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TIIVISTELMÄ 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (jäljem-

pänä VSB) suunnittelee tuulivoimahan-

ketta Siikalatvan kunnan länsiosaan. 

Hanke sisältää tuulivoimapuiston ja sen 

sähkönsiirron.  

Tuulivoimapuiston hankealue on noin 

120 km2 ja se sijaitsee noin kolme kilo-

metriä Rantsilan taajamasta lounaaseen 

ja noin 12 kilometriä Pulkkilan taajaman 

luoteispuolella. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyssä (YVA) tarkastellaan ohjel-

mavaiheessa yhtä tuulivoimapuiston to-

teutusvaihtoehtoa, jossa Leuvannevan 

alueelle rakennettaisiin enintään 89 tuu-

livoimalaa. Tarkastelussa on myös ns. 

nollavaihtoehto, jossa tuulivoimapuistoa 

ei rakenneta. YVA-ohjelmavaiheessa ke-

rätyn tiedon perusteella muodostetaan li-

säksi toinen toteutusvaihtoehto, jonka 

vaikutuksia arvioidaan YVA-

selostuksessa. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 

enintään 310 m ja yksikköteho noin 6–

10 MW. Tuulivoimaloiden välinen etäisyys 

on vähintään noin 700 metriä. Tuulivoi-

mapuiston sisäinen sähkönsiirto toteute-

taan maakaapelein ja ilmajohdoin, ja 

alustavan suunnitelman mukaan tuulivoi-

mapuistoon rakennetaan kolme sähkö-

asemaa. 

Leuvannevan hankkeessa on kaksi poten-

tiaalista liittymispistettä valtakunnan 

sähköverkkoon: Raahen Lumijärven tai 

Haapaveden uusi sähköasema, jotka mo-

lemmat ovat suunnitteluvaiheessa. Hank-

keessa rakennetaan voimajohto toiselle 

edellä mainituista sähköasemista. Liitty-

mispisteen valintaan vaikuttaa kanta-

verkkoon suunniteltujen kehittämistoi-

menpiteiden sekä sähköasemien ympä-

ristöön suunnitteilla olevien muiden tuuli-

voimahankkeiden toteutustilanteet. Voi-

majohdolle on yksi reittivaihtoehto, jos 

liittymispisteenä on Raahen Lumijärvi. 

Haapaveden sähköasemalle liityttäessä 

voimajohdolle on kaksi reittivaihtoehtoa, 

jotka ovat suurelta osin yhteneväiset.  

 

 

 

Uusi voimajohto on osa Leuvannevan 

tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 

vähintään kahden kilometrin ja lomara-

kennukset vähintään 1,5 kilometrin etäi-

syydellä alustavista voimalapaikoista. 

Hankealue kuuluu Siikalatvan kuntaan ja 

sen eteläosassa on hieman alle 600 heh-

taarin kokoinen Siikajoen enklaavi, joka 

on myös osa hanketta. Hankealueella ei 

ole voimassa olevia yleis- tai asemakaa-

voja. Hanke edellyttää tuulivoi-

maosayleiskaavaa Siikalatvan ja Siika-

joen kuntiin, ja kaavojen laatiminen on 

käynnistynyt. Osayleiskaavoituksessa 

hyödynnetään YVAssa tuotettua tietoa ja 

kaavoitus etenee rinnakkain YVA-

menettelyn kanssa.  

YVA-menettely 

YVA-menettelyn tavoitteena on tuottaa 

tietoa siitä, mitkä hankkeen toteuttami-

sen merkittävät ympäristövaikutukset 

olisivat. Tieto tukee hankkeen suunnitte-

lua ja päätöksentekoa. 

Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka on 

suunnitelma siitä, miten hankkeen ym-

päristövaikutukset selvitetään ja arvioi-

daan. Ohjelmassa esitellään lisäksi muun 

muassa 

• Leuvannevan hanke ja sen YVAssa 

tarkisteltavat vaihtoehdot, 

• alustava aikataulu YVA-

menettelylle ja hankkeen jatkolle, 

• suunnitelma, miten osallistumista 

edistetään YVAn aikana, 

• tietoa tuulivoimarakentamisesta 

sekä 

• hankealueen nykytila. 

 

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laadi-

taan YVA-selostus eli arviointiselostus, 

jossa esimerkiksi esitetään hankkeen 

ympäristövaikutukset, arvioidaan nii-

den merkittävyyttä, vertaillaan vaihtoeh-

toja ja esitellään haitallisten vaikutusten 



  
 

 

 

   VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  
YVA-ohjelma 

  

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022
 8 

 

lieventämiskeinoja. YVA-menettelyn lo-

puksi yhteysviranomainen (Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus) tarkistaa YVA-

selostuksen riittävyyden ja laadun, ja laa-

tii sitten perustellun päätelmän hankkeen 

merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Leuvannevan hankkeen ympäristövaiku-

tusten arvioinnista vastaa konsulttityönä 

AFRY Finland Oy. 

Osallistuminen YVA-menettelyyn 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon 

esimerkiksi asukkaat, yhdistykset ja 

muut toimijat voivat osallistua. 

Osallistuminen on mahdollista, kun aluksi 

YVA-ohjelma ja myöhemmin YVA-

selostus asetetaan nähtäville mielipi-

teiden esittämistä varten. Sen lisäksi mo-

lempien nähtävilläolojen aikana järjeste-

tään kaikille avoin tiedotus- ja keskus-

telutilaisuus. Hankevastaavalle on 

mahdollista esittää kysymyksiä ja näke-

myksiä myös puhelimitse ja sähköpos-

titse. 

YVA-menettelyä tukemaan on koottu 

seurantaryhmä. Sen tavoitteena on 

edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa erityi-

sesti paikallisten toimijoiden, hankkeesta 

vastaavan ja viranomaisten kesken. Seu-

rantaryhmän jäsenet seuraavat YVA-

menettelyn kulkua ja esittävät siitä mie-

lipiteitään. 

Alustava aikataulu 

Leuvannevan hanke on tällä hetkellä esi-

suunnitteluvaiheessa. YVA-ohjelma jäte-

tään yhteysviranomaiselle keväällä 2022. 

Ympäristövaikutusten selvityksiä ja arvi-

ointityötä valmistellaan vuoden 2022 ai-

kana. YVA-selostus jätetään yhteysviran-

omaiselle alustavan aikataulun mukaan 

alkukesästä 2023, ja yhteysviranomaisen 

perusteltu päätelmä on odotettavissa 

vuoden 2023 loppupuolella. Tavoitteena 

on, että tuulivoimapuiston osayleiskaava 

valmistuu 2024 keväällä siten, että se 

olisi lainvoimainen kesällä 2024. Sen jäl-

keen tuulivoimaloille haetaan rakennus-

luvat ja alueen tarkempi suunnittelu ete-

nee. Alustavan aikataulun mukaan hank-

keen rakentaminen voisi alkaa aikaisin-

taan vuonna 2026 ja tuotanto vuonna 

2027. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 
ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan 

hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välil-

lisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioin-

nissa tarkastellaan vaikutuksia 

• väestöön sekä ihmisten tervey-

teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,  

• maahan, maaperään, vesiin, il-

maan, ilmastoon, kasvillisuuteen 

sekä eliöihin ja luonnon monimuo-

toisuuteen, 

• yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-

seen omaisuuteen, maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-

töön, 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen 

sekä  

• näiden tekijöiden keskinäisiin vuo-

rovaikutussuhteisiin. 

Vaikutusarvioinnin painopiste on merkit-

täviksi arvioiduissa ja koetuissa vai-

kutuksissa. Alustavasti arvioidaan, että 

Leuvannevan hankkeessa niitä ovat vai-

kutukset maisemaan ja yhteisvaikutukset 

toisten tuulivoimahankkeiden kanssa. Po-

sitiivisia vaikutuksia arvioidaan kohdistu-

van erityisesti ilmastoon ja ilmanlaatuun 

sekä työllisyyteen ja aluetalouteen. 

Vaikutusten arviointityöstä vastaavat eri 

alojen asiantuntijat. Työssään he hyö-

dyntävät olemassa olevaa aineistoa sekä 

YVAn aikana tehtäviä selvityksiä. 
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YVA-TYÖRYHMÄ 

Tämän YVA-ohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy. 

YVA-työryhmän asiantuntijat on lueteltu seuraavassa taulukossa 1-1. 

Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

KOULUTUS NIMI ROOLI KOKEMUS 

(VUOTTA) 

KM Kasvatustiede Sisko Kotzschmar Projektipäällikkö, sosiaali-

set vaikutukset, talous ja 

elinkeinot, luonnonvarojen 

hyödyntäminen ja turvalli-

suus 

10 

FM Maantiede Susanna Ylitervo Projektikoordinaattori 20 

FM Suunnittelumaan-

tiede, kaavan laati-

jan pätevyys  

(FISE, YKS-611)  

Ismo Vendelin Kaavoituksesta vastaava, 

maankäyttö 

15  

FT Biologia (eläintiede) Petri Lampila Linnusto ja muu eläimistö, 

suojelualueet 

18  

FM Biologia (ekologinen 

kasvitiede) 

Sari Ylitulkkila Kasvillisuus 20 

DI Energia- 

tekniikka  

Carlo Di Napoli Melu  15 

Ms. Sc. Wind Engineering Guillaume Pauvert Välke 5 

FM Maaperägeologia Pekka Keränen Maa- ja kallioperä, pohja-

vedet 

20  

MARK Maisema-arkkitehti Marko Väyrynen Maisema ja kulttuuriympä-

ristö 

20  

MMM Limnologia Marika Paakkinen Pintavedet Yli 10 

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay Muinaismuistoselvitys Yli 10 

DI Ympäristötekniikka Maiju Lahtinen Ilmasto ja ilmanlaatu 2 

DI Ympäristötekniikka Henna Tihinen Liikenne 1 

FM Biologia Thomas Bonn Laadunvarmistus Yli 10 

Insi-

nööri 

(AMK) 

Sähkötekniikka Eemeli Hurmerinta Paikkatietoaineisto, kartat Yli 10 
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TERMIT JA LYHENTEET 

Käytetyt termit ja lyhenteet:  

TERMI SELITE 

CO2 
Hiilidioksidi. Merkittävin ihmisen tuottama kasvihuonekaasu, joka 

kiihdyttää ilmastonmuutosta. 

CO2e Hiilidioksidiekvivalentti. Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, 

jonka avulla lasketaan yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vai-

kutus ilmaston lämpenemiseen. 

dB(A),  

desibeli 

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu meluta-

sossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumit-

tauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuk-

sia. Yleisin on niin sanottu A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaa-

maan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen. 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus toimii tämän hankkeen yhteysviranomaisena. 

Enklaavi Tässä hankkeessa Siikalatvan kunnan alueelle sijoittuva alue, joka 

on hallinnollisesti osa Siikajoen kuntaa. Alueelle laaditaan tuulivoi-

makaava. 

FINIBA-alue Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area) 

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity 

Area) 

Hankevas-

taava 

Leuvannevan tuulivoimahankkeen kehittäjä eli VSB Uusiutuva Ener-

gia Suomi Oy 

Hiilidioksidi-

ekvivalentti 
Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla lasketaan yh-

teen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus ilmaston lämpene-

miseen. Lyhenne: CO2e tai CO2-ekv. 1 tCO2e = 1 000 CO2e. 

kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö 

LAeq Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-ääni-

tasoa, joka on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin.  

Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua kuvataan 

yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita ni-

mityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tun-

nus on LAeq. 

Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo, 

vaan siinä keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat koroste-

tun painoarvon äänitasoasteikon logaritmisuudesta johtuen. 

LsL Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 

MAALI-alue Maakunnallisesti tärkeä lintualue 

mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Sääntelee esimerkiksi kaa-

voitusta ja rakennuslupia. Tarkempia säädöksiä on annettu maan-

käyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) (895/1999). 

MW Megawatti, energian tehoyksikkö. 1 MW = 1 000 kW. 
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TERMI SELITE 

MWh  

(GWh, TWh) 

Megawattitunti (gigawattitunti), energian yksikkö  

1 GWh = 1000 MWh. 1 TWh = 1000 GWh. 

Naselli Tuulivoimalan konehuone, jossa sijaitsevat esim. voimalan gene-

raattori sekä ohjaus- ja säätöjärjestelmät 

Nimellisteho Tuulivoimalan enimmillään tuottama teho (MW). Nimellistehon saa-

vuttaminen vaatii hyvät tuuliolosuhteet ja heikkotuulisena aikana 

tuotanto jää alle nimellistehon. 

Roottori Tuulivoimalan osa, joka koostuu tornin päähän sijoitetusta navasta 

ja kolmesta siihen kiinnitetystä lavasta 

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue 

(Special Areas of Conservation) 

SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue  

(Special Protection Area) 

SVE1, SVE2A, 

SVE2B 

Leuvannevan hankkeen sähkönsiirron vaihtoehdot, jossa selvitetään 

400 kV:n voimajohdon rakentamista 

Tuulivoima-

puiston han-

kealue 

Alue, jolle tuulivoimalat sijoitetaan ja jolle laaditaan tuulivoi-

maosayleiskaava 

Vanahäviö Tuulivoimala hidastaa tuulta. Hidastunut tuuli heikentää takana ole-

van voimalan tuotantoa eli aiheutuu vanahäviötä. Vanahäviötä voi-

daan vähentää sijoittamalla tuulivoimalat riittävän kauas toisistaan. 

VE1 Leuvannevan tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehto YVA-

ohjelmavaiheessa 

VE2 Leuvannevan tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehto, joka muodoste-

taan YVA-selostusvaiheeseen 

vrk  Vuorokausi 

Yhteysviran-

omainen 

Viranomainen, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutus-

ten arviointimenettely järjestetään. Tässä hankkeessa yhteysviran-

omaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus). 

YVA-ohjelma YVA-ohjelmassa (tämä dokumentti) esitetään muun muassa hanke-

alueen nykytila sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVAssa sel-

vitetään ja miten selvitykset tehdään 

YVA-selostus YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioinnin tulokset ja vertail-

laan eri vaihtoehtoja. Siinä esitetään myös esimerkiksi keinoja vai-

kutusten lieventämiseen ja miten vaikutuksia voi seurata.  
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1 JOHDANTO1 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (VSB) suunnittelee tuulivoimapuiston raken-

tamista Siikalatvan sekä Siikajoen kuntiin, noin kolme kilometriä Rantsilan taa-

jamasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan luoteispuolella (kuva 1-1). 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vähintään kahden kilometrin ja lomara-

kennukset vähintään 1,5 kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista. 

Leuvannevan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan 

YVA-ohjelmavaiheessa yhtä tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa (lyhennet-

tynä VE1). Siinä noin 11 800 hehtaarin hankealueelle rakennetaan enintään 89 

tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho 

noin 6–10 MW. Tarkastelussa on myös ns. nollavaihtoehto, jossa tuulivoima-

puistoa ei rakenneta. 

Leuvannevan hankkeen sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimapuiston alueella 

maakaapelein ja ilmajohdoin, ja tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan kolme 

sähköasemaa.  

Tuulivoimapuistoa varten rakennetaan uusi 400 kV:n voimajohto joko Raahen 

Lumijärven sähköasemalle tai Haapaveden sähköasemalle, jotka molemmat 

ovat suunnitteilla. Uusi voimajohto on osa Leuvannevan tuulivoimahankkeen 

YVA-menettelyä. 

Voimajohdolle on yksi reittivaihtoehto, jos liittymispisteenä on Raahen Lumi-

järvi. Kyseinen reitti sijoittuisi noin yhdeksän kilometrin matkalta Siikalatvan 

kuntaan, noin neljä kilometriä Haapaveden kaupungin alueelle ja noin yhdeksän 

kilometriä Raahen kaupungin alueelle.  

Haapaveden sähköasemalle liityttäessä voimajohdolle on kaksi reittivaihtoeh-

toa, jotka ovat suurelta osin yhteneväiset. Reitistä noin 14 kilometriä sijoittuisi 

Siikalatvalle ja noin 11 kilometriä Haapavedelle.  

Leuvannevan tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi 

tuulivoimaosayleiskaavoja Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin. Siikajoen osalta kaa-

voitus koskee Leuvannevan hankealueella sijaitsevaa hieman alle 600 hehtaarin 

enklaavia. Kaavoituksessa hyödynnetään YVAa varten tehtyjä selvityksiä ja ym-

päristövaikutusten arviointeja, ja kaavat laaditaan rinnakkain YVA-menettelyn 

kanssa. 

 

 

1 Leuvannevan tuulivoimahanke tai pelkkä Leuvannevan hanke -sanapari tarkoittaa tässä YVA-
ohjelmassa Leuvannevan tuulivoimapuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirtohankkeen 
kokonaisuutta. Toisissa yhteyksissä puhutaan tuulivoimapuistosta ja voimajohdosta/sähkönsiirrosta 
erikseen. 
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Kuva 1-1. Hankealueen sijainti. 

 

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTO-
EHDOT 

2.1 Hankevastaava ja hankkeen aikataulu 

Leuvannevan hankkeesta vastaa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (VSB), joka 

on vuodesta 2015 lähtien kehittänyt tuulivoimahankkeita Suomeen. Ensimmäi-

nen VSB:n tuulivoimapuisto on parhaillaan rakenteilla Kalajoelle, Juurakon alu-

eelle.   

Yrityksen toimipiste on Oulussa ja se on osa VSB-konsernia, joka on luvittanut 

ja rakentanut uusiutuvaa energia Eurooppaan jo yli 20 vuoden ajan. VSB-

konsernilla on toimintaa useissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Ranskassa 

ja Puolassa, ja myös Etelä-Koreassa. Konsernin päätoimipaikka on Saksan Dres-

denissä.  

Kuvassa 2-1 on esitetty YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustava aikataulu. 

Hankkeen YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskukselle keväällä 2022, minkä jälkeen yhteysviranomainen 

asettaa sen nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaikilla on mahdollisuus antaa siitä 
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palautetta. Nähtävilläolon päätyttyä ELY-keskus antaa oman lausuntonsa YVA-

ohjelmasta. 

Ympäristövaikutusten selvitys- ja arviointityötä tehdään vuoden 2022 aikana. 

YVA-selostus, jossa vaikutusarvioinnin tulokset esitetään, valmistuu nykyisen 

aikataulun mukaan alkukesästä 2023. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa 

sen nähtäville ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä valmistunee vuoden 

2023 loppupuolella.  

Tavoitteena on, että tuulivoimapuiston osayleiskaava valmistuu 2024 keväällä 

siten, että se olisi lainvoimainen kesällä 2024. Sen jälkeen tuulivoimaloille hae-

taan rakennusluvat ja alueen tarkempi suunnittelu etenee. Voimajohdon suun-

nittelua edistetään samanaikaisesti. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen ra-

kentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2026 ja tuotanto vuonna 2027.  

 

 

Kuva 2-1. Leuvannevan hankkeen YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustava aikataulu. 
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2.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

2.2.1 Hankkeen tausta 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja 

Siikajoen Leuvannevan alueelle. Hankealueelle (Leuvanneva) suunnitellaan yh-

teensä enintään 89 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen tuulivoi-

maloiden yksikköteho on noin 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 310 met-

riä. 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealue kattaa noin 11 800 hehtaarin laajui-

sen alan. Hankealue sijaitsee noin kolme kilometriä Rantsilan taajamasta lou-

naaseen ja noin 12 kilometriä Pulkkilan taajaman luoteispuolella. Hankealue si-

joittuu pääosin yksityisten maanomistajien omistamille maille. 

Hankealueen valmistelu on aloitettu vuonna 2019 taustaselvityksillä ja kunnan 

sekä maanomistajien kanssa käytävillä neuvotteluilla. Siikalatvan kunnanhalli-

tus hyväksyi hankealuetta koskevan kaavoitusaloitteen omalta osaltaan 

27.9.2021 (§ 261), ja Siikajoen kunnanhallitus omalta osaltaan 2.11.2021 (§ 

445). Kuntakohtaiset yleiskaavat on suunniteltu toteutettavaksi YVA-menettelyn 

rinnalla ja yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointien tuloksia hyödynnetään 

osayleiskaavatyön vaikutustenarvioinnissa.  Vaikutustenarvioinnin kohteena 

oleva hankesuunnitelma pohjautuu olemassa olevaan tietoon mm. asutuksesta, 

luontoarvoista sekä maisema- ja kulttuuriarvoista.  

2.2.2 Energian tuotanto ja kulutus Suomessa 

Suomessa eletään energiamurrosta pois fossiilisista polttoaineista. Muutoksen 

vauhti on ollut voimakasta, sillä pelkästään vuosien 2019–2020 välillä hiilen ku-

lutus väheni 23 % ja tuulisähkön kulutus kasvoi puolestaan 32 % (Tilastokeskus 

2021a). 

Vuonna 2020 Suomessa energian kulutuksesta uusiutuvaa energiaa oli lähes 

45 % ja tavoite on nostaa osuutta yli 50 prosentin vielä 2020-luvulla (Tilasto-

keskus 2021a, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a).  

Suomalaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 

peräti 69 %. Uusiutuvaa energiaa Suomessa tuotetusta sähköstä (69 TWh) oli 

vuonna 2021 yli puolet (54 %). Tuulisähköä kokonaistuotannosta oli lähes 12 % 

eli 8 TWh (katso kuva 2-2) (Energiateollisuus 2022). 

Tuulivoimatuotannon kasvu viimeisen alle kymmenen vuoden aikana on ollut 

voimakasta (katso kuva 2-3). Tuulivoimaloita oli vuonna 2021 yhteensä 962 ja 

niiden kapasiteetti oli yli 3 200 MW. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a) 

Suomi ei ole omavarainen sähkön suhteen, vaan viidennes sähköstä tuodaan 

ulkomailta. Esimerkiksi vuonna 2021 sähköä tuotiin muista Pohjoismaista ja Ve-

näjältä yhteensä 17 TWh eli hieman yli kaksinkertaisesti Suomessa tuulivoimalla 

tuotettu määrä. Lisäksi sähköntuotantoon käytettyjen energialähteiden kotimai-

suusaste oli vuonna 2021 vain 56 %. (Energiateollisuus 2022) 

Suomessa vuonna 2021 sähköstä 44 % kulutettiin teollisuudessa, 28 % käytet-

tiin asumiseen ja maatalouteen, ja 25 % palveluihin ja rakentamiseen. Seuraa-

vaan taulukkoon on koottu tietoa Leuvannevan hankkeen sijaintikuntien säh-

könkulutuksesta, sen jakautumisesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. (Energia-

teollisuus ry 2021) 
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Taulukko 2-1. Sähkönkulutus hankkeen sijaintikunnissa vuonna 2021 (Energiateollisuus 
2021) ja kasvihuonekaasupäästöt 2019 (SYKE 2022a). 

 Siika-
latva 

Siikajoki Raahe Haapa-
vesi 

Sähkönkulutus yhteensä (GWh) 54 47 1 121 92 

Kulutuksen jakautuminen (%) 

• Asuminen ja maatalous 

 

57 

 

64 

 

8 

 

37 

• Palvelut ja rakentaminen 26 25 6 24 

• Teollisuus 17 11 86 38 

Kasvihuonepäästöt (kt CO2-e) 126 126 120 140 

Kasvihuonekaasupäästöt/asukas  

(tCO2e) 

24 24 5 21 

 

 

Kuva 2-2. Sähköntuotanto Suomessa vuonna 2021 (Energiateollisuus 2022). 
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Kuva 2-3. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a). 

 

2.2.3 Ilmastotavoitteet EU:ssa ja Suomessa 

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 

55 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 ja EU:n tavoitteena on olla ilmasto-

neutraali vuoteen 2050 mennessä (Euroopan unioni 2021a). Uusiutuvalle ener-

gialle EU tavoittelee 32 prosentin osuutta kulutetusta energiasta vuoteen 2030 

mennessä ja lukua ollaan nostamassa 40 prosenttiin (Euroopan unioni 2018, 

Euroopan unioni 2021b).  

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensim-

mäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja 

päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Suomen 

sähkön- ja lämmöntuotannon tulee olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun 

mennessä, ja tuulivoiman osuuden kasvattaminen on yksi keino tavoitteeseen 

pääsemiseksi. (Valtioneuvosto 2019)  

Kansallisessa ilmastolaissa (609/2015) Suomi tavoittelee 80 prosentin vähen-

nystä kasvihuonekaasupäästöille 2050 mennessä, kun päästöjä verrataan vuo-

den 1990 tasoon. Ilmastolakia ollaan parhaillaan uudistamassa, että hiilineut-

raalius vuoteen 2035 toteutuu (Ympäristöministeriö 2022). 

Tulevaisuudessa tuulivoimalla nähdään suuria mahdollisuuksia niin sanotun vih-

reän vedyn tuotannossa. Vihreää vetyä tuotetaan uusiutuvaa energiaa hyödyn-

täen vedestä elektrolyysillä, jolloin tuulisähkö korvaa perinteisessä vedyntuo-

tannossa käytetyt fossiiliset polttoaineet kuten maakaasun ja kivihiilen. Vihreää 

vetyä tullaan enenevissä määrin käyttämään esimerkiksi teollisuudessa ja ras-

kaan liikenteen polttoaineena: EU:n vetystrategiassa vuonna 2050 jopa 20 pro-

senttia EU:n energialähteistä olisi vihreää vetyä ja liikenteessä käytettävästä 

energiasta 20–50 % (Euroopan parlamentti 2021). 
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2.2.4 Maakunnalliset tavoitteet 

Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin (20–30 vuotta) strateginen suunni-

telma, jonka maakuntaliitot laativat alueensa kehittämiseen. Siihen pohjautuen 

laaditaan joka 4. vuosi maakuntaohjelma, jossa kuvataan muun muassa maa-

kunnan kehittämisen tavoitteita. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

2022–2025 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a) kärkihankkeita ovat muun mu-

assa ilmastomaakuntakaava ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021–

2030 toimeenpano. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021b) määrittää maakunnan ilmastotavoitteita ja 

toimenpiteitä. 

Ilmastotiekartassa kestävä, tehokas ja vähäpäästöinen energian tuotanto kuu-

luu ilmastotyön kärkiteemoihin. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan lähes 40 % tuu-

livoimasta Suomessa ja maakunnan strateginen tavoite on edistää jatkossakin 

uusiutuvan energian tuotantoa, myös tuulivoimaa. Samalla edistetään tavoitetta 

lisätä hajautetun energian tuotantoa. Öljyn käyttö lopetetaan lämmityksessä ja 

turpeen käyttöä energiantuotannossa vähennetään. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2021b) 

Ilmastoviisas ja kiertotaloutta edistävä maankäyttö on myös ilmastotyön kärki-

teema. Maakuntakaavoituksen tasolla tavoitteena on määritellä maakunnan 

maatuulivoimapotentiaali, samoin kestävä ja taloudellinen sähkönsiirto. Työ val-

mistellaan TUULI-hankkeessa (8/2020–8/2022), jonka tavoitteena on tunnistaa 

maakunnan alueelta tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita kestävän kehityk-

sen eri näkökulmat huomioiden. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022a) 

Ilmastotiekartassa on tunnistettu useita mahdollisuuksia suuriin päästövähen-

nyksiin. Maakunnan alueella suunnitteilla olevien maatuulivoimahankkeiden 

päästökompensaatiovaikutukseksi on arvioitu yli 2 000 ktCO2e. (Pohjois-Pohjan-

maan liitto 2021b). 

Ilmastotavoitteiden toteuttamista ohjaamaan on Pohjois-Pohjanmaalla käynnis-

tetty 2021 energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä loka–joulukuussa 2021 ja ta-

voitteena on kaavan valmistuminen hyväksymiskäsittelyyn kevään 2023 aikana. 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022c) 

 

2.2.5 Hankevastaavan tavoitteet 

Leuvannevan hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla uusiutuvaa ener-

giaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden (enintään 89 kpl) vuosittainen sähköntuo-

tanto olisi noin 2,2–2,5 TWh, joka vastaa noin 115 000–130 000 sähkölämmit-

teisen omakotitalon sähkönkulutusta.  

Hankkeen toteutumisella olisi positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuulivoi-

mapuisto työllistää alueellisesti esim. rakennus- ja suunnittelualaa ja lisää yri-

tystoimintaa, jonka myötä kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotulot kas-

vavat. Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on positiivisia välillisiä vaiku-

tuksia myös alueen muihin toimialoihin, kuten palvelualaan. 

Leuvannevan hanke kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa ja 

edesauttaa osaltaan pääsemistä kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin ilmas-

totavoitteisiin. 

 

2.3 Arvioitavat vaihtoehdot 

Taulukossa Taulukko 2-2 on esitetty YVA-ohjelmassa tarkasteltava tuulivoima-

puiston hankevaihtoehto eli lyhennettynä VE1 sekä 0-vaihtoehto, jossa hanketta 
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ei toteuteta. Taulukossa kuvataan myös sähkönsiirron vaihtoehdot eli lyhennet-

tynä SVE1, SVE2A ja SVE2B. 

Vaihtoehdot on muodostettu siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän 

haittaa alueen muulle käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat 

toteuttamiskelpoisia ja hyödyntävät alueen tuulivoimapotentiaalin ja sähkönsiir-

ron mahdollisuudet mahdollisimman hyvin. 

Tuulivoimapuiston VE1:n hankealue on rajattu ja voimaloiden alustavat sijainti-

paikat valittu siten, että on huomioitu alueen tiedossa olevat maankäyttömuodot 

ja luontoarvot. Voimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron sijoittuminen tar-

kentuvat jatkosuunnittelussa, jossa huomioidaan YVA-menettelyä ja kaavoi-

tusta varten laadittavat selvitykset sekä hankkeesta saatu palaute.  

YVA-selostusvaiheeseen muodostetaan toinen tuulivoimapuiston toteutusvaih-

toehto (VE2) sen tiedon perusteella, mitä selvitysten ja lausuntojen, mielipitei-

den sekä muun vuorovaikutuksen keinoin karttuu. 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajoh-

doin, ja tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan kolme sähköasemaa. Tuotettu 

sähkö syötetään sähköverkkoon hanketta varten rakennettavaa voimajohtoa 

pitkin, joka liitetään joko Lumijärven tai Haapaveden sähköasemalle. Molemmat 

edellä mainitut sähköasemat ovat suunnittelutasolla. Lumijärven sähköasemalle 

on suunniteltu yksi voimajohdon reittivaihtoehto ja Haapaveden sähköasemalle 

kaksi reittivaihtoehtoa.  

Leuvannevan tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu (VE1) ja sähkönsiir-

tovaihtoehdot on esitetty kuvissa 2-4 ja 2-5. 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 voimajohto sijoittuu tuulivoimapuiston han-

kealueelle noin 2,5 kilometrin matkan, josta linjaus jatkuu lounaaseen. Uutta 

johtokäytävää rakennetaan johtoreitin pohjoisosassa noin 15 kilometriä, jonka 

jälkeen johto sijoittuu Vihanti-Pulkkila -voimajohdon (110 kV) rinnalle, sen poh-

joispuolelle hieman yli 2 kilometrin matkan. Sen jälkeen johdon sijoituspuoli 

vaihtuu olemassa olevan johdon eteläpuolelle ja jatkuu hieman yli neljä kilomet-

riä Lumijärven sähköasemalle. 

Molemmissa SVE2-vaihtoehdoissa 400 kV:n voimajohto rakennetaan hankealu-

eelta etelään, Haapaveden suunnitteilla olevalle sähköasemalle. Vaihtoehdoissa 

voimalinja sijoittuu tuulivoimapuiston hankealueelle vajaat 4 kilometriä ja sen 

jälkeen rakenteilla olevan Fingridin 400 kV -voimajohdon (Metsälinja) rinnalle, 

sen länsipuolelle. Metsälinjan itäpuolella, samassa johtokäytävässä on Fingridin 

220 kV:n voimajohto Petäjävesi-Haapaveden VL. Olemassa oleva johtoalue on 

87 metriä leveä. Uuden voimajohdon myötä johtoalue levenisi 41 metriä. 

SVE2A-vaihtoehdossa voimajohto rakennetaan Metsälinjan rinnalle, sen länsi-

puolelle, noin 21 kilometrin matkan, aina sähköasemalle saakka. Vaihtoehdossa 

SVE2B voimajohto sijoittuu noin 8 kilometriä Metsälinjan rinnalle, jonka jälkeen 

linjaus kiertää Hevossaarennevan kohdalla Haapaveden lintuvedet ja suot -Na-

tura-alueen sen itäpuolelta. Kierto on noin 5 kilometriä pitkä ja sen jälkeen voi-

malinja sijoittuu Metsälinjan ja sen viereisen 220 kV -voimajohdon itäpuolelle 

sähköasemalle saakka eli noin 8,5 kilometrin matkan. 

 

  



  
 

 

 

   VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

  

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 20 

 

Taulukko 2-2. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot. 

Tuulivoimapuiston vaihtoehdot 

VE0 Tuulivoimapuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta. 

VE1 
Rakennetaan enintään 89 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus 

on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. 

VE2 Vaihtoehto muodostetaan YVA-selostusvaiheeseen. 

Sähkönsiirron vaihtoehdot 

SVE1 

• Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaa-

pelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV). 

• Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa. 

• Tuulivoimapuiston verkkoliityntä on Lumijärven sähköase-

malle, jota suunnitellaan Raaheen, noin 15 kilometrin päähän 

tuulivoimapuistosta länteen. 

• Verkkoliityntää varten rakennetaan lähes 22 km voimajohtoa 

(400 kV). 

SVE2A 

• Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaa-

pelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV). 

• Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa. 

• Tuulivoimapuisto liitetään Haapaveden sähköasemalle, jota 

suunnitellaan noin 17 kilometrin päähän tuulivoimapuiston 

eteläpuolelle. 

• Verkkoliityntää varten rakennetaan hieman alle 25 km voi-

majohtoa (400 kV). 

SVE2B 

• Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaa-

pelein ja ilmajohdoin (110 tai 400 kV). 

• Tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa. 

• Tuulivoimapuisto liitetään Haapaveden sähköasemalle, jota 

suunnitellaan noin 17 kilometrin päähän tuulivoimapuiston 

eteläpuolelle. 

• Verkkoliityntää varten rakennetaan vähän yli 25 km voima-

johtoa (400 kV). Reitti kiertää Haapaveden lintuvedet ja suot 

-Natura-alueen. 
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Kuva 2-4. Tuulivoimapuiston alustavat voimalapaikat (VE1) ja alustavat linjaukset sisäi-
sille voimajohdoille. Alueen keskiosan voimajohtolinjaukset ovat vaihtoehtoisia. 
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Kuva 2-5. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron vaihtoehdot (SVE1, SVE2A, SVE2B). 
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2.4 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

20 kilometrin säteellä Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueelta on seuraa-

vat muut tuulivoimahankkeet, jotka on kuvattu kartalla kuvassa 2-6: 

• Taikkonevan tuulivoimahanke Leuvannevan vieressä, Metsälinjan 

(voimajohto) itäpuolella: Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee 

Taikkonevalle enintään 45 tuulivoimalaa. Hankkeen kaavoitus on käyn-

nistynyt. (Siikalatvan kunta 2021a) 

• Hukanpalon tuulivoimahanke n. 2 km Leuvannevalta länteen, Siika-

joen kunnan itäosissa, Raahen ja Siikalatvan kuntarajoihin rajautuen: 

Suomen Voima Oy suunnittelee noin 30 tuulivoimalaa. Hankkeen kaa-

voitus on käynnistynyt. (Siikajoen kunta 2020) 

• Peuranevan tuulivoimahanke noin 2,5 km Leuvannevan länsipuo-

lella, Siikalatvan kunnassa, Siikajoen kuntarajalla: Semecon Oy suun-

nittelee noin kymmentä tuulivoimalaa. Hankkeen kaavoitus on käynnis-

tynyt (Siikalatvan kunta 2022a) 

• Piipsannevan tuulivoimahanke n. 15 km Leuvannevalta etelään Haa-

pavedellä: Puhuri Oy suunnittelee 39 voimalan tuulivoimapuistoa. Hank-

keen YVA-menettely on päättynyt ja osayleiskaava hyväksytty. (Haapa-

veden kaupunki 2021)  

• Tuulikaarron tuulivoimahanke n. 18 km Leuvannevan eteläpuolella: 

Puhuri Oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee enintään 53 

voimalaa Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille. Hankkeen YVA-

menettely on käynnissä, samoin kaavoitus molemmissa kunnissa. (Sii-

kalatvan kunta 2021b, Kärsämäen kunta 2021) 

YVA-selostuksessa kuvataan muiden tuulivoimahankkeiden suunnittelutilanne ja 

arvioidaan hankkeiden yhteisvaikutuksia.  

Esiin tuodaan myös sellaiset lähialueen muiden toimialojen hankkeet, joilla voi 

olla yhteisvaikutuksia Leuvannevan hankkeen kanssa. Esimerkkinä Fingridin 

Metsälinja-voimajohtohanke välittömästi Leuvannevan tuulivoimapuiston han-

kealueen itäpuolella, jossa rakennetaan 400 kV -voimajohto Haapajärven Py-

säysperältä Muhoksen Pyhänselälle. Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kV -

voimajohdon rinnalle, sen länsipuolelle. (Fingrid 2022a) 
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Kuva 2-6. Muut tuulivoimahankkeet Leuvannevan lähialueella. 
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3 TEKNINEN KUVAUS 

3.1 Tuulivoimala 

Tuulivoimalan osat ovat perustukset, torni, konehuone ja roottori (kuva 3-1). 

       

Kuva 3-1. Tuulivoimalan periaatekuva. 

 

Tuulivoimalan perustukset ovat halkaisijaltaan esimerkiksi noin 30 metriä ja ne 

on valmistettu teräsbetonista. 

Tuulivoimalan torni valmistetaan joko kokonaan teräksestä tai betonista, tai se 

on niiden yhdistelmä eli niin sanottu hybriditorni, jolloin alaosa on betonia ja 

yläosa terästä (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b). Leuvannevan hankkeessa 

käytettävä tornityyppi päätetään hankkeen suunnitelmien tarkentuessa.  

Konehuoneessa eli nasellissa sijaitsevat mm. generaattori, säätö- ja ohjausjär-

jestelmät sekä yleisesti muuntaja ja vaihteisto (Hietala 2020). Konehuone on 

noin 30–40 metriä pitkä ja se painaa noin 100 tonnia. Konehuoneen runko val-

mistetaan yleensä teräksestä ja sitä ympäröivä kuori lasikuidusta. (Suomen 

Tuulivoimayhdistys 2022b, 2021) 

Roottori koostuu navasta ja siihen kiinnitettävistä lavoista. Lapojen asentoa eli 

lapakulmaa muuttamalla voidaan optimoida tuulesta saatu energia ja toisaalta 

tarvittaessa pysäyttää voimala. (Hietala 2020) Lavat ovat lähes 90-metrisiä ja 

niillä on painoa noin 30–40 tonnia. Ne valmistetaan yleisimmin komposiittima-

teriaaleista, joissa käytetään lasikuitua ja joskus myös hiilikuitua tai puuta 
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yhdessä epoksin tai polyesterin kanssa. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b, 

2021) 

Päätös Leuvannevan hankkeessa käytettävästä voimalamallista tehdään myö-

hemmässä vaiheessa. Syynä on tuulivoimateknologian nopea kehitys: tällä het-

kellä markkinoilla olevia tuulivoimalamalleja kehittyneempiä ja tehokkaampia 

malleja on saatavilla, kun Leuvannevan hanke tulee rakentamisvaiheeseen. 

Toiseksi, YVA-menettelyssä ja myöhemmässä suunnittelussa tuotetaan tietoa, 

jota tarvitaan voimalavalinnan tekemiseen; esimerkiksi ympäristön rakentami-

selle asettamat reunaehdot ja paikalliset tuuliolosuhteet. 

Koska YVA-menettelyn aikana ei ole tiedossa lopullista voimalamallia, vaikutus-

arvioinnissa käytetään ns. virtuaalivoimalaa. Sen mitat on määritelty niin suu-

reksi, että tuulivoimapuiston toteuttamisen aikaan ei oletettavasti ole suurem-

paa voimalaa saatavilla. Virtuaalivoimalalla pystytään siis selvittämään suurim-

mat mahdolliset hankkeen aiheuttamat vaikutukset. 

Leuvannevan hankkeessa virtuaalivoimalan mitat ovat: 

• kokonaiskorkeus 310 m, 

• napakorkeus (kohta, jossa roottori kiinnitetään torniin) 200 m ja  

• roottorin halkaisija 220 m eli lavan pituus 110 m. 

Leuvannevan tuulivoimaloiden yksikköteho eli niin sanottu nimellisteho, joka 

tarkoittaa voimalan enimmillään tuottamaa tehoa, riippuu sekin tuulivoimatek-

nologian kehityksestä ja on arviolta 6–10 MW. 

Voimaloiden rakenteet – kuten perustukset, siivet, vaihteisto, generaattori ja 

torni – voivat olla isompia tai vahvempia nimellisteholtaan suuremmissa voima-

loissa. Tuulivoimalan teho ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen tuulivoima-

lan kokoon, sen tuottamaan ääneen tai muihin ympäristövaikutuksiin. Esimer-

kiksi suurempitehoinen voimala voi olla äänipäästöltään pienempää hiljaisempi-

kin. 

Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä riippuu voimaloiden määrästä ja ni-

mellistehosta, tuuliolosuhteista, sähkönsiirron hävikistä ja voimaloiden toisilleen 

aiheuttamista vanahäviöistä eli siitä, että tuulenpuolella sijaitsevan voimalan ta-

kana sijaitseva voimala saa vähemmän tuulta. 

Kemikaalit 

Tuulivoimalassa on yhteensä noin 2–3 tonnia öljyjä ja jäähdytysnesteitä. Mah-

dollisen mutta epätodennäköisen vuodon sattuessa kemikaalit valuvat voimalan 

keruualtaisiin. 

Tuulivoimaloiden kytkinkojeistoissa ja sähköasemien kytkinlaitoksissa on SF6-

kaasua (rikkiheksafluoridia), joka on voimakas kasvihuonekaasu. Sitä käytetään 

kaikessa sähköntuotannossa eristeenä ja yleisesti myös muun muassa kylmä- 

ja ilmastointilaitteissa. Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilo. 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020) 

Lentoestevalot 

Tuulivoimaloihin asennetaan lentoestevalot lentoturvallisuuden varmista-

miseksi. Leuvannevan hankkeessa vaadittavat lentoestevalot on kuvattu taulu-

kossa 3-1.  

Puistomaisissa tuulivoimahankkeissa keskellä sijaitsevien voimaloiden valaistus 

voi olla reuna-alueen voimaloiden valaistusta pienitehoisempi, jolloin lentoeste-

valojen vaikutukset pienenevät (Traficom 2020). Tapauskohtaisesti lentoeste-

valaistus on mahdollista toteuttaa myös tutka-avusteisena. 
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Taulukko 3-1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun lavan korkein kohta on yli 150 metrin 
korkeudessa (Traficom 2020). 

Päivällä 
• B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuo-

neen päällä 

Hämärällä 
• B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuo-

neen päällä 

Yöllä 

• B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai  

• keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai  

• keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuo-

neen päällä 

• Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 metriä tai enemmän 

maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa B-

tyypin pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 

metrin välein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän 

puuston yläpuolelle. 

 

 

3.2 Sähkönsiirto 

Leuvannevan tuulivoimahankkeen sähkönsiirto koostuu keskijännitemaakaa-

peleista, sähköasemista ja voimajohdoista.  

Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulivoimaloilta keskijännitetason 

(esimerkiksi 33 kV) maakaapeleilla tuulivoimapuistossa sijaitseville sähköase-

mille, joilla sähkön jännitetaso nostetaan 110 kV:n ja mahdollisesti vielä 

400 kV:n tasolle. Tuulivoimapuistossa sähkö siirretään edelleen voimajohdolla 

tuulivoimapuiston hankealueen laidalla sijaitsevalle sähköasemalle. Sieltä 

400 kV:n jännitetasolle nostettu virta siirretään hanketta varten rakennettavaa 

400 kV -voimajohtoa pitkin joko Lumijärven tai Haapaveden sähköasemalle. 

3.2.1 Voimajohdot 

Hankkeessa rakennetaan mahdollisesti sekä 110 että 400 kilovoltin voimajoh-

toa. Tuulivoimapuiston sisällä voimajohto on 110 kV:n tai 400 kV:n tasolla ja 

sitä rakennetaan noin 12 kilometriä. 

Tuulivoimapuistosta verkkoliityntäpisteeseen rakennettava johto on 400 kV:n 

jännitetasolla. Korkea jännitetaso vaaditaan, koska tuulivoimapuiston tuotta-

man sähkön määrä on hyvin suuri.  

Toteutusvaihtoehdosta riippuen 400 kV:n voimajohtoa rakennetaan noin 22 km 

(SVE1) tai noin 25 km (SVE2A ja SVE2B). Voimajohdot sijoittuvat osaksi ole-

massa olevien voimajohtojen rinnalle: vaihtoehdossa SVE1 noin 6,5 kilometrin, 

SVE2A:ssa noin 21 kilometrin ja SVE2B:ssä noin 16,5 kilometrin matkalla. Voi-

majohdon rakentaminen vaatisi myös uutta maastokäytävää: vaihtoehdossa 

SVE1 noin 15,1 kilometrin, SVE2A:ssa noin 3,7 kilometrin ja SVE2B:ssä noin 8,6 

kilometrin matkalla (katso kuvan 3-2 kartta). 
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Kuva 3-2. Voimajohtovaihtoehtojen sijoittuminen. 

 

Voimajohto asennetaan harustettuihin pylväisiin, joiden korkeus on noin 32 met-

riä. Pylväiden välinen etäisyys on noin 300–400 metriä.  

Voimajohdon rakenteet on esitetty kuvassa 3-3. Voimajohto sijoittuu niin sano-

tulle johtoalueelle, jonka muodostavat johtoaukea eli johtoa varten raivattu 

puuton alue ja sen molemmin puolin reunavyöhykkeet (kuva 3-4), joilla puus-

ton kasvua rajoitetaan. Johtoaukea on enintään 42 metriä leveä ja reunavyö-

hyke 10 metriä molemmin puolin johtoaukeaa.  

Voimajohdon rakentaja lunastaa johtoalueelle pysyvän käyttöoikeuden voima-

johdon rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Maa-alue säilyy kuitenkin maan-

omistajan omistuksessa. Lunastusluvassa johtoalueelle on määritelty rakennus-

rajoitusalue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja voimajohdon omistajan lupa 

tarvitaan myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen.  
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Kuva 3-3. Voimajohdon osat (Fingrid 2022b). 

 

 

Kuva 3-4. Periaatekuva johtoalueesta eli johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä (Fingrid 
2022b). 

 

Voimajohtopylvään ympärillä on suoja-alue, niin kutsuttu pylväsala, joka ulot-

tuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista 

(kuva 3-5). Pylväsalalla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.  
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Kuva 3-5. Periaatekuvia pylväsalasta. Vasemmalla harustettu kaksijalkainen 
portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. Oikealla on niin 

kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voi liikkua työkoneilla. (Fingrid 2022b) 

 

3.2.2 Sähköasemat 

Sähköasemat ovat aidattuja rakennelmia sähkönsiirron solmukohdassa (Kuva 

3-6). Sähköasemarakennuksessa sijaitsee kojeisto sekä ohjaus-, suojaus- ja 

valvontalaitteita. Rakennuksen ulkopuolella ovat esimerkiksi muuntajat, eristi-

met ja katkaisija. 

Leuvannevan tuulisähkön jännitetaso nostetaan sähköasemilla keskijännittei-

sestä (esimerkiksi 33 kV) suurjännitteiseksi, aina 400 kV:n tasolle. Sähköase-

mat sijoittuvat tuulivoimapuiston alueelle alustavan suunnitelman mukaan ku-

ten kuvassa 2-4 on esitetty. 

Tuotettu sähkö kuljetetaan voimajohtoa pitkin Lumijärven tai Haapaveden säh-

köasemalle, josta se syötetään valtakunnan sähköverkkoon. 

SVE1:n mukainen Lumijärven sähköasema on Fingridillä suunnittelussa Hanhi-

kiven ydinvoimalaitosta varten. Ydinvoimalaitos liitettäisiin Pyhäjoella Hanhelan 

suunnittelussa olevalle sähköasemalle, josta on suunnitteilla kaksi 400 kV -voi-

majohtoa Lumijärven asemalle. Ydinvoimalaitoksella tuotettu sähkö liitettäisiin 

Lumijärven aseman kautta Alajärvi-Pikkarala -linjaan, valtakunnan verkkoon. 

(Fingrid 2022c) 

SVE2-vaihtoehtojen mukainen Haapaveden sähköasema rakennetaan Fingridin 

suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Se korvaa Haapaveden voimalaitoksen 

sähköaseman ja mahdollistaa alueella tuotetun tuulisähkön liittämisen valtakun-

nan verkkoon. (Fingrid 2022c) 
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Kuva 3-6. Tuulivoimapuiston sähköasema (kuva: ELTEL Networks Oy). 

 

3.2.3 Maakaapelit 

Jokaiselta tuulivoimalalta lähtee keskijännitetason maakaapeli, jota pitkin tuo-

tettu sähkö siirretään sähköasemalle. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti 

teiden varsille kaapeliojiin, tien sisä- tai ulkoluiskaan. Vähintään 0,7 metriä sy-

vään kaivantoon asennetaan kaapelin lisäksi maadoituskupari ja valokuitu, joka 

palvelee tuulivoimapuiston tiedonsiirtoa. 

 

3.3 Tuulivoimapuiston tieverkosto 

Tuulivoimapuiston jokaiselle voimalalle on oltava erittäin hyvälaatuinen tie, 

jonka ajorata on vähintään noin 5–6 metriä leveä (Kuva 3-7). Tiestöä tarvitaan 

hankkeen rakennus- ja purkuaikana raskaisiin kuljetuksiin, tuulivoimapuiston 

toiminta-aikana huoltoliikenteelle ja mahdollisesti myös varaosakuljetuksiin. 

Olemassa olevaa tiestöä hyödynnetään mahdollisimman paljon ja kunnostetaan 

tarvittaessa. Liittymien ja kaarteiden kohdalla teitä levennetään hyvin pitkien 

lapakuljetusten takia. Hankevastaava solmii sopimukset tarvittavien teiden käy-

töstä tiekuntien ja maanomistajien kanssa.  
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Kuva 3-7. Esimerkki tuulivoimapuiston huoltotiestä. © AFRY Finland Oy. 

 

3.4 Hankkeen suunnittelun periaatteet 

Leuvannevan tuulivoimapuiston suunnittelussa ja erityisesti tuulivoimaloiden si-

joittelussa on huomioitu muun muassa seuraavat seikat: 

• tärkeimmät rajoitteet ympäristössä eli mm. tuulivoimapuiston lähiym-

päristön nykyinen asutus, tiet ja luontokohteet, 

• alueen tuulisuus, 

• voimaloiden väliset vähimmäisetäisyydet vanahäviön minimoimiseksi, 

• maaperän rakennettavuus ja 

• olemassa olevan tiestön hyödyntäminen. 

Sähkönsiirron suunnittelun lähtökohtana on ollut olemassa olevan ja suunnitte-

lussa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen, toisin sanoen erityisesti Fingridin 

jo rakentamat ja suunnittelussa olevat voimajohdot ja sähköasemat. 

Tuulivoimaloiden, maakaapeleiden, tiestön, muunto- ja sähköasemien sekä voi-

majohdon lopulliset sijainnit tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelussa, jossa 

huomioidaan YVA-menettelyssä kerätty tieto, vaikutusarvioinnit ja palaute. 
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3.5 Tuulivoimapuiston elinkaari 

Seuraavissa luvuissa kuvataan tuulivoimapuiston rakentamisen, toiminnan ja 

toiminnan jälkeisen ajan keskeiset vaiheet. 

3.5.1 Tiestön kunnostaminen ja rakentaminen 

Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan, niin että se vastaa voimaloiden 

laitevalmistajan vaatimuksia. Tavanomaisesti tien kantavuutta parannetaan ja 

esimerkiksi liittymiä laajennetaan pitkiä kuljetuksia varten. Kunnostuksessa sa-

moin kuin tienrakennuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kiviainesta 

hankealueelta tai sen lähistöltä. 

Tiestön suunnittelussa huomioidaan vaikutukset vesistöön ja suunnitellaan esi-

merkiksi veden johtaminen, ojien kaivaminen ja rumpujen asentamisen tarve. 

Suunnittelussa huomioidaan myös esimerkiksi olemassa olevat liittymät metsä-

tiloille siten, että niitä voi jatkossakin käyttää. Tarvittaessa tienrakennuksen yh-

teydessä valmistellaan alue hankkeen työmaaparakkialuetta varten. 

Uuden tiestön rakentaminen aloitetaan poistamalla puustoa voimalapaikoille 

johtavilta reiteiltä. Sitten rakennetaan tien runko, joka eristetään routivasta 

pohjamaasta. Seuraavaksi kaivetaan ojat rungon molemmin puolin ja rakenne-

taan tien pintakerrokset. (Kiiskinen jne. 2014) 

Lopuksi rakennuspaikka maisemoidaan eli esimerkiksi isot kivet ja kannot upo-

tetaan rakennuspaikalle tai viedään sieltä pois. Tarvittaessa asennetaan vielä 

varusteita, kuten liikennemerkkejä tai suojakaiteita. (Kiiskinen jne. 2014) 

 

3.5.2 Tuulivoimalan rakennuspaikka ja perustukset 

Tuulivoimalan rakennuspaikalle valetaan tuulivoimalan perustukset ja rakenne-

taan ns. asennuskenttä, jotka ovat yhteensä noin 1–2 hehtaaria.  

Asennuskenttä koostuu kokoonpano- ja pystytysalueesta. Pystytysalue (noin 

30 m x 50 m) rakennetaan voimalan perustusten viereen nostureita varten. Alue 

vahvistetaan erittäin kantavaksi ja sen pinta on joko luonnonsoraa tai kivimurs-

kaa. 

Kokoonpanoaluetta käytetään tuulivoimalan osien varastointiin, kunnes voimala 

pystytetään. Alueella kootaan myös pystytyskalusto. Kokoonpanoalue pinnoite-

taan osittain luonnonsoralla tai kivimurskalla. Osaksi se on aluetta, josta on ha-

kattu puut rakentamisen ajaksi ja rakentamisen jälkeen alue voi palata entiseen 

käyttöön.  

Hankkeen suunnittelun edetessä tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään maa-

perätutkimuksia. Niiden tulosten perusteella valitaan kunkin voimalan perustus-

tapa. Perustustavan valintaan vaikuttaa myös voimalan tornityyppi. Ennen var-

sinaisten rakennustöiden aloittamista tehdään vielä tarkentavia maaperätutki-

muksia, joiden perusteella tehdään perustusten lopullinen mitoitus ja yksityis-

kohtainen suunnittelu. Seuraavassa on esitelty lyhyesti tyypilliset perustustek-

niikat. 

Maanvarainen perustus: valetaan raudoitettu betonilaatta. Laatan koko ja va-

lusyvyys riippuvat voimalamallista ja perustusolosuhteista; laatan halkaisija voi 

olla esim. noin 30 metriä ja paksuus noin 3 metriä. Perustus peitellään valmis-

tumisen jälkeen suurimmaksi osaksi maamassoilla tai kiviaineksella. Maanvarai-

nen perustus edellyttää maaperältä riittävää kantavuutta. 

Kallioon ankkuroitua perustusta käytetään, jos tuulivoimala sijoittuu ehjälle 

kallioalueelle ja kallion pinta on näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. Kallioon 

louhitaan varaus perustukselle ja porataan reiät kallioankkureita varten. 
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Ankkurit asennetaan reikiin ja yhdistetään tuulivoimalan teräsbetoniperustuk-

seen, joka valetaan kallioon louhittuun varaukseen. Tarvittava kallioankkureiden 

määrä ja pituus riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan kuormituksesta. Kal-

lioankkurointia käytettäessä perustuksen koko on yleensä muita perustamista-

poja pienempi. 

Paaluperustusta käytetään, jos maaperän kantamattomat kerrokset ulottuvat 

niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalu-

perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan 

ohut mursketäyttö, jonka päältä paalutus tehdään. Paalut valmistetaan teräk-

sestä tai betonista ja yhtä perustusta varten niitä tarvitaan noin satakunta kap-

paletta. Paalutuksen jälkeen teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. 

Tuulivoimapuiston rakentamisessa käytettävät maa-ainekset pyritään hankki-

maan mahdollisimman läheltä, parhaassa tapauksessa tuulivoimapuiston alu-

eelta. Ottopaikat varmistuvat myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. 

 

3.5.3 Sähköasemat ja maakaapelit 

Leuvannevan tuulivoimapuistoon rakennetaan kolme sähköasemaa ja niille 

huoltotiet. Sähköasemarakennusta varten valetaan perustukset ja rakennus 

kootaan elementeistä. Sähköasemat liittyvät voimajohtoon rakennuksen ulko-

puolisten rakenteiden kautta. 

Sähköasemat aidataan turvallisuussyistä. Aidattu alue on kooltaan esimerkiksi 

noin 25 metriä x 30 metriä ja niiden sijainti riippuu voimalasijoittelusta ja siitä, 

millä vaihtoehdolla (SVE1, SVE2A tai SVE2B) hankkeen sähkönsiirto toteute-

taan.  

 

3.5.4 Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto 

Tuulivoimapuiston maanrakennustöiden jälkeen voimalaosat kuljetetaan pai-

kalle odottamaan pystytystä. Esimerkiksi erittäin pitkät lavat tuodaan erikois-

kuljetuksena. 

Pystytystyössä käytetään hyvin suuria nostureita. Ensimmäisenä pystytetään 

torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen sen päälle nostetaan konehuone ja vii-

meiseksi konehuoneen etuosaan roottori eli napa, johon lavat on kiinnitetty. 

Yhden voimalan asentamiseen kuluu tyypillisesti 2–3 päivää ja nosturin siirtä-

minen pystytyspaikalta toiselle kestää noin yhden työpäivän verran. Yhden tuu-

livoimalan asennukseen, testaukseen ja käyttöönottoon kuluu yhteensä noin 

1,5–2 viikkoa, ellei pystytystyötä jouduta keskeyttämään erittäin kovan tuulen, 

sumun tai muuten vaikeiden sääolosuhteiden takia. 

 

3.5.5 Tuulivoimaloiden huolto 

Tuulivoimaloille laaditaan huolto-ohjelma. Huoltokäyntejä tehdään sen mukai-

sesti jokaiselle tuulivoimalalle noin kerran kuukaudessa. Lisäksi tehdään tarpeen 

mukaan ylimääräisiä huoltokäyntejä, keskimäärin muutaman kerran vuodessa. 

 

3.5.6 Tuulivoimapuiston toiminnan päättyminen 

Tällä hetkellä tuotannossa olevien tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 

20–30 vuotta. Tulevaisuudessa rakennettavien tuulivoimaloiden ennakoidaan 

olevan toiminnassa pitempään, noin 35–40 vuotta. Voimaloiden koneistoja ja 
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osia uusimalla niiden käyttöikää voidaan jatkaa mahdollisesti pidempäänkin, jos 

erityisesti tornien ja perustusten kunto sen sallivat. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käytöstä poisto, voimaloi-

den purkaminen, voimalaosien kuljetus pois alueelta sekä materiaalien kierrät-

täminen ja jätteiden käsittely. Purkamisen työvaiheet ja kalusto ovat vastaavat 

kuin rakennusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden perustukset voidaan maisemoida tai tarvittaessa poistaa ko-

konaan tai osittain. Perustusten jättäminen paikoilleen ja maisemointi aiheutta-

nevat vähemmän ympäristövaikutuksia kuin niiden poistaminen ja perustuksia 

voi olla mahdollista hyödyntää myös muussa rakentamisessa. 

Tuulivoimapuiston toiminnan päätyttyä myös sähköasemat puretaan, mikäli 

niille ei ole muuta käyttöä. Sähkönsiirrossa käytetyt maakaapelit voidaan käyt-

tövaiheen päätyttyä jättää paikalleen tai tarvittaessa poistaa. 

Tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden purkamisesta ja alueen ennallistami-

sesta vastaa tuulivoimapuiston omistaja. 

 

3.6 Voimajohdon elinkaari 

Voimajohdon suunnittelu-, luvitus- ja rakennusvaiheet on lueteltu seuraavassa 

kuvassa 3-8 ja niitä kuvataan tarkemmin seuraavissa luvuissa.  

Leuvannevan YVA-menettely on alla olevan kaavion luvitusprosessin ensimmäi-

nen vaihe, jota on edeltänyt voimajohdon alustava reittisuunnittelu. 
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Kuva 3-8. Voimajohdon suunnittelun, luvituksen ja rakentamisen vaiheet (Fingrid 
2022b). 

 

3.6.1 Rakentaminen 

Ennen rakentamisen aloittamista maastoon merkitään sellaiset ympäristökoh-

teet, jotka täytyy säilyttää ja kiertää. Kohteiden säilyminen varmistetaan raken-

tamisenaikaisella ohjeistuksella.  

Leuvannevan hankkeen 400 kilovoltin voimajohtoa varten raivataan 36–42 met-

rin johtoaukea. Alueilla, joilla johto sijoittuu olemassa olevan johdon viereen, 

johtokäytävä levenee noin 31 metriä. Mikäli tuulivoimapuistoon rakennetaan 

110 kilovoltin voimajohtoa, sen johtoaukean leveys on 26–30 metriä.  

Myyntikelpoinen poistettu puusto ajetaan tienvarteen, myytäväksi maanomista-

jan nimiin. Puuston poiston jälkeen pylväspaikoille kaivetaan pylväiden betoni-

set perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit. Tarvittaessa perustuk-

sia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kantavaan maaperään 

saakka. Paalut voivat olla kyllästämätöntä puuta, betonia tai terästä. Kallioisilla 

pylväspaikoilla perustuksen tekeminen voi edellyttää poraamista tai louhimista.  

Pylväsvälit ovat maaston profiilista riippuen noin 200–400 metriä (440 kV -ta-

solla 300–400 metriä). Pylväiden maadoituksessa käytetään kupariköyttä, joka 

vähentää ukkoshäiriöitä ja pienentää vikatilanteissa esiintyvien haitallisten jän-

nitteiden vaikutuksia ihmisille, ympäristölle ja voimajärjestelmälle. 
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Pystytysvaiheessa sinkitystä teräksestä valmistetut pylväät kuljetetaan osina 

pylväspaikoille ja kootaan maassa pulttaamalla. Pylväät pystytetään autonostu-

rilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä, ja harustetaan. 

Pylvään orteen ripustetaan lasi- tai komposiittieristinketjut johtimien asennusta 

varten. 

Johtimet tuodaan asennuspaikalle 3–5 kilometrin keloissa. Asennus tapahtuu 

yleensä niin sanottuna kireänä vetona eli johtimet kulkevat koko ajan ilmassa. 

Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä aiheutuu hetkel-

listä melua. Asennustyön ajaksi johtoreittiä risteävät tiet suojataan esimerkiksi 

johtimia kannattavin telinein turvallisuuden varmistamiseksi ja ettei työstä olisi 

isoa haittaa alueella liikkumiselle.  

Virtajohtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet, jotka lisäävät voimajoh-

don käyttövarmuutta. Ukkosjohtimiin kiinnitetään tarvittaessa huomiopalloja eli 

lentovaroituspalloja ja lintupalloja. 

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään 

routa-aikana tai maan ollessa kantava, mikä vähentää ympäristön tilapäisiä vau-

rioita.  

Kulku tapahtuu pääsääntöisesti voimajohdolle johtavia olemassa olevia teitä pit-

kin ja tarvittaessa johtoaukealle tehdään tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä 

kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. 

Rakennusvaiheen lopuksi rakentamisen jäljet siistitään ja aiheutuneet vahingot 

joko korjataan tai korvataan. 

Rakentamisaika on noin 6–10 kuukautta, voimajohdon pituudesta ja jonkin ver-

ran myös sääolosuhteista riippuen. 

 

3.6.2 Käyttö ja kunnossapito 

Voimajohdon omistaja vastaa siitä, että johto pysyy sähköturvallisuusmääräys-

ten mukaisessa kunnossa. Voimajohtorakennetta ja johtoaluetta tarkastetaan ja 

kunnossapidetään säännöllisesti: johtoalueella tehdään noin kahden vuoden vä-

lein huoltotarkastuksia ja johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se noin 5–

8 vuoden välein. Raivaus tehdään valikoivasti eli johtoaukealle jätetään tyypilli-

sesti kasvamaan esim. katajia ja matalakasvuista puustoa. (Fingrid 2022b) 

Voimajohtojen reunavyöhykkeet käsitellään 10–25 vuoden välein, jotta sähkö-

turvallisuus ja voimajohdon käyttövarmuus eivät vaarannu. Tällöin puiden lat-

voja katkaistaan tai ylipitkät puut kaadetaan. Maanomistajalla on puuston omis-

tajana oikeus päättää, miten reunavyöhykkeen puuston hakkuu ja myynti jär-

jestetään. (Fingrid 2022b) 

 

3.6.3 Käytöstä poisto 

Voimalinjan muut käyttömahdollisuudet selvitetään tuulivoimapuiston toimin-

nan päätyttyä, sillä voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta.  

Kun voimajohto poistetaan käytöstä, sen rakenteet puretaan ja mahdollisimman 

suuri osa toimitetaan kierrätettäväksi. Voimajohdon osista valtaosa (teräspyl-

väät, johtimet, harukset jne.) ovat kierrätettäviä, jolloin materiaalit sulatetaan 

ja hyödynnetään metalliteollisuudessa. Osat, joita ei voida kierrättää materiaa-

lina, käytetään energiaksi. Kaatopaikalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvä 

jätemäärä pyritään minimoimaan.  

Voimajohtopylväiden perustuksia ei normaalisti kaiveta ylös, vaan ne katkais-

taan noin 0,5 metrin syvyydelle maanpinnan alapuolelle. Mikäli perustukset 
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kaivetaan ylös, ne on mahdollista murskata ja käyttää maantäyttöä vaativissa 

kohteissa.  

 

4 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, 
LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4-1) on lueteltu suunnitelmat, luvat ja me-

nettelyt, joita Leuvannevan hankkeen toteuttamiseen tarvitaan. Taulukkoon 4-2 

on puolestaan koottu erityisesti hankkeen sähkönsiirtoon vaadittavan voimajoh-

don toteuttamista koskevat luvat. Muut mahdollliset luvat on esitetty taulukossa 

Taulukko 4-3. 

 

Taulukko 4-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja menettelyt. Vastaava taho 
vastaa menettelystä tai luvan myöntämisestä. MRL on maankäyttö- ja rakennuslain ly-
henne. 

Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

Maanvuokra- 

sopimukset 

MRL 132/1999 VSB solmii sopimukset maan-

omistajien kanssa 

YVA-menettely YVA-laki 252/2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus toimii yhteysviranomai-

sena 

Osayleiskaavat MRL 132/1999 Siikalatvan ja Siikajoen kun-

nanvaltuustot 

Rakennusluvat tuuli-

voimaloille 

MRL 132/1999 Siikalatvan ja Siikajoen kuntien 

rakennuslupaviranomainen 

Puolustusvoimien  

hyväksyntä  

MRL 132/1999, 

laki puolustusvoi-

mista 551/2007 

Pääesikunnan operatiivinen 

osasto 

Lentoestelausunto tai 

-lupa 

Ilmailulaki 

864/2014 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 

Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom 

Natura-arviointi  

 

 

Natura-tarvearviointi 

Luonnonsuojelulaki 

1096/1996 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus ja luonnonsuojelualueen 

haltijat lausuvat arvioinnista 

ELY-keskus päättää tarvearvi-

oinnin perusteella Natura-arvi-

oinnin tarpeesta 

Liittymälupa maan-

tiehen 

Laki liikenne-  jär-

jestelmästä ja 

maanteistä (maan-

tielaki) 503/2005 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Erikoiskuljetuslupa 
Tieliikennelaki 

729/2018, 
Pirkanmaan ELY-keskus 
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Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

liikenneministeriön 

päätös erikoiskul-

jetuksista ja eri-

koiskuljetusajo-

neuvoista 

1715/1992 

Maa-aineslupa Maa-aineslaki 

555/1981 

Siikalatvan ja/tai Siikajoen 

kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen 

Ympäristölupa maa-

ainesten ottamiseen 

Ympäristön-

suojelulaki 

527/2014 

Siikalatvan ja/tai Siikajoen 

kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen 

 

Taulukko 4-2. Erityisesti voimajohdon toteuttamiseen vaadittavat luvat ja menettelyt. 

Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

YVA-menettely YVA-laki 252/2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus toimii yhteysviranomai-

sena 

Tutkimuslupa Lunastuslaki 

603/1977 

Maanmittauslaitos 

Hankelupa Sähkömarkkinalaki 

588/2013 

Energiavirasto 

Lunastuslupa Lunastuslaki 

603/1977 

Valtioneuvosto 

Liittyminen sähkö-

verkkoon 

 VSB solmii liittymissopimuksen 

paikallisen sähköverkkoyhtiön 

tai Fingridin kanssa 

Rakennusluvat tai 

toimenpideluvat säh-

köasemille 

MRL 132/1999 Siikalatvan ja/tai Siikajoen 

kunnan rakennuslupaviran-

omainen 

Lupa sähköjohdon si-

joittamiseen tiealu-

eelle 

Maantielaki 

503/2005 

Pirkanmaan ELY-keskus 
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Taulukko 4-3. Muut mahdollisesti edellytettävät luvat.  

Suunnitelma, lupa 

tai menettely 
Lakiperuste Vastaava taho 

Ympäristölupa Naapuruus-

suhdelaki 26/1920 

Siikalatvan ja/tai Siikajoen 

kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen 

Vesilupa Vesilaki 587/2011 Pohjois-Suomen Aluehallinto-

virasto 

Luonnonsuojelulain 

poikkeamislupa 

Luonnonsuojelulaki 

1096/1996 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus 

Kajoamislupa         

kiinteään muinais-

jäännökseen 

Muinaismuistolaki 

295/1963 

Museovirasto 

 

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti edellä mainittuja lupia, päätöksiä ja menette-

lyjä. 

 

4.1 Maanvuokrasopimukset 

Hankevastaava VSB on solminut maanvuokrasopimuksia alueista, joille Leuvan-

nevan hankkeessa suunnitellaan tuulivoimaloita ja sähköasemia. Alueet ovat 

pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

VSB käyttää projektissa sopimusmallia, jossa myös voimaloiden lähialueiden 

maanomistajilla on mahdollisuus niin sanottuun vaikutusalueen korvaukseen. 

 

4.2 Ympäristövaikutusten arviointi 

Leuvannevan hankkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama 

perusteltu päätelmä ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien saa-

miselle. YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu pää-

telmä liitetään lupahakemuksiin. 

YVA-menettelyn tarve, vaiheet ja esimerkiksi suhde kaavoitukseen on kuvattu 

luvussa 5.  

 

4.3 Kaavoitus 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kahden osayleiskaavan laatimista Leuvan-

nevan tuulivoimapuiston alueelle, Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin. Siikalatvan 

kunnanhallitus päätti käynnistää kaavan laatimisen 27.9.2021 ja Siikajoen kun-

nanhallitus 3.11.2021. 

Kaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (134/2011) 77 a §:n mukaisena 

siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. 

Alustavasti tuulivoimapuiston hankealue (katso kuva 2-4) on Siikalatvan kaava-

alueen rajaus ja Siikajoen kaava laaditaan tuulivoimapuiston hankealueelle si-

joittuvan enklaavin koko alueelle. Osayleiskaavan laadinta etenee YVA-



  
 

 

 

   VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

  

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 41 

 

menettelyn rinnalla ja YVAssa tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit toi-

mivat myös kaavoituksen selvitysaineistona. Kaavat etenevät lopuksi kunnan-

valtuustojen hyväksyntäkäsittelyyn. 

Nykyisellään Leuvannevan hankkeen alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai 

asemakaavoja (katso luku 6.1.3). 

 

4.4 Rakennuslupa 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) mukaista rakennuslupaa jokaiselle tuulivoimalalle. Sähköase-

man rakentaminen edellyttää joko rakennus- tai toimenpidelupaa. 

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen YVA-menettely 

on päättynyt ja tuulivoimalan sijaintipaikkaa koskeva tuulivoimaosayleiskaava 

hyväksytty. 

Hankevastaava hakee luvat Siikalatvan ja Siikajoen kuntien rakennuslupaviran-

omaisilta, jotka lupia myöntäessään tarkistavat, että suunnitelmat ovat vahvis-

tettujen yleiskaavojen ja rakennusmääräysten mukaiset.  

 

4.5 Puolustusvoimien hyväksyntä 

Tuulivoimahanke voidaan toteuttaa vain, jos se on saanut hyväksynnän puolus-

tusvoimien pääesikunnan operatiiviselta osastolta.  

Lausunnossaan puolustusvoimat arvioi, onko suunnitelluilla tuulivoimaloilla mer-

kittäviä vaikutuksia valvonta- ja asejärjestelmiensä suorituskykyyn, joukkojen 

ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön ja sotilasilmailuun sekä radioyhteyk-

siin. 

Leuvannevan hankkeessa puolustusvoimat on lausunut, että ennen kuin se lau-

suu Leuvannevan hankkeen hyväksyttävyydestä, hanketoimijan on teetettävä 

hanketta koskeva tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Hankevastaava tilaa arvi-

ointityön suunnittelun edetessä. 

 

4.6 Lentoestelausunto tai -lupa 

Tuulivoimalat ja muut korkeat rakennelmat eli ns. lentoesteet voivat hankaloit-

taa lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.  

Ilmailulain (864/2014) mukaan lentoeste ei saa häiritä ilmailua palvelevia lait-

teita tai lentoliikennettä, eikä sitä voida asettaa niin, että sitä voisi erehdyksessä 

pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä. Lisäksi ilmailulaki edel-

lyttää lentoestelupaa ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, raken-

nuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen.  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy arvioi kuitenkin ensin lentoestelausunnossaan, 

vaaditaanko estettä varten lentoestelupa. Lausunnossaan Fintraffic voi todeta, 

ettei pystytettävällä esteellä ole vaikutusta lentoturvallisuuteen, jolloin lentoes-

telausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle.  

Mikäli lentoestelausunnossa edellytetään lentoestelupaa, se haetaan Liikenne- 

ja viestintävirasto Traficomilta. 
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4.7 Natura-arviointi ja -tarvearviointi 

Natura 2000 -verkosto on EU:n kattava ekologinen verkosto, jonka avulla pyri-

tään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kato unionin alueella. 

Natura-arviointi on selvitys, joka tehdään, jos hanke tai suunnitelma joko yk-

sistään tai muiden hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää 

niitä suojeluarvoja eli luontotyyppejä ja lajistoa, joiden perusteella alue on Na-

tura-verkostossa (LsL 65 §). Arvioinnissa selvitetään hankkeen aiheuttamat vai-

kutukset Natura-alueelle. Vastuu Natura-arvioinnin tekemisestä on hankkeen 

suunnittelijalla ja arviointi tehdään YVAn aikana. ELY-keskus ja luonnonsuojelu-

alueen haltijat lausuvat arvioinnista, ja yhteysviranomainen liittää lausunnot an-

tamaansa perusteltuun päätelmään.  

Natura-tarvearviointi on sekin selvitys, jossa tutkitaan hankkeen vaikutuksia 

Natura-alueelle. Sen tuloksena on arvio, aiheutuuko hankkeesta niin merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia, että varsinainen Natura-arviointi tulee tehdä. Arviointi-

velvollisuus syntyy, mikäli vaikutukset a) kohdistuvat Natura-alueen suojelun 

perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadul-

taan merkittäviä ja d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Päätöksen Natura-arvi-

oinnin tarpeesta tekee Leuvannevan hankkeessa sen yhteysviranomainen eli 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Haapaveden lintuvedet ja suot (SPA/SAC FI1100001) on Natura-alue lähim-

millään noin kolmen kilometrin päässä Leuvannevan tuulivoimapuiston hanke-

alueen eteläpuolella ja voimajohdon vaihtoehto SVE2A on linjattu noin 700 met-

rin matkalla sen aluelle, Natura-alueen itäosiin. Leuvannevan hankkeen YVA-

selostusvaiheeseen laaditaan Haapaveden lintuvesiä ja soita koskeva Natura-

arviointi. 

Toinen Natura-alue hankkeen lähistöllä on Akanneva-Rimmenneva (SAC 

FI1105000) hieman yli kolmen kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuiston hanke-

alueen luoteispuolella. YVA-selostusvaiheeseen laaditaan sitä koskeva Natura-

tarvearviointi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päättää tarvearvioinnin tulosten 

perusteella, tuleeko Akanneva-Rimmennevalle valmistella Natura-arvio. 

 

4.8 Liittymälupa maantiehen 

Uuden yksityistieliittymän rakentaminen yleiselle tielle edellyttää liittymälupaa, 

samoin olemassa olevan liittymän muuttaminen, esimerkiksi laajentaminen. 

Luvista säädetään laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). 

Lupahakemus lähetetään ELY-keskuksen sähköisen asiointipalveluun tai 

kirjeitse Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka tekee lupapäätökset. 

Liittymälupien tarve Leuvannevan hankkeessa selviää, kun hankkeen 

kuljetusreitit tarkentuvat. 

 

4.9 Erikoiskuljetuslupa 

Kuljetuksille pitää hakea erikoiskuljetuslupa, jos ne ylittävät tieliikennelain 

(729/2018) normaaliliikenteelle sallimat mitta- tai massarajat. Tällaisia ovat 

tuulivoimahankkeissa esimerkiksi voimaloiden lapakuljetukset. 

Lupaa haetaan ELY-keskuksen sähköisen asiointipalvelun kautta tai hakemus 

lähetetään postitse Pirkanmaan ELY-keskukselle. 
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4.10 Maa-aineslupa ja siihen liittyvä ympäristölupa 

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-

aineslain (555/1981) mukaisen luvan, jota haetaan kunnasta. Myös valtioneu-

voston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) säätelee maa-ainesten ot-

totoimintaa. 

Maa-ainesten ottamiseen vaaditaan eräissä tapauksissa (ympäristönsuojeluase-

tus 713/2014 2 §) ympäristölupa, jota koskeva lupahakemus käsitellään ja rat-

kaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä maa-ainesluvan kanssa. 

Tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentamiseen eli erityisesti tiestöön ja tuu-

livoimalan rakennuspaikkoihin tarvitaan huomattavia määriä kiviainesta, samoin 

voimalaperustusten betonin valmistamiseen.  

Leuvannevan hankkeen maa-ainesten ottopaikat varmistuvat myöhemmässä 

suunnitteluvaiheessa. Hankevastaavan tavoitteena on hankkia maa-ainekset 

mahdollisimman läheltä tuulivoimapuistoa ja mikäli mahdollista, sen alueelta.  

 

4.11 Voimajohtoa koskevat luvat 

4.11.1 Tutkimuslupa 

Voimajohtoreittien maastotutkimuksia varten haetaan Maanmittauslaitok-

selta tutkimuslupa, josta on säädetty niin sanotun lunastuslain 84. pykälässä eli 

laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977).  

Tutkimuksissa kartoitetaan nykyiset johdot, tiet, rakennukset ja maaston pro-

fiili. Lupa antaa myös oikeuden merkitä pylväspaikat ja tutkia niiden maaperää. 

 

4.11.2 Hankelupa 

Voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista 

hankelupaa Energiavirastolta. Hakemukseen liitetään muun muassa YVA-

selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että voimajohdon rakentaminen on säh-

kön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Hankelupa ei kuitenkaan anna oikeutta 

rakentaa voimajohtoa eikä luvassa määrätä voimajohdon reittiä. (Energiavirasto 

2022) 

Hankelupa on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa sähköjohdon on valmistut-

tava tai pitää hakea uusi hankelupa (Energiavirasto 2022). 

 

4.11.3 Lunastuslupa 

Hankkeesta vastaava pyrkii sopimaan maanomistajien kanssa voimajohtoalueen 

käytöstä. Mikäli sopimuksiin ei päästä, hakee hanketoimija voimajohdon johto-

alueelle lunastusluvan, joka perustuu lakiin kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. 

Maanomistajalle lunastuslupa asettaa käyttörajoituksia. Hanketoimija saa puo-

lestaan johtoalueeseen rajoitetun käyttöoikeuden, joka sisältää oikeuden ra-

kentaa voimajohto sekä käyttää ja kunnossapitää sitä.  

Valtioneuvoston lupapäätöksen jälkeen Maanmittauslaitos käynnistää lunastus-

toimituksen. Toimituksen aikana lunastustoimikunta vahvistaa lunastettavan 
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omaisuuden ja määrää siitä maksettavan korvauksen. Toimikuntaan kuuluvat 

sitä johtava Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri ja kaksi kunnanvaltuuston 

nimeämää uskottua miestä. 

 

4.11.4 Liittymislupa sähköverkkoon ja risteämälausunto 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista 

hankelupaa (kohta 4.7.2), jonka myöntää Energiavirasto. Lisäksi vaaditaan liit-

tymissopimus verkkoa hallinnoivan yhtiön kanssa. 

Hankevastaava käy Fingridin kanssa keskusteluja liittymisvaihtoehdoista Leu-

vannevan hankkeen edetessä. 

Risteämälausunto tulee pyytää olemassa olevan voimajohdon omistajalta, kun 

suunnitellaan rakentamista tai muuta toimintaa johdon läheisyyteen. Leuvanne-

van voimajohdon reittivaihtoehdot sijoittuvat vaihtoehdossa SVE1 noin 6,5 kilo-

metriä, vaihtoehdossa SVE2A noin 21 kilometriä ja vaihtoehdossa SVE2B noin 

16 kilometriä olemassa olevan voimajohdon rinnalle, joten risteämälausunto tu-

lee pyytää Elenialta ja Fingridiltä. 

 

4.11.5 Lupa sähköjohdon sijoittamiseen tiealueelle 

Kaapelin, putken tai sähköjohdon – mukaan lukien ilmajohdon – asentaminen  

yleisen tien tiealueelle edellyttää lupaa. Lupa on tilanteesta riippuen sijoituslupa, 

ilmoitus tai työlupa. Työlupa tarvitaan esimerkiksi rakentamis- ja huoltotöihin, 

joka tapahtuu tiealueella. Luvista säädetään laissa liikennejärjestelmistä ja 

maanteistä 503/2005 (42 §, 42 a §).  

Lupaa haetaan ELY-keskuksen sähköisestä asiointipalvelusta ja Pirkanmaan 

ELY-keskus tekee lupapäätökset. 

Leuvannevan hankkeen kaikissa voimajohdon reittivaihtoehdoissa johto risteää 

yleisen tien kanssa (katso kappale 12.1), jonka vuoksi kyseinen lupa tulee ha-

kea.  

Kun voimajohto sijoittuu tieympäristöön, on tarvittaessa haettava poikkeamis-

lupa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamisesta. Myös poikkeamislu-

vasta säädetään laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005, 47 §). 

 

4.12 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja sopimukset 

Ympäristö- ja vesilupa 

Mikäli tuulivoimaloista voi aiheutua naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista 

rasitusta, tuulivoimaloilta voidaan tapauskohtaisesti edellyttää 

ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Tällaisia rasitusta 

aiheuttavia vaikutuksia voivat olla melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva 

varjon vilkkuminen.  

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, joka 

Siikalatvan kunnassa on kunnan rakennustarkastaja ja Siikajoella tekninen 

lautakunta. 

Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa (vesilupa), jos se ai-

heuttaa muutoksia vesistöihin, esimerkiksi vaarantaa puron uoman luonnontilan 

säilymisen tai muuttaa luonnontilaisen lähteen tilaa. Vesilupaa haetaan Pohjois-

Suomen Aluehallintovirastolta. 
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Luonnonsuojelulain poikkeamislupa 

Jos tuulivoimahankkeen toteuttaminen vaikuttaa haitallisesti erityisesti suojel-

taviin lajeihin, rauhoitettuihin tai luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteen IV(a) 

lajeihin, tulee hankevastaavan hakea luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaista 

poikkeamislupaa. 

Erityisesti suojeltavat lajit ovat uhanalaisia eliölajeja, joiden häviämisuhka 

on ilmeinen ja jotka on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteessä 

4. Niiden säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen 

on kiellettyä (LsL 47 §). Kielto on voimassa sen jälkeen, kun ELY-keskus on 

tehnyt päätöksen alueen rajoista.  

Luonnonsuojelulailla (LsL) on rauhoitettu kasvilajeja, joiden olemassaolo on 

käynyt uhatuksi tai rauhoittaminen on muusta syystä osoittautunut tarpeel-

liseksi (LsL 42 §). Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävit-

täminen on kielletty. 

ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa kasvilajin rauhoitussäännöksistä tai eri-

tyisesti suojeltavan eliölajin kiellosta, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana.  

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (LsL 49 §). Nämä 

lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja, jonka Suomessa esiin-

tyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä.  

ELY-keskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perus-

teilla, jotka on lueteltu luontodirektiivin 16 (1) artiklassa. Poikkeus ei esimerkiksi 

saa haitata lajin suotuisan suojelun tason säilyttämistä. 

Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarve selviää alueelle laadittujen 

luontoselvitysten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta. 

 

Kajoamislupa kiinteään muinaisjäännökseen 

Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) suojeltuja ja kaikenlai-

nen kajoaminen (kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 

poistaminen jne.) kiinteään muinaisjäännökseen on kielletty. 

Jos kiinteä muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa, 

Museovirasto voi kuitenkin myöntää muinaismuistolain 11 §:n mukaisen ka-

joamisluvan toimenpiteeseen, jolla voi olla vaikutusta kiinteään muinaisjään-

nökseen.  

 

4.13 Lausuntopyynnöt 

Vaikutukset matkapuhelin-, tv- ja radiosignaaleihin 

YVA-menettelyn yhteydessä pyydetään lausunto matkapuhelinoperaattoreilta ja 

Digita Oy:ltä, joka lausuu hankkeen vaikutuksista tv- ja radiolähetyksiin. 

 

Vaikutukset säätutkiin 

Tuulivoimalat vaikuttavat säätutkiin, mikäli ne sijaitsevat tutkien lähellä. Leu-

vannevan hanketta lähin säätutka on Utajärven Korkiakankaalla, lähes 50 kilo-

metrin päässä hankealueesta. Ilmatieteen laitokselta pyydetään YVA-

menettelyn kuulemisen yhteydessä lausunto. 
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5 YVA-MENETTELY 

5.1 Menettelyn tarve ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä eli YVA-menettelystä on säädetty 

YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017).  

YVA-lakia sovelletaan suuriin ympäristönkäyttöhankkeisiin. Tuulivoimahankkei-

den osalta laki määrää, että menettely on toteutettava, jos hankkeessa on vä-

hintään kymmenen tuulivoimalaa tai jos voimaloiden kokonaisteho on vähintään 

45 megawattia. Leuvannevan hankkeessa molemmat ehdot täyttyvät, joten 

YVA-menettely tulee toteuttaa. 

YVA-menettelyn keskeiset osapuolet ovat hankkeesta vastaava, joka Leuvan-

nevan hankkeessa on VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (VSB), ja yhteys-

viranomainen eli tässä tapauksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.  

YVA-menettelyn muita osapuolia ovat: 

• muut viranomaiset 

• ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä  

• yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat kos-

kea 

Tämän YVA-menettelyn osapuolia on lueteltu seuraavassa kuvassa 5-1. Osallis-

tumaan oikeutettujen joukko on laaja ja käytännössä kaikki hankkeesta ja YVA-

menettelystä kiinnostuneet voivat osallistua siihen antamalla mielipiteitä ja osal-

listumalla yleisötilaisuuksiin (Pölönen ja Perho 2018). Yhtenä osapuolena on tä-

män YVA-ohjelman konsulttityönä laatinut AFRY Finland Oy, jonka YVA-

työryhmä on esitetty taulukossa 1-1. 

 

Kuva 5-1. YVA-menettelyn tahoja. 

 

YVA-
MENETTELYN 
OSAPUOLET

VSB Uusiutuva 
Energia Suomi Oy 

(hankkeesta 
vastaava)

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus (yhteys-

viranomainen)

AFRY Finland Oy 
(YVA-konsultti)

Siikalatvan ja 
Siikajoen kunnat ja 

muut lausuntoja 
antavat viranomaiset 

ja asiantuntijat

Paikalliset toimijat, 
kuten asukkaat ja 

kyläyhdistykset

Yksityiset kansalaiset

Kansalais-, 
ympäristö- ja muut 

järjestöt

Elinkeinojen 
edustajat
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5.2 Menettelyn tavoite ja sisältö 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja sen huomioi-

mista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toisena tavoitteena on lisätä osapuol-

ten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Pohjimmiltaan menettelyn ta-

voitteena on edistää kestävää kehitystä. (Pölönen ja Perho 2018) 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-menettelyssä mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa, kun sen vaihtoehdot ovat vielä avoinna. 

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, mutta se on 

edellytys päätöksenteolle myöhemmin. Onkin säädetty, että viranomainen 

saa myöntää hankkeen toteuttamista koskevia lupia tai tehdä muita siihen rin-

nastettavia päätöksiä vasta YVA-menettelyn päättymisen jälkeen. 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 5-2 ja ne kuvataan seu-

raavissa kappaleissa. 

 

Kuva 5-2. YVA-menettelyn vaiheet.  

 

5.2.1 Ennakkoneuvottelu 

Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakko-

neuvottelu, johon osallistuu hankkeesta vastaava ja keskeiset viranomaiset.  

Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää eri menettelyjen (YVA, suunnittelu, 

luvat) kokonaisuuden hallintaa ja siten sujuvoittaa menettelyjä. Lisäksi pyritään 

lisäämään hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä 

parantamaan selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä.  

Leuvannevan hankkeen ennakkoneuvottelu pidettiin 20.10.2021. Viranomaista-

hoilta edustettuina olivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Siikalatvan 
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kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Siikajoen 

kunta, Haapaveden kaupunki ja ympäristöpalvelut Helmi. Lisäksi neuvotteluun 

osallistui hankevastaavan ja AFRY Finlandin edustajat. Yhteensä osallistujia oli 

16. 

 

5.2.2 YVA-ohjelma 

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arvi-

ointiohjelma eli YVA-ohjelma (tämä dokumentti), joka on ennen muuta suunni-

telma YVA-menettelyn järjestämisestä ja laadittavista selvityksistä. Suunnitel-

massa siis kuvataan mitä vaikutuksia selvitetään ja miten. 

Tässä Leuvannevan hankkeen YVA-ohjelmassa esitetään seuraavat tiedot: 

 

 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviran-

omaiselle eli Leuvannevan hankkeen kohdalla Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukselle.  

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman 

nähtävillä olosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen 

vaikutusalueen kunnissa. YVA-ohjelma on nähtävillä 30 päivää (erityisestä 

syystä enintään 60 päivää), jolloin siitä voi esittää mielipiteitä yhteysviranomai-

selle ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja eri viranomaisilta. 

Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot, 

ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankevastaavalle kuukauden ku-

luessa nähtävilläolon päättymisestä. Lausunnossaan yhteysviranomainen ottaa 

kantaa YVA-ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on tärkeä osa YVA-ohjelmavaihetta. Edellä ku-

vattu YVA-ohjelman nähtävilläolo mahdollistaa osallistumisen. Muita 

− Kuvaus tuulivoimahankkeesta, joka koostuu tuulivoimapuistosta ja voi-

majohdosta: hankkeen sijainti, tavoitteet, suunnitteluvaihe, koko, maan-

käyttötarve ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin.  

− Hankevastaavan esittely sekä arvio hankkeen aikataulusta. 

− Hankkeen toteutusvaihtoehdot: YVA-ohjelmavaiheessa yksi tuulivoimala-

puiston ja kolme sähkönsiirron vaihtoehtoa. YVA-selostusvaiheeseen tuu-

livoimapuistolle muodostetaan toinen toteutusvaihtoehto. 

− Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat. 

− Vaikutusalueen ympäristön nykytila ja kehitys. Tuulivoimapuiston osalta 

kuvataan koko hankealueen nykytila. Tarkastelua ei rajata esimerkiksi 

alustaviin tuulivoimaloiden sijaintipaikkoihin, tiestöön tai alueen sisäisiin 

voimajohtolinjoihin. Tuulivoimapuistosta verkkoliityntäpisteeseen raken-

nettavan voimajohdon osalta kuvataan kaikkien reittivaihtoehtojen nyky-

tila. 

− Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan 

lukien yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

− Suunnitellut selvitykset, aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettä-

vät menetelmät ja niihin liittyvät oletukset. 

− Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys. 

− Suunnitelma arviointimenettelyn ja sen osallistumisen (vuorovaikutus ja 

tiedotus) järjestämisestä. 
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mahdollisuuksia ovat osallistuminen yleisötilaisuuteen ja seurantaryhmään (ks. 

kappaleet 5.4.2 ja 5.4.3). 

 

5.2.3 YVA-selostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) laaditaan arviointiohjel-

man ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-

selostuksessa tuleekin kuvata, miten yhteysviranomaisen lausunto YVA-

ohjelmasta on huomioitu YVA-selostuksessa. 

YVA-selostuksessa esitetään muun muassa kuvaus hankkeen ja sen vaihtoeh-

tojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lie-

ventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta.  

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, 

lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja 

kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hy-

väksyttyjen hankkeiden kanssa. Arviointityötä on kuvattu luvussa 5.5. 

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta YVA-selostuksesta samalla tavoin 

kuin YVA-ohjelmasta, asettaa sen nähtäville 30–60 päiväksi ja pyytää viran-

omaisilta lausuntoja. Nähtävilläolon aikana asukkailla sekä muilla intressiryh-

millä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. 

Osallistumista ja vuorovaikutusta edistetään YVA-selostuksen nähtävilläolon li-

säksi järjestämällä yleisötilaisuus ja seurantaryhmän tapaaminen (katso kappa-

leet 5.4.2 ja 5.4.3). 

 

5.2.4 Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomaisen laatii perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Ennen pe-

rustellun päätelmän antamista yhteysviranomainen arvioi kuitenkin YVA-

selostuksen riittävyyden: jos selostuksessa on puutteita, yhteysviranomainen ei 

voi laatia päätelmää ennen kuin selostusta on täydennetty riittävästi. 

Perustellun päätelmän ytimessä ovat yhteysviranomaisen itsenäiset johtopää-

tökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Johtopäätöksis-

sään yhteysviranomainen huomioi YVAssa tuotetun tiedon, YVA-menettelyn ai-

kana annetut lausunnot ja mielipiteet sekä oman tietonsa. 

Lisäksi yhteysviranomainen esittää näkemyksensä YVA-selostuksen laadusta, 

esim. sen laatijoiden asiantuntemuksesta ja vaikutusarvioinnin epävarmuuste-

kijöistä.  

Perustellussa päätelmässä on yhteenveto YVA-menettelyn tuloksista ja eri osa-

puolten (viranomaiset ja muut osapuolet) esittämistä näkemyksistä. 

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän hankevastaavalle kahden 

kuukauden kuluessa YVA-selostuksen nähtävilläolon päättymisestä ja toimittaa 

sen tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen 

kunnille sekä muille asianomaisille viranomaisille. Päätelmä julkaistaan yhteys-

viranomaisen internetsivuilla. 

Perusteltu päätelmä ja YVA-selostus on liitettävä hanketta koskevaan lupahake-

mukseen (esimerkiksi rakennuslupahakemukseen, katso luku 4). Lupaviran-

omaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla, kun lupa-

päätös tehdään.  

Tarvittaessa yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksen ajanta-

saisuudesta. Jos esimerkiksi hankkeen suunnittelussa on tapahtunut isoja muu-

toksia, yhteysviranomainen voi todeta, että hankevastaavan tulee täydentää 



  
 

 

 

   VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

  

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 50 

 

YVA-selostusta. Täydennetty YVA-selostus asetetaan nähtäville, jona aikana yh-

teysviranomainen pyytää arviointiselostuksesta lausuntoja ja varaa mahdolli-

suuden mielipiteiden esittämiseen. Nähtävilläolon jälkeen yhteysviranomainen 

antaa ajantasaistetun perustellun päätelmän, ja lupakäsittely on mahdollinen. 

 

5.3 YVA-menettely ja kaavoitus 

Leuvannevan hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimarakentamisen mah-

dollistavan osayleiskaavan laatimista Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin. YVA- ja 

kaavamenettelyt pyritään toteuttamaan aikataulullisesti rinnakkain, kuten 

kuvassa 5-3 esitetään eli järjestetään yhteinen yleisötilaisuus YVA-ohjelma- ja 

OAS-vaiheessa sekä YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheessa.  

YVA tuottaa tietoa, jota hyödynnetään osayleiskaavoituksessa. Niinpä kaavaeh-

dotukset voidaan asettaa nähtäville vasta, kun YVA-selostus on valmistunut ja 

yhteysviranomainen on antanut siitä perustellun päätelmänsä. 

                

 

Kuva 5-3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen aikataulullisesti.  

 

YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen keskeiset vaiheet ja viitteellinen aika-

taulu on esitetty kuvassa 2-1: YVA-selostus valmistunee kesäksi 2023 ja se on 

nähtävillä yhtä aikaa kaavaluonnosten kanssa kesällä 2023. Sen jälkeen kaava-

ehdotukset tulevat nähtäville arviolta alkuvuodesta 2024 ja kaavat menevät Sii-

kalatvan ja Siikajoen kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi keväällä 2024. 

 

5.4 Osallistuminen: vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä 

kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Menettelyn ai-

kana seurataankin eri osapuolten näkemyksiä siitä, onko tiedonsaanti riittävää 

ja tiedontarpeisiin pyritään vastaamaan. 
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YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta menettelyn eri 

osapuolten (katso kuva 5-1) välillä. Osallistumiseen kuuluu esimerkiksi tiedot-

taminen, kuuleminen, mielipiteiden ja kannanottojen esittäminen ja lausuntojen 

antaminen menettelyn kuluessa (Pölönen ja Perho 2018). 

Seuraavaan taulukkoon 5-1 on koottu tavat, joilla Leuvannevan hankkeen 

YVAssa edistetään osallistumista. Taulukossa esitetyt ajankohdat ovat suuntaa-

antavia. 

 

Taulukko 5-1. Osallistumisen edistäminen Leuvannevan YVA-menettelyssä. 

Tapa Ajankohta 

Seurantaryhmä kokoontui kommentoimaan YVA-

ohjelmaluonnosta. Seurantaryhmän jäseniltä kerättiin han-

ketta koskevaa tietoa. 

21.4.2022 

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta, jonka 

ELY-keskus on asettanut nähtäville. 
Kesä 2022 

Painettu YVA-ohjelma on luettavana Siikalatvan ja Siikajoen 

kunnantaloilla ja Siikalatvan kirjastossa sekä Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskuksessa. 

Kesä 2022 

Tiedottaminen YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa, jo-

hon kuka tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyk-

sensä. 

Kesä 2022 

Asukaskysely, joka lähetetään 500:lle tuulivoimapuiston ja 

voimajohtoreittien lähialueen asukkaille. 

Vuoden 2022 

aikana 

Seurantaryhmä kokoontuu kommentoimaan YVA-selostusta. Kevät 2023 

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-selostuksesta, 

jonka ELY-keskus on asettanut nähtäville. 
Kesä 2023 

Tiedottaminen YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudessa, jo-

hon kuka tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyk-

sensä. 

Kesä 2023 

Painettu YVA-selostus on luettavana Siikalatvan ja Siikajoen 

kunnantaloilla ja Siikalatvan kirjastossa sekä Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskuksessa. 

Kesä 2023 

ELY-keskus tiedottaa hankkeen YVA-menettelystä internet- 

sivuillaan https://www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA. 

Koko YVA-

menettelyn 

ajan 

Hankevastaava tiedottaa hankkeesta internetsivuillaan 

www.vsb.energy/fi/fi/hankkeet/leuvanneva-siikalatva/. 

Koko hankkeen 

ajan 

Seuraavassa esitellään osallistumista tarkemmin. 

 

5.4.1 YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolo 

Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävilläolosta internet-sivuillaan 

ja sanomalehdessä. Kuulutuksessa kerrotaan, missä painettu YVA-ohjelma on 

nähtävillä sekä mihin mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tu-

lee toimittaa.  

Nähtävilläoloaikana hankkeen lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut osapuolet 

voivat esittää mielipiteensä esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvi-

tystarpeesta sekä siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat 

riittäviä.  
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YVA-selostuksessa kuvataan YVA-menettelyn osallistuminen ja se, miten osal-

listumisen kautta saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon. Vastaa-

valla tavalla kuin YVA-ohjelmavaiheessa, lausuntoja ja mielipiteitä voi antaa 

YVA-selostuksesta sen nähtävilläolon aikana.  

 

5.4.2 Yleisötilaisuudet 

YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilai-

suus. Yleisötilaisuuden kutsuu koolle yhteysviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus) ja siinä esitellään hanketta, YVA-ohjelmaa sekä osayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS).  

Tilaisuudessa yleisö voi esittää näkemyksiään YVA-menettelystä, hankkeesta 

sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Yleisötilaisuus järjestetään ko-

ronatilanteen salliessa Siikalatvalla kasvokkain. 

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään YVA-selostuksen valmistut-

tua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja kaava-

luonnoksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutus-

ten arviointityöstä ja sen riittävyydestä sekä kaavaluonnoksista. Myös tämä ti-

laisuus pyritään järjestämään Siikalatvalla kasvokkain. 

 

5.4.3 Seurantaryhmä 

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu seurantaryhmä. Sen tar-

koituksena on muun muassa kerätä tietoa eri osapuolilta, jolloin voidaan var-

mistua, että YVAssa käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman kat-

tavia. Seurantaryhmältä kerätään myös näemyksiä ja mielipiteitä hankkeesta, 

YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta sekä vaikutusarvioinnin selvityksistä. 

Seurantaryhmään on kutsuttu erityisesti paikallisia toimijoita, kuten kyläyhdis-

tyksiä, metsästysseuroja ja luonnonsuojeluyhdistyksiä, sekä viranomaistahoja:  

Sipolan kyläyhdistys  

Savalojan kyläyhdistys ry 

Haapaveden Kylät ry 

Haapavesi-Seura ry 

Siikajokilaakson riistanhoitoyh-

distys 

Riistakeskus, Oulu 

Rantsilan Riistamiehet 

Tahkomaan metsätien tiekunta 

Kuusimaan metsätien tiekunta 

Honkasalmen yksityistie/Ku-

runkanavan tiekunta 

Tahkokallion metsätien tie-

kunta 

Tyngän metsätien tiekunta 

Hietaharjun metsätien tiekunta 

Savalonevan tien tiekunta 

Leiriperän metsätien yksityis-

tien tiekunta 

Jäärämäen metsätien tiekunta 

Metsänhoitoyhdistys Siikala-

keus 

Suomen metsäkeskus 

Suomen luonnonsuojeluliitto, 

Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 

Siikalatvan Luonto ry 

Pohjois-Pohjanmaan lintutie-

teellinen yhdistys ry 

Pohjois-Pohjanmaan luonnon-

suojelupiiri ry 

Metsähallitus Pohjanmaan 

Luontopalvelut 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus 

Rantsila-seura 

Siikalatvan Yrittäjät ry 
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Pro Agria Oulu 

MTK Pohjois-Suomi 

MTK Keskipiste 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Siikalatvan kunta 

Siikajoen kunta 

Ympäristöpalvelut Helmi 

Haapaveden kaupunki 

Raahen kaupunki 

Ympäristöpalvelut Helmi 

Siikalatvan Vesihuolto Oy 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus, liikenne 

Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto (AVI) 

Pohjois-Pohjanmaan museo 

Museovirasto 

Puolustusvoimien pääesikunta 

Puolustusvoimien logistiikkalai-

tos, 3. logistiikkarykmentti 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Fingrid Oy 

Elenia Verkko Oyj 

Digita 

Väylävirasto 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy 

Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom 

Luonnonvarakeskus LUKE 

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran YVA-ohjelman luonnosvaiheessa 

21.4.2022. Hanketoimijan ja konsultin lisäksi tapaamiseen osallistui kuusi edus-

tajaa paikallisista tiekunnista ja yhdistyksistä, sekä edustajat Siikalatvan kun-

nasta, ELY-keskuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta.  

Tapaamisessa nousi esiin, että maanomistajat kaipaavat lisää tietoa hank-

keesta. Kysymyksiä esitettiin muun muassa yksityisteiden käytöstä hankkeessa 

ja tekevätkö hanketoimijat yhteistyötä sähkönsiirron ratkaisuissa. Voimajohto-

suunnittelu herätti keskustelua ja lisävalaistusta toivottiin siihen, minkä verran 

suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia johtokäytäviä. Keskustelua käy-

tiin myös muuttolinnustoa, sutta ja metsäpeuraa koskevista selvityksistä. 

Seurantaryhmään lähetti kirjallisena lausuntonsa Fingrid, joka esitti suunnitte-

lussa huomioitavat tuulivoimaloiden ja voimajohtojen etäisyysvaatimukset. 

Raahen kaupunki puolestaan lähetti kirjallisesti huomioita maisemavaikutuksiin 

liittyen ja voimajohtosuunnittelun vaikutuksista maankäyttöön Raahessa. 

Seuraava kokoontuminen on YVA-selostuksen luonnosvaiheessa, joka alustavan 

aikataulun mukaan on keväällä 2023.  

Seurantaryhmään on mahdollista tulla mukaan ottamalla yhteyttä AFRY Finland 

Oy:n YVA-projektipäällikköön, jonka yhteystiedot on esitetty tämän YVA-

ohjelman alussa. 

 

5.4.4 Asukaskysely 

YVA-menettelyn yhteydessä toteutetaan postitse asukaskysely. Sen tarkoituk-

sena on selvittää Leuvannevan tuulivoimapuiston ja voimajohtoreittien lähiseu-

dun asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen.  

Kysely on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia, jolla hankitaan tietoa eri asu-

kasryhmien yleisestä suhtautumisesta ja mahdollisista huolenaiheista hankkee-

seen liittyen.  

Kyselyn yhteydessä asukkaille jaetaan tietoa hankkeesta. 

A027222
Korostus

A027222
Korostus
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5.4.5 Muu viestintä 

Hankevastaava on pitänyt vastaanottoa Siikalatvalla syyskuussa 2021, jotta 

kiinnostuneet ovat voineet käydä keskustelemassa hankkeesta ja kysyä siihen 

liittyviä kysymyksiä. 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan ympäristöhal-

linnon internet-sivuilla https://www.ymparisto.fi/leuvannevantuulivoimaYVA. 

Sivustolle tallennetaan YVA-menettelyn materiaalia, kuten YVA-ohjelma, -selos-

tus ja yhteisviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta sekä perusteltu päätelmä. 

 

5.5 Arviointityön kuvaus 

5.5.1 Arvioitavat vaikutukset  

Tässä YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan Leuvannevan 

hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Tar-

kastelussa on tuulivoimapuiston ja sen sähkönsiirron (maakaapelointi, sähkö-

asemat, voimajohto) ympäristövaikutukset rakentamisen, käytön ja käy-

töstä poiston aikana. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset 

arvioidaan. 

YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia 

• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,  

• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eli-

öihin ja luonnon monimuotoisuuteen, 

• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kau-

punkikuvaan ja kulttuuriperintöön, 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

• näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Painopiste on merkittäviksi arvioiduissa ja sidosryhmien tärkeiksi kokemissa vai-

kutuksissa. Alustavasti arvioidaan, että Leuvannevan hankkeessa niitä ovat vai-

kutukset maisemaan ja yhteisvaikutukset toisten tuulivoimahankkeiden 

kanssa (katso kappale 18). Positiivisia vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan eri-

tyisesti ilmastoon ja ilmanlaatuun sekä työllisyyteen ja aluetalouteen. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sieto-

kykyä kullekin ympäristörasitukselle. Arvioinnissa huomioidaan alueen nykyinen 

ympäristökuormitus.  

Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan kohteen herkkyys ja 

muutoksen suuruus (Marttunen ym. 2015). Kuvassa 5-4 on esitetty, mistä mer-

kittävyys muodostuu ja esimerkkejä osatekijöistä: vaikutuskohteen herkkyys 

koostuu kohteen erilaisista ominaispiirteistä, joita ovat vaikutukseen liittyvä 

lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä koh-

teen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus voi puolestaan olla kielteinen tai 

myönteinen ja sen osatekijöitä ovat muutoksen voimakkuus ja suunta, alueelli-

nen laajuus ja kesto. 

Vaikutuksia arvioivat kokeneet asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet arviointi-

työhön. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen. 
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Kuva 5-4. Vaikutusten merkittävyyden tekijät (Marttunen ym. 2015). 

 

5.5.2 Tarkastelualueiden rajaus 

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin ympäristövaikutukselle eli vaikutustyy-

pille määriteltyä aluetta, jolta vaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkasteltava 

vaikutustyyppi määrittelee siis sen, kuinka laaja tarkastelualue on.  

Tarkastelualueet on määritelty niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövai-

kutuksia oleteta ilmenevän niiden ulkopuolella. Jos arviointityön aikana kuiten-

kin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi 

vaikutusalue, määritellään sen tarkastelualue uudestaan YVA-selostukseen.  

Eri vaikutustyyppien tarkastelualueet, joita on havainnollistettu tuulivoimapuis-

ton osalta kuvassa 5-5: 

Maankäyttövaikutusten tarkastelualue on tuulivoimapuiston ja voimajohto-

reittien alue ja niiden välitön lähiympäristö.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen tarkastellaan myös 

osana laajempaa kokonaisuutta.  

Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on 

alustavasti määritelty noin 12 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta ja 

voimajohtoreittien lähiympäristö. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tar-

vittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia 

tarkastelualueita etäämmälle sijoittuviin kohteisiin. Vaikka voimalat voivat nä-

kyä tätä kauemmaksi, eivät visuaaliset vaikutukset todennäköisesti ole enää 

tätä etäämmällä merkittäviä maiseman arvojen tai erilaisten miljöötyyppien 

luonteen kannalta. 
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Kuva 5-5. Tuulivoimapuiston vaikutusarvioinnin tarkastelualueet.  

 

Vaikutuksia muinaismuistoihin tarkastellaan alueilla, joille kohdistuu rakenta-

mista. 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan tuulivoimapuiston han-

kealueella, voimajohtoreittien alueella sekä niiden lähiympäristössä. Muuttolin-

nustoa tarkastellaan tuulivoimapuiston hankealueen lisäksi sen läheisyydessä. 

Vaikutuksia arvioidaan niihin suojelualueisiin, jotka sijaitsevat hankealueen lä-

heisyydessä ja joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan 

kohdistuvan vaikutuksia.  

Liikennevaikutusten osalta tarkastellaan hankkeen rakentamisvaiheen kulje-

tuksissa ja myöhemmin huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena 

ovat tuulivoimapuiston alueelle ja voimajohtoreiteille suuntautuvat tiet.  

Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin vaikutuksia mallinnus-

ten mukaan aiheutuu eli alustavasti arvioiden noin 2–3 kilometrin etäisyydelle 

tuulivoimaloista. Pienitaajuisen melun vaikutuksia arvioidaan lähimpien loma- ja 

asuinrakennusten luona. 

Välkevaikutusten tarkastelualue määräytyy sen mukaan, missä tuulivoima-

puiston hankealuetta lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat. Tarkas-

telluilla voimalamitoilla vaikutuksia syntyy noin kolmen kilometrin säteellä tuu-

livoimaloista. 
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Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tar-

kastellaan tuulivoimapuiston hankealueella ja voimajohtoreiteillä, keskittyen 

alueisiin, joille kohdistuu rakentamista. 

Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan alueella, jolle 

hankkeen vaikutukset ulottuvat. Tarkastelualueen koko riippuu vaikutustyy-

pistä: maisemavaikutuksia arvioidaan yli kymmenen kilometrin päähän kun taas 

äänen ja välkkeen vaikutuksia 2–3 kilometrin etäisyydelle. 

Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan hankealueella sekä alueella, johon hank-

keen vaikutukset ulottuvat. Lisäksi huomioidaan lähiseudulla sijaitsevat muut 

merkittävät kohteet, joille hankkeella voi olla elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuk-

sia (esim. matkailukeskukset). Talouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 

pääasiassa kuntatasolla huomioiden muun muassa työllisyysvaikutukset ja li-

sääntyvät verotulot.  

 

5.5.3 Hankkeessa tehtävät selvitykset 

Ympäristövaikutusten arviointityön osana tehdään tuulivoimapuiston hankealu-

eesta seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa: 

• näkemäalueanalyysi, joka kuvaa mihin saakka tuulivoimapuisto näkyisi 

• valokuvasovitteita, joissa tuulivoimapuisto ja voimajohto on mallinnettu 

maisemaan 

• maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (myös voimajohtoreiteille) 

• muinaismuistoselvitys (myös voimajohtoreiteille) 

• melumallinnus kuvaamaan tuulivoimaloiden äänen leviämistä 

• välkemallinnus 

• asukaskysely, jolla selvitetään lähiasukkaiden suhtautumista 

• luontoselvitykset sisältäen 

o kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen (myös voimajohtorei-

teille), 

o Natura-arvioinnin Haapaveden lintuvesille ja Natura-tarvearvioin-

nin Akanneva-Rimmennevalle, 

o linnuston: pöllöt, kanalintujen soidinpaikat (myös voimajohtorei-

teille), pesimälinnusto, päiväpetolinnut, kevät- ja syysmuutto 

o liito-oravan, 

o viitasammakon, 

o lepakot ja  

o lumijälkilaskennan. 

Edellä mainitut selvitykset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa kunkin 

vaikutustyypin yhteydessä, ja niiden tulokset esitetään YVA-selostuksessa. 

 

5.5.4 Vaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi  

Hankkeen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten taulukkoon, jossa vai-

kutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraa-

leihin.  

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen laajuus ja 

ajallinen kesto sekä vaikutuskohteen herkkyys. Niiden perusteella yksittäisen 

vaikutustyypin merkittävyys voidaan sijoittaa asteikolle, jollainen on esitetty 

taulukossa 5-2. Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankkeen toteutetta-

vuus suunniteltuun ympäristöön.  
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Taulukko 5-2. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.  

VAIKUTUSTEN 

MERKITTÄVYYS  

Suuri +++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myöntei-
sen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa 
alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai 
ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen ++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myöntei-

sen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päi-
vittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on 
havaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta 
ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään 
luontoon. 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole 

havaittavissa eikä se aiheuta haittaa tai hyötyä. 

Vähäinen - 

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on ha-
vaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta 
ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään 
luontoon. 

Kohtalainen - - 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen 
muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäi-

seen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri - - - 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen 
ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alu-
eellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ym-

päröivään luontoon. 

 

5.5.5 Epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin tietoihin ympäristöstä ja vaikutusten arviointiin liittyy aina ole-

tuksia ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ja osa suunni-

telmista ovat YVA-menettelyn aikana alustavia. Täydellisen tiedon puute voi ai-

heuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitystyössä.  

Epävarmuustekijät tunnistetaan arviointityön aikana mahdollisimman kattavasti 

ja niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle arvioidaan. Nämä asiat ku-

vataan YVA-selostuksessa.  

 

5.6 Menettelyn aikataulu 

YVA-menettely alkaa virallisesti, kun YVA-ohjelma eli tämä dokumentti, on toi-

mitettu yhteysviranomaiselle ja päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut 

perustellun päätelmän. Seuraavassa alustava aikataulu menettelylle: 
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Kuva 5-6. YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

 

6 YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

6.1 Nykytila 

6.1.1 Asutus ja alueen muut toiminnot 

Tuulivoimapuiston hankealue   

Leuvannevan tuulivoimahanke sijoittuu pääosin metsätalouskäytössä olevalle 

metsä- ja suoalueelle, jolla on useita käytössä olevia tai käytöstä poistuneita 

turvetuotantoalueita.  

Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse vakituisia asuinrakennuksia. Alueen koillis-

rajalla sijaitsee yksi, keskiosassa yksi ja etelässä Kivijärven pohjoisrannalla 

kaksi lomarakennukseksi luokiteltua rakennusta. (Maanmittauslaitos 2022) 

Tuulivoimahankkeen lähiympäristö on harvaan asuttua seutua lukuun ottamatta 

hankealueesta lähimmillään noin kolmen kilometrin etäisyydellä koillisessa ole-

vaa Rantsilan taajamaa ja Siikajoen varren nauhamaista vakituista ja loma-asu-

tusta idässä. Alueen länsi- ja eteläpuolella sijaitsee pienkyliä ja hankealueesta 

n. 12 kilometriä kaakkoon Pulkkilan kirkonkylän taajama. Alueen lähiympäristö 

on maaseutuasutuksen aluetta lukuun ottamatta kaakon puoleista lähialuetta, 

joka on määritelty yhdyskuntarakenteen aluejaossa luokittelemattomaksi alu-

eeksi. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat vähintään kahden kilo-

metrin ja loma-asuinrakennukset vähintään 1,5 kilometrin etäisyydellä alusta-

vista voimalapaikoista. (Maanmittauslaitos 2022) 

Asutus hankealueen lähistöllä on esitetty kuvan 6-1 kartalla ja tietoja Leuvan-

nevan hankkeen sijaintikuntien asukasmääristä luvussa 7.1.  

Tiedossa olevista muinaismuistokohteista alueella sijaitsevat Lahnasmäen rak-

kakuopat etelässä sekä kaakkoisrajalle sijoittuva tervahauta Tervaskangas 1. 

Tuulivoimahankealueella on käytöstä poistuneita maa-aineksen ottoalueita sekä 

alueen pohjoisosassa kaivostoiminnan alkuvaiheen tutkimuksia varten varausil-

moitus. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus on tehnyt isolle osalle hankealueesta 

kaivosrekisterin varausilmoitushakemuksen. (SYKE 2022b) 

 

Voimajohtohankkeen alue  

Kaikki voimajohdon reittivaihtoehdot kulkevat pitkälti metsätalouskäytössä ole-

villa, valtaosin asumattomilla alueilla. Reitti SVE1 kulkee tuulivoimapuiston han-

kealueelta länteen uutena linjauksena ennen kuin yhtyy olemassa olevaan 
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voimajohtolinjaan. Muilta osin reittivaihtoehdot tukeutuvat tuulivoimahankealu-

een ulkopuolella olemassa oleviin voimajohtolinjauksiin.  

Reitin SVE1 läheisyydessä on yksittäisiä vakituisia asuinrakennuksia linjauksen 

länsiosissa. Reittien SVE2A ja SVE2B läheisyyteen sijoittuu vakituisia asuinra-

kennuksia noin kaksi kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta etelään sekä 

reitin eteläosassa lähellä suunnitteilla olevaa Haapaveden sähköasemaa. Reitti-

vaihtoehtojen lähiympäristöt ovat harvaan asuttua maaseutua (kuva 6-2). 

Reitin SVE1 läheisyydessä molemmin puolin reittiä sijaitsevat muinaismuisto-

kohteet Latvanevankaarrot ja Latvanevankaarrot 2, jotka ovat esihistoriallisia 

pyyntikuoppia. Reittivaihtoehdon SVE2B länsipuolella sijaitsee muinaismuisto-

kohteista kivirakenteinen rajamerkki Kopisto 2.  

Yhdyskuntarakenteen aluejaossa reittivaihtoehdot sijaitsevat suurimmalta osin 

luokittelemattomilla alueilla ja osittain maaseutuasutuksen alueilla (kuva 6-3).  

Reitit sijoittuvat alueille, joille Geologian tutkimuskeskus on tehnyt kaivosrekis-

terin varausilmoitushakemuksen (SYKE 2022b). 
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Kuva 6-1. Asuin- ja lomarakennukset tuulivoimapuiston hankealueen läheisyydessä 
(Maanmittauslaitos 2022). 
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Kuva 6-2. Asuin- ja lomarakennukset sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyydessä (Maanmit-
tauslaitos 2022). 
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Kuva 6-3. Hankealueen yhdyskuntarakenne (SYKE 2022b). 

  

6.1.2 Virkistyskäyttö 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueella sekä voimajohdon reittivaihtoeh-

tojen alueilla harjoitetaan luontoympäristöön tyypillistä virkistystoimintaa.  

Tuulivoimapuiston hankealueen pohjoisosissa sijaitsevat Kurunnevan ulkoilurei-

tistö sekä Rantsilan moottorikelkkareitti. Kurun lintujärvellä on myös nuotiopaik-

koja ja kaksi lintutornia, ja alueelle on perustettu riistapeltoja sekä ruokinta-

paikkoja vesilinnuille ja fasaaneille. Fasaaninpyyntiin myydään metsästyslupia 

ja alueella on koirankoulutusta. Rantsilan ampumarata sijaitsee noin seitsemän 

kilometrin päässä hankealueelta. (Siikalatvan kunta 2022b) 

Voimajohtoreitin SVE1 länsiosissa kulkee reitteinä Vihannin kinttupolut ja Ou-

laisten Honkamajalle johtava Kymmenenkylänpolku. Reittivaihtoehtojen SVE2A 

ja SVE2B eteläosan läheisyydessä sijaitsevat Korkattivuoren laavu, Korkatin 
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kuntorata ja ladut, Korkatin moottorirata sekä Aakonvuoren frisbeegolfrata 

(kuva 6-4 ja 6-5). 

 

Kuva 6-4. Liikuntapaikat ja -reitit tuulivoimahankkeen lähialueella (Lipas 2022). 
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Kuva 6-5. Liikuntapaikat ja -reitit hankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen lähialueella (Lipas 
2022). 
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6.1.3 Voimassa ja vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunni-

telmat  

6.1.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on muun 

muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kes-

tävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huo-

mioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 

kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat  

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 

• tehokas liikennejärjestelmä, 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö, 

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat, ja 

• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- 

ja energiapolitiikka, jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiu-

tuvan energiantuotannon merkittävään lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin 

laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan tuulivoimalat sijoitetaan 

ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. (Valtioneuvosto 2017) 

 

6.1.3.2 Maakuntakaavat 

Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevat maakuntakaavat 

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta on esitetty seu-

raavassa kuvassa 6-6 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022b). 
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Kuva 6-6. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Poh-
janmaan liitto 2022b). 

 

Maakuntakaavoissa Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueelle tai voimajoh-

don reittivaihtoehtojen alueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät ja -mää-

räykset: 
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Kaavamerkintä Selite 

 

TURVETUOTANTOALUE (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on tur-

peen ottotoimintaa tai joilla on voimassa oleva ympäris-

tölupa turvetuotantoa varten.  

 

TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE (tu-1) (1. ja 3.  

vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suo-

alueita. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomi-

oon vaikutukset asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuo-

tantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoito-

alueella turvattava poronhoidon edellytykset. 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, paikalliset maan-

käyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, 

jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoi-

tosuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön 

suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä 

sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kui-

tenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista 

maatalouskäyttöön. 

Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava 

varmistaen, ettei nimettyjen purojen luonnontilaan voi ai-

heutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1. vmkk): 

  

 

TURVETUOTANTOSOIDEN JÄLKIKÄYTÖN 

KEHITTÄMISEEN SOVELTUVA ALUE (1. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotannon loppuunsaattami-

sen ja suopohjien jälkikäytön kannalta merkittäviä alue-

kokonaisuuksia. 

Kehittämisperiaate: 

Alueen turvetuotannon loppuunsaattamista ja jälkikäyt-

töä suunnitellaan kokonaisuutena tuotantoalueen maan-

omistajien ja toimijoiden yhteistyönä. Jälkikäytön kehit-

tämisessä pyritään lisäämään sekä maatalousmaata että 

sellaisia kosteikkoja, jotka tuottavat hyötyjä vesienhoi-

dolle, luonnon monimuotoisuudelle, riistataloudelle ja 

muulle virkistyskäytölle. (1.vmkk) 
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MINERAALIVARANTOALUE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on to-

dettu merkittäviä malmi- ja mineraalivarantoja. Lisämer-

kinnällä -1 osoitetulla mineraalipotentiaalivyöhykkeellä 

on erityistä yhteensovittamisentarvetta, esimerkiksi asu-

misen, matkailun tai muun merkittävän alueellisen eri-

tyispiirteen kanssa. 

Kehittämisperiaatteet: 

Mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntämistä edistetään, 

sovitetaan toiminta yhteen muun maankäytön kanssa ja 

otetaan huomioon mineraalivarojen hyödyntämisen ym-

päristövaikutukset sekä alueiden erityispiirteet. 

 

MUINAISMUISTOKOHDE (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rau-

hoitetut kiinteät muinaisjäännökset. 

Suunnittelumääräys: 

Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyy-

dettävä museoviranomaisen lausunto. 

 

PERINNEMAISEMAKOHDE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti merkittäviä perinnemaisema- ja perinnebiotooppi-

kohteita. 

Suunnittelumääräykset:  

Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen 

kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. merkittä-

västi vaikuttavissa hankkeissa on varattava ao. viran-

omaiselle tilaisuus antaa lausunto. 

 

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja 

matkailukohteita sekä muita seudullisesti merkittäviä vir-

kistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita. 

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukai-

set valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-

riympäristöt (RKY 2009). Osa kohteista ei näy kaavakar-

talla; luettelo valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista 

kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty 2. vaihe-

maakuntakaavan selostuksen liitteissä 4 ja 5 sekä 3. vai-

hemaakuntakaavan selostuksen liitteessä 5 a. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriym-

päristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säi-

lymistä. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huo-

mioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 70 

 

kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee 

erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa 

sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 

2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirtei-

siin. 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV JA 220 kV (1. ja 3. vmkk) 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV (1. ja 3. vmkk) 

 

UUSI PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV (1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä on osoitettu voimajohtohankkeiden YVA-

menettelyn perusteella valitut linjaukset tai muutoin ra-

kentamisen edellytykset täyttävät voimajohtojen linjauk-

set. 

Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 

mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin ke-

hittämistarpeet sekä kaavan laatimisvaiheessa toteutu-

miseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirto-

yhteydet. 

Suunnittelumääräys: 

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lä-

hiliityntää suunniteltaessa tulee linjauksen suuntauksella 

ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei 

aiheuta merkittävästi heikentäviä vaikutuksia linjauksen 

läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkostoon kuulu-

van alueen linnustolle. 

 

MOOTTORIKELKKAILUN YHTEYSTARVE (2. vmkk)  

 

VIHERYHTEYSTARVE (2. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaakso-

vyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ul-

koilun runkoreittejä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistys-

alueita. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että ke-

hitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkis-

tysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittä-

minen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualuei-

siin ja kulttuuriympäristöihin. 

 

POHJAVESIALUE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan 

kannalta tärkeät (I luokka / 1- luokka) ja 
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vedenhankintaan soveltuvat (II luokka) / muut veden-

hankintakäyttöön soveltuvat (2-luokka) pohjavesialueet. 

Suunnittelumääräykset: 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat 

laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tär-

keistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista 

tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuoje-

lutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suo-

jelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittami-

sesta. 

 

TÄRKEÄ POHJAVESIVYÖHYKE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista 

muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden 

ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten. 

 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE (2. ja 3. 

vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat mai-

sema-alueet (Pohjois-Pohjanmaan päivitysinventointi 

2013-2015; Kainuun päivitys- ja täydennysinventointi 

2011–2013). Luettelot alueista on esitetty 2. vaihemaa-

kuntakaavan ja 3. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuk-

sissa. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittä-

misessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet 

sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen 

maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukai-

nen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöar-

vot. 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja mui-

den avoimien maisematilojen säilymistä. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutumi-

seen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvi-

tyksissä Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjan-

maalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maa-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja 

täydennysinventointi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu 

B:86, 2015) sekä Kainuun kulttuurimaisemat ja maise-

manähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysin-

ventointi 2011-2013 (Maaseutumaisemat – arvokkaiden 

maisema-alueiden inventointi, Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 2013) esitetyissä aluekuvauksissa se-

lostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 
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MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen 

alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja mui-

hin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäris-

töön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoi-

mintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta ke-

hittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaat-

teita. 

Kehittämisperiaatteet: 

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustu-

vana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkit-

täviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana 

asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomat-

kailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan 

yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja 

loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toi-

mintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja 

matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä py-

ritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. 

Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti 

jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, 

maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta-

edellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun 

turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen. Yksityis-

kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan 

aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. 

Aluekohtainen täydentävä suunnittelumääräys: 

Siikajokilaakso 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota Siikajoen vedenlaadun parantamiseen. 

(2. vmkk) 

 

KYLÄ (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tär-

keitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjaltaan vah-

voja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tär-

keitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä. 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen 

asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen 

asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan 

tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnalli-

sesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi 

hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi. 

Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että 

se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti olevan kyläasu-

tuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. 
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen kyläko-

konaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon järjestämi-

seen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalous-

käytössä. 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (1. ja 3.  vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- 

ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen si-

joittumisalue ja laajentumisalueita. 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden 

käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 

erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien 

toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laa-

tuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yh-

dyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti 

rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittä-

mistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 

hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tu-

lee pyrkiä hyvään energiatalouteen. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä 

kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset 

vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi. 

Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaat-

teet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun 

ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakenta-

misessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kult-

tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkei-

den kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puo-

lelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää 

turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. 

Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulva-

riskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua 

sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

 

SUOJA-ALUE / LENTOLIIKENTEEN VARALASKUPAIKKA (3. 

vmkk) 

Lisämerkinnällä -3 osoitetaan aluetta, jolla on voimassa 

lentoliikenteen varalaskupaikasta johtuvia rajoituksia. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lentoliiken-

teen varalaskupaikasta johtuvat maankäytön rajoitukset. 

Lentoesteen muodostavista mastoista ja rakenteista on 

pyydettävä puolustusvoimien lausunto sekä ilmailulain 

864/2014 158 § mukainen lausunto Trafilta. 
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VALTATIE (vt) / KANTATIE (kt) (1. ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edis-

tämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti 

taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

 

SEUTUTIE, YHDYSTIE TAI PÄÄKATU (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan liikennejärjestelmän kokonaisuu-

den kannalta merkittävät seututiet, yhdystiet tai pääka-

dut. 

 

Lisäksi hankkeen lähialueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät ja -mää-

räykset: 

 

Kaavamerkintä Selite 

 

ENERGIAHUOLLON ALUE (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan energiahuollon kan-

nalta tärkeät voimalat ja suurmuuntamoiden alueet. 

Suunnittelumääräys: 

Vesivoimalaitosten yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa on otettava huomioon vaelluskalojen nousuesteen 

poistamiseksi tarvittavan kalatien rakentaminen. 

 

AMPUMARATA (2. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ampu-

maradat. 

Suunnittelumääräys: 

Ampumamelun leviämisaluetta koskevassa suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon ampumaratojen melutasosta 

annetut ohjearvot. 

 

LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojel-

taviksi tarkoitettuja suoalueita. Alueella on voimassa MRL 

33 § mukainen rakentamisrajoitus. 

Suojelumääräys: 

Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin suon vesitaloutta muutta-

viin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen 

suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes suo-

jelualue perustetaan, kuitenkin enintään 5 vuotta 1. vai-

hemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Määräys ei 

koske alueellisesti tärkeää pohjavedenhankintaa.  

 

 
LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3. vmkk) 
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Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojel-

tuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja 

toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoi-

tusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon moni-

muotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyk-

sien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää 

MRL 133 § mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen lausunto. 

 

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE (1. ja 3. 

vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukai-

set Natura 2000 -verkoston alueet. 

 

LUONNON MONIKÄYTTÖALUE (1., 2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitet-

täviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonai-

suuksia. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdolli-

suuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muo-

dostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymi-

seen. (3.vmkk) Matinsuo - Lääväsuo - Kivisuon aluekoko-

naisuuden maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota arkojen eläinlajien elinmahdollisuuk-

sien säilymiseen. (1.vmkk) 

 

TÄRKEÄ ULKOILU- TAI RETKEILYREITTI (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisia ulkoilu- ja ret-

keilyreittejä. 

 

MAISEMAKALLIOALUE (1. ja 3.vmkk) 

 

TUULI- JA RANTAKERROSTUMA (1. ja 3.vmkk) 

 

ARVOKAS HARJUALUE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän val-

takunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaiset harju-

alueet ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat harju-

alueet. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 

ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kau-

neusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tai 
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muinaisjäännöksiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta 

huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. 

 

Maakuntakaavojen yleismääräyksistä Leuvannevan hanketta koskee erityi-

sesti: 

 

MAA- JA METSÄTALOUS (2. vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten pel-

toalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä 

sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karja-

talouden, toimintaedellytykset. 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden 

yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää met-

sien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja 

luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

  

SOIDEN KÄYTTÖ (1. ja 3. vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Soiden ja turvemaiden käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että voimassa 

olevassa Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimen-

pideohjelmassa esitetyt vesien tilaa koskevat tavoitteet saavutetaan. 

Alla mainituilla valuma-alueilla turvetuotanto on vaiheistettava voimakkaasti ja 

vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Kivarinjoen (alue 61.14) ja Livojoen alaosan (alue 61.51) valuma-alueilla turve-

tuotannon vaiheistamisella on pyrittävä myös poronhoidolle aiheutuvien haitta-

vaikutusten lieventämiseen. 

• 53.02 Kalajoen alaosa 

• 54.02 Pyhäjoen keskiosa 

• 57.01 Siikajoen alaosa 

• 57.03 Siikajoen yläosa 

• 57.06 Lamujoki 

• 58.02 Temmesjoen keskiosa 

• 59.14 Sanginjoen alaosa 

• 59.15 Sanginjoen yläosa 

• 59.26 Otermanjärven alue, Kutujoki 

• 59.31 Oulujärven Niskanselän alue 

• 59.34 Aittojoki 

• 60.02 Ylikiiminki 

• 60.03 Kiiminkijoen keskiosa 

• 60.06 Nuorittajoen alaosa 

• 60.07 Nuorittajien yläosa 

• 61.14 Kivarinjoki 

• 61.51 Livojoen alaosa 

• 63.01 Kuivajoen alaosa Kiiminkijoen vesistöalue 

  

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN (1. ja 3. vmkk)  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
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Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan to-

teuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 

maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voi-

daan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei mer-

kittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia 

asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden aluei-

den ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista 

myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnus-

toarvoja. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnalli-

sesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kult-

tuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, 

harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja seudulli-

sesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden 

yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrit-

tävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkit-

täviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen 

arvot säilyvät. 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on py-

rittävä keskittämään yhteiseen johtokäytävään. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliiken-

teestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden 

koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustus-

voimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnit-

telussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityi-

sesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja ra-

dioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 

RAKENTAMISRAJOITUS (3. vmkk) 

Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakun-

takaavassa osoitettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukai-

nen ehdollinen rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkailukoh-

teen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintöjä eikä alueiden erityisominai-

suuksia kuvaavia merkintöjä. 

 

Vireillä oleva vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt lokakuussa 2021 energia- ja ilmas-

tovaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma oli nähtävillä loka–joulukuussa 2021. Tavoitteena on, että maakunta-

hallitus käsittelee kaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineiston toukokuussa 

2022 ja kaava valmistuu hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2023. (Pohjois-Pohjan-

maan liitto 2022c) 
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6.1.3.3 Yleiskaavat ja asemakaavat 

Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat 

Tuulivoimapuiston hankealue   

Lähimmät voimassa olevat yleiskaavat ovat Siikalatvalla tuulivoimapuiston han-

kealueeseen koillisessa rajautuva Porkanrannan osayleiskaava sekä noin kilo-

metrin etäisyydelle sijoittuva Rantsilan kirkonkylän osayleiskaava. Pulkkilan kir-

konkylän osayleiskaava sijoittuu yli kahdeksan kilometrin etäisyydelle itään tuu-

livoimapuiston hankealueesta.  

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueella tai sen välittömässä läheisyy-

dessä ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Lähimmät asemakaavat ovat Siika-

latvalla Rantsilan kirkonkylän asemakaavat hieman yli kahden kilometrin etäi-

syydellä tuulivoimapuiston koillispuolella ja Siikajoen Järvelänjärven ranta-ase-

makaava noin kolmen kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuiston luoteispuolella.  

Voimajohtohankkeen alue   

Voimajohtohankkeen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa 

olevia yleis- tai asemakaavoja. Voimajohtohanketta lähimmät voimassa olevat 

yleiskaavat ovat reittivaihtoehtojen SVE2A ja SVE2B eteläosassa yli kahden ki-

lometrin etäisyydellä sijaitsevat Haapaveden keskustan osayleiskaava ja Piip-

sannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Voimajohtohanketta lähimmät voi-

massa olevat asemakaavat ovat Haapaveden taajaman asemakaavat sekä Es-

kolanniemen asemakaava yli neljän kilometrin etäisyydellä reittivaihtoehtojen 

SVE2A ja SVE2B länsipuolella. 
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Kuva 6-7. Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat (SYKE 2022b). 

 

Vireillä olevat yleis- ja asemakaavat 

Leuvannevan hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole vireillä ole-

via yleiskaavaprosesseja. Tuulivoimapuiston hankealueen itäpuolelle välittö-

mään läheisyyteen sijoittuvan Taikkonevan tuulivoimapuiston kaavoitusaloite on 

hyväksytty Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksellä 2.11.2021 ja länteen noin 

kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuvan Siikajoen Hukanpalon tuulivoimapuis-

ton kaavoitusaloite Siikajoen kunnanhallituksen päätöksellä 30.11.2020. 

Hankealuetta lähin vireillä oleva asemakaava on Rantsilan asemakaavamuutos 

tuulivoimapuiston hankealueen läheisyydessä, sen koillispuolella.  

Voimajohtohanketta lähimmät vireillä olevat asemakaavat ovat Haapaveden 

kaupungin taajamaan ja sen lähituntumaan sijoittuvat korttelien 113 ja 511 ase-

makaava, Allastien teollisuusalueen asemakaavamuutos, Eskolanniemen teolli-

suusalueen asemakaavan laajennus ja Rokulinmäentien teollisuusalueen ase-

makaavamuutos voimajohdon reittivaihtoehtojen SVE2A ja SVE2B länsipuolella. 
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6.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön selvitetään tutkimalla 

hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun tilanteeseen. Arviointia 

varten selvitetään hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyi-

sestä maankäytöstä, voimassa olevista kaavoista ja suunnitellusta maankäy-

töstä. 

Arvioinnissa tutkitaan hankkeen vaikutuksia eri aluetasoilla: onko hankkeen to-

teuttamisella vaikutuksia seudun aluerakenteeseen, alueen yhdyskuntaraken-

teeseen, hankealueen lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin 

välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti tutkitaan hankkeen suhde voimassa 

ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin maankäytön suunnitelmiin sekä valtakun-

nallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke 

saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen 

maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtö-

kohtia tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi 

ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, muun muassa melusta. Osana arvioin-

tia tarkastellaan hankkeen rakentamista rajoittavat vaikutukset. Mahdolliset 

maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet osoitetaan ja kuvataan. 

YVA-selostukseen tarkistetaan kaavatilanteen kuvauksen ajantasaisuus sekä 

päivitetään tarvittaessa nykytilan ja kaavatilanteen kuvausta arviointiohjel-

masta saadun palautteen perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita vaiku-

tusten merkittävyyteen ja arviointia varten laaditaan havainnollistavaa kartta-

aineistoa. 

Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, jonka tekee kokenut maankäytön 

suunnittelija. 

 

7 IHMISET 

7.1 Nykytila 

Siikalatvan kunnan asukasmäärä vuonna 2020 oli 5 203. Samana vuonna kun-

talaisista alle 15-vuotiaita oli 15 %, 15–64-vuotiaita hieman yli puolet (53 %) 

ja yli 64-vuotiaita lähes kolmannes (31 %). Seuraavassa taulukossa on vastaa-

vat luvut myös hankkeen muista sijaintikunnista. (Tilastokeskus 2022a) 

Kunta 
Siika-

latva 
Siikajoki Raahe 

Haapa-

vesi 

Asukasmäärä, joista 5 203 5 034 24 353 6 667 

• alle 15-vuotiaita (%) 15 21 18 20 

• 15–64-vuotiaita (%) 53 54 56 56 

• yli 64-vuotiaita (%) 31 25 26 24 

 

Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua. Asutus on esitetty kuvissa 6-1 ja 

6-2. Lähin taajama on Rantsila noin kolmen kilometrin etäisyydellä tuulivoima-

puiston hankealueesta koilliseen. Pulkkilan taajamaan matkaa tulee noin 12 ki-

lometriä.  
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Voimajohtoreitit SVE2A ja SVE2B sijoittuvat lähimmillään noin 4,5 kilometrin 

päähän Haapaveden taajamasta kohdassa, jossa johto liittyy Haapaveden säh-

köasemalle.  

Asutusta ja hankkeen lähiseudun virkistyskäyttöä on käsitelty luvussa 6.1.1 ja 

6.1.2, ja elinkeinoja luvussa 14. 

 

7.2 Vaikutusten arviointi 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tunniste-

taan ja ennakoidaan vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloi-

hin, viihtyvyyteen, hyvinvointiin tai hyvinvoinnin jakautumiseen. Vaikutukset 

voivat kohdistua yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 1999) 

7.2.1 Tiedon tuottaminen ja jakaminen 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri osapuol-

ten välistä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua. Arviointi tuottaa tietoa eri sidos-

ryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vai-

heissa, ja toimii tiedon jakamisen kanavana. 

Arvioinnin aineistoksi toteutetaan postitse asukaskysely noin 500:lle tuulivoi-

mapuiston hankealueen lähiseudun vakituiselle ja vapaa-ajan asukkaalle. Kysely 

lähetetään kaikkiin talouksiin kolmen kilometrin säteellä tuulivoimapuiston han-

kealueesta ja kaikille Viitasenjärven rannalla sijaitsevien asuin- ja lomaraken-

nusten asukkaille. Loput kyselyistä lähetetään satunnaisotannalla tuulivoima-

puiston lähialueen asukkaille, kunnes 500 kyselyä on tullut täyteen. Lisäksi ky-

sely lähetetään kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille noin 300 metrin etäi-

syydelle voimajohtoreiteiltä.  

Kysely kartoittaa eri ryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä siihen 

mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitetään myös 

tuulivoimapuiston hankealueen ja voimajohtoreittien nykyistä käyttöä ja arvioita 

hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Kysely palvelee lisäksi tiedottamista, sillä 

sen mukana jaetaan perustietoa hankkeesta.  

Myös muiden osapuolien suhtautumista hankkeeseen selvitetään muun muassa 

hyödyntämällä hankkeen seurantaryhmässä ja YVA-ohjelmavaiheen yleisötilai-

suudessa esitettyjä näkemyksiä. Lisäksi tutustutaan YVA-ohjelmasta annettui-

hin mielipiteisiin sekä mediassa esiintyvään, hankkeen kannalta relevanttiin, 

tuulivoimaa koskevaan tietoon ja keskusteluun.  

YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen yleistä hyväksyttävyyttä sekä 

hankkeeseen liittyviä huolenaiheita, joita osapuolilla mahdollisesti on. 

 

7.2.2 Eri vaikutustyypit 

Leuvannevan hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan myös hyödyntämällä 

muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita.  

Useat vaikutustyypit koskevat sekä tuulivoimapuistoa että voimajohtoa. Esimer-

kiksi molemmista aiheutuu vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön, kuten metsäs-

tykseen, marjastukseen ja retkeilyyn, ja niitä selvitetään. 

Tuulivoimapuiston osalta nostetaan esiin erityisesti melu-, välke- ja maisema-

vaikutukset, sekä viestintäyhteyksiin ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset.  

A027222
Korostus

A027222
Korostus

A027222
Korostus

A027222
Korostus
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Tuulivoimapuiston terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti 

tuulivoimaloiden ääni ja varjon vilkunta. Tuloksia verrataan viranomaisten aset-

tamiin ohje- ja raja-arvoihin, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. 

Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa tuulivoimaloiden terveysvai-

kutuksista, muun muassa Valtioneuvoston (Maijala ym. 2020) ja Työ- ja elinkei-

noministeriön (2017b) teettämiä selvityksiä tuulivoimaloiden äänen terveysvai-

kutuksista.  

Voimajohdon vaikutuksia ovat yleisesti muun muassa asumisviihtyvyyteen koh-

distuvat vaikutukset voimajohtoreitin läheisyydessä, maiseman muutokset, ko-

ronamelu ja sähkö- ja magneettikentät. Lisäksi syntyy vaikutuksia maa- ja met-

sätalouteen käyttöoikeuden lunastuksesta sekä ilmastovaikutuksia, kun metsä-

ala pienenee. 

Voimajohdon melua sekä sähkö- ja magneettikenttien voimakkuutta arvioidaan 

olemassa olevan tiedon pohjalta ja niitä verrataan viranomaisten asettamiin 

ohje- ja raja-arvoihin, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.   

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan YVA-lain mukaisesti myös hankkeen toden-

näköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta 

käytetään.  

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen eli subjektiivi-

sen tiedon analyysi ja asiantuntija-arvio. Vaikutusten tunnistaminen ja analy-

sointi toteutetaan aineistolähtöisesti. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja 

mahdollisten haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen. Ihmisiin kohdistu-

vien vaikutusten tarkastelualue määräytyy sen mukaan, kuinka laajat eri vaiku-

tustyyppien vaikutusalueet ovat. 

Arvioinnissa huomioidaan hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset sekä 

toiminnan jälkeiset vaikutukset. 

Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä laatinut asiantuntija. 

 

8 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

8.1 Nykytila 

8.1.1 Maisema 

Maisemamaakuntajaossa Leuvannevan hankealue kuuluu kahteen alueeseen: 

Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon sekä Suomenselkään. Alueraja 

kulkee tuulivoimapuiston hankealueen keskeltä kuvan 8-1 mukaisesti. (Ympä-

ristöministeriö 1992a) 

Yhteistä Pohjois-Pohjanmaan maisemamaakunnalle ovat suurehkot joet, selvä-

rajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä suh-

teellisen tasainen maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat yleensä vähäiset. Poh-

jois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaa rytmittävät kohtisuoraan 

kohti merta laskevat virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat, yleensä kapeat viljellyn 

maan vyöhykkeet. Maasto on Pohjois-Pohjanmaan laajalla alangolla ehkä tasai-

sempaa kuin missään muualla maassamme. Jokivarsille keskittynyttä viljely-

maata on paikoin kohtalaisesti, muualla sitä ei oikeastaan enää ole. Mantereella 

asutus keskittyy jokilaaksoihin ja kylät tiivistyvät pienille kumpareille. (Ympä-

ristöministeriö 1992a) 

Suomenselän maisemamaakunta on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjan-

maan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeus-

suhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeuserot jäävät yleensä kuitenkin 
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alle 20 metrin. Maa on yleensä karun moreenin peitossa. Soita on huomattavan 

paljon, keskimäärin puolet maa-alasta. Suoyhdistymät edustavat yleensä Poh-

janmaan aapasoita. Paikoissa, joihin ei ole kehittynyt soita, on metsämaata, 

joka on lähinnä karua puolukkatyypin mäntykangasta. Pohjoisosissa tosin puus-

tosta huomattava osa on lehtipuuta. (Ympäristöministeriö 1992a) 

Tuulivoimapuiston hankealue on yleisilmeeltään metsäinen. Suurin osa alueen 

metsistä on ojitettua, entistä suoaluetta. Alueen metsät ovat nykyisin hoidettu 

talousmetsinä, joiden ikärakenne on muodostunut hoitokuvioiden mukaisesti. 

Tuulivoimapuiston alueella on suoritettu pienialaisia päätehakkuita kuvan 8-2 

mukaisesti. Alueen talousmetsät ovat sekametsiä, joissa valtalajina on mänty. 

Alueen eteläosassa on laajempia avosoita ja niiden keskellä järviä, kuten Leu-

vanneva ja Kivijärvi. Hankealueella on myös useita entisiä ja nykyisiä turpeen 

ottopaikkoja. Entiset turpeen ottoalueet tuulivoimapuiston eteläosissa ovat osit-

tain metsittyneet ja pohjoisosassa näkyy osan palautumassa rikkonaisiksi suo-

lammiksi. 

Tuulivoimapuiston hankealueen maanpinta on suhteellisen tasaista laskien poh-

joiseen kohti Siikajokilaaksoa kuvan 8-1 mukaisesti. Alue kuuluu Siikajoen va-

luma-alueeseen. Tuulivoimapuiston alueella maanpinta vaihtelee +20 ja +106 

metriä mpy (metriä merenpinnan yläpuolella) välillä. Tuulivoimapuiston pohjois-

osassa erottuu muodostelma pienimuotoisia kivikkoisia moreenikumpareita ja 

niissä pieniä avokallioita (kuva 8-3). Eteläosassa on pieniä moreeni- ja hiekka-

kumpuja ja niiden välissä turpeen ottoalueita (kuva 8-3). Hankealueen etelä-

puolella Raahentien ja Ouluntien kohdalla erottuu Iisalmen ja Raahen välinen 

harjumuodostelma, joka halkaisee Pyhännänjärven kuvan oikeassa alanurkassa 

(kuva 8-2). 

Voimajohdon reittivaihtoehtojen lähiympäristö on pääosin samanlaista kuin tuu-

livoimapuiston hankealueen. Reittivaihtoehto SVEB nousee korkeimmillaan 

+168 metrin korkeudelle Rahkonvuoren kohdalla. Alueen ympäristöä korkeam-

mat mäet ovat poikkeuksellisesti kallioikkoisia (kuva 8-1).   
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Kuva 8-1. Hankealue, maisemamaakuntajako ja maaston korkeustasot. 
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Kuva 8-2. Tuulivoimapuiston hankealue ilmakuvassa. 
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Kuva 8-3. Maaston korkeustasot tuulivoimapuiston hankealueella. 

8.1.2 Kulttuuriympäristö 

Hankkeen lähialueilla on valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojel-

tua rakennusperintöä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita 

merkittäviä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita (kuva 

8-4). 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin vuosina 2010–

2015. Inventoinnin tulos otettiin valtioneuvoston päätöksellä marraskuussa 

2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttö-

tavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi ja se korvaa aiemman inventoinnin 

vuodelta 1995. Leuvannevan hankealueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnal-

lisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähimpänä on noin 22 kilometrin 
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etäisyydellä tuulivoimapuiston hankealueesta ja lähimmillään noin 31 kilometrin 

päässä voimajohtoreiteiltä sijaitseva Liminganlakeuden kulttuurimaisema. (Ym-

päristöhallinto 2021) 

Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä on noin kolmen kilometrin 

päässä tuulivoimapuiston hankealueelta sijaitsevat Rantsilan kirkko ja vanha 

raitti sekä Vareksen tila (Museovirasto 2010). Rantsilan kirkko on myös lähin 

rakennusperintörekisteriin merkitty suojeltu kohde (Museovirasto 2022a). 

Maakuntakaavoihin merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympäristöä 

on lähimpänä tuulivoimapuiston itäpuolella Mankilan-Sipolan kulttuurimaisemat 

Siikajokivarressa, lähimmillään hieman alle 500 metrin päässä, ja Viitastenjär-

ven rantamaisema lähimmillään noin 1,3 kilometrin päässä tuulivoimapuistosta. 

Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokasta inventoitua kulttuuriperintöä löytyy 

hankealueen lähettyviltä, noin 1,5 kilometrin etäisyydeltä Hautapellon aitta, 

Rauhalan puojit, Perukka ja Onnela. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016) 
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Kuva 8-4. Lähimmät kulttuuriympäristön arvokohteet (Museovirasto 2010, 2022a). 
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Taulukko 8-1. Valtakunnallisesti arvokas rakennusperintö ja kohteiden etäisyys Leuvan-
nevan hankkeesta (Museovirasto 2010). 

Rakennusperintökohde 
Etäisyys (km) tuuli-
voimapuistoon  

Etäisyys (km)     
voimajohtoon 

Rantsilan kirkko ja vanha raitti 3 11 

Vareksen tila 3 12 

Kärsämäen kylä 10 17 

Lampisaaren kaivosyhdyskunta 18 4,5 

Haapaveden kotitalousoppilaitos ja 

Mustikkamäen viljelymaisema 

19 3 

 

Taulukko 8-2. Lähimmät rakennusperintörekisteriin merkityt suojellut kohteet ja niiden 
etäisyys Leuvannevan hankkeesta (Museovirasto 2022a). 

Rakennusperintökohde 
Etäisyys (km) tuu-
livoimapuistoon 

Etäisyys (km)     
voimajohtoon 

Rantsilan kirkko 3 11 

Pulkkilan kirkko 12 12 

 

Taulukko 8-3. Maakuntakaavassa osoitettu arvokas maisema tai kulttuuriympäristö ja 
sen etäisyys Leuvannevan hankkeesta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022b). 

Maisema/kulttuuriympäristö-

kohde 
Etäisyys (km) tuu-
livoimapuistoon 

Etäisyys (km)     
voimajohtoon 

Mankilan - Sipolan kulttuurimaisemat 

Siikajokivarressa 

0 5 

Viitastenjärven rantamaisema 2 3 

Junnonojan-Koskenrannan kulttuuri-

maisema Lamujokivarressa 

8 6 

Vaitiniemen kulttuurimaisema 8 2,5 

Luohuan kulttuurimaisema 12 18 

Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja 

Sulkakylän kulttuurimaisema 

16 1 
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Taulukko 8-4. Paikallisesti tai maakunnallisesti arvokas inventoitu kulttuuriperintö ja 
sen etäisyys Leuvannevan hankkeesta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016). 

 

8.1.3 Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat tähän päivään säilynyttä arkeologista kulttuu-

riperintöä, jonka ihmisen toiminta esihistoriallisella tai historiallisella ajalla on 

tuottanut. Tervahaudat ja muinaisten asumusten jäännökset ovat esimerkkejä 

kiinteistä muinaisjäännöksistä. Muinaisjäännöksiä suojellaan muinaismuistolailla 

(295/1963), joka kieltää niihin kajoamisen, kuten peittämisen ja poistamisen. 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueella on kaksi muinaisjäännösrekiste-

riin merkittyä kohdetta:  

• Lahnasmäki (Mj-tunnus 617010042), joka on rakkakuoppa eli ilmeisesti 

saaliin säilytykseen käytetty luonnonkivikkoon kaivettu kuoppa sekä  

• Tervaskangas 1 (mj-tunnus 1000035536), joka on tervahauta (Museovi-

rasto 2022b).  

Edellä mainitut ja tuulivoimapuiston hankealuetta lähimmät muut tiedossa ole-

vat muinaisjäännöskohteet on merkitty kuvan 8-5 kartalle ja esitetty taulukossa 

8-5. 

Lisäksi hankealueen luoteispuolelle, noin kilometrin päähän, sijoittuu kiveen 

tehty kaiverrus (Iikunkangas, mj-tunnus 1000039013), joka luokitellaan muuksi 

kulttuuriperintökohteeksi.  

 

Kulttuuriperintökohde 
Etäisyys (km) tuu-
livoimapuistoon 

Etäisyys (km)     
voimajohtoon  

Hautapellon aitta 1,5 3 

Rauhalan puojit 1,5 3 

Perukka 1,5 10 

Onnela  1,5 9 

Näsälä 1,5 1,5 
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Kuva 8-5. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset (Museovirasto 2022b). 

 

Taulukko 8-5. Muinaisjäännöskohteet ja niiden etäisyys tuulivoimapuiston hankealu-
eelta (Museovirasto 2022b). 

Kohde Mj-tunnus Kuvaus 
Etäisyys (km) ja 
suunta tuulivoima-
puistosta 

Syrjä-Partanen 682010037 Kivikautinen asuinpaikka 1,1 koilliseen 

Näsälä 682010017 Kivikautinen asuinpaikka 1,4 länteen 

Tervo 682010013 Kivikautinen asuinpaikka 1,5 pohjoiseen 

Turula (Lehto) 682010018 Kivikautinen asuinpaikka 1,4 länteen 

Siikajoen kivi-

padot 

682010004 Kalastukseen käytettyjä 

pyyntilaitteita 

2,0 itään 
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Muinaisjäännökset hankkeen voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyydessä on 

esitetty taulukoissa8-6. Muinaisjäännöskohteet voimajohtoreitillä SVE1 (Mu-

seovirasto 2022b). ja 8-7 ja kuvan 8-6 kartoilla. 

 

Taulukko 8-6. Muinaisjäännöskohteet voimajohtoreitillä SVE1 (Museovirasto 2022b). 

Kohde Mj-tunnus Kuvaus 
Etäisyys (km)   
voimajohdosta ja 
sijaintikunta 

Latvanevan-

kaarrot 

1000006073 Esihistoriallinen pyynti-

kuoppa 

0,2 Raahe 

Latvanevan-

kaarrot 2 

1000039666 Esihistoriallinen pyynti-

kuoppa 

0,7 Haapavesi 

Mikkelä 926010033 Kivikautinen asuinpaikka 0,6 Raahe 

Mäntyniemi 926010078 Kivikautinen asuinpaikka 0,3 Raahe 

 

Taulukko 8-7. Muinaisjäännöskohteet voimajohtoreiteillä SVE2A ja SVE2B (Museovi-
rasto 2022b). 

Kohde Mj-tunnus Kuvaus 
Etäisyys (km)   
voimajohdosta ja 
sijaintikunta 

Lippiräme 1000035584 Tervahauta 14–95 m Haapa-

vesi 

Kopisto 2 1000026206 Historiallinen rajamerkki 0,2 Haapavesi 
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Kuva 8-6. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset voimajohtoreiteillä (Museovirasto 
2022b). 
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8.2 Vaikutusten arviointi 

8.2.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankkeen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden ra-

kenteista ja voimajohto- ym. rakenteista. Hankkeen suunnittelu on vasta alus-

tavassa vaiheessa eikä tarkkoja tietoja uusista rakenteista vielä ole saatavilla. 

Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä rakentamisalu-

eisiin. Korkeat nosturit saattavat näkyä myös laajemmalle alueelle, mutta niiden 

vaikutus on tilapäinen. Rakentamisvaiheen päätyttyä tuulivoimalan rakenteet 

tulevat näkymään laajalle alueelle suuren kokonsa takia. Näkymiä avautuu avoi-

milta alueilta, kuten vesi-, ranta-, tie-, kallio-, pelto- ja suoalueilta. Näkymiä 

katkaisevat puolestaan rakennukset, rakenteet ja erityisesti kasvillisuus. Esi-

merkiksi rakennetuilla ja metsäisillä alueilla tämäntyyppisiä pitkiä näkymäakse-

leita katkaisevia elementtejä on yleensä runsaasti. 

Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa 

oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja il-

makuvatarkasteluihin sekä maastokäyntiin.  

Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovitteiden ja näkymäalueana-

lyysin avulla. Valokuvasovitteissa tuulivoimapuisto ja voimajohto mallinnetaan 

maisemaan, jotta saadaan kuva siitä, miltä ne näyttäisivät. Näkymäalueanalyysi 

puolestaan kuvaa kartalla sitä, mihin tuulivoimapuisto näkyisi ja minkä verran 

erityisesti puusto katkaisisi näkymiä. 

Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta ympäristöön sekä vaiku-

tuksia näkymiin ympäröiviltä alueilta. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokoh-

teiden osalta tarkastelualueeksi on alustavasti määritelty noin 12 kilometriä tuu-

livoimapuiston hankealueesta. Voimajohdon maisemavaikutuksia tarkastellaan 

tapauskohtaisesti muutaman kilometrin etäisyydellä. Tarkastelualuetta laajen-

netaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan 

merkittäviä vaikutuksia etäämmälle sijoittuviin kohteisiin.  

Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja 

merkittävyydestä. Omia tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kau-

neudesta” ei tehdä, jotta arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. Yhteisvai-

kutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa kuvataan sanallisesti ja 

havainnollistetaan tietokonemallinnuksilla. Mallinnuksissa käytetään mittatark-

kaa tuulivoimalan 3D-mallia sekä Maanmittauslaitoksen karttamateriaalia. 

 

8.2.2 Muinaisjäännökset 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueelle ja voimajohtoreitille tehdään ar-

keologinen inventointi maastokaudella 2022. 

YVA-selostuksessa esitetään inventoinnin tulokset eli erityisesti, onko inventoin-

nissa löydetty ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Samoin esitetään 

tulosten perusteella tehty vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan olisiko suunni-

tellulla rakentamisella vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 95 

 

9 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA LUONTO-
ARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET 

9.1 Nykytila 

9.1.1 Luonnon yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella Pohjanmaan metsäkasvillisuusvyöhyk-

keellä (3a). Suokasvillisuuden osalta alue sijaitsee Pohjanmaan aapasoiden alu-

eella (Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasuot) (Maanmittauslaitos 2022). 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Tuulivoimapuiston hankealue on pinnanmuodoiltaan suhteellisen tasamainen ja 

turvemaavaltainen. Alueen kosteikot ovat valtaosin metsäojitettuja ja luonnol-

taan muuttuneita. Alueella on myös useita käytössä olevia tai käytöstä jo pois-

tuneita turvetuotantoalueita. 

Kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä kasvupaikan päätyyppitietojen (Maanmit-

tauslaitos 2022) mukaan valtaosa alueesta on ojitusten muuttamia, mäntypuus-

toisia rämeitä, joilla kasvaa paikoin myös runsaammin koivua. Alueella on muu-

tamia soita tai suokuvioita, joilla on vain reunaojituksia, ja joiden keskeiset osat 

ovat luonnontilassa tai luonnontilaisen kaltaisia. Laajimpia näistä luonnontilai-

semmista soista ovat alueen pohjoispuoliskon Kuusimaanneva, Pyöriäisenneva 

ja osia Önkkyrinnevasta. Hankealueen eteläpuoliskon ojittamattomia kosteik-

koja ovat Takaneva, Räpäkkölahdenneva, Porrasneva sekä alueen eteläpäässä 

osia Kivinevasta ja Lahnasnevasta. Lisäksi luonnontilaisia suoalueita sijoittuu 

hankealueen kahden järven, Kivijärven ja Leuvanjärven ympäristöihin. Luon-

nontilaiset kosteikot ovat pääosin avosoita ja ilmakuvatarkastelun perustella lä-

hinnä välipintaisia nevoja, rahkoittuvia nevoja ja avoimia rahkarämeitä. Rimmi-

koita esiintyy lähinnä kahdella alueella, Leuvanjärven umpeenkasvaneilla reu-

nuksilla sekä hankealuerajauksen eteläosassa sijaitsevan, kokonaan umpeen-

kasvaneen Lahnasjärven alueella. 

Hankealueella on myös kivennäismaita, jotka ovat pääosin talousmetsäkäy-

tössä. Alueella on useita tuoreempia hakkuualoja ja taimikoita. Metsämailla 

maaperä on paikoin kivikkoista ja muutamin paikoin on myös pienehköjä kal-

liopaljastumia. Alueen vallitsevat metsätyypit ovat kasvupaikkatietojen mukaan 

kuivahkot ja tuoreet kankaat. Lisäksi alueella on pienialaisesti korpikuvioita 

(Maanmittauslaitos 2022). 

 

Voimajohtohankkeen alue 

Voimajohdon reittivaihtoehdon SVE1 maasto on pitkälti tuulivoimahankealueen 

kaltaista, turvemaavaltaista ja pitkälti metsäojitettua. Linjauksen varrella on yk-

sittäisiä pienehköjä ojittamattomia kosteikkoja. Lisäksi reitin varrella on eri kas-

vuvaiheissa olevia talousmetsiä. Linjaus ylittää myös Savalojan uoman. 

Reittivaihtoehdot SVE2A ja SVE2B kulkevat pitkälti kivennäismaa-alueilla, jotka 

ovat myös pitkälti talousmetsiä. Metsämailla on monin paikoin kalliopaljastumia. 

Linjausten varrella on myös runsaasti ojitusten muuttamia kosteikkoja. SVE2A 

ylittää reunaojitetun, mutta keskeisiltä osiltaan luonnontilaisen Hevossaarenne-

van. SVE2B kiertää avosuoalueen kulkien idän puoleisilla ojitusalueilla. Molem-

mat reittivaihtoehdot ylittävät Latvanojan ja Pihtiojan uomat. 
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Arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoiset lajit 

Tuulivoimapuiston hankealueella vesilain (2. luvun 11 §:n) tarkoittamiin vesi-

luonnon suojelutyyppeihin kuuluvat ainakin Kuikkalampi (0,4 ha) ja Koppalam-

men lännenpuoleinen pieni lampi (0,05 ha). Hankealueen kartta-aineistoon ei 

ole merkitty lähteitä. Vesilain (3. luvun 2 §:n) mukaisiin puroihin kuulunee Leu-

vanjärvestä laskeva Leuvanoja.  Alueen muut purot kulkevat tiheissä ojikoissa, 

ja uomat on perattu ja suoristettu ojalinjoiksi. 

Tuulivoimapuiston hankealueella on useita metsälain (3. luvun 10 §:n) mukaisia 

metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ne ovat tyypeiltään suoelinym-

päristöjä, kangasmetsäsaarekkeita, pienvesien välitön lähiympäristö sekä ka-

rukkokankaita vähätuottoisempi alue (Suomen metsäkeskus 2022). Metsälaki-

kohteiden sijainti on esitetty kuvassa 9-1. 

Myös voimajohtoreittien varrella ja lähiympäristöissä on yksittäisiä purojen yli-

tyskohtia. SVE2A:n ja SVE2B:n varrella on myös useita Suomen metsäkeskuk-

sen (2022) rajaamia metsälakikohteita, jotka ovat pääosin karukkokankaita vä-

hätuottoisempia alueita (kuva 9-2). 

Koska hankealueen kosteikkoja on ojitettu tehokkaasti, ovat alueella jäljellä ole-

vat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suoalueet merkityksellisiä alueen 

luonnon monimuotoisuuden kannalta.  

Suomen Lajitietokeskuksen (2022) Laji.fi -karttapalveluun on merkitty tuulivoi-

mapuiston hankealueen lounaisosiin havainnot suopunakämmekästä (NT l. sil-

mälläpidettävä) sekä valkolehdokista (rauhoitettu). Tarkemmat tiedot sekä suo-

jelullisesti huomioitavista lajiesiintymistä että muista luontoarvokohteista esite-

tään YVA-selostuksessa. 

 

9.1.2 Linnusto 

Linnustollisesti tuulivoimapuiston hankealue lienee pääosin arvoltaan vähäinen, 

sillä alue on hyvin intensiivisessä metsätalouskäytössä ja etenkin linnustoltaan 

todennäköisesti vähäarvoisia ojitettuja soita on paljon. Zonation-aineiston (Mik-

konen ym. 2018) perusteella metsälinnustoltaan arvokkaampia kohteita saattaa 

löytyä esimerkiksi Leuvanojan varresta sekä aivan alueen eteläosista. Linnus-

tollisesti todennäköisesti arvokkain kohde on Kurunneva, entisestä turvesuosta 

kunnostettu lintuvesikohde. Suojelullisesti arvokkaita lajeja saattaa löytyä myös 

alueen muutamilta ojittamattomilta soilta sekä Kivi- ja Leuvanjärveltä.  

Voimajohtoreiteistä SVE1:n osalta linnuston arvioidaan olevan saman tyyppistä 

kuin tuulivoimapuiston hankealueella. Reitin varrelle ei sijoitu linnustollisesti ar-

vokkaita suojelualueita, avosoita, suuria peltoaukeita tai vanhoja metsiä, joilla 

voisi olettaa olevan merkittäviä linnustollisia arvoja.  

SVE2:n varrella ja lähistöllä puolestaan sijaitsee useita suojelualueita (kuva 9-2 

ja kappale 9.1.4.), joista linnustollisesti arvokkaimmat kuuluvat Haapaveden 

lintuvedet ja -suot Natura-alueeseen (FI1100001, SAC/SPA). SVE2A ylittää ky-

seisen Natura-alueen, SVE2B puolestaan kiertää sen ympäri. Myös Korkatinvuo-

ren Natura-alueella (FI1100002, SAC) saattaa olla metsälinnuston kannalta ar-

vokas. Kuitenkin suurin osa myös reiteistä SVE2A ja SVE2B sijaitsee linnustolli-

sesti todennäköisesti vähäarvoisessa metsätalousvaltaisessa maisemassa.   

Muuttavan linnuston osalta maan sisäosissa lintujen kevät- ja syysmuutto kul-

kee pääosin tasaisena virtana, johon suuret vesistöt luovat tiivistymiä, kun lin-

nut pyrkivät väistämään niitä (petolinnut, kurki) tai hakeutumaan niiden luokse 

(vesilinnut). Lintujen päämuuttoreitit kulkevat meren rannikolla (Toivanen ym. 

2014). Hankealue sijoittuu sisämaahan ja linnut muuttavat alueen yli pääosin 

leveänä rintamana ilman selkeitä tiivistymiä muuttoreiteissä. Useimpien tuuli-

voimalle yleisesti herkkinä pidettyjen lajien, kuten petolintujen, hanhien ja 
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laulujoutsenen määrien ennakoidaan olevan matalia. Näistä poiketen kurkien 

päämuuttoreitti saattaa sivuta hankealuetta. Myöskään merkittäviä näiden la-

jien kerääntymisalueita ei tiedetä olevan hankealueen tai voimansiirtolinjojen 

lähistöllä. Edellä mainitulle Kurunnevalle saattaa kuitenkin kerääntyä pieniä 

määriä vesilintuja ja kahlaajia.  

 

9.1.3 Muu suojelullisesti arvokas eläimistö 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueen maaeläimistön ennakoidaan koos-

tuvan pääosin tyypillisistä talousmetsää suosivista eläinlajeista, mutta myös 

erämaisia alueita suosivia lajeja voi alueella esiintyä.  

Sähkönsiirtovaihtoehdoista SVE1:n varrella ei sijaitse todennäköisesti muulle 

suojelullisesti arvokkaalle eläimistölle erityisen merkittäviä alueita, mutta 

SVE2:n varrella ja lähistöllä sijaitsee useita suojelualueita (kuva 9-2 ja kappa-

leet 9.1.4 ja 9.2.2), joilla voi esiintyä muun muassa useita luontodirektiivin liit-

teen IV(a) lajeja. 

   

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjes-

telmän lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävit-

täminen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.  

Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeista hankealueella voi levinneisyytensä 

puolesta esiintyä ainakin suurpetoja, saukko, liito-orava, koivuhiiri, lepakoita 

(lähinnä pohjanlepakko, mahdollisesti vesi-, viiksi- ja isoviiksisiippa) sekä viita-

sammakko ja kirjojokikorento, lummelampikorento ja jättisukeltaja.  

 

Muut lajit 

Hankealue kuuluu silmälläpidettävän (NT) metsäpeuran (Rangifer tarandus fen-

nicus) Suomenselän kannan esiintymisalueen länsireunamille (Metsähallitus 

2020, LUKE 2022a), mutta tämänhetkisten tietojen perusteella se ei kuulu ala-

lajin ydinesiintymisalueeseen.  

 

9.1.4 Suojelualueet ja muut luontoarvoltaan merkittävät kohteet 

Tuulivoimapuiston hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 –

alueet ja aluemaiset suojelukohteet on esitetty kuva 9-1 ja 9-2 kartoilla, ja 

koottu taulukkoon 9-1. Alueella on kaksi pienialaista yksityismaan luonnonsuo-

jelualuetta, YSA254135 Pikku Kirpun luonnonsuojelualue ja YSA241324 Ojalan 

suojelualue. 

Kymmenen kilometrin säteellä hankkeesta sijaitsee yksi Natura-alue, joka on 

suojeltu lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Moniosainen Natura-alue Haa-

paveden lintuvedet ja suot (FI1100001, SAC/SPA) sijaitsee noin 2,7 kilometriä 

tuulivoimapuiston hankealueen eteläpuolella. Natura-alue on myös luontodirek-

tiivin perusteella suojeltu SAC-alue. Voimajohdon reittivaihtoehto SVE2A ylittää 

Natura-alueeseen kuuluvan rajauksen. SVE2B kiertää Natura-alueen sen itäpuo-

lelta. SVE1:een on Natura-alueelta matkaa lähes seitsemän kilometriä. 

Viiden kilometrin etäisyydellä hankkeesta sijaitsee lisäksi kolme muuta SAC-

aluetta: 

• Natura-alue Korkattivuori (FI1100002) sijaitsee SV2A:sta 100 metriä ja 

SVE2B:stä 200 metriä länteen, 
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• 2,7 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta itään on pienialainen Na-

tura-alue Heikkilän laitumet (FI1104801) ja 

• noin kolme kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta länteen sijaitsee Na-

tura-alue Akanneva - Rimmenneva (FI1105000). 

Edellä lueteltujen Natura-alueiden suojelua on osittain toteutettu valtion maan 

sekä yksityismaiden luonnonsuojelualueina. Natura-aluerajauksille sijoittuvat 

aluemaiset suojelukohteet on koottu taulukkoon 9-1. Yksi Haapaveden lintuve-

sien ja soiden luonnonsuojelualueen (ESA302761) osa-alue, joka ei kuulu Na-

tura-aluerajaukseen, sijoittuu 180 metriä voimajohdon reittivaihtoehdosta 

SVE2A länteen. SVE2B:een on matkaa lähes 300 metriä. 

 

Taulukko 9-1. Kymmenen kilometrin säteellä Leuvannevan hankkeesta sijaitsevat Na-
tura-alueet ja niiden rajauksiin sisältyvät muut suojelualueet, sekä kolmen kilometrin 

säteellä sijaitsevat Natura-rajauksiin kuulumattomat luonnonsuojelualueet ja luonnon-
suojeluohjelmien kohteet. Natura-alueet on lihavoitu (tp-alue = tuulivoimapuiston han-
kealue). 

Kohde Etäisyys hankkeeseen 

Haapaveden lintuvedet ja suot 

(FI1100001, SAC/SPA) 

ESA302761 Haapaveden lintuvesien ja soi-

den luonnonsuojelualue, YSA202012, 

YSA201684, YSA201966, YSA201411, 

YSA201048, YSA202219, YSA202360, 

YSA202205, YSA202073, YSA202057, 

YSA202204, YSA202359, YSA202360, 

YSA202136, YSA202135, YSA202133, 

YSA202138, YSA202175, YSA201767 

SSO110340 Köyryrimmen alue, LVO110230 

Ainali, Apaja, Haapolampi, Korkatti, Kypärä, 

Köyrylampi, Litukka, Suojärvi 

Natura-alue: 

ylittää alueen (SVE2A) 

kulkee reunalla (SVE2B) 

2,7 km (tp-alue) 

6,8 km (SVE1) 

 

ESA-alue (Naturaan kuulu-

maton rajaus): 

180 m (SVE2A) 

300 m (SVE2B) 

> 9,5 km (tp-alue, SVE1) 

 

Korkattivuori (FI1100002, SAC) 

VMA110083 Korkattivuoren suojelualue 

100 m (SVE2A) 

200 m (SVE2B) 

> 11 km (tp-alue, SVE1) 

 

Heikkilän laitumet (FI1104801, SAC) 2,7 km (tp-alue) 

> 9 km (SVE1, SVE2A/B) 

Akanneva - Rimmenneva (FI1105000, 

SAC) 

YSA117817, YSA117818, YSA200418 

SSO110354 Akanneva 

3 km (tp-alue) 

> 9 km (SVE1, SVE2A/B) 

Matkusneva - Ukonvaajanneva 

(FI1001001, SAC) 

7,6 km pohjoiseen 

> 18 km (SVE1, SVE2A/B) 
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Kohde Etäisyys hankkeeseen 

SSO110347 Pikarineva-Siltaneva-Matkus-

neva 

Hirvineva (FI1102800, SAC) 

SSA110062 Hirvinevan soidensuojelualue 

SSO110332 Hirvineva 

8 km (SVE1) 

> 15 km (tp-alue, SVE2A/B) 

HSO110135 Lumijärvenkangas 1,2 km (SVE1) 

> 8 km (tp-alue, SVE2A/B) 

ESA302798 Pulkkilan metsien luonnonsuoje-

lualue 

1,2 km (SVE2A/B) 

2,3 km (tp-alue) 

> 12 km (SVE1) 

YSA244924 Laitakangas-Tuohisaari 2,6 km (tp-alue) 

> 3,7 km (SVE1, SVE2A/B) 

YSA230874 Kotimetsä 2,9 km (SVE2A/B) 

> 19 km (tp-alue, SVE1) 

 

Vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä hankkeesta sijaitsee lisäksi kolme luon-

nonsuojelualuetta: 

• 1,2 kilometriä voimajohdon reittivaihtoehdoista SVE2A ja SVE2B itään 

on Pulkkilan metsien luonnonsuojelualue (ESA302798). Kohteelle on 

tuulivoimapuiston hankealueelta matkaa noin 2,3 kilometriä. 

• 2,6 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueelta itään sijaitsee yksityis-

maan suojelukohde Laitakangas-Tuohisaari (YSA244924). 

• 2,9 kilometriä voimajohdon reittivaihtoehtojen SVE2A ja SVE2B etelä-

päästä lounaaseen sijaitsee YSA-alue Kotimetsä (YSA230874). 

 

Edellisten lisäksi hankkeen läheisyydessä on yksi suojelualueisiin kuulumaton 

harjujensuojeluohjelman kohde (HSO110135 Lumijärvenkangas), joka sijaitsee 

1,2 kilometriä voimajohdon reittivaihtoehto SVE1:stä pohjoiseen. 

Reilut 600 metriä voimajohdon reittivaihtoehdosta SVE2A länteen sijaitsee soi-

densuojelun täydennysohjelman kohde Köyryrimmen-Isonevan täydennyskoh-

teet. SVE2B:lle on aluerajaukselta matkaa 900 metriä.  

SVE2A ja SVE2B ylittävät valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen rajauksen 

(KAO110045 Korkattivuori-Rahkovuori). SVE2A ylittää myös valtakunnallisesti 

arvokkaan tuuli- ja rantakerrostuman (TUU-11-062 Korkattivuori) aluetta. Kor-

kattivuoren-Rahkovuoren kallioalueen rajauksen sisälle on lisäksi rajattu valta-

kunnallisesti arvokas kivikko (KIVI-17-069 Rahkovuori). Se sijaitsee noin 240 

metriä voimajohdon reittivaihtoehdosta SVE2B itään, SVE2A:lle on matkaa noin 

350 metriä. Etelämpänä sijaitsee toinen valtakunnallisesti arvokas kivikko 

(KIVI-17-067 Aakonvuori), jolle on SVE2A:lta matkaa noin 620 metriä ja 

SVE2B:ltä noin 720 metriä. Hankkeen lähiympäristöön ei sijoitu valtion maiden 

muita suojelukohteita (Metsähallitus 2022). 

Haapaveden lintujärvet kuuluu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA, 

kohde 33) sekä Suomen kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA, kohde 
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810225) (kuva 9-3). Kymmenen kilometrin sisällä hankkeesta sijaitsee myös 

toinen FINIBA-alue, 6,5 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta pohjoiseen 

sijaitseva Mankilankylä (kohde 810334). Tuulivoimapuiston hankealueen 

ympäristössä ei sijaitse maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI-kohteet) 

(BirdLife Suomi ry 2022). 

 

Kuva 9-1. Natura- ja muut suojelualueet tuulivoimapuiston hankealueen ympäristössä. 
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Kuva 9-2. Natura- ja muut suojelualueet voimajohdon reittivaihtoehtojen ympäristössä. 
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Kuva 9-3. Arvokkaat lintualueet. 

 

9.2 Vaikutusten arviointi 

9.2.1 Luontovaikutukset 

Hankkeen välittömät ja välilliset luontovaikutukset sekä vaikutusten merkittä-

vyys arvioidaan pohjautuen olemassa olevaan tietoon ja maastokaudella 2022 

tehtäviin selvityksiin. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutukset 

kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä linnustoon ja muuhun eläimistöön. Vai-

kutusarvioinneissa keskitytään suojeltuihin ja uhanalaisiin luontotyyppeihin ja 

lajeihin sekä alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontokohteisiin. Erityistä huo-

miota kiinnitetään rakenteiden sijoittumiseen luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta arvokkaisiin kohteisiin nähden.  

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan sekä luonnonympäristössä tapahtuvat pysy-

vät muutokset että rakentamisaikaan rajoittuvat vaikutukset. Lisäksi huomioi-

daan toiminnan loppumisen jälkeiset vaikutukset luontoon. Sekä hankkeen suo-

rat että epäsuorat vaikutuskanavat huomioidaan. 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen laajempialaiset vaikutuk-

set luonnon monimuotoisuuteen, luonnonalueiden pirstoutumiseen sekä ekolo-

gisiin yhteyksiin.  
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Kaikki vaikutusarvioinnit tehdään kokeneiden biologien toimesta, ympäristöhal-

linnon laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksena käytetään muun muassa 

teosta ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi” (Mäkelä & Salo 2021). 

Arviointityössä hyödynnetään muista vastaavista hankkeista kertyneitä koke-

muksia. 

Tuulivoimapuiston hankealueelle kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin koh-

distuvia vaikutuksia aiheutuu lähinnä kasvillisuuden poistamisesta ja/tai 

muuttumisesta rakenteiden (tuulivoimalat, sähköasemat, maakaapelit, huolto-

tiet) sijoituspaikoilla ja niiden lähiympäristöissä. Luontokohteille aiheutuvat vai-

kutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksesta, alu-

een hydrologisista muutoksista sekä elinympäristöjen pirstoutumisesta. 

Voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia met-

säalueilla. Linjamainen voimajohtoaukea pirstoo metsäalueita ja lisää reunavai-

kutusta. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoau-

kean reunavyöhykkeelle. 

Vaikutusarvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään suojeltuihin luontotyyppei-

hin ja vesiluontotyyppeihin (lähteet, norot, pienet lammet ja järvet), puroihin 

sekä metsälain tarkoittamiin metsäluonnon monimuotoisuuskohteisiin. Lisäksi 

huomioidaan uhanalaiset luontotyypit sekä uhanalaiset, suojeltavat, harvalukui-

set tai muutoin huomionarvoiset lajiesiintymät. 

Linnustovaikutusten arvioinnissa huomioidaan, että tuulivoimaloiden ja voi-

majohtojen rakentaminen muuttaa pesimälinnuston elinolosuhteita pirstomalla 

elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia myös alueen kautta 

muuttavaan tai alueella muutoin liikkuvaan linnustoon. Vaikutuksia voi aiheutua 

lintujen törmäyksistä tuulivoimaloihin ja voimajohtoihin sekä rakentamisen ja 

toiminnan aikaisesta melusta ja häiriöstä.  

Arvioinnissa keskitytään suojelullisesti arvokkaaseen lintulajistoon ja tuulivoi-

man linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille. Osana vaikutusarviointia 

arvioidaan hankkeen vaikutukset lähiseudun tärkeisiin lintualueisiin. 

Voimajohtojen rakentamisesta aiheutuu vaikutuksia paikallisesti metsälinnuston 

elinympäristöjen menetyksen ja tilapäisen metsän raivauksesta aiheutuvan häi-

riön vuoksi. Johtoaukealle muodostuvat taimikot voivat toisaalta monipuolistaa 

linnuston elinympäristöjä. Toiminnan aikana linnut voivat törmätä voimajohtoi-

hin. Törmäysriski kasvaa merkittävien pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueiden 

läheisyydessä. 

Selvitysalue kattaa suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueen lähiympäristöi-

neen. Maastoselvityksiä täydennetään olemassa olevalla aineistoilla: erityisesti 

suojeltavien päiväpetolintulajien reviiritiedoilla, muiden petolintujen ja suojelul-

lisesti huomionarvoisten lintulajien rengastustiedoilla sekä valtion mailla sijait-

sevien metson soidinpaikkojen tiedoilla (lähteinä Metsähallitus sekä Lajitietokes-

kus; tietoja jo haettu). Lisäksi tietoja ja havaintoja hankitaan tarpeen mukaan 

paikallisilta alueen hyvin tuntevilta henkilöiltä. 

Linnustovaikutusten osana arvioidaan yhteisvaikutukset muiden lähialueen 

hankkeiden kanssa. Linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessä esitetään myös 

vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten seuran-

nasta. 

Muuhun eläimistöön kohdistuu suoria vaikutuksia elinympäristöjen pinta-alan 

menetyksenä tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron rakentamispai-

koilla ja niiden lähiympäristössä. Vaikutuksia voi myös aiheutua rakentamisen 

aikaisesta melusta ja häiriöstä sekä elinympäristöjen pirstoutumisesta. Elinym-

päristöjen pirstoutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia eko-

logisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden 
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välillä. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan rakentamisen sekä toiminnan aikaiset 

ja loppumisen jälkeiset vaikutukset. 

Kaikkien hankealueelle suuntautuvien luontoselvitysten yhteydessä kiinnitetään 

huomiota mahdollisiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöihin. 

Liito-oravien ja lepakoiden osalta tehdään erilliset selvitykset. Maastoselvitys-

kohteiden valinta tehdään kartta ja ilmakuvatarkastelun avulla. Apuna käyte-

tään olemassa olevia avoimia lajitietoaineistoja suojeltavista ja uhanalaisista la-

jeista (Suomen Lajitietokeskus 2022, Luonnonvarakeskus 2022). 

Suurpetojen ja riistaeläinten esiintymisestä kerätään tietoja olemassa olevasta 

aineistosta sekä paikallisista metsästysseuroista, minkä lisäksi tehdään lumijäl-

kilaskentoja.  

Luontovaikutusarviointien pohjatiedoiksi tehdään sekä Leuvannevan tuulivoima-

puiston hankealueella että voimajohdon reittivaihtoehdoilla maastokaudella 

2022 luontoselvityksiä, joiden menetelmät kuvataan seuraavissa kappaleissa. 

Kaikki maastoselvitykset tehdään kokeneiden luontokartoittajien työnä. Tar-

kemmat työkuvaukset ja selvitystulokset tullaan esittämään luontoselvitysra-

portissa ja YVA-selostuksessa. 

 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

Tuulivoimapuiston hankealueelle sekä voimajohtoreiteille tehdään maastokau-

della 2022 kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset. Tuulivoimapuiston hankealu-

eella selvitykset kohdennetaan hankesuunnitelman mukaisille voimalapaikoille, 

suunnitelluille sähköasema-alueille sekä tie- ja kaapelilinjauksille. Voimajohto-

reiteiltä selvitetään maastossa kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä saatavilla 

olevien avointen aineistojen avulla valitut, luontoarvojen kannalta potentiaali-

sesti tärkeät kohteet. Voimajohtoreitit kartoitetaan maastossa noin 100 metrin 

leveydeltä suunnitellun johdon keskilinjasta. 

Luonnon yleispiirteiden lisäksi maastossa kartoitetaan ja rajataan mahdolliset 

luonnonsuojelulain (4. luvun 29 §:n) suojellut luontotyypit ja metsälain (3. luvun 

10 §:n) metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt. Lisäksi kartoitetaan ve-

silain (2. luvun 11 §:n) vesiluonnon suojelutyypit (lähteet, norot, alle hehtaarin 

kokoiset lammet ja järvet) sekä vesilain (3. luvun 2 §:n) purot. Lisäksi maas-

tossa kartoitetaan muut alueen luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet, 

kuten uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018). Maastossa tarkistetaan 

suunniteltujen toiminta-alueiden läheisyyteen sijoittuvat suojelullisesti huomioi-

tavien kasvilajien esiintymät sekä niille soveltuvat elinympäristöt. Selvitykset 

tehdään oppaan ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi” mukaisesti 

(Mäkelä & Salo 2021). 

 

Pesimälinnustoselvitys 

Tuulivoimapuiston hankealueen pesimälinnustoa selvitetään touko-kesäkuussa 

2022. Pesimälinnustoselvityksessä keskitytään voimaloiden mahdollisella vaiku-

tusalueella pesiviin suojelullisesti huomionarvoisiin lajeihin tai muutoin tuulivoi-

marakentamiselle herkkiin lajeihin sekä linnustollisesti arvokkaimpien kohteiden 

tunnistamiseen.  

Kartoitukset tehdään kahtena erillisenä laskentakierroksena pesimiskauden eri 

vaiheissa touko-kesäkuussa. Alueen pesimälinnustoa kartoitetaan kartoituslas-

kentamenetelmää soveltaen siten, että laskennat kohdennetaan linnustollisesti 

arvokkaille kohteille ja suojelullisesti huomionarvoisten lajien elinympäristöihin. 

Selvityksiä täydennetään Suomen Lajitietokeskuksen lintujen rengastusaineis-

tolla ja muulla mahdollisella olemassa olevalla aineistolla. 
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Pöllöselvitys 

Tuulivoimapuiston hankealueen pöllöreviirejä selvitetään sekä maastokartoituk-

sella että mahdollisen olemassa olevan aineiston perusteella. Maastokartoitus 

suoritetaan yleisesti käytetyllä pistelaskentamenetelmällä pöllöjen soidinaikaan 

keväällä.  

Kartoitus tehdään tyynellä ja lauhalla kelillä, jolloin pöllöt ovat parhaiten kuul-

tavissa. Hankealue kuljetaan läpi ja noin 500 metrin välein pysähdellään kuun-

telemaan soidinäänteleviä pöllöjä 10 minuutin ajaksi.  

Maastokartoitus tehdään kiertämällä hankealue kahdella erillisellä kerralla (kah-

tena yönä) maalis-huhtikuussa 2022.  

 

Kanalintujen soidinpaikkaselvitys 

Tuulivoimapuiston hankealueelle ja voimajohtoreiteille tehdään kanalintujen soi-

dinpaikkaselvitys kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokartoitusten pe-

rusteella. Karttatarkastelun perusteella valitut potentiaaliset soidinalueet kartoi-

tetaan kiertelemällä ne aamuyöllä huhti-toukokuussa 2022 joko hiihtäen tai kä-

vellen.  

Metson soidinpaikkojen osalta selvitys toteutetaan Keski-Suomen metsoparla-

mentin (2014) ohjeiden mukaan. Riekkoreviirit pyritään paikallistamaan soitta-

malla riekon äänitrappia, johon riekkokoiraat reagoivat aktiivisesti.  

Selvitykseen sisältyy soittokierros alueen metsästysseuroihin, koska heillä on 

yleensä hyvä tietämys perinteisistä soidinpaikoista. 

 

Päiväpetolintuselvitys 

Olemassa olevan tiedon mukaan muuttohaukan ja maakotkan reviirit ja varsin-

kin saalistuslennot voivat ulottua hankealueelle. 

Selvityksessä tarkkaillaan tuulivoimapuiston hankealueella tai sen lähistöllä tie-

dossa olevien petolintujen liikkumista hankealueella. Selvitys tehdään pesäpoi-

kasaikaan kesä-elokuussa, jolloin emot saalistavat aktiivisesti reviirillään. Li-

säksi tarkastetaan petolintujen pesäpaikkatiedot Lajitietokeskuksen aineistosta. 

Selvitys täydentää muutontarkkailujen ja pesimälinnustoselvitysten aikana saa-

tuja tietoja hankealueen petolinnuista ja niiden riskialttiudesta tuulivoimaloihin 

nähden.  

 

Lintujen muutonseuranta 

Muutonseuranta toteutetaan yleisesti käytettyjen menetelmien mukaisesti 

huhti-toukokuussa ja elo-lokakuussa 2022 siten, että havainnointikerrat muo-

dostavat edustavan otoksen todellisesta yksilömäärästä. Havainnointipäiviä on 

varattu kymmenen sekä kevät- että syysmuutolle. 

Muuttavien yksilöiden kokonaismäärä arvioidaan otoksissa havaittujen yksilöi-

den lukumäärän, otoksiin käytetyn ajan ja kunkin lajiryhmän muuton ajallisen 

jakaantumisen avulla. Lintujen muutolle on tyypillistä, että eri lajiryhmät muut-

tavat eri ajankohtina ja erityyppisissä sääolosuhteissa. Siksi muutonseuranta 

hajautetaan pitkälle aikavälille ja eri sääolosuhteisiin. Erityistä huomiota kiinni-

tetään kurjen muuttoon sekä keväällä että syksyllä.  

Lisäksi harkinnan mukaan hankitaan olemassa olevaa, lintuharrastajien kerää-

mää ja julkaisemaa tietoa alueen lintumuutosta usean vuoden ajalta. Näin 
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alueen kevät- ja syysmuutosta saadaan kattava kuva. Törmäysmallinnus teh-

dään, mikäli se katsotaan tulosten pohjalta tarpeelliseksi. 

 

Viitasammakkoselvitys 

Viitasammakkoselvityksessä tuulivoimapuiston hankealueen lajille potentiaaliset 

elinympäristöt, kuten pienet lammet ja suot selvitetään viitasammakon kutuai-

kaan, joka tällä seudulla on toukokuussa.  

Selvitys tehdään havainnoimalla viitasammakon kutuääntelyä tyynenä ja läm-

pimänä alkuiltana, jolloin laji on helpoiten havaittavissa. Selvitykseen on varattu 

yksi maastopäivä. 

 

Liito-oravaselvitys 

Tuulivoimapuiston hankealueen liito-oravatilannetta selvitetään (huhti-)touko-

kuussa 2022 tehtävällä maastokartoituksella. Tarkastettaviksi kohteiksi valitaan 

mahdolliset tiedossa olevat lajin havaintopaikat sekä kartta- ja ilmakuvatietojen 

perusteella lajille potentiaaliset elinympäristöt hankealueelta. Selvitys tehdään 

papanahavaintomenetelmää käyttäen (Nieminen & Ahola 2017). Selvitykseen 

on varattu neljä maastopäivää. 

 

Lepakkoselvitys 

Lepakkoselvitys toteutetaan tuulivoimapuiston hankealueella Suomen lepakko-

tieteellisen yhdistyksen (SLTY 2012) kartoitusohjeita noudattaen kesällä 2022. 

Yöaikaan tapahtuvia kartoituskäyntejä kohdennetaan potentiaalisille lepakoiden 

ruokailualueille ja voimaloiden sijoituspaikoille. Havainnointi tehdään lepakko-

detektorin avulla. Lepakoille huonosti soveltuvat kohteet, kuten laajat avohak-

kuut, suot tai tiheät nuoren metsän alueet jätetään kartoituksen ulkopuolelle. 

Yöaikaan tapahtuvia kartoituskäyntejä kohdennetaan samoille alueille kaksi, 

joista ensimmäinen sijoittuu kesäkuulle ja toinen heinä-elokuulle. Ensimmäinen 

kartoituskäynti pyritään ajoittamaan siten, että poikaset eivät vielä ole lentoky-

kyisiä. Tällöin mahdolliset lisääntymisyhdyskunnat ovat helpoiten havaittavissa. 

 

Susi, muut suurpedot, hirvieläimet ja saukko 

Vaikutusten arviointi laaditaan olemassa olevan tiedon sekä maastoselvitysten 

tietojen pohjalta.  

Alueen nisäkäslajistoa selvitetään tuulivoimapuiston hankealueella lumijälkilas-

kennan avulla. Lumijälkilaskennassa kartoitetaan suurpetojen, saukon, hir-

vieläinten ja muiden eläinten jättämiä lumijälkiä hiihtämällä hankealueen tie-

verkostoa ja kartoittamalla niiden varrella olevat lumijäljet. Myös mahdolliset 

näköhavainnot kirjataan ylös.  

Maastotyöt tehdään hiihtäen helmi-maaliskuussa muutama päivä lumisateen 

jälkeen, jolloin tuoreet jäljet ovat nähtävissä. Olemassa olevaa tietoa hankealu-

een suurpedoista ja hirvieläimistä kerätään lisäksi Luonnonvarakeskuksen ai-

neistoista sekä haastattelemalla paikallisia riistatoimijoita puhelimitse. 

Hankealue sijaitsee kahden susilauman reviirien rajaseudulla (LUKE 2022b) ja 

lajin esiintymiseen hankealueella kiinnitetään erityistä huomiota. Suden esiinty-

mistä selvitetään YVA-selostuksessa lisäksi Luonnonvarakeskuksen tietojen 

pohjalta kirjoituspöytätyönä.  
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Merkitystä metsäpeuralle tarkastellaan sekä kirjoituspöytätyönä että muiden 

selvitysten ohessa. 

 

Muu eläimistö 

Akvaattisille hyönteisille (sudenkorennot, sukeltajakuoriaiset) ei tehdä erillisiä 

selvityksiä, sillä tuulivoimapuiston hankealueen melko niukat vesistöt eivät vai-

kuta lajeille kovin sopiville, eikä tuulivoimarakentaminen yleisesti juuri muuta 

vesistöjä näiden lajien kannalta. Mainittuihin lajeihin kuitenkin kiinnitetään yh-

teyttä muiden inventointien ohessa. Koivuhiirelle ei puolestaan tunneta luotet-

tavia inventointimetodeja. 

 

9.2.2 Natura 2000 –alueet ja suojelualueet 

Tuulivoimahankkeiden luontovaikutukset keskittyvät voimakkaasti linnustoon. 

Lintudirektiivin perusteella suojeltujen SPA-alueiden osalta vaikutuksia tarkas-

tellaan siksi laajemmalla säteellä sijaitsevien Natura-alueiden osalta, huomioi-

den kymmenen kilometrin säteellä hankkeesta sijaitsevat kohteet. Luontodirek-

tiivin perusteella suojeltujen SAC-alueiden suojeluperusteina oleville luontotyy-

peille ja luontodirektiivin liitteen II kasvi- ja eläinlajeille kohdistuvat vaikutukset 

rajoittuvat huomattavasti lähemmäs Natura-alueiden lähiympäristöön. Näiden 

alueiden osalta huomioidaan viiden kilometrin säteellä hankkeesta sijaitsevat 

kohteet. Kyseiset Natura-alueet ja niiden suojeluperusteet on koottu taulukkoon 

9-2. 

Moniosainen Natura-alue Haapaveden lintuvedet ja suot (FI1100001, SAC/SPA) 

sijaitsee noin 2,7 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueen eteläpuolella. Voi-

majohdon reittivaihtoehto SVE2A ylittää yhden Natura-alueeseen kuuluvan ra-

jauksen. SVE2B kulkee välittömästi Natura-alueen itäpuolelta. Tämän Natura-

alueen osalta laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, 

sillä vaikutuksia voi lähtökohtaisesti kohdistua sekä Natura-alueen suojelupe-

rusteina esitettyihin lintulajeihin että luontotyyppeihin. 

Natura-alueen Korkattivuori (FI1100002, SAC) kaakkoiskulma sijoittuu lähim-

millään 100 metrin etäisyydelle voimajohtoreittivaihtoehdon SVE2A keskilin-

jasta. SVE2B sijaitsee 200 metrin etäisyydellä. Korkattivuoren Natura-alueen 

suojeluperusteina on kaksi luontodirektiivin luontotyyppiä. Lähemmäs linjatussa 

voimajohtoreittivaihtoehdossa SVE2A lännen suuntaan leventyvän johtoalueen 

ja Natura-alueen rajauksen väliin jää reilu suojavyöhyke. Natura-arviointia ei 

siksi nähdä Korkattivuoren Natura-alueen osalta tarpeelliseksi. 

Pienialainen Natura-alue Heikkilän laitumet (FI1104801, SAC) sijaitsee noin 2,7 

kilometriä tuulivoimapuiston hankealueesta itään, Siikajoen itärannalle. Natura-

alueen suojeluperusteina on perinteisen maankäytön luomia luontotyyppejä. Pit-

kän etäisyyden takia Natura-alueelle ei kohdistu vaikutuksia hankkeesta, eikä 

Natura-arviointia nähdä tarpeelliseksi. 

Natura-alue Akanneva-Rimmenneva (FI1105000, SAC) sijaitsee noin kolme ki-

lometriä tuulivoimapuiston hankealueesta länteen. Kohteelle laaditaan Natura-

tarvearviointi, mutta pitkän etäisyyden takia hankkeesta ei arvioida kohdistuvan 

vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteina esitetyille luontotyypeille.  
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Taulukko 9-2. Kymmenen kilometrin säteellä Leuvannevan hankkeesta sijaitsevat SPA-
alueet ja viiden kilometrin säteellä sijaitsevat SAC-alueet sekä alueiden suojeluperus-
teet. 

Kohde Suojeluperusteet (ha) 

Haapaveden lintuvedet ja 

suot 

FI1100001, SAC/SPA 

3616 ha 

 

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet (1173) 

3260 Pikkujoet ja purot (1)  

7110 Keidassuot (856) 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot (41) 

7310 Aapasuot* (976) 

9010 Luonnonmetsät* (18) 

saukko 

45 lintulajia 

2 uhanalaista lajia 

Korkattivuori 

FI1100002, SAC 

30 ha 

8220 Silikaattikalliot (3) 

9010 Luonnonmetsät* (24) 

Heikkilän laitumet 

FI1104801, SAC 

1,7 ha 

 

6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 

(0,12) 

6450 Tulvaniityt (0,05) 

6510 Alavat niitetyt niityt (0,16) 

Akanneva - Rimmenneva 

FI1105000, SAC 

444 ha 

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet (0,3) 

7310 Aapasuot (403) 

91D0 Puustoiset suot (117) 

 

Vaikutukset muille hankkeen läheisyydessä sijaitseville suojelualueille tarkastel-

laan YVA-selostuksessa. Kaikissa vaikutustarkasteluissa huomioidaan yhteisvai-

kutukset lähialueen tuulipuistohankkeiden ja muiden hankkeiden kanssa. Suo-

jelualuevaikutusten arvioinnit ja Natura-arvioinnit tehdään kokeneiden biologien 

työnä. 
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10 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJA- JA 
PINTAVEDET 

10.1 Nykytila 

10.1.1 Maaperä 

Tuulivoimapuiston hankealue  

Mannerjäätikön vetäydyttyä alue on ollut muinaisen Itämeren vesivaiheiden 

(Ancylysjärvi, Litorinameri) peitossa. Maankohoamisen takia paljastuva maa 

joutui rantavoimien (aallokko) sekä tuulen kuluttavan ja kerrostavan toiminnan 

muovaamaksi.  

Tuulivoimapuiston hankealueen maaperä on pääosin kallioperän muotoja myö-

täilevää pohjamoreenia. Alueella tavataan myös moreenimuodostumia. Kumpu-

moreenia tavataan hankealueen pohjois- ja luoteisosissa ja drumliineja hanke-

alueena eteläosalla. Kumpumoreeni on morfologinen nimitys erilaisille kum-

muille ja selänteille, joiden aines on synnyltään ablaatiomoreenia tai pohjamo-

reenia. Ablaatiomoreenia syntyy mannerjään sulaessa ja jäätikön mukana kul-

keutuneen kiviaineksen rikastuessa jäätikön pinnalle. Drumliinit ja niitä mata-

lammat harjanteet eli vakoutumat tai flutingit ovat jäätikön pohjalle kerrostu-

neesta pohjamoreenista syntyneitä mannerjäätikön virtauksen suuntaisia selän-

teitä. Nämä muodot syntyvät mannerjään voimakkaan virtauksen alueilla, kuten 

jäätikkökielekkeiden keskiosassa. (Johansson ja Kujansuu 2005). Lajittuneen 

maalajin (hiekka, sora, siltti) alueet ovat vähäisiä. Jonkin verran silttiä tavataan 

hankealueen pohjoisosalla, laajemmin kuitenkin hankealueen koillispuolella. 

Kalliopaljastumia tai kalliomaata (maapeite < 1 m) tavataan hankealueen etelä- 

ja keskiosilla ja laajoja turvepeitteisiä alueita tavataan koko alueella. Hankealu-

een maaperän yleispiirteet on esitetty kuvassa 10-1.  

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt turvetutkimuksia kohdealueen soilla. Soi-

den turvekerrosten paksuudet ja pohjamaalajit vaihtelevat. Yleisemmin keski-

syvyys on alle metrin luokkaa ja suurin syvyys noin kaksi metriä. Suon pohja-

maalaji on moreenia, hiekkaa tai silttiä (hieno hieta–hiesu). Turvetutkimusten 

(Pajunen 2011, Pajunen ja Meriluoto 2009) mukaan esimerkiksi hankealueen 

pohjoisosassa Tahkonevan, Savalojan, Kivinevan ja Kuusimaannevan välisiä 

suoalueilla suon keskisyvyys on 0,7 m ja suurin syvyys 2,0 m. Suon pohja on 

tasainen ja koostuu enimmäkseen lajittuneesta aineksesta (hiesu 19 %, hieta 

30 % ja hiekka 22 %). Kuusimaannevalla keskisyvyys oli 1,3 m ja suurin syvyys 

2,3 m, pohjamaalajina oli moreeni. Monet soista on otettu tuotantokäyttöön ja 

osalla on jo toiminta loppunut. 

Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia, kivikkoja, moreenimuo-

dostumia eikä ranta- tai tuulikerrostumia.  
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Kuva 10-1. Hankealueen maaperä (GTK 2022). 
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Voimajohtohankkeen alue 

Reitillä SVE1 Lumijärven sähköasemalle maaperä on pääosin moreenia. Alku-

osalla myös turvepeitteiset alueet ovat yleisiä ja keskiosalla tavataan myös la-

jittuneita maalajeja (hiekka). Reitin loppuosalla maapeite on pääosin moreenia.  

Reittien SVE2A ja SVE2B alueilla Haapaveden sähköasemalle maaperä on pää-

osin moreenia. Turvekerrostumia ja lajittuneita maalajeja tavataan reitin alku-

osalla ja reitin eteläosalla kalliot ja kalliomaat ovat yleisiä. SVE2B kulkee pääosin 

samaa reittiä, lukuun ottamatta kiertoreittiä Haapaveden lintuvesien Natura-

alueen kohdalla. 

Voimajohtohankkeen alueiden maaperän yleispiirteet on esitetty kuvassa 10-2. 

Reittien SVE2A ja SVE2B alueella on Korkattivuoren arvokas rantakerrostuma 

(TUU-11-062, arvoluokka 4). Korkattivuoren muodostuma on Korkattivuoren 

(185,6 m mpy.) länsi- ja lounaisrinteille syntynyt rantakerrostuma. Muodostuma 

on syntynyt noin 9 900–8 600 vuotta sitten vaaran kohottua vähitellen Itämeren 

Ancylusjärvivaiheen peitosta maankohoamisen seurauksena (Ympäristöministe-

riö 2011). Tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallisessa inventoinnissa muo-

dostumat on jaettu arvotettavien kriteerien perusteella viiteen arvoluokkaan. 

Luokkiin 1–4 kuuluvat tuuli- ja rantakerrostumat sisältävät sellaisia geologisia, 

biologisia tai maisemallisia arvoja, joilla on maa-aineslain (MAL 555/1981) 7 §:n 

tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuo-

jelun kannalta. Luokkaan 5 kuuluvilla tuuli- ja rantakerrostumilla on seudullista 

tai paikallista merkitystä (Mäkinen ym. 2011). 

Sähkönsiirtoreittien alueille ei sijoitu arvokkaita kivikkoja tai moreenimuodostu-

mia. 

 

 

 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 112 

 

 

Kuva 10-2. Voimajohdon reittivaihtoehtojen maaperä (GTK 2022). 
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Happamat sulfaattimaat ja mustaliuske 

Happamia sulfaattimaita on muodostunut Litorinameren aikaisemmin peittämille 

alueille Suomen länsiosiin jääkauden jälkeen, 7 500–4 000 vuotta sitten. Tuol-

loin merivesi oli nykyistä lämpimämpää ja suolaisempaa, ja kasvillisuus kerros-

tui merenpohjaan vähähappisissa olosuhteissa.  

Maankohoaminen on nostanut pohjasedimenttejä ja sulfaattimaita esiintyy Suo-

men rannikkoalueilla, Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa 

noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. 

Mustaliuske on puolestaan noin kaksi miljardia vuotta sitten merenpohjaan ker-

rostunutta liejua, joka sisältää hiiltä ja rikkiä. 

Hapettomassa tilassa happamat sulfaattimaat tai mustaliuske eivät aiheuta hait-

taa ympäristölle. Esimerkiksi rakennushankkeiden maanrakennusvaiheessa, 

maata kaivettaessa, sulfidiyhdisteet voivat kuitenkin hapettua ja muodostaa rik-

kihappoa, joka liuottaa maaperästä ympäristölle haitallisia metalleja, kuten alu-

miinia, rautaa ja raskasmetalleja. Kun sade huuhtelee maaperää, kertyneet yh-

disteet vapautuvat veteen. Rikkihappo myös syövyttää teräs- ja betoniraken-

teita. 

Rakennushankkeissa happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeen tunnistami-

nen on tärkeää, jotta niistä johtuvat haitat ympäristölle ja rakenteille voidaan 

estää. 

Leuvannevan hankealue sijaitsee pääosin tason noin +60…+100 m mpy välillä 

eli Litorinameri on ulottunut kohdealueelle. Maanpinta kohoaa etelän suuntaan 

ja eteläosalla sijaitsee myös korkeampia saarekkeita, jotka eivät ole olleet Lito-

rinameren vesivaiheen peittämiä. Hankealueen kallioperä ei sisällä mustalius-

ketta. 

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on tuulivoimapuiston 

hankealueella pieni lukuun ottamatta aivan hankealueen pohjoisosaa, jossa se 

on kohtalainen tai suuri (kuva 10-3) (GTK 2022).  

Sähkönsiirtoreittien alueilla happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennä-

köisyys on pieni (kuva 10-3) (GTK 2022). Reitit sijoittuvat pääosin tason 

+100 m mpy yläpuolelle. Reitin SVE1 alueelle sijoittuu mustaliusketta, reittien 

SVE2A ja SVE2B alueille mustaliusketta ei kallioperäaineiston mukaan ole. 
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Kuva 10-3. Happamat sulfaattimaat (GTK 2022). 

 

10.1.2 Kallioperä 

Tuulivoimapuiston hankealue  

Kohdealueelta on olemassa 1:100 000 kallioperäkartat (Kousa ja Luukas 2000, 

2002). Myös kallioperäkartan selitys on laadittu (Kousa ja Luukas 2006). 

HAKKU-palvelusta (GTK 2022) on saatavissa koko Suomen alueelta 1:200 000 

mittakaavainen kallioperäkartta. Sen mukaisesti kohdealueen kallioperän yleis-

piirteet on esitetty kuvassa 10-4.  

Yleispiirteisen kallioperäkartan mukaan hankealueen kallioperä on pääosin py-

rokseenigraniittia ja porfyyristä graniittia, granodioriittia, biotiittiparagneissiä 

(kiillegneissi) ja vähäisemmässä määrin gabroa. Kallioperäkartan mukaan kal-

lioperässä on ruhjeita. 

Pyrokseenigraniitti on pyrokseeneja sisältävä graniitti. Pyrokseenit ovat ryhmä 

ketjusilikaatteja, jotka jakautuvat rakenteeltaan rombisiin orto- ja monokliinisiin 

klinopyrokseeneihin. Porfyyrinen kivi on hajarakeita sisältävä magmakivilaji eli 

tässä tapauksessa graniitti. Granodioriitti on yleinen syväkivi, jonka päämine-

raalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä ja kvartsi sekä tummat mineraalit kuten 

biotiitti ja/tai sarvivälke. Paragneissi on metamorfinen, rakenteeltaan suuntau-

tunut, kivi, joka on alun perin ollut sedimenttisyntyinen (esim. arkoosi tai 
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grauvakka). Biotiitti etuliitteensä mukaisesti se sisältää biotiittia. Biotiitti on hy-

vin yleinen mineraali. Gabro on syväkivi, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi 

(tav. labradoriitti) ja augiitti, kivessä voi olla myös ortopyrokseenia ja/tai olivii-

nia sekä biotiittia. (Lehtinen ym. 1998) 

Hankealueen kallioperä on pääosin laadultaan sellaista, ettei se sisällä kohon-

neita raskasmetallipitoisuuksia tai sulfidimineraaleja. Biotiittiparagneissi (kiille-

gneissi) voi sisältää paikoin grafiittiliusketta (Kousa ja Luukas 2006). Kalliope-

räkartan mukaan hankealueella on myös ruhjeita.  

Tuulivoimapuiston hankealueella ei ole arvokkaita kallioalueita tai kivikkoja.  
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Kuva 10-4. Hankealueen kallioperä. (GTK 2022). 
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Voimajohtohankkeen alue 

Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen kallioperän yleispiirteet on esitetty kuvassa 

10-5.  

Reitillä SVE1 kallioperä on hyvin vaihteleva. Pääosin kallioperä koostuu pyrok-

seenigraniitista ja poryriittisestä graniitista sekä garnodioriiitista. Myös vulkaa-

niset kivet ovat yleisiä (intermediäärinen vulkaniintti ja tuffi, mafinen vulka-

niitti). Pintakivet eli vulkaaniset kivet ovat muodostuneet tulivuorista maanpin-

nalle tai merenpohjalle purkautuneesta kivisulasta. Reitillä tavataan myös mus-

taliusketta. 

Reiteillä SVE2A ja SVE2B kallioperä on pääosin biotiittipargneissiä, granodioriit-

tia ja porfyyrista graniittia. Vähemmässä määrin tavataan myös kvartsi-

maasälpäporfyyria ja doleriittia (diabaasi). Kvartsiporfyyri on magmakivi, 

yleensä juonikivi, jonka hienorakeisessa perusmassassa on hajarakeina kvartsia 

ja kalimaasälpää. Diabaasi on yleinen juonikivi, jonka päämineraaleina plagio-

klaasi, pyrokseeni, usein myös oliviini.  

Reiteillä SVE2A ja SVE2B on arvokkaita kallioalueita: Korkattivuori-Rahkovuori. 

Korkattivuori ja Rahkovuori ovat maisemallisesti arvokkaita kallioisia vaaroja, 

joilla on myös merkittäviä luonnonarvoja. Kohteen arvoluokka on 4 (arvokas 

kallioalue). Kallioalueiden suojelumerkityksen arvioinnissa käytettävät kolme 

päätekijää (geologis-geomorfologiset, biologis-ekologiset ja maisemalliset kri-

teerit) pisteytetään asteikolla 1–4 neljännesosa-arvon tarkkuudella. Kallioalu-

een arvoluokka, joka saa arvoja välillä 1–7, määräytyy pääsääntöisesti näiden 

kolmen päätekijän desimaaliarvojen summasta. Jos jokin päätekijä on erittäin 

merkittävä tai hyvin merkittävä, voi se yksistään määrätä kallioalueen arvoluo-

kan. Tarkemmin kohde on kuvattu viitteessä mainitussa julkaisussa (Husa ym. 

2001). 
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Kuva 10-5. Sähkönsiirtovaihtoehtojen kallioperä (GTK 2022). 
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10.1.3 Pohjavedet 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Tuulivoimapuiston hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita (kuva 

10-6). Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijoittuvat hankealueen lounais- ja 

itäpuolelle. Patalankangas-Ritokankaan vedenhankintaa varten tärkeä (1. lk) 

pohjavesialue (11617051) sijoittuu lähimmillään noin 0,5 km hankealueesta lou-

naaseen. Samalla harjujaksolla luoteen suunnassa ovat Karhukankaan 

(11071001, 1 lk) ja Alpua-Lumijärven (11926003, 1. lk) pohjavesialueet.  

Karttatarkastelun perusteella hankealueella ei ole lähteitä. 

Hankealueella ei olemassa olevan tiedon perusteella ole talousvesikaivoja. 

 

Kuva 10-6. Hankealuetta lähimmät luokitellut pohjavesialueet (SYKE 2022b). 

 

Voimajohtohankkeen alue 

Voimajohtohankkeen alueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita (kuva 10-6). 

Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijoittuvat sähkönsiirtoreitin SVE1 ympä-

ristöön: Alpua-Lumijärven (11926003, 1 lk) pohjavesialue lähimmillään noin 0,8 

km etäisyydelle ja Karhukankaan (11071001, 1 lk) noin 1,2 km etäisyydelle.  

Karttatarkastelun perusteella sähkönsiirtoreittien alueilla eikä läheisyydessä 

(< 200 m) ole lähteitä. 
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Sähkönsiirtoreitin SVE1 läheisyydessä (≤ 200 m) on kaksi kiinteistöä ja SVE2A 

ja SVE2B reittien alueilla kuusi. Kiinteistöjen talousvesikaivoista ei ole tietoa. 

Tarvittaessa ne selvitetään YVA-selostusvaiheessa.  

 

10.1.4 Pintavedet 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Siikajoen vesistöalueella (57) (kuva 

10-7). Pääosa alueesta sijaitsee Leuvanojan (57.028) ja Kurunkanavan (57.029) 

valuma-alueilla, jotka laskevat Siikajokeen. Alueen pohjoisosa sijaitsee pieneltä 

osin Rantsilan (57.021) ja Savalojan alaosan (57.071) valuma-alueilla ja etelä-

osa pieneltä osin Naarastenojan (57.069), Savalojan keskiosan (57.072) ja Sa-

valojan yläosan (57.073) valuma-alueilla. Vedet laskevat myös näiltä alueilta 

Siikajokeen. Naarastenojan valuma-alueelta vedet virtaavat Lamujoen kautta 

Siikajokeen. 

Alueella sijaitsee kaksi luokiteltua järveä. Leuvanjärvi on tyypitelty hyvin ly-

hytviipymäisiin järviin, ja luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan vesienhoi-

don 3. suunnittelukauden alustavassa luokittelussa (kuva 10-8) (SYKE 2022d). 

Leuvanjärven kasviplanktonlajiston tila on arvioitu klorofyllipitoisuuden perus-

teella hyväksi, muiden biologisten muuttujien tilasta ei ole käytettävissä tietoa. 

Kivijärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi ja luokiteltu asian-

tuntija-arvion tai muiden vesimuodostumien perusteella hyvään ekologiseen ti-

laan (SYKE 2022d). Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee turvetuotannosta pois-

tuneelle alueelle rakennettu Kurunnevan lintujärvi. Lisäksi hankealueella sijait-

see muutamia hyvin pieniä lampia, kuten Koppalampi, Kuikkalampi ja Lehmi-

lampi. 

Alueella sijaitsevasta Leuvanjärvestä alkunsa saava Leuvanoja on tyypitelty kes-

kisuureksi turvemaiden joeksi ja luokiteltu välttävään ekologiseen tilaan. Leu-

vanojan kalaston tila on huono. Savaloja kulkee paikoitellen hankealueella, 

mutta pääosin hankealueen länsipuolitse. Salvaloja on tyypitelty keskisuureksi 

turvemaiden joeksi ja luokiteltu välttävään ekologiseen tilaan. Se on luokiteltu 

voimakkaasti muutetuksi. Kalaston ja pohjaeläimistön tila on tyydyttävä. Vedet 

virtaavat hankealueelta kohti Siikajokea, joka on suuri turvemaiden joki ja tyy-

dyttävässä ekologisessa laatuluokassa. Siikajoen kalaston tila on tyydyttävä ja 

pohjaeläimistön sekä päällyslevästön tila on hyvä. (SYKE 2022d) 
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Kuva 10-7. Leuvannevan hankealueen vesistöt, valuma-alueet ja vedenlaadun seuran-
tapisteet (SYKE 2022b). 
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Kuva 10-8. Tuulivoimapuiston hankealueen ja lähimpien vesistöjen alustava ekologinen 
tila vesienhoidon kolmannella kaudella (SYKE 2022e). 

 

Tuulivoimapuiston hankealueen pienten virtavesien luonnontilan muuttunei-

suutta arvioitiin PUROHELMI-hankkeessa (SYKE 2022f) tuotetun paikkatietopoh-

jaisen mallinnetun aineiston avulla. Hankealueelle sijoittui vain yksi vähiten 

muuttuneeksi luokiteltu (luonnontilaisuusluokka 5, keskitarkka) nimetön virta-

vesi, joka sijaitsi Koppalammen ja Kivijärven välillä (kuva 10-9). Muut luokitellut 

virtavedet sijoittuivat eniten muuttuneisiin luokkiin (luonnontilaisuusluokat 1 ja 

2). 
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Kuva 10-9. Tuulivoimapuiston hankealueen pienten virtavesien luonnontilan ennustettu 
muuttuneisuus (SYKE 2022f).  

 

Tuulivoimapuiston hankealueella sijaitsevan Kivijärven vedenlaatua on tutkittu 

vuonna 2007. Tulosten perusteella vesi on ruskeasävytteistä ja melko runsas-

humuksista. Ravinnetaso on lievästi rehevien vesien tasoa. Veden pH-taso on 

selvästi happaman puolella (taulukko 10-1). Leuvanjärven vedenlaatua on tut-

kittu useampana ajankohtana. Leuvanjärven vesi on voimakkaan ruskeaa ja 

erittäin runsashumuksista. Veden pH-taso vaihtelee lievästi happamasta neut-

raaliin. Kiintoaineen määrä ja ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti. 

Ravinnetaso on ollut keskimäärin lievästi rehevä. 

Tuulivoimapuiston hankealue on suurelta osin varsin voimakkaasti ojitettua suo- 

ja metsämaastoa, ja alueella sijaitsee useampia toiminnassa olevia turvetuotan-

toalueita. Alueelle tyypillisesti oja- ja jokivedet ovat voimakkaan ruskeita ja erit-

täin runsashumuksisia. Vedenlaatu vaihtelee oja- ja jokivesissä voimakkaasti 

(taulukko 10-1). Ravinnetaso on luonnontasosta kohonnut, ja enimmillään erit-

täin korkea. 
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Taulukko 10-1. Kivijärven, Kurunkanavan, Lamujoen, Leuvanojan, Leuvanjärven, Sava-
lojan ja Siikajoen vedenlaatu vuosina 2010–2021. Kivijärven vedenlaatua on tutkittu 
vuonna 2007 (SYKE 2022c). 

 

 

Voimajohtohankkeen alue 

Sähkönsiirtoreitti SVE1 Lumijärven sähköasemalle kulkee Savalojan ylitse ja si-

vuaa pientä Haisunjärveä. Reitille ei sijoitu isompia järviä eikä jokia. Reitti kul-

kee tiheään ojitetulla suo- ja metsäalueella. Osa reitistä kulkee olemassa olevan 

voimajohdon rinnalla. 

Sähkönsiirtoreitti SVE2A Haapaveden sähköasemalle kulkee tiheään ojitetun 

suo- ja metsäalueen poikki olemassa olevan voimajohdon reitille, jota seuraa 

Haapaveden sähköasemalle saakka. Reitti kiertää Kivijärven ja ylittää tai sivuaa 

useita turvetuotantoalueita. Reitti sivuaa pienikokoista Nevanperänlampea. Rei-

tille ei sijoitu isompia järviä eikä jokia. Sähkönsiirtoreitti SVE2B kulkee pääosin 

samaa reittiä, lukuun ottamatta kiertoreittiä Haapaveden lintuvesien Natura-

alueen kohdalla. 

 

Happi pH  Alkalini- S-joht. Väri- CODMn Kiinto- Kok.P Kok.N Fe n

mg/l teetti mS/m luku mg/l aine µg/l µg/l µg/l kpl

mmol/l mg Pt/l mg/l

Kivijärvi 1

ka 8,7 6,2 0,03 1,8 110 14 19 510

min 8,7 6,2 0,03 1,8 110 14 19 510

max 8,7 6,2 0,03 1,8 110 14 19 510

Kurunkanava ku 25

ka 8,8 6,3 7,4 330 32 14 103 1530 6460

min 5,8 5,7 3,4 190 14 2,7 37 840 2800

max 11,5 7,4 18,0 500 55 75 930 10000 10000

Lamujoki Jylhänranta 35

ka 9,7 6,3 4,3 240 26 13 61 830 3090

min 6,7 5,6 2,3 160 13 2,4 29 400 2200

max 12 7,0 6,2 400 54 110 120 1900 4600

Leuanoja le 15

ka 8,8 6,7 6,8 360 36 15 107 980 6570

min 6,3 6,4 3,8 190 19 5,7 54 740 2700

max 11,7 7,1 11,0 460 81 29 170 1300 9600

Leuvanjärvi L1 13

ka 6,8 6,3 0,18 3,8 290 29 9,3 41 840 5075

min 2,9 6,1 0,18 2,4 180 20 2,5 25 640 1900

max 9,4 6,7 0,18 6,1 400 45 14 56 1100 11000

Savaloja Näsälänperä 27

ka 7,7 6,1 6,3 320 35 17 64 1190 6725

min 3,7 5,0 3,4 150 21 5,2 33 750 2600

max 11 7,1 9,3 490 67 69 140 2700 12000

Siikajoki Rantsila 83

ka 8,2 5,7 4,8 230 26 8,3 63 885 3370

min 6,1 3,9 2,7 16 14 2,4 38 590 1700

max 11,3 7,3 35,0 350 47 30 100 4000 5200

Siikajoki Sipola 11

ka 8,2 6,5 4,3 250 29 7,5 62 880 3010

min 7,2 6,2 2,7 170 23 3,6 45 710 1950

max 11 7,0 5,2 350 37 18 76 1300 4400
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Kuva 10-10. Sähkönsiirtovaihtoehtoja lähimpien vesistöjen alustava ekologinen tila ve-
sienhoidon kolmannella kaudella (SYKE 2022e). 
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Kuva 10-11. Sähkönsiirtovaihtoehdot ja pienten virtavesien luonnontilan ennustettu 
muuttuneisuus (SYKE 2022f). 
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10.2 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimapuiston ja voimajohdon toteuttaminen muuttaa maaperää paikalli-

sesti. Olemassa olevan yleispiirteisen maaperäkartan mukaan tuulivoimapuiston 

hankealueen ja voimajohtohankkeen alueella maaperä on pääosin moreenia. 

Myös turvepeitteiset alueet ovat laajoja etenkin tuulivoimapuiston hankealu-

eella. Lajittuneen maalajin alueita tavataan enemmän voimajohtohankeen alu-

eella ja kallioalueita etenkin sähkönsiirtoreitillä SVE2. Voimaloiden rakennus-

paikkojen ja sähkönsiirtoreittien maaperäolosuhteet selvitetään tarkemmin koh-

dekohtaisilla tutkimuksilla perustusten suunnitteluvaiheessa.  

Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maaperään sekä pohja- ja pintaveteen arvi-

oidaan olemassa olevan aineiston perusteella. Nykytilanteen tiedot päivitetään 

arviointiselostukseen. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen ai-

kaiset ja käytön aikaiset vaikutukset. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa tuulivoi-

maloiden sijoituspaikkojen, sähkönsiirtoreittien ja sähköasemien olosuhteisiin. 

Sähkönsiirtoreittien alueilla keskeisiä ovat pylväiden perustamisen ja linjan ra-

kentamisen aikaiset vaikutukset. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan myös uu-

sien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden kunnostamisesta synty-

vät vaikutukset.  

Kiinteistöjen kaivotilanne selvitetään tarvittaessa erillisellä kyselyllä tai olemalla 

suoraan yhteydessä kiinteistöjen omistajiin. 

Arvioinnin suorittavat maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin erikoistuneet asian-

tuntijat. 

 

11 ILMASTO JA ILMANLAATU 

11.1 Nykytila 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella ilmastovyöhykkeellä. Alueen keskilämpö-

tila vuonna 2021 oli 3,0 °C. Lukema oli 0,2 astetta vuosien 1991–2020 keskiar-

voa matalampi. Vuotuinen sademäärä vuonna 2021 oli noin 649,3 mm, joka oli 

hieman korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskiarvo (108 % keskiarvosta). 

(Ilmatieteen laitos 2022). 

Vallitseva tuulensuunta tuulivoimapuiston hankealueella on lounaasta (kuva 

11-1) ja keskimääräinen tuulennopeus 200 metrin korkeudella noin 7,3 m/s 

(Tuuliatlas 2022). 
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Kuva 11-1. Tuulensuunta tuulivoimapuiston hankealueella, 200 metrin korkeudella 
(Tuuliatlas 2022). 

 

11.2 Vaikutusten arviointi 

Ilmastonmuutoksen hillintä on pääosassa, kun arvioidaan Leuvannevan hank-

keen vaikutuksia ilmastoon. Lisäksi tarkastellaan hankkeen merkitystä alueelli-

sille ilmastotavoitteille sekä sitä, miten hankkeen on sopeuduttava ilmaston-

muutokseen. 

Tuulivoimahankkeilla on positiivisia vaikutuksia ilmastoon, koska sähkön tuotta-

minen tuulivoimalla ei aiheuta suoria kasvihuonekaasupäästöjä, toisin kuin säh-

kön tuotanto fossiilisilla polttoaineilla. Hankkeella on siten positiivisia vaikutuk-

sia ilmastoon, koska tuulisähkön tuotannolla korvataan fossiilisia sähköntuotan-

totapoja. Vaikutusarvioinnissa lasketaan tuulivoimalla vältetyt päästöt verrat-

tuna fossiilisiin sähköntuotantomuotoihin. Vältetyt päästöt lasketaan viimeisim-

män Energiaviraston jäännösjakauman avulla, joka kuvaa fossiilisen sähkön 

päästöjä suomalaisessa sähköverkossa. 

Hankkeen kielteisiä ilmastovaikutuksia arvioidaan puolestaan laskemalla hank-

keen hiilijalanjälki eli sen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. Laskenta toteu-

tetaan sekä tuulivoimapuistolle että voimajohdolle. Laskennassa on neljä osa-

kokonaisuutta: 

1. Osien ja materiaalien valmistaminen, joka sisältää rakennusvaiheen 

pääasialliset materiaalivirrat ja rakentamisen aikana syntyvien jätteiden 

käsittelyn ja kierrätyksen. 

2. Työmaaliikenne ja -toiminnot rakennusaikana eli energiankulutus 

rakennustyömaalla ja kuljetusten polttoaineenkulutus. 

3. Huolto tuulivoimapuiston toiminta-aikana, erityisesti huoltoon liit-

tyvät merkittävimmät materiaalivirrat, liikenne ja energiankulutus. 

4. Käytöstä poisto: energian- ja polttoaineenkulutus sekä merkittävim-

mät materiaalivirrat jätteenkäsittelyyn ja kierrätykseen. 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 129 

 

Päästövähenemä- ja hiilijalanjälkilaskelmien perusteella arvioidaan hankkeen 

merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteitä, 

joilla hankkeen suoria tai epäsuoria päästöjä voidaan lieventää. Tulokset suh-

teutetaan alueellisiin päästöihin ja ilmastotavoitteisiin. 

YVA-menettelyssä selvitetään, miten hanke voi sopeutua ilmastonmuutokseen. 

Sopeutumisella tarkoitetaan suunnitelmia ja toimenpiteitä, joilla varaudutaan il-

mastonmuutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, kuten tulviin, myrs-

kyihin ja eroosioon. Leuvannevan YVA-selostuksessa pohditaan, mitä sään ääri-

ilmiöitä hankealueella voi ilmetä, mitä vaikutuksia niillä voi olla hankkeelle ja 

miten ne voidaan huomioida. (Hildén ym. 2021) 

Hankkeen rakennusvaiheessa voimaloiden, uuden tiestön ja sähkönsiirron vaa-

timilta alueilta raivataan puustoa, jolloin menetetään metsän hiilinielua. Jat-

kossa menetetään hiilinielun lisäys verrattuna siihen, että puusto olisi jäänyt 

kasvamaan. Vaikutusten arvioinnissa lasketaan näistä aiheutuva menetetty hii-

linielu yhteensä. 

Vaikutuksia ilmanlaatuun tarkastellaan erityisesti hankkeen rakentamisen ja 

käytöstä poiston ajalta, koska liikenne ja maanrakennus aiheuttavat hiukkas-

päästöjä hankealueella ja sen lähistöllä. 

YVA-selostuksessa kuvataan vaikutusten arvioinnin lähtöoletukset, laskentame-

netelmät ja epävarmuudet. Voimajohdon hiilijalanjälki ja metsän hiilinielujen 

menetys lasketaan kahdelle eri reittivaihtoehdolle. 

Arvioinnin suorittaa ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 

 

12 LIIKENNE  

12.1 Nykytila 

Tuulivoimapuiston hankealue  

Hankealueelle ei sijoitu yleisiä teitä. Seuraavassa taulukossa ja kuvien 12-1 ja 

12-2 kartoilla on lueteltu lähimmät yleiset tiet ja niiden keskimääräiset liikenne-

määrät. 

 

Taulukko 12-1. Yleiset tiet hankealueen läheisyydessä ja niiden keskimääräinen liiken-
nemäärä vuorokaudessa vuonna 2020 (Väylävirasto 2022a). 

Tien nimi Sijainti lähimmillään 
Liikennemäärä/vrk 

(raskas liikenne) 

Ruukintie  

(seututie 807) 
n. 1,5 km pohjoiseen 783 (68) 

Karhukankaantie 

(yhdystie 8060) 
Alle 700 m länteen 96 (10) 

Jylhänrannantie  

(yhdystie 18562) 
n. 1,3 km koilliseen 132–300 (11–38) 

Raahentie  

(kantatie 88) 

n. 1,5 km lounaaseen ja 

etelään 
414 (87)  

Ouluntie 

(valtatie 4) 
n. 2,7 km itään 4 539 (669) 
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Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia ei ole tapahtunut vuosina 

2016–2020 hankealueen lähistöllä, vaan lähimmillään Uljuentiellä, Vornan kaak-

koispuolella ja Jyväskyläntiellä (valtatie 4), Mustikkakankaan ympäristössä (Ti-

lastokeskus 2022b). Lähimmät hirvikolarit viime vuosina ovat sattuneet Karhu-

kankaantiellä, talvella 2017–2018 (Suomen riistakeskus 2021). 

Hankealueella sijaitsee useita yksityisteitä. Esimerkiksi hankealueen pohjois-

osassa Kurunnevantie halkaisee hankealueen Kurunkanavan pohjoispuolella, 

ohittaen Kurunnevan lintutornit ja yhdistäen Karhukankaantien ja Jylhänrannan-

tien. Myös Tyngäntie ja Hietaharjuntie alkavat Karhukankaantieltä. Ne halkaise-

vat tuulivoimapuiston hankealueen luoteis-kaakko -suuntaisesti, Tyngäntie kes-

kivaiheilla ja Hietaharjuntie etelämpänä, sijoittuen osaksi Siikajoen enklaaville 

ja jatkaen sieltä aina Viitastenjärvelle. 

Nykyinen hankealueelle tapahtuva liikennöinti on etupäässä metsätalouteen, 

virkistyskäyttöön ja turvetuotantoon liittyvää. 

Hankealueen eteläpuolelle sijoittuva Raahentie (kantatie 88) on osa Suomen 

erikoiskuljetuksille soveltuvaa tieverkostoa ja sitä voidaan käyttää hankkeessa 

voimalaosien kuljetuksiin. Mikäli voimalaosat toimitetaan Ouluun, erikoiskulje-

tukset ovat mahdollisia esimerkiksi Rantsilan tai Pulkkilan kautta Ouluntietä 

(valtatie 4) pitkin, joka on myös erikoiskuljetusreitti. 

Muutoin liikennöinti hankealueelle tapahtunee useasta suunnasta, koska hanke-

alue on hyvin laaja. Eniten käytettäneen Karhukankaantietä ja siitä hankealu-

eelle suuntautuvia yksityisteitä. Hankealueen sisällä käytetään mahdollisuuksien 

mukaan olemassa olevia metsäteitä, kuten Kurunnevantietä, Tynjäntietä, Hie-

taharjuntietä ja Kuusimaantietä. Hankevastaava sopii tiekuntien ja maanomis-

tajien kanssa yksityisteiden käytöstä. 
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Kuva 12-1. Yleiset tiet ja rataverkko hankealueen läheisyydessä (Väylävirasto 2022). 
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Kuva 12-2. Liikennemäärät yleisillä teillä vuonna 2020. Suluissa on esitetty raskaan lii-
kenteen vuorokausiliikennemäärät. (Väylävirasto 2022a)  

 

Sähkönsiirto 

Reittivaihtoehto SVE1 risteää hankealueelta sähköasemalle päin lähtiessä Siika-

latvalla Karhukankaantien (yhdystie 8060) kanssa ja Raahessa Malmitien (kan-

tatie 88), Koivikontien (yksityistie), Korventien (yksityistie), Lumimetsäntien 

(yhdystie 18319) ja Mäntyniementien (yhdystie 18545) kanssa. 

Risteävien teiden liikennemäärät on esitetty taulukossa 12-2. Koivikontietä ja 

Korventietä ei ole esitetty taulukossa, koska yksityisteitä koskevia tietoja ei ole 

saatavilla. 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 133 

 

Taulukko 12-2. SVE1:n kanssa risteävien yleisten teiden liikennemäärät vuonna 2020 
(Väylävirasto 2022a). 

Tien nimi 
Liikennemäärä/vrk 

(raskas liikenne) 

Karhukankaantie (yhdystie 8060, Siikalatva) 96 (10) 

Malmitie (kantatie 88, Raahe) 480 (91) 

Lumimetsäntie (yhdystie 18319, Raahe) 81 (4) 

Mäntyniementie (yhdystie 18545, Raahe) 106 (8) 

 

Reittivaihtoehdot SVE2A ja SVE2B risteävät hankealueelta sähköasemalle päin 

lähtiessä Siikalatvalla Hietaharjuntien (yksityistie), Raahentien (kantatie 88) ja 

Kiimamaantien (yksityistie) kanssa, ja Haapavedellä Pulkkilantien (seututie 800) 

ja Turvetien (yhdystie 18405) kanssa. Lisäksi SVE2B risteää Haapavedellä Ko-

pistontien (yksityistie) kanssa.  

Seuraavassa taulukossa esitetään edellä mainittujen yleisten teiden liikenne-

määrät: 

Taulukko 12-3. SVE2A ja SVE2B kanssa risteävien yleisten teiden liikennemäärät 
vuonna 2020 (Väylävirasto 2022a). 

Tien nimi 
Liikennemäärä/vrk 

(raskas liikenne) 

Raahentie (kantatie 88) 414 (87) 

Pulkkilantie (seututie 800) 1 032 (86) 

Turvetie (yhdystie 18405) 132 (9) 

 

Rautatieliikenne 

Lähin rautatie on Ylivieska-Oulu -rata, joka sijaitsee lähimmillään noin 20 kilo-

metrin etäisyydellä tuulivoimapuiston hankealueen länsipuolella (kuvan 12-1 

vasen ylälaita) ja lähes 12 kilometriä lähimmästä voimajohtovaihtoehdosta län-

teen (Väylävirasto 2022b). 

 

Lentoliikenne 

Leuvannevan hanketta lähin lentoasema on Oulussa, noin 50 kilometriä tuuli-

voimapuiston hankealueelta pohjoiseen. Hankealueen pohjoisosa sijoittuu noin 

kuuden kilometrin matkalta lentoaseman korkeusrajoitusalueelle, jossa lentoes-

teen suurin sallittu korkeus merenpinnasta on 340 metriä (Fintraffic Lennonvar-

mistus Oy 2022) (Kuva 12-3). 

Voimajohtolinjaukset sijoittuvat Oulun lentoasemasta lähimmillään yli 60 kilo-

metrin etäisyydelle. 
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Kuva 12-3. Hankealue ja Oulun lentoaseman korkeusrajoitusalueet. 

 

Lähimmät valvomattomat lentopaikat eli pienlentokentät ovat  

• Haapaveden lentokenttä noin 21 kilometriä tuulivoimapuiston hankealu-

eesta ja noin neljä kilometriä lähimmiltä voimajohtoreiteiltä SVE2A ja 

SVE2B etelään, 

• Kärsämäen lentokenttä noin 35 kilometriä tuulivoimapuiston hankealu-

eesta etelään ja noin 21 kilometriä lähimmiltä voimajohtoreiteiltä SVE2A 

ja SVE2B etelään, ja 

• Oulun Ahmosuon lentokenttä noin 45 kilometriä tuulivoimapuiston han-

kealueesta ja yli 50 kilometriä lähimmältä voimajohtoreitiltä SVE1 poh-

joiseen (Suomen ilmailuliitto 2022). 
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12.2 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimapuiston rakentamisen aikana eri-

tyisesti kiviaines-, betoni- ja tuulivoimalaosien kuljetuksista, koneiden kuljetuk-

sista ja työmaan henkilöliikenteestä. Liikennemäärän kasvulla on vaikutuksia 

liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen.  

Vaikutusarvioinnin lähtökohdaksi kuvataan erityisesti yleisille teille sijoittuvat 

kuljetusreitit samoin kuin hankealueen kunnostettavat ja rakennettavat tiet. 

Tuulivoimapuiston rakentamiseen, toimintaan ja purkamiseen liittyviä kuljetus-

määriä vertaillaan kvantitatiivisesti teiden nykyisiin liikennemääriin. 

Liikenneturvallisuutta tarkastellaan tuulivoima-alueen lähitiestön osalta otta-

malla huomioon liikennemäärien kasvu, tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet 

ja mahdollisesti häiriintyvät kohteet. Myös liikenteestä aiheutuvia välillisiä vai-

kutuksia, kuten melua ja vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan. 

Arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa Liikenneviraston (2012) (nykyisin Väylä-

virasto) ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen. 

 

Voimajohtohankkeen alue 

Liikennevaikutuksia aiheutuu rakentamisen aikana muun muassa voimajohto-

pylväiden perustusten rakentamisesta ja voimajohtorakenteiden kuljetuksista, 

jotka eivät yleensä edellytä erikoiskuljetuksia.  

Voimajohtotyömaa siirtyy maastossa jatkuvasti eteenpäin töiden edistymisen 

myötä. Käytettävät kulkureitit selviävät jatkosuunnittelussa, kun pylväspaikat 

määritellään. Voimajohdon ja teiden risteyskohdissa rakentamisesta voi aiheu-

tua nopeusrajoituksia tai lyhytaikaisia liikennekatkoja. Tiet voidaan suojata esi-

merkiksi johtimia kannattavin telinein. Voimajohtojen käytöstä poistaminen ai-

heuttaa saman tyyppistä liikennöintiä kuin rakentaminen. 

Voimajohdon käytön aikana huoltoliikenne on vähäistä: tarkastus- ja korjaus-

käyntejä tehdään satunnaisesti ja kuntotarkastus joka toinen vuosi, johtoaukeat 

raivataan keskimäärin kuuden vuoden välein ja reunavyöhykkeen puusto käsi-

tellään 10—25 vuoden välein. (Fingrid 2022d) 

Liikennevaikutusten arvioinnissa kartoitetaan, mitä vaikutuksia voimajohdon ra-

kentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen aiheuttamalla liikennöinnillä on lii-

kenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Arviointi tehdään sanallisesti ja 

tarkastelualue rajautuu lähimpiin teihin, jotka voimajohto ylittää tai joita se si-

vuaa. 

Liikennevaikutusten arvioinnin suorittaa useita vastaavanlaisia arviointeja teh-

nyt kokenut asiantuntija. 
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13 MELU JA VÄLKE 

13.1 Nykytila 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueen keskiosassa Tahkonevalla ja ete-

läosan useilla turvetuotantoalueilla melua aiheuttavat touko-syyskuussa turve-

tuotannon työkoneet sekä ympärivuotiset kuljetukset. Maa-ainesluparekisterin 

(SYKE 2021b) mukaan hankealueella ei ole voimassa olevia maa- tai kallioai-

nesten ottolupia, mutta heti hankealueen ulkopuolella (kaakkois- ja pohjoispuo-

lella) on kaksi voimassa olevaa kalliokiviainesten ottolupaa. Ottoalueiden toi-

minnasta voi aiheutua ajoittaista melua hankealueen reunamilla.  

Hankealueen pohjoisosan läpi Kurunnevalle kulkee Rantsilan moottorikelkka-

reitti, josta aiheutuu ajoittaista melua talviaikana. Myös aluetta ympäröivien tai 

halkaisevien teiden liikenteestä aiheutuu ajoittaista, paikallista melua. Liikenne-

määrältään selkeästi suurin tieosuus valtatie 4 kulkee lähimmillään 2,7 km etäi-

syydellä hankealueesta itään, joten sen vaikutus on vähäinen.  

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Metsätalouden töihin, kuten hak-

kuisiin ja kuljetuksiin liittyy ajoittaista, pienimuotoista melua. Hankealueen itä-, 

pohjois- ja länsipuolisilta peltoalueilta voi ajoittain kuulua maatalouskoneiden 

ääniä ja samoille ilmansuunnille keskittyvästä asutuksesta asumiseen liittyviä 

ääniä lähinnä hankealueen reunamilla.  

Edellä mainittujen toimintojen aiheuttama melu ja äänet on luonteeltaan eri-

laista sekä keskenään että tuulivoimameluun verrattuna. 

Hankealue rajautuu itä-kaakkoisreunaltaan noin 14 km matkalta Fingridin Met-

sälinjaan. Nykyiset 400 kV:n voimajohdot aiheuttavat ajoittain ns. koronamelua. 

Korkeajännitteisten johtimien tai eristimien pinnalla esiintyy koronapurkauksia, 

jotka aiheuttavat sirisevää ääntä. Ilmiö on ajoittainen ja sääolosuhteisiin sidon-

nainen, voimakkaimmillaan koronan ääni on kostealla säällä tai talvella, jolloin 

johtimiin muodostuu huurretta. Koronan ääni ei ylitä melun ohjearvoja, mutta 

ääni voidaan kokea voimajohdon välittömässä läheisyydessä häiritsevänä.  

Lisäksi voimajohtorakenteista voi aiheutua tuulen aiheuttamaa ääntä tuulen ra-

vistellessa johdon eri osia.  

 

Voimajohtohankkeen alue 

Voimajohtoreittien läheisyydessä ajoittaista melua aiheutuu turvetuotantoalu-

eilta. Reittivaihtoehdon SVE2 alkupäässä on enemmälti turvetuotantoa, mm. Ki-

vinevan turvetuotantoalue.  

Reittien ympäristössä muita äänilähteitä ovat lähinnä tieliikenne sekä maa- ja 

metsätaloustoiminta.  

Reittivaihtoehto SVE1 sijoittuu noin 6,5 km matkalla Vihanti-Pulkkila voimajoh-

don rinnalle ja reittivaihtoehto SVE2 koko matkalta Fingridin 400 kV Metsälinjan 

rinnalle, joista nykyiselläänkin aiheutuu ajoittaista koronamelua.  

Reitin SVE2 loppuosan läheisyydessä Hietalanperällä on yhteensä neljä voi-

massa olevaa maa- tai kallioainesten ottolupaa (SYKE 2021b), joista voi aiheu-

tua ajoittaista melua reitin ympäristössä.  

Samalla alueella, lähimmillään noin 200 mietriä reitistä länteen sijaitsee Aakon-

vuoren moottoriurheilurata sekä Haapaveden ampumarata. 

Leuvannevan hankkeen alueella ei nykyisellään ole välkevaikutuksia aiheutta-

via tekijöitä. 



   

 
 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 

Leuvannevan tuulivoimahanke  

YVA-ohjelma 

 

 

   Copyright © AFRY Finland Oy  Toukokuu 2022

 137 

 

 

13.2 Vaikutusten arviointi 

13.2.1 Melu 

Tuulivoimapuiston hankealue 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealueella vaikutuksia äänimaisemaan ai-

heutuu rakentamisvaiheen aikana mm. työkoneista ja teiden ja tuulivoimaloiden 

rakentamisesta.  

Toiminnan aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaa-

mista ääntä. Äänen voimakkuuteen vaikuttavat mm. tuulen nopeus, roottorin 

koko sekä lapojen pyörimisnopeus. 

Tuulivoimahankkeen meluvaikutuksia arvioidaan YVA-selostusvaiheessa teke-

mällä melumallinnukset laskennallisin menetelmin ylärajatarkasteluna. Arvioin-

nissa hyödynnetään kansallista ohjetta tuulivoimamelun mallintamiseksi (Ym-

päristöministeriö 2014, 2016). 

Melun leviämislaskennat tehdään SoundPlan -ohjelmistolla vakiomeluvyöhyk-

keiden määrittelemiseksi 3D-digitaalikarttaympäristöön (40–50 dB(A):n vyö-

hykkeet 5 dB:n välein) sekä yksittäisiin reseptoripisteisiin. Mallinnuksessa huo-

mioidaan mahdollinen voimaloiden ja altistuvien kohteiden välisen korkeuseron 

aiheuttama lisäys äänipäästöön. Tarkistus tehdään voimalakohtaisesti. Mallin-

nus tehdään tuulivoimaloiden maksimimäärälle suurimmalla mahdollisella luvi-

tettavalla äänitehotasolla. Laskenta-algoritmina käytetään ISO 9613-2 mukaista 

menettelyä (Ympäristöministeriö 2014). 

Pientaajuisen melun mallinnus tehdään erikseen lähimpiin altistuviin kohteisiin 

ensin arvioimalla pientaajuisen melun osuus talon ulkopuolella, ja sen jälkeen 

arvioimalla sen osuus rakennuksen sisäpuolella. Pientaajuisen melun lasken-

nassa hyödynnetään kansallista ohjetta (Ympäristöministeriö 2014) sekä uusim-

pia kansallisia rakennusten äänierityksen tilastollisia arvoja (Keränen ym. 2017 

ja 2019). 

Mallinnettuja ulkomelun leviämisen laskentatuloksia vertaillaan alueen nykyi-

seen taustamelutilanteeseen sekä tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 

annetun Valtioneuvoston (2015) asetuksen mukaisiin ohjearvoihin. Sisätiloissa 

käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen 545/2015 si-

sältövaatimuksiin pohjautuen asetuksen taajuuspainottamattomia tunnin kes-

kiäänitasoon LAeq, 1h perustuvia pientaajuisen melun toimenpiderajoja.  

Selvityksessä arvioidaan melun vaikutuksia ihmisiin, sekä melun luonnetta suh-

teessa vallitsevaan äänimaisemaan. Selvityksessä tuodaan esiin myös tuulipuis-

tojen meluntorjuntamenetelmiä ja melun vaimennusmahdollisuuksia yksittäis-

ten tuulivoimaloiden osalta. 

Arvioinnin suorittaa meluvaikutuksiin ja -mallinnukseen perehtynyt kokenut asi-

antuntija. 

 

Voimajohtohankkeen alue 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu pääasiassa työkoneista ja 

työmaaliikenteestä. Lisäksi johtimien räjähdeliitosten tekeminen aiheuttaa het-

kellisesti melua. Meluvaikutukset ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, sillä voimajoh-

totyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin. 
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Voimajohtojen käytön aikana voimajohdoista voi ajoittain sopivissa sääolosuh-

teissa aiheutua koronamelua ja voimajohtorakenteista voi aiheutua myös tuulen 

aiheuttamaa ääntä tuulen ravistellessa johdon osia. 

Voimajohdon meluvaikutuksia tarkastellaan saatavilla olevien mittaus- ja tutki-

mustietojen perusteella. Vaikutuksia verrataan valtioneuvoston päätöksen mu-

kaisiin yleisiin melutason ohjearvoihin (Valtioneuvosto 1992). Asumisviihtyvyy-

den lisäksi melutarkastelussa otetaan huomioon myös muun muassa virkistys-

käyttöarvot. Tarkastelualue on voimajohdon välitön lähiympäristö.  

Meluvaikutusten arvioinnista vastaa kokenut asiantuntija. 

 

13.2.2 Välke 

Tuulivoimahankkeessa välkkeellä tarkoitetaan tuulivoimalan lapojen liikkeen ai-

heuttamaa valon ja varjon vaihtelua. Pilvisellä säällä välkettä ei aiheudu. 

Välkkeen vaikutuksia arvioidaan mallintamalla. Mallinnuksessa huomioidaan 

hankealueen sijainti (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika), tuulivoi-

maloiden sijainnit ja mittasuhteet (napakorkeus, roottorin läpimitta, lapapro-

fiili), voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutus ja maaston korkeus-

käyrät.  

Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin ole-

tetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, 

saadaan arvio aiheutuvasta välkkeen teoreettisesta maksimimäärästä. Las-

kentamenetelmä ei huomioi välkkeen määrään vaikuttavia tekijöitä, kuten pilvi-

syyttä ja tuulisuuden vaihtelua. 

Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta mää-

rästä, mallinnetaan myös realistinen arvio. Se ottaa huomioon paikallisen tuu-

lijakauman (mistä ja milloin tuulee) sekä paikalliset auringonpaistehavainnot 

(milloin on aurinkoista ja milloin pilvistä). Tuulijakauma ja auringonpaisteha-

vainnot perustuvat pitkäaikaiseen seurantatietoon. Mallinnuksen tuloksena saa-

daan tieto, millä alueella ja milloin välkettä esiintyisi minuutin tarkkuudella koko 

vuoden aikana. Mallinnuksen tulokset esitetään karttakuvina. 

Tuloksia havainnollistetaan määrittelemällä tarkastelupisteitä eli ns. reseptori-

pisteitä, jotka ovat lähellä tuulivoimaloita sijaitsevia asuin- ja lomarakennuksia. 

Niille lasketaan yksityiskohtaisemmat tulokset välkkeestä. Reseptoripisteiden 

oletetaan olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin joka suunnasta tuleva välke ote-

taan huomioon. Reseptoripisteille esitetään välkkeen määrä taulukkomuodossa, 

sisältäen sekä teoreettiset että realistiset tulokset.  

Välkettä ei aiheudu, jos varjon ja rakennuksen välillä on puustoa. Realistisesta 

arviosta esitetään mallinnus, jossa huomioidaan puusto metsien inventointitie-

tojen mukaan.  

Tuulivoimahankkeen välkemallinnus tehdään voimaloiden napakorkeudelle 200 

metriä ja roottorin halkaisijalle 220 metriä. Arvioinnin suorittaa välkevaikutuk-

siin perehtynyt asiantuntija. 

Välkettä ei aiheudu voimajohdosta, joten sen osalta vaikutusarviointia ei tehdä. 
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14 TALOUS JA ELINKEINOT 

14.1 Nykytila 

Siikalatvan kunta on hieman yli 5 000 asukkaan kunta, jonka työpaikoista yli 

puolet on palvelusektorilla. Myös muissa hankealueen kunnissa palveluala työl-

listää eniten. Siikalatvalla ja Siikajoella alkutuotannon työpaikkojen osuus on 

toiseksi suurin, kun taas Raahessa ja Haapavedellä toiseksi eniten työpaikkoja 

on jalostuksessa.  

Seuraavaan taulukkoon 14-1 on koottu tietoja Leuvannevan hankkeen sijainti-

kuntien työllisyydestä ja elinkeinorakenteesta. (Tilastokeskus 2022a) 

Taulukko 14-1. Työllisyyden avainluvut Siikalatvalla, Siikajoella, Raahessa ja Haapave-
dellä vuonna 2019 (Tilastokeskus 2022a). 

 
Siika-

latva 

Siika-

joki 
Raahe 

Haapa-

vesi 

Väkiluku (vuonna 2020) 5 203 5 034 24 353 6 667 

Työllisiä 1 925 1 827 8 775 2 525 

Työpaikkoja 1 787 1 637 10 056 2 651 

Työpaikkaomavaraisuus  

(työpaikat/työlliset) (%) 
93 90 115 105 

Työpaikat (%) 

• alkutuotannossa 

 

23 

 

21 

 

2 

 

12 

• jalostuksessa 19 19 40 33 

• palveluissa 57 58 56 54 

Työttömiä työvoimasta (%) 11 11 13 9 

 

Seuraavassa esitetään lyhyt kuntakohtainen kuvaus paikallisesta elinkeinora-

kenteesta ja yritystoiminnasta. 

 

Siikalatva 

Siikalatvan suurimmat yritykset kuuluvat Pulkkilan teräsklusteriin ja niistä mer-

kittävimmät ovat teräsputkia valmistava SSAB Europe Oy Pulkkilan tehdas ja 

Teräsmaja Oy. Lihanjalostuksessa ja lihatuotteiden vähittäismyynnissä toimiva 

Kylmänen Food Oy on myös kunnan suurimpia yrityksiä. Merkittäviä toimialoja 

ovat lisäksi turvetuotanto ja mekaaninen puuteollisuus, mutta valtaosa kunnan 

yrityksistä on pk- tai mikroyrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi maa- ja metsä-

taloudessa. (Kangas 2022) 

 

 

 

Siikajoki 
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Siikajoen suurin yksittäinen työnantaja on JMC Engine Oy, joka valmistaa ja 

kokoonpanee Ruukissa osia eri moottorivalmistajien tuotteisiin. Muita merkittä-

viä työnantajia ovat esimerkiksi elintarviketuotannossa toimiva Siikajoen Mylly 

Oy, lastensuojelun palveluja tuottava VillaNuttu Oy, erityistä tukea tarvitsevien 

asumispalveluita tuottava Karentia Oy, hienomekaniikkakoneistukseen erikois-

tunut TeknoComp Oy ja mekaanisen kunnossapidon palveluita tarjoava Arttim 

Oy. (Kemilä 2022) 

 

Raahe 

Raahessa on SSAB Europe Oy:n tehdas, joka on Pohjoismaiden suurin terästeh-

das ja kaupungin suurin työnantaja yli 2 500:lla työntekijällä. Muut merkittä-

vimmät työnantajat ovat Pentti Hämeenaho Oy, joka on terästehtaan tehdas-

palveluun erikoistunut kuljetus- ja konepalveluliike, KW-Component Oy, joka 

toimii puunjalostuksessa ja valmistaa teollisesti puutaloja, sekä nostopalveluita 

tarjoava E. Helaakoski Oy. (Kemilä 2022) 

 

Haapavesi 

Haapaveden merkittävimmät työnantajayritykset ovat Osuuskunta Pohjolan 

Maito ja Valio Oy maidon jatkojalostajana. Muita suuria työnantajia ovat Oy Da-

rekon Ltd (lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmis-

tus) ja suodatinvalmistaja Oy M-Filter Ab. Lisäksi puuteollisuus sahoineen, ra-

kentamisessa ja puukalusteiden teossa ovat isossa roolissa kaupungissa. Myös 

maa- ja metsätaloudella ja niiden suurilla tiloilla on vahva rooli kaupungin elin-

voimassa. (Haapakoski 2022) 

Taulukkoon 14-2 on koottu hankkeen sijaintikunnissa niiden toimialojen toimi-

paikkojen määrä, joihin hankkeella voi olla erityisesti rakentamisvaiheessa työl-

lisyysvaikutuksia (Tilastokeskus 2022c). 

 

Taulukko 14-2. Toimipaikkoja toimialoittain hankkeen sijaintikunnissa (Tilastokeskus 
2022c). 

Toimiala 
Siika-
latva 

Siika-
joki 

Raahe 
Haapa-

vesi 

02 Metsätalous ja puunkorjuu 37 20 28 27 

4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 
22 10 31 10 

 

081 Kiven louhinta, hiekan ja saven 

otto 

- - 4 - 

2361 Betonituotteiden valmistus ra-

kennustarkoituksiin 

- 1 1 1 

773 koneiden ja laitteiden vuokraus 

ja leasing 

1 - 4 2 

 

55 Majoitus 2 4 7 2 
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Toimiala 
Siika-
latva 

Siika-
joki 

Raahe 
Haapa-

vesi 

56 Ravitsemistoiminta 13 10 38 7 

 

Elinkeinotoiminta hankealueella ja sen läheisyydessä 

Tuulivoimapuiston hankealueella harjoitetaan metsätaloutta ja turvetuotantoa. 

Lisäksi alueelle sijoittuu muutamia maa-ainesten ottopaikkoja. (SYKE 2022b) 

Noin 16 kilometriä tuulivoimapuiston hankealueelta kaakkoon ja lähimmillään 

noin 13 kilometrin päässä voimajohdon reittivaihtoehdoista SVE2A ja SVE2B 

itään  Leskelän kylässä on Suomen maantieteellinen keskipiste, Siikalatvan kun-

nan merkittävin nähtävyys. Muutoin kunnan matkailu nojaa luontoharrastami-

seen ja mökkeilyyn, ja Siikalatvan kunnan alueella onkin lähes tuhat vapaa-

ajanasuntoa. Maatila- ja mökkimajoitusta on esimerkiksi hankkeen itäpuolella 

Jylhänrannantiellä Siikajokivarressa, lähimmillään noin 1,8 kilometrin päässä. 

(Siikalatvan kunta 2022b) 

Voimajohdon reittivaihtoehto SVE1 sijoittuu pääosin metsätalousvaltaiselle alu-

eelle. Raahessa reitti sivuaa ja osittain halkoo Lumimetsän ja Törminperän poh-

joispuolen peltoja. 

Voimajohdon reittivaihtoehdot SVE2A ja SVE2B seuraavat Fingridin voimajoh-

toja pohjois-eteläsuuntaisesti Kivinevan turvetuotantoalueen halki, Lahnas-

nevan turvetuotantoaluetta sivuten ja Latvan kylän länsiosan halki, osittain pel-

toja halkoen. Pulkkilantien pohjoispuolella reitit ohittavat Korkattivuoren luon-

topolun ja laavun lähimmillään alle 100 metrin päästä niiden itäpuolelta ja Lep-

piojanperän kylän sen länsipuolelta, lähimmillään vajaa 300 metriä Korkatin 

moottoriradasta itään. Reitillä on kolme voimassa olevaa ottolupaa soralle ja 

hiekalle: Korkattivuori-Rahkovuoren arvokkaan kallioalueen itäpuolella, Lep-

piojanperällä, n. 900 metriä SVE2B-reitistä ja Aakonvuorella, lähimmillään vä-

littömästi SVE2A:n länsipuolella. (SYKE 2022b). 

 

14.2 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisella on monipuolisia vaikutuksia 

talouteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeiden rakentamisesta ja suunnittelusta 

muodostuu välittömiä eli suoria ja välillisiä eli epäsuoria työllisyysvaikutuksia.  

Toimintavaiheessa hankkeet työllistävät esimerkiksi käyttö- ja kunnossapidon 

työntekijöitä. Lisäksi aluetalouteen kohdistuu positiivisia talousvaikutuksia esi-

merkiksi maanvuokrista ja kiinteistöveroista. Toisaalta tuulivoima- ja voimajoh-

tohankkeet saattavat aiheuttaa haittoja muille elinkeinoille, kuten metsätalou-

delle tai luonnon virkistysarvoihin perustuvalle liiketoiminnalle. 

Leuvannevan hankkeen elinkeinovaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään 

alueen elinkeinorakenteen nykytilaa ja arvioidaan talouteen ja elinkeinoihin koh-

distuvia vaikutuksia; esimerkiksi hankkeen välittömiä ja välillisiä työllisyysvai-

kutuksia, paikallisten palveluiden ostoja sekä kuntien lisääntyviä verotuloja. Ar-

vioinnissa kuvataan hankkeen myötä alueella syntyviä työtehtäviä. Vaikutusten 

arvioinnissa huomioidaan myös vaikutukset alueen matkailuun. 

Arvioinnin aineistona hyödynnetään muun muassa tilastoja sekä aiemmin toteu-

tuneista tuulivoimapuisto- ja voimajohtohankkeista saatuja tietoja talous- ja 

työllisyysvaikutuksista. 
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Arvioinnin suorittaa sosiaalisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin perehtynyt asi-

antuntija.  

 

15 LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN  

15.1 Nykytila 

Tuuli, joka on aineeton luonnonvara, mahdollistaa Leuvannevan hankkeen. Lä-

hialueella on myös muita tuulivoimahankkeita. 

Leuvannevan tuulivoimapuiston hankealuetta hyödynnetään etupäässä metsä-

talouteen ja turvetuotantoon. Alueella on myös virkistyskäyttöä, joka perustuu 

erityisesti metsästykseen, lintujen tarkkailuun, marjastukseen ja sienestykseen. 

Leuvannevan hankealueella on käytöstä poistuneita maa-aineksen ottoalueita. 

Lisäksi tuulivoimapuiston hankealueen pohjoisosassa on kaivostoiminnan alku-

vaiheen tutkimuksia varten Finland Gold Resources S. à. r. l:n voimassa oleva 

varausilmoitus ja Geologian tutkimuskeskus on tehnyt isolle osalle koko Leuvan-

nevan hankealueesta malminetsinnän varausilmoitushakemuksen (kuva 15-1). 

(Tukes 2022) 

Sähkönsiirron SVE2-reiteillä on kolme voimassa olevaa ottolupaa soralle ja hie-

kalle (SYKE 2022b). 

 

15.2 Vaikutusten arviointi 

YVA-selostuksessa kuvataan, mitä vaikutuksia Leuvannevan hanke voi aiheuttaa 

luonnonvarojen käytöstä tai käytön estymisestä johtuen.  

Tarkastelussa on esimerkiksi hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutus ylei-

sellä tasolla ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat, jotka tarvitaan tuu-

livoimapuiston ja voimajohdon rakentamiseen.  

Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa selvitetään vaikutuksia luonnonvaroihin 

pohjaavaan virkistyskäyttöön eli metsästykseen, lintujen tarkkailuun ja luon-

nontuotteiden keräilyyn. Elinkeinoihin kohdistuvissa vaikutuksissa kartoitetaan 

hankkeen vaikutuksia esimerkiksi turvetuotantoon ja maa-ainesten ottoon. 
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Kuva 15-1. Hankealueen malminetsintävaraukset ja -luvat (Tukes 2022). 
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16 TURVALLISUUS, VIESTINTÄYHTEYDET JA TUTKAT 

16.1 Vaikutusten arviointi 

Leuvannevan hankkeen turvallisuusriskit jakautuvat rakentamisen ja toiminnan 

aikaisiin riskeihin. Lisäksi käytön loputtua tuulivoimaloiden ja voimajohdon ra-

kenteiden purkaminen voi aiheuttaa samantapaisia riskejä kuin rakentaminen. 

Tuulivoimapuiston rakennusaikana tarkastellaan liikenteen turvallisuusriskejä. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisten turvallisuusriskien tarkastelussa huomi-

oidaan muun muassa tulipaloihin, tuulivoimaloiden rikkoutumiseen ja jään ir-

toamiseen liittyvät riskit.  

Voimajohdon osalta turvallisuusriskit liittyvät lähinnä rakentamisvaiheeseen, 

esimerkiksi poikkeustilanteissa työkoneiden polttoaineiden varastointiin. 

Tarkastelussa huomioidaan, kuinka suuret riskien vaara-alueen ovat ja mitä 

muuta käyttöä niillä alueilla on.  

Arvioinneissa käytetään hyväksi tietoja sekä olemassa olevista tuulivoimapuis-

toista että kirjallisuudesta, ja sen suorittaa turvallisuusvaikutuksiin perehtynyt 

asiantuntija. 

Lisäksi selvitetään hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin eli matkapuhelin- 

ja tv-signaaleihin sekä lentoturvalllisuuteen, puolustusvoimien toimintaan ja 

säätutkiin. 

Hankkeen vaikutuksista viestintäyhteyksiin pyydetään lausuntoja: lausunto-

pyyntö vaikutuksista puhelinsignaaliin lähetetään matkapuhelinoperaattoreille 

ja tv- ja radiolähetyksiin Digita Oy:lle. 

Vaikutuksia lentoturvallisuudelle arvioivat Fintraffic Lennonvarmistus ja Lii-

kenne- ja viestintävirasto Traficom. Hankkeen tuulivoimaloille vaaditaan len-

toestelausunto ja mahdollisesti myös lentoestelupa (katso kappale 4.6).  

Lentoturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimaloihin asennetaan lentoesteva-

lot. Leuvannevan hankkeessa vaadittavat lentoestevalot on kuvattu edellä, kap-

paleen 3.1 taulukossa 3-1.  

Puolustusvoimien hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle ja tä-

hän mennessä puolustusvoimat on lausunut, että Leuvannevan hankkeessa 

hankevastaavan tulee tilata VTT:ltä selvitys hankkeen tutkavaikuksista. Myö-

hemmässä vaiheessa puolustusvoimat arvioi hankkeen vaikutukset kokonaisval-

taisesti sotilasilmailuun, valvonta- ja asejärjestelmiensä suorituskykyyn sekä 

muihin joukkojen ja alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin.  

Tuulivoimapuisto voi aiheuttaa vaikutuksia läheisille säätutkille, jonka vuoksi Il-

matieteen laitokselta pyydetään lausunto. Lähin säätutka sijaitsee kuitenkin 

kaukana, lähes 50 kilometrin päässä tuulivoimapuiston hankealueesta, Utajär-

ven Korkiakankaalla. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistuksen mukaisesti hankkeesta tie-

dotetaan alueen radiolinkkien käyttäjiä eli muun muassa alueen pelastuslaitok-

sia, matkapuhelinoperaattoreita ja sähköyhtiöitä. 

 

17 HANKKEEN PÄÄTTYMINEN 

Tuulivoimapuiston ja voimajohdon elinkaaren päättyminen on kuvattu kappa-

leissa 3.5.6 ja 3.6.3: tuulivoimapuiston käytön päätyttyä tuulivoimalat pure-

taan, voimalaosat kuljetetaan pois alueelta, materiaalit kierrätetään, jätteet toi-

mitetaan käsittelyyn ja hankealue ennallistetaan. Tuulivoimaloiden perustukset 
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voidaan maisemoida tai tarvittaessa poistaa kokonaan tai osittain. Myös sähkö-

asemat ja voimajohto puretaan käytön päätyttyä ja osat kierrätetään mahdolli-

suuksien mukaan. 

YVA-menettelyssä arvioidaan, jääkö hankkeen päätyttyä hankealueelle ja sen 

ympäristöön pysyviä tai pitkäaikaisia merkkejä. Lisäksi arvioidaan tuulivoimara-

kentamiseen ja voimajohtohankkeeseen käytettävien materiaalien kierrätettä-

vyyttä ja jätteiden käsittelyä. 

Arvioinnin toteuttaa kiertotalouden asiantuntija. 

 

18 YHTEISVAIKUTUKSET 

Leuvannevan hankealueen lähiympäristön muut käynnissä ja suunnitteilla olevat 

toiminnot ja hankkeet on kuvattu luvuissa 0 ja 6. Tiedot päivitetään YVA-

selostukseen. Leuvannevan hankkeesta sekä muista toiminnoista ja hankkeista 

aiheutuvia yhteisvaikutuksia tarkastellaan vaikutusarvioinnissa.  

Hankkeen lähivaikutusalueelle on suunnitteilla Taikkonevan, Hukanpalon ja Peu-

ranevan tuulivoimahankkeet, ja lähiympäristössä on muitakin tuulivoimahank-

keita (taulukko 18-1), jonka vuoksi tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusarvi-

oinnin merkitys korostuu. 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti 

maisemavaikutukset sekä Leuvannevan, Taikkonevan, Hukanpalon ja Peura-

nevan osalta melu ja välke. Lisäksi huomioidaan hankkeiden etäisyyksistä riip-

puen yhteisvaikutukset linnustoon ja maankäyttöön.  

Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Fingridin Metsälinja-voima-

johtohanke (400 kV) välittömästi tuulivoimapuiston hankealueen itäpuolella. 

 

Taulukko 18-1. Tuulivoimahankkeet Leuvannevan hankkeen lähialueella. 

Tuulivoimahanke Kunta 
Etäisyys Leuvannevan tuulivoima-
puiston   hankealueesta 

Taikkoneva Siikalatva Välittömästi itäpuolella 

Hukanpalo Siikajoki n. 2 km länteen 

Peuraneva Siikalatva n. 2,5 km länteen 

Piipsanneva Haapavesi n. 15 km etelään 

Tuulikaarto Kärsämäki, 

Siikalatva 

n. 18 km etelään 

 

19 NOLLAVAIHTOEHDON TARKASTELU 

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilan-

netta, jossa tuulivoimapuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta.  

Nollavaihtoehdossa rakentamisen ja toiminnan ympäristövaikutukset eivät to-

teudu, mutta eivät myöskään hankkeen positiiviset vaikutukset esimerkiksi 

aluetalouteen, uusiutuvan energiatuotannon lisäämiseen sekä kasvihuonekaa-

supäästöjen vähentämiseen.  
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YVA-selostuksessa esitetään hankkeen vaikutusalueen ympäristön todennäköi-

nen kehitys, jos hanketta ei toteuteta. 

 

20 HAITTOJEN EHKÄISY, LIEVENTÄMINEN JA 
VAIKUTUSTEN SEURANTA 

YVA-menettelyn ytimessä on pyrkimys ennakoida hankkeen vaikutuksia. Sen 

pohjalta yhtenä tavoitteena on selvittää, miten hankkeesta syntyviä haittoja voi-

taisiin estää ja lieventää.  

Leuvannevan YVA-selostuksessa esitetään mahdollisuuksia ehkäistä tai rajoittaa 

hankkeen haittavaikutuksia. 

YVAa voidaan hyödyntää vielä hankkeen toteuduttua, jos hankkeen tosiasialli-

sista vaikutuksista tehdään seurantaa. Seurannassa voidaan kerätä tietoa siitä, 

ovatko YVA-selostuksessa esitetyt vaikutusarvioinnin tulokset osuneet oikeaan. 

(Pölönen ja Perho 2018) YVA-selostukseen laaditaan ehdotus hankkeen ympä-

ristövaikutusten seurantaohjelmaksi.  
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