuuriympäristöterminologian oikeaan käyttöön luvun 6.9
suhteen. Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, johon kuuluvat arkeologinen
kulttuuriperintö, rakennettu kulttuuriympäristö sekä maisemat. Muinaisjään-
nösten sijaan otsikoinneissa sekä tekstisisällössä on syytä käyttää laajem-
paa käsitettä arkeologinen kulttuuriperintö, koska se kattaa kiinteiden mui-
naisjäännösten lisäksi myös sellaiset rakenteet ja paikat, joita ei lueta mui-
naismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin, mutta joiden säi-
lyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuu-
riperintöarvojen vuoksi. Sivun 68 kuvan 6-17 osalta museo pitää erikoisena
ratkaisuna, että kiinteät muinaisjäännökset on niputettu otsikolle ”arvotta-
mattomat muut kulttuuriympäristöohjelman merkinnät”. Kiinteillä muinais-
jäännöksillä on vahva lakisuoja (Muinaismuistolaki 295/63). Museo ehdot-
taakin, että arkeologinen kulttuuriperintö merkitään kartalle omilla symbo-
leillaan.

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä (RKY), mutta sellainen (Koskenjoen kylä) sijaitsee noin
13 km päässä suunnittelualueesta luoteeseen. Suunnitelmassa esitellään
pääasiassa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kohteita. Pai-
kallisesti merkittävien rakennusperintökohteiden osalta suunnitelmassa vii-
tataan Kiuruveden kulttuuriympäristöohjelmaan.

Laulurämeen suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja tai
asemakaavoja. Suunnittelualuetta lähimpänä sijaitseva yleiskaava-alue (2-
5km) on Kalliojärven-Toiviaisjärven-Hautajärven seutu. Esimerkkinä tässä
vuonna 2018 laaditussa rantaosayleiskaavassa osoitetaan 7 rakennussuo-
jelukohdetta (SR). Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo katsoo, että
suunnitelmassa voisi esittää ainakin otsikkotasoisesti kuntakaavoissa osoi-
tettujen rakennussuojelukohteiden määrä ja etäisyys hankealueesta. Si-
vulla 67 kappaleessa suojellut rakennukset nimetään erityislaeilla suojellut
rakennussuojelukohteet. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo katsoo,
että kappaleen otsikointi olisi syytä muuttaa esimerkiksi muotoon Erityisla-
eilla suojellut rakennukset.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman mukaan näkemäalueanalyysi
ja havainnekuva-aineisto on valmisteilla. Tämä valmisteilla oleva selvitysai-
neisto tarjoaa paremmat lähtökohdat vaikutusten arviointiin.
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Museoviranomaisella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan kulttuuriympäristön osalta.

YVA- ohjelmasta saadut mielipiteet

1.Mielipide
Sähkönsiirron vaihtoehto 1 menee koskenjoen kulttuuriympäristön halki.
110kV Ilmajohtoa kulttuuriympäristöön ei tule sijoittaa. Lisäksi väyläviras-
tolla hanke, jossa kulttuuriympäristön halki sijoitetaan 110kV maakaapeli
eikä ilmajohtoa. Jos tuulivoimalan sähkönsiirto toteutetaan Savon Voiman
sähköasemalle, tulee käyttää maakaapelia ja sovittaa väyläviraston ja
Winda Energyn hanke toisiinsa.

2. Mielipide
 Kantani siirtolinjan rakentamiseen on, että jatkatte suunnittelua kohti Mur-
tomäkeä, se on toisena vaihtoehtona suunnitelmassa. Koen saavani koh-
tuutonta haittaa linjatyömaasta Pyhäsalmentien viereen ja siitä peltoau-
kean ylitse kohti Puolakan muuntoasemaa.

Yleinen suuntaus linjatöissä on ollut sijoittaa kaapelin jo maahan. Olipa
kumpi tahansa vaihtoehto on viljelylle siitä joko pysyvä tai pitkäaikainen
haitta. Elinkeinoni tulee maa- ja metsätaloudesta ja tämän vuoksi olen vas-
tustamassa uuden linjan vetoa Pyhäsalmentien suuntaan.

Peltoaukea kuuluu koskenjoen perinne ja kulttuurimaisemaan eikä sellai-
seen kuulu rakentaa minkäänlaisia ilmalinjoja. Eli maakaapelointi olisi ai-
noa vaihtoehto. Tuonlaajuisessa kaapeloinnissa peltoa menee viljelykel-
vottomaan kuntoon useaksi vuodeksi maa-ainesten sekoittumisen takia.
Työmaan leveys olisi kuitenkin vähintään 10 metriä että viljelytoimille siitä
on merkittävä haitta.

Jos kuitenkin linjanveto tulee vastustuksesta huolimatta Pyhäsalmentien
suuntaan, vaadin että korvaustaso niin metsälle kuin pellolle on sama kuin
itse tuulipuistolle, tasapuolisesti kaikille maanomistajille. Pellolle lisäksi kor-
vaus niin pitkälle ajalle kunnes pelto on ennallaan sellaisessa viljelykun-
nossa kuin se on ollut ennenkin.

Kyseisille pelloille annan vain kerran kaivaa kaapeleita. Väylävirasto on
tehnyt suunnitelman vetää puolakan muuntoasemalta kaapelin 27
tielle(Pyhäsalmentie) ja siitä junaradalle iisalmi-ylivieska radan sähköistä-
miseen. Kaivutyö on suunnitelmissa tehdä vuoden 2023 aikana ja jos tuuli-
puistoon on tarvetta mennä sähköjä niin tehkää yhteistyötä ja laittakaa
kaapelinne samaan kaivantoon väyläviraston kanssa. Terve järjenkäyttö
on sallittua. Väylävirasto on kyllä kiinnostunut yhteistyöstä.

3. Mielipide
Vastustamme sähkönsiirtoa vaihtoehdon SVE1a tai SVE1b mukaisesti.
Perustelut:
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1. Vaihtoehdoissa SVE1a ja SVE1b sähkölinja kulkee Kiuruveden Kosken-
joen kylän läpi Puolakan sähkökeskukseen. Koskenjoen kylässä sijaitseva
Koskenjoen alue on Pohjois-Savon maakuntakaavassa (2030) merkitty
Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2:ssa maisemaltaan merkittä-
väksi rakennetun kulttuurimaiseman alueeksi. Ilmajohto tälle alueelle rik-
koisi maisemakuvan ja sen yhteneväisuuden eikä sellaista sallita.
2. Kiuruveden Koskenjoen kylän Koskenjoen alue on myös mainittu Poh-
jois-Savon tuulivoimasuunnitelmassa, Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaa-
lin selvitys maakuntakaavaa varten 30.9.2021. Alue on selvityksessä Mu-
seoviraston rajaama Rakennetun kulttuuriympäristön alue. (Valtakunnalli-
sesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto,
www.rky.fi).

3. Vaihtoehdot SVE1a ja SEV1b kulkisivat suunnitelman mukaan valtatien
27 mukaisesti (linjaus suunnitelman kartassa epätarkka). Alueella on pal-
jon asutusta ja maanviljelystä verrattuna vaihtoehtoihin SVE2a ja SVE2b.
Täten vaihtoehtojen SVE1a ja SVE1b toteutuessa on otettava huomioon
maanomistajoen vaateet peltoalueiden/asutusten kiertämisessä/maakaa-
peloinnissa/pylväsvalinnassa yms. Todennäköisesti eturistiriitojen vuoksi
olisikin kannattavampaa valita vaihtoehdot SVE2a ja SVE2b.

4. YVA- vaiheen sähkönsiirtoon käytettävien alueiden luontoselvitys on kä-
sittääksemme tekeillä. Tiedossamme on, että Kiuruveden Koskenjoen Kos-
kenmäen alueella vanhoissa kuusimetsissä pesii esim. hömötiaista (uhan-
alainen, rahoitettu) ja pyy (vaarantunut).

5. Henkilökohtaisesti emme halua enää menettää hyviä metsäalueitamme
sähkölinjan alle. Viimeisten n. 20 vuoden aikana kiinteistöltämme on hal-
tuun otettu alueita Savon Voiman sähkölinjaan, Kiuruveden kaupungin
moottorikelkkareittiin sekä Kiuruveden kaupungin kuntopolkuun.

Sähkönsiirtoon tarvittavien maa-alueiden, oli sitten kyseessä SVE1a,
SVE1b, SVE2a tai SVE2b, käyttöönottoon ei tule käyttää lunastusmenette-
lyä vaan maanomistajien kanssa tulee päästä sopimuspohjaiseen ratkai-
suun.

4. Mielipide
Mielipide koskee hankkeeseen liittyvää sähkönsiirron vaihtoehto 1 :stä
(SVE1), missä uusi 110 kV sähkön siirtolinja rakennettaisiin VT27:aa myö-
täillen Kiuruvedelle Puolakan sähköasemalle. Siirtolinja kulkisi tässä vaih-
toehdossa viimeisiltä osiltaan Koskenjoen kylän halki. Koskenjoen kylän
alueella on voimassa Koskenjoen ja Niemisjärven rantaosayleiskaava
missä Koskenjoen kulttuurimaisema-alue on suojeltu. Tämä estää uusien
massiivisten sähkönsiirtoverkkojen rakentamisen ilmajohtoina Koskenjoen
alueelle.

Lisäksi Koskenjoen alueella on tällä hetkellä menossa nykyisen Savon Voi-
man sähköverkon muutostyö missä vanha ilmalinja tullaan purkamaan ja
tilalle kaivetaan vuonna 2023 tehokkaampi sähkönsiirtoyhteys maakaape-
lina Iisalmen-Ylivieskan junaradan sähköistämisen tarpeisiin. Mikäli Laulu-
rämeen tuulivoimalahankkeessa päädyttäisiin SVE1-vaihtoehtoon olisi

http://www.rky.fi/
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kaikin puolin järkevää haittojen minimoimiseksi ja kustannustehokkuuden
parantamiseksi yhdistää nämä hankkeet keskenään esim sähköverkon
vuokraamisen avulla jotta Koskenjoen alueelle tulisi vain yksi maakaape-
loitu 110 kV siirtolinja Puolakan sähköasemalta VT27:n suuntaan.

5. Mielipide
Laulurämeen Tuulivoimapuiston YVA-selvitys, 110 KV-linjan sijainti
Mielestämme 110 KV-linjan tulisi kulkea ENSISIJAISESTI Murtomäen
kautta koska: Koskenjoki on alueena kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
luokiteltu alue, siihen eivät suuret voimalinjat kuulu, eikä missään tapauk-
sessa ilmajohtona. Tänne on jo tulossa VR:n 110 KV voimalinja, kulkulinja
kotimme nurkilta. Mitkä ovat terveysriskit monen voimalinjan välissä ja vie-
rellä? JOS Murtomäen vaihtoehto ei toteudu, vaadimme 110 KV-linjan
maakaapelina ainakin Pysäsalmen tien varteen saakka.

6. Mielipide
Haluaisin esittää mielipiteen koskien suunnitteilla olevaa Laulurämeen tuu-
livoimahanketta joka sijoittuu Kiuruveden ja Pyhäjärven kuntien alueelle.

Mielipide koskee hankkeeseen liittyvää sähkönsiirron vaihtoehto 1 :stä
(SVE1), missä uusi 110 kV sähkön siirtolinja rakennettaisiin VT27:aa myö-
täillen Kiuruvedelle Puolakan sähköasemalle. Siirtolinja kulkisi tässä vaih-
toehdossa viimeisiltä osiltaan Koskenjoen kylän halki. Koskenjoen kylän
alueella on voimassa Koskenjoen ja Niemisjärven rantaosayleiskaava
missä Koskenjoen kulttuurimaisema-alue on suojeltu. Tämä estää uusien
massiivisten sähkönsiirtoverkkojen rakentamisen ilmajohtoina Koskenjoen
alueelle.

Lisäksi Koskenjoen alueella on tällä hetkellä menossa nykyisen Savon Voi-
man sähköverkon muutostyö missä vanha ilmalinja tullaan purkamaan ja
tilalle kaivetaan vuonna 2023 tehokkaampi sähkönsiirtoyhteys maakaape-
lina Iisalmen-Ylivieskan junaradan sähköistämisen tarpeisiin. Mikäli Laulu-
rämeen tuulivoimalahankkeessa päädyttäisiin SVE1-vaihtoehtoon olisi kai-
kin puolin järkevää haittojen minimoimiseksi ja kustannustehokkuuden pa-
rantamiseksi yhdistää nämä hankkeet keskenään esim sähköverkon vuok-
raamisen avulla jotta Koskenjoen alueelle tulisi vain yksi maakaapeloitu
110 kV siirtolinja Puolakan sähköasemalta VT27:n suuntaan.
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