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LIITE 1 

Yhteysviranomaisen YVA arviointiohjelmasta 24.5.2022 antaman lausunnon liite, 

Sivakkalehdon tuulipuisto ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvä 400 kV (+110 kV va-

raus) voimajohto -hanke, Kajaani, Sotkamo, KAIELY/647/2021.  

Tässä on esitetty arviointiohjelman kuulemisessa Kainuun ELY-keskukseen saa-

puneiden lausuntojen ja mielipiteen olennaisin sisältö. Tässä julkaistuista lausun-

noista ja mielipiteistä on tietosuojasyistä poistettu yksityishenkilöiden nimi- ja yh-

teystiedot. Lausunnoista ja mielipiteistä on myös poistettu johdantotekstit, joissa 

on referoitu nähtävillä ollutta arviointiohjelmaa. Alkuperäiset versiot on toimitettu 

hankkeesta vastaavan käyttöön. Saapuneet lausunnot ovat seuraavana aakkos-

järjestyksessä. Mielipiteet on esitetty lausuntojen jälkeen. 

Digita Oy 

Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kat-

tava tieto antenni-tv:n vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu kat-

vealuetta. 

Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n 

vastaanottoon ennen kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston takana 

olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yh-

denkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan tuulivoimala voi estää tv-signaa-

lin etenemisen kokonaan.  

Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityska-

navana. Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-tv-vastaanottoihin vaikuttaa se 

tällöin myös vaaratiedotteiden saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. 

Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös 

turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa.  

Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tär-

keää tutkia suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen 

jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten jo 

ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä. 

Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvai-

heessa:  

• hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakun-

nallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai 

poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mah-

dollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen 

suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään 

mennessä; ja 

• tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön ai-

heuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheu-

tuvista kustannuksista. 
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Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - 

HE 221/2013 vp) todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii ti-

lanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. 

Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa -peri-

aatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava 

lähtökohta. 

Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu 

tuulivoimaloiden tv-lähetyksille aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu 

kuuluu häiriöiden aiheuttajalle. Näin ollen tuulivoimahankkeesta vastaavan on esi-

tettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi sekä 

otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 

Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden 

vaikutukset ja vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. 

Tämän lausunnon kohteena oleva tuulivoimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteis-

vaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa. Häiriön poistokeinoja toteutet-

taessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman rakenta-

mishankkeet. 

Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei 

valitettavasti ole alalle syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat 

häiriöt voivat pahimmillaan estää kokonaan antenni-tv-signaalin vastaanoton. Eri-

tyisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja radiolähetysaseman lähistölle si-

joitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa ajautua tilan-

teeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan. 

Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheutta-

mat häiriöt pyritään välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitte-

luvaiheessa tuulivoimaloiden ja verkko-operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei 

näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden kotitalouksien tv-vastaan-

otolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi. Tästä 

on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee 

siten jo kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että 

tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vas-

taanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda selvästi esiin 

myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat 

kuitenkin aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöi-

den poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut 

tuulivoimalat ovat kuitenkin osoittaneet, että tv- lähetysasemien jälkeen rakennetut 

tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa olennaisia häiriöitä tv- vastaanottoon. Mahdollis-

ten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden korjaaminen ei kuulu Digitan velvolli-

suuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi alueella on erittäin tärkeätä, että 

tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheu-

tuvista kustannuksista. 
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Etelä Kajaanin kylät ry 

Tällä hetkellä Etelä-Kajaanin kylien läheisyyteen on suunnitteilla ainakin kaksi tuu-

livoimapuistohanketta: 

1. ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen yhteistyössä suunnittelema Kajaanin Kivi-

kankaan tuulivoimahanke ja 400 kV voimajohto Kajaanin kaupungin etelä-

osaan, lähelle Sonkajärven kunnanrajaa noin 20 km Kajaanin keskustasta ete-

lään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaajamasta pohjoiseen pinta-

alaltaan noin 100 km2 alueelle. Alustava voimalasuunnitelma on tehty enintään 

68 voimalalle, joiden kokonaiskorkeus on noin 300 metriä. 

2. Fortum Power and Heat Oy:n suunnittelema Katajamäen tuulivoimahanke Ka-

jaanin kaupungin alueelle, joka rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan 

(ja maakuntarajaan) noin 8600 hehtaarin alueelle. Hankealueelle on suunnitel-

mana rakentaa enintään 55 uutta tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on noin 

300 metriä. Ko. tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkastel-

tavasta sähkönsiirrosta. 

Etelä Kajaanin Kylät ry toiminta-alueella on noin parisataa taloutta, joissa asuu va-

kituisesti yli 200 asukasta. Kesäaikaan asukkaiden määrä liki kaksinkertaistuu. 

Eteläisen Kajaanin maaseutuasumiseen yhdistetään vahvasti luonto ja ekologinen 

elämäntapa. Luonnonläheisessä asuinympäristössä on tilaa erilaisille luontoon liit-

tyville harrastuksille ja elämyksille. Läheltä löytyvät sieni- ja marjamaat sekä met-

sästys- ja kalastusmahdollisuudet. Maaseudun rauhaa arvostetaan asuinympäris-

tönä. Maaseutu vetää puoleensa erilaisia asukkaita; nuoria, lapsiperheitä, koulu-

tettuja aikuisia ja ikäihmisiä, joista osa on paluumuuttajia. Oma auto, sähköiset 

asiointimahdollisuudet ja toimivat alueelliset palvelut mahdollistavat maalla-asumi-

sen. Viime vuosina Etelä-Kajaanin väestön ikärakenne on kehittynyt myönteisesti, 

sillä lasten, nuorten ja työikäisten osuus on kasvanut. Tälle kehitykselle toivomme 

jatkumoa, jotta kylät pysyvät asuttuina. 

Uusia energiavaihtoehtoja etsitään nykyään jatkuvasti ja tuulivoima on laajentunut 

koko Suomeen ja myös Kainuuseen vähitellen yhtenä varteenotettavana vaihtoeh-

tona korvaamaan fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla. Puhtaamman 

energian lisäksi myönteistä on, että hanke tuo toteutuessaan usein mm. tuulivoi-

marakentamisen kohteena olevalle paikkakunnalle lisää tarpeellisia verotuloja ja 

vaikuttaa alueen työllisyyteen. Tuulivoima on mahdollisesti hyödynnettävissä yri-

tystoiminnassa, myös maaseudun yritystoiminnassa, mikäli alueella tuotettua tuu-

livoimaenergiaa jää paikkakunnalle. 

Tuulivoimaloita on Suomessa tavallisimmin sijoitettu rannikkoalueille ja korkeina 

rakennelmina osa ihmisistä kokee ne sopimattomiksi sisämaan luonnonmaise-

maan. Muutos, vaikka olisikin mahdollisuus, pelottaa ja harmittaa. Tuulivoimaloi-

den aiheuttamista taustaäänistä ja siipien lavoissa vilkkuvista lentoestevaloista ja 

auringon valosta on kerätty tietoa ja tehty tutkimuksia. Tutkittua ja kokemuksista 

kerättyä tietoa saadaan tuulivoimapuistojen vaikutuksista koko ajan lisää, ja sitä 

on tärkeä hyödyntää uusia hankkeita suunniteltaessa. 

Hyvä tiedottaminen hankkeesta on tärkeää. On erittäin hyvä, että maanomistajille 

ja hankealueen läheisyydessä asuville asukkaille ja yhteisöille annetaan mahdolli-



4 

 

suus vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä jo suunnitteluvaiheessa ja näin on myös toi-

mittu. Alueella asuvien asukkaiden, maanomistajien ja yhteisöjen kannanotoilla, 

lausunnoilla ja mielipiteillä on toivottavasti myös vaikutusta lopulliseen tuulivoima-

loiden sijoitteluun ja lukumäärään. 

Sivakkalehdon suunnitteilla oleva tuulivoimahankealue sijoittuu keskiosiltaan Ka-

jaanin ja Sotkamon kuntarajalla osin Terrafamen suunnitellulle laajennusalueelle. 

Sivakkalehdon tuulivoimahankealueen ympäristö on harvaan asuttua ja lähin kylä-

alue on hankealueen länsipuolelle sijoittuva Lahnasjärvi. Lähin vakituinen asuinra-

kennus sijaitsee Lahnasjärvellä noin 1,5 km etäisyydellä alustavista voimalapai-

koista VE1 -vaihtoehdossa ja VE2 -vaihtoehdon osalta lähin vakituinen asuinra-

kennus sijaitsee tuulivoimahankealueen kaakkoispuolella Sirviönlehdossa noin 1,5 

km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista. Lähin loma-asuinrakennus sijaitsee 

molemmissa vaihtoehdoissa Lahnasjärvellä noin 1,5–1,6 km etäisyydellä alusta-

vista voimalapaikoista. Lähin vakituinen asuinrakennus voimajohtoreitillä sijaitsee 

Mainuan kyläalueella noin 0,1 km etäisyydellä. 

Suunniteltu Sivakkalehdon tuulivoimahankealue ja voimajohtoreitit ovat tällä het-

kellä pääosin metsätalouskäytössä ja alueelle sijoittuu Metsähallituksen hallin-

nassa olevia hirvenmetsästys- ja pienriista-alueita. Hankealuetta käytetään aktiivi-

sesti virkistyskäyttöön, kuten marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun ja metsäs-

tykseen, kuten myös arviointiohjelmassa todetaan. Vaikka esimerkiksi alueen vä-

littömässä läheisyydessä sijaitseva Lahnasjärven kylä on harvaan asuttua aluetta, 

niin alueella asuu myös nuoria aikuisia, jotka ovat jääneet jatkamaan alueella yri-

tystoimintaa ja rohkaistuneet uudisrakentamisesta. 

Kyläyhdistyksenä haluamme ilmaista huolemme niiden asukkaiden puolesta, jotka 

asuvat 1,5 km:n säteellä lähimmistä tuulivoimaloista. Vaikka konkreettista ja tie-

teellisesti todistettua näyttöä ei olisi tuulivoimaloiden haitoista ihmisen terveydelle, 

on kuitenkin mahdollista, että haittoja aiheutuu. Maisema muuttuu ja meluhaittaa 

kokee jo nykyisin osa Terrafamen kaivosalueen läheisyydessä asuvista asuk-

kaista. Asuinviihtyvyys huononee näin entisestään alueilla, jotka tulevat alle 2 km 

päähän voimaloista. Miten ne ihmiset huomioidaan, jotka eivät voi viihtyvyyden ta-

kia asua enää tulevan voimala-alueen läheisyydessä. Miten tuulivoimalat tulevat 

vaikuttamaan kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoon? 

Arviointiohjelman mukaan liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan 

pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä myös tarvittaessa parantaen. 

Vaikka hankealueelle on kattavasti tieverkostoa, kylätiet ovat paikoin suhteellisen 

heikossa kunnossa, erityisesti Lahnasjärventie, joka on lisäksi mutkainen ja mäki-

nen. Läpiajoliikennettä on muutenkin tiestön kuntoon nähden paljon ja rekkalii-

kenne metsänhakkuu- ja turvetuotantoalueille pahentavat tilannetta entisestään. 

Tiestön hoito vaihtelee vuosittain urakoitsijan mukaan ja tienkäyttäjän linjaan jou-

tuu olemaan yhteydessä useita kertoja, etenkin talvisaikaan. Olemme huolis-

samme liikenteen lisääntymisestä kyläteillä ja viitostiellä rakentamisen aikana. Tur-

vallisuus teillä tulisi huomioida liikenteen lisääntyvän kuormituksen takia sujuvan 

liikenteen ja onnettomuuksien välttämiseksi hyvin etukäteen. 

Myös muut alueen läheisyyteen suunnitteilla olevat tuulivoimapuistohankkeet tulee 

ottaa huomioon arviointisuunnitelmassa esitettyä paremmin. Tuulipuistojen ja nii-

hin liittyvien voimajohtojen yhteisvaikutusten selvittelyn tulee olla perusteellista, jos 
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tähän mennessä esitettyjen suunnitelmien mukaan toista sataa myllyä rakenne-

taan Etelä - Kajaanin alueelle. Suunnitelmissa olevista myllyistä osa tulee liian lä-

helle asutusta ja on erittäin tärkeää, että jonkinlaiset vähimmäisetäisyydet (5-10 

km) toteutuvat erityisesti vakituiseen asutukseen nähden. 

Esitämme vaihtoehtoa VE1 eli 54 voimalaa, vähennettynä kaikki asutuksen lähelle 

tulevat voimalat (15) tai vaihtoehtoisesti VE0 eli hanketta ei toteuteta.  Voimajoh-

dolle asutuksen kannalta huonoin vaihtoehto on SVE1 ja toteutuessaan parhain 

SVE4. 

Fingrid Oyj 

Liityntävaihtoehdot vastaavat keskusteluja Fingridin kanssa. Yhteistyö ratkaisujen 

tarkentamiseksi jatkuu hankkeesta vastaavan ja Fingridin kesken. Fingrid suunnit-

telee myös uutta sähköasemaa Vuolijoen nykyisen sähköaseman läheisyyteen 

palvelemaan alueen tuulivoimatuotannon tarpeita.  

Tuleviin kantaverkon vahvistuksiin on hyvä varautua. Tuulivoimahankkeen säh-

könsiirtoreittejä suunniteltaessa samaan johtokäytävään niiden kanssa olisi tar-

peen tehdä myös Fingridin 400 kV voimajohdon mahdollistava tilavaraus (noin 34 

metrin lisäalue), joka otetaan huomioon tuulivoimaloiden sijoituksessa ja etäisyys-

vaatimuksissa. 

Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää 

erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta. Lausumme mielellämme jatkossa 

hankkeen eri vaiheista, tietojen ja ratkaisun tarkentuessa. Pyydämme lähettämään 

meille tietoa hankkeen etenemisestä. 

Ilmatieteen laitos 

Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Sivakkalehdon tuulivoimapuiston ympä-

ristövaikutusten arviointiohjelmaan, koska alue on yli 20 km päässä lähimmästä 

laitoksen säätutkasta 

Kainuun liitto 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu kattavasti ja siitä käy ilmi hanke-

alueen nykytila ja arvioitavat vaikutukset. 

Arviointiohjelman 2.2.2 Maakunnalliset tavoitteet -kohdassa tuodaan esille Kai-

nuun maakuntaohjelma 2018-2021 (Kainuu-ohjelma). Kainuun liitto tuo esille tar-

kennuksena, että Kainuussa on laadittu tämän jälkeen uusi Kainuu-ohjelma, joka 

on hyväksytty maakuntavaltuustossa 22.12.2021. Se sisältää maakuntastrategian 

sekä maakuntaohjelman 2022-2025. 
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Kainuussa voimassa olevat viisi maakuntakaavaa on lueteltu hyvin ohjelmassa. 

Kainuun liitto toteaa, että Kainuun maakuntakaavoituksessa annetut koko maa-

kuntakaava-alueen käsittävät yleiset suunnittelumääräykset koskevat Sivakkaleh-

don hankealuetta. 

Hankevaihtoehto VE1 sijaitsee osin voimassa olevassa Kainuun vaihemaakunta-

kaavassa 2030 osoitetulla kaivosmineraalialueella, ek-m. Osa-aluemerkinnällä ek-

m osoitetaan alueita, joilla on todettu olevan merkittäviä ja/tai hyödyntämiskelpoi-

sia malmi- ja mineraaliesiintymiä. Näillä alueilla kaivostoiminta on tulevaisuudessa 

todennäköistä. Maakuntakaavassa osoitetulla kaivosmineraalialueella on toteu-

tettu YVA-menettely koskien Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivospiirin 

laajennusta. YVA-yhteysviranomainen on antanut kaivoshankkeesta perustellun 

päätelmän 21.2.2022. Kainuun maakuntavaltuuston 22.12.2021 (§ 41) hyväksy-

män Kainuu-ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan Kainuussa turvataan 

uusien kaivoshankkeiden käynnistyminen silloin, kun ympäristö- ja vastuullisuus-

kriteerit toteutuvat ja kaivosalueen kunnan haluavat kaivoksen. Kainuun liitto pitää 

tärkeänä, että maakuntakaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pyritään 

turvaamaan olemassa olevan kaivostoiminnan toiminta- ja kehittymisedellytykset 

yhteensovittaen nämä toiminnot uuden tuulivoimarakentamisen kanssa. 

Hankealue sijoittuu osittain Kainuun voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan 

tuulivoimaloiden alueelle Sivakkalehto tv-12 (osa-aluemerkintä). Kainuun maakun-

tavaltuusto on käynnistänyt 17.6.2019 (§ 10) vaihemaakuntakaavan laatimisen 

voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakun-

takaavan tarkistaminen on edennyt luonnosvaiheeseen ja Kainuun maakuntahalli-

tus on asettanut Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen jul-

kisesti nähtäville 22.12.2021-31.1.2022 väliseksi ajaksi ja pyytänyt siitä lausuntoja. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksessa on esitetty Sivak-

kalehdon alue (tv-26) voimassa olevaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa laa-

jempana. YVA-ohjelmassa esitetty hankevaihtoehto VE2 sijoittuu tuulivoimamaa-

kuntakaavan 2035 kaavaluonnoksessa esitetylle tuulivoimaloiden alueelle ja han-

kevaihto VE1 on laajempi kuin tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnok-

sessa esitetty alue. 

YVA-ohjelman mukaan hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein 

ja ilmajohdoilla. Alue liitettäisiin sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan 

uudella 400 kV voimajohdolla, jonka pituus on 55 km. Voimajohdolle tutkitaan nel-

jää eri reittivaihtoehtoa. Sähkönsiirron maakuntakaavallisia edellytyksiä on mah-

dollista arvioida käynnissä olevan tuulivoimamaakuntakaan tarkistamisen yhtey-

dessä yhteensovittaen ja huomioiden myös muut alueen maankäyttömuodot ja -

tarpeet maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisellä tarkkuustasolla. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asema-

kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue ja sen rajaus täsmentyvät kuntakaa-

vassa tarkempien selvitysten perusteella. Maakuntakaavassa osoitettujen tuuli-

voima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa 

muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät 

vaarannu. Tällaisessa tapauksessa kyseessä on hyväksyttävä eroavaisuus maa-
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kuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava sa-

massa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävä 

eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu 

sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyt-

tävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaat-

teista poikkeamista, eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijain-

tipaikasta poikkeamista. Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa 

oleva eli maakuntakaavan vastainen kaavaratkaisu ei ole mahdollinen ilman maa-

kuntakaavan muuttamista. Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa 

maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakuntakaavan täsmentyminen 

tai hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta.  

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa YVA-ohjelmasta 

Kainuun museo 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa aluetta tarkastellaan kattavasti eri näkö-

kulmista. Sotkamon kunnan alueelta on valmistunut kulttuuriympäristöohjelma 

vuonna 2008 ja sitä on käytetty arviointiohjelmassa lähdeaineistona. Arviointiohjel-

massa on kuvassa 5-13 sijoitettu kartalle tuulipuistoalueen ympärillä sijaitsevia 

kulttuuriympäristön arvokohteita. Ne on myös luetteloitu arviointiohjelman kappa-

leessa 5.3.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvotetut alueet (s. 59-60). Luette-

losta ja kartalta puuttuu kuitenkin Sotkamon kulttuuriympäristöohjelmassa mainittu 

kohde 14.24 Puhakan laitumet, Tuhkakylä. Kohde sijaitsee noin yhden kilometrin 

päässä hankealueen läntisen osan pohjoispuolella ja kohde on kuvailtu valtakun-

nallisesti edustavaksi perinnemaisemaksi. Kohde on lisättävä YVA-ohjelmaan ja 

hankkeen vaikutukset kohteeseen tulee arvioida hankkeessa tehtävässä mai-

sema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä. 

Kajaanin kaupungin eteläosista ei ole laadittu kulttuuriympäristöohjelmaa eikä alu-

een rakennettua kulttuuriperintöä ole inventoitu. Sivakkalehdon tuulipuiston koillis-

puolella varsin lähellä hankealuetta on Lahnasjärven kylä, jonka rakennukset, pi-

hapiirit ja viljelymaisemat on syytä kartoittaa ja arvioida niiden kulttuuriympäristöl-

liset arvot. Tämä on tehtävä myös siksi, että hankealueen voimajohtoreittien vaih-

toehdoista kaksi kulkee Lahnasjärven kylän kautta. Sivakkalehdon tuulipuiston län-

sipuolelle on suunnitteilla Kivikankaan tuulivoimapuisto, kuten arviointiohjelmassa 

on todettu (s. 13-14). Kahden alueen yhteisvaikutuksia on arvioitava erityisesti 

Lahnasjärven kylän osalta. Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä 

kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suo-

men muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Muinaisjäännökset tulee 

huomioida rakentamisvaiheen lisäksi myös tuulivoimaloiden ja voimajohdon 

huolto- ja kunnostustöissä tuulivoimapuiston toiminta-aikana. 

Hanke-alueen kaikki ennestään tunnetut muinaisjäännöskohteet on inventoitu 

vuonna 2015 ja 2020 ja yksi kohde on tarkastettu arkeologin toimesta vuonna 

2020. Tästä huolimatta sieltä löytyy vielä kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muita kult-

tuuriperintökohteita, joita ei ole lisätty muinaisjäännösrekisteriin. Nämä pitää tar-

kastaa maastossa arkeologin toimesta. Kainuun Museo katsoo, että tuulivoima-

hankealueella ja vaihtoehtoisilla voimajohtoreiteillä on tarpeen tehdä jo suunniteltu 
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arkeologinen inventointi, jolloin tieto alueen muinaisjäännöksistä tarkentuu ja ne 

saadaan mahdollisuuksien mukaan rajattua. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, 

maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. Mikäli hankealue muuttuu, tarvitaan täy-

dennysinventointi. 

Kainuun sote kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto 

Arviointiohjelmassa on riittävästi esitetty arvioitavat ympäristövaikutukset sekä laa-

dittavat selvitykset. Arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia myös vähentää 

hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja arviointiselos-

tukseen tullaan esittämään mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoi-

menpiteet. Arviointiohjelmassa esitetty YVA-selostukseen laadittava ehdotus 

hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelmasta on erittäin hyvä ja varteen-

otettava toimenpide terveydensuojelun näkökulmasta katsottuna. Terveydensuo-

jeluviranomainen toteaa, että tärkeät ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset, 

jotka tarkentunevat suunnittelun edetessä, tulee esittää kattavasti arviointiselos-

tuksessa. 

Melu- ja välkevaikutukset ovat yleisimmät tuulivoimaloiden vaikutukset, jotka koe-

taan ihmisten terveyteen vaikuttavina tekijöinä. Tuulivoimaloiden valojen käyttö ja 

käyttäytyminen tulee edellyttää sellaiseksi, että ihmisten terveyteen mahdollisesti 

vaikuttavat tekijät, kuten esim. vilkkuvat valot, minimoidaan käytettäväksi vain sil-

loin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi lentoliikenteen vuoksi. Voimaloiden ai-

heuttamaan meluun vaikuttaa oleellisesti niiden koko sekä melun leviämiseen pai-

kalliset olosuhteet, mm. maaston muodot (korkeuserot), kasvillisuus, vesistöjen lä-

heisyys, sääolot ym. Tuulivoimalan tuottaman äänen ominaisuudet, kuten voimak-

kuus, taajuus ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuulivoimaloiden lukumäärästä, niiden 

etäisyyksistä toisiinsa sekä tuulennopeudesta. Melu- ja välkevaikutukset tulee ot-

taa huomioon vaikutuksia arvioitaessa ja varsinkin mikäli tuulivoimaloiden koko 

(teho, korkeus ym.) tulee muuttumaan aiemmin selvitetyistä. Arviointiselostuk-

sessa tulee melumallinnuksen tulokset esittää havainnollisesti karttapohjalla siten, 

että häiriintyvät kohteet on myös merkitty selkeästi näkyviin. Terveydensuojeluvi-

ranomainen muistuttaa, että hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on nou-

datettava melun ohje- ja tavoitearvoja (Vna 1107/2015, STMa 545/2015). 

On erittäin tärkeää, että suunnitteluvaiheessa tuulivoimamelun mallinnus on luo-

tettavaa, ja tuotantovaiheessa on suositeltavaa seurata toteutuvia äänenpaineta-

soja sekä lähialueiden asukkaiden kokemuksia. Mikäli tuulivoimaloiden sijoitus-

paikkoja muutetaan mallinnuksessa esitetystä, tulee mallinnus tehdä uudelleen. 

Tuulivoimamelun tapauksessa keskeisin käytettävä meluntorjuntakeino on riittävä 

etäisyys voimalan ja asutuksen välillä, joka tässä suunnitelmassa ei näyttäisi to-

teutuvan. Myös yhteisvaikutukset Terrafamen toiminnan ja tuulivoimaloiden ai-

heuttaman melun osalta on esitettävä selkeästi arviointiselostuksessa. 

Raskaan liikenteen osuus tulee kasvamaan huomattavasti lähialueilla tuulivoima-

puiston rakentamisaikana. Liikennevaikutukset tulee arvioida riittävällä tasolla huo-

mioiden melu-, tärinä- ja pölyvaikutukset tienvarren asutukselle varsinkin päällys-

tämättömien teiden osalta. Myös vaikutusten lieventämiskeinot on huomioitava, 

esimerkkinä pölynsidonta. 
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Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää lähtökohtaisesti teiden, perustusten ja 

muun infran rakentamiseen runsaasti maa- ja kiviaineksia ja niiden tarve on 

yleensä hankkeen toteuttamisen alussa. Selostukseen tulee arvioida vaikutukset 

lähiasutukseen, mikäli maa-ainesten otto/louhinta tapahtuu hankealueella, joka li-

sää mm. melu- ja tärinävaikutuksia sekä mahdollista pölyämistä.  

Liikennevaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon yhteisvaikutukset Terrafa-

men liikennevaikutusten kanssa Tuhkalantiellä (870) ja Lahnasjärventiellä (8714). 

Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että samanaikaisesti toteutetta-

vassa kaavoituksessa ja tuulivoima-alueiden suunnittelussa tarkastellaan huolelli-

sesti ihmisten elinympäristöön sekä terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaiku-

tuksia. Tuulivoima-aluevarausten yhteisvaikutukset tulee selvittää myös terveys-

vaikutusten osalta. Vaikutusalueen laajuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 

osalta tulee laajentaa riittävän kauas, kun otetaan huomioon muiden hankkeiden 

läheisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. Asukaskyselyssä on otettava huomioon 

myös muualla asuvat kiinteistönomistajat. 

Tuulivoimaan liittyvät vaikutukset koetaan asukkaiden toimesta aina merkittäviksi, 

vaikka haitallisia vaikutuksia pyritään hallitsemaan ja lieventämään. Yleisesti ot-

taen vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että terveysvaikutuksia voi syntyä, 

vaikka mittaustulokset ja mallinnukset osoittavat ohje- tai raja-arvojen vähäisen 

alittumisen. 

Muutoin ei terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa arviointiohjel-

maan. 

Kajaanin kaupunginhallitus 

Kajaanin valmisteilla olevassa tuulivoimastrategiassa tullaan määrittämään suoja-

etäisyydet herkille kohteille, kuten asutus, matkailu, luontokohteet ja vesistöt, jotka 

tulee ottaa huomioon voimalapaikkojen ja voimalinjan sijoitusten suunnittelussa 

sekä vaikutusten arvioinnissa. Strategiassa määritellään, millä ehdoilla tuulivoimaa 

Kajaanin alueelle rakennetaan ja missä laajuudessa. 

Kajaanin tuulivoimastrategian yhteydessä tehdyssä asukaskyselyn vastauksissa 

mainittiin metsäalueiden käyttämistä mm. marjastukseen, sienestykseen, metsäs-

tykseen, kalastukseen, luonnon tarkkailuun sekä muuhun virkistyskäyttöön. Ra-

kentamisen aiheuttama metsäalueiden pirstoutuminen mainittiin myös. Näihin koh-

distuvat vaikutukset tulee ottaa huomioon hankkeen arvioinneissa. 

Arviointiohjelmassa on esitetty lähialueen yleis- ja asemakaavat. Hanke rajautuu 

voimassa olevaan Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Sopin osayleiskaavaan. Esitetyt voima-

johtolinjavaihtoehdot SVE1-SVE3 on sijoitettu osittain em. osayleiskaavan alu-

eelle. Kajaanin kaupunki ei pidä kannatettavana esitettyjä voimajohtolinjoja erityi-

sesti kaavassa esitetyille tai välittömässä läheisyydessä sijaitseville matkailupal-

velujen alueelle (RM-1), loma-asuntoalueelle (RA2-2) tai maa- ja metsätalousval-

taiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja alueelle, jolla ympäristö säily-

tetään ja hoidetaan luonnonmukaisena (MY/slm). Erityisesti MY-alueen luontoar-

vot voivat heikentyä voimajohdon sijoittamisesta, eikä kyseinen maankäyttö näistä 
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syistä ole suositeltavaa alueelle. Voimajohtojen vaikutukset tulee arvioida kysei-

sellä alueella. Lisäksi alueelle on osoitettu maa-ainesten ottoalue, joka on merkitty 

turvetuotantoalueeksi (EO/tu). Ko. osayleiskaavassa ei ole osoitettu voimajohtolin-

jaa, joten voimajohdon sijoittaminen alueelle vaatisi kaavamuutoksen. Valittujen 

voimajohtojen reittivaihtoehtojen perustelut tulee tuoda selvästi esille. Lisäksi tulisi 

harkita muita vaihtoehtoisia reittilinjauksia ja arvioida näiden vaikutuksia. Mikäli on 

perusteltua, uusi voimajohto hankealueen läheisyydessä tulisi sijoittaa ensisijai-

sesti suunnitellulle hankealueelle. Voimalinjavaihtoehtojen SVE1-SVE3 läheisyy-

teen sijoittuu lukuisia vakituisessa asuin- tai vapaa-ajankäytössä olevia rakennuk-

sia, kuten Lahnasjärven kylä. Kajaanin kaupunki esittää, että tuulipuiston kaakkois-

reunalle suunniteltu sähköasema ja siitä lähtevä voimajohto sijoitetaan lähemmäs 

hankealueen pohjoisrajaa ja alueen sähkönsiirrossa hyödynnetään enemmän 

maakaapeleita tai voimajohdot sijoitetaan alueen keski- tai itäosaan. Näin asutus 

jää etäämmälle ja uusien voimajohtolinjojen tarve vähenee sekä uuden voimajoh-

don pituus lyhenee. 

Voimajohtoreittien sijoittelussa tulee ottaa huomioon voimajohtojen turvaetäisyyk-

sien lisäksi maisemavaikutukset sekä voimajohtojen vaikutukset ihmisten tervey-

teen ja viihtyvyyteen. Lisäksi uusien voimajohtojen rakentamisessa tulee selvittää 

yhteispylväiden käytön mahdollisuutta. Vaikutukset tulee selvittää erikseen hank-

keen oman voimajohdon ja sen aiheuttaman johtoalueen leventämisen sekä yh-

teispylväiden käytön osalta. 

Tuulivoimapuiston ihmisten terveysvaikutuksiin kohdistuvista vaikutuksista arvioin-

tia on suunniteltu tehtävän tuulivoimaloiden melun ja välkkeen osalta. Tuulivoi-

maosayleiskaavojen kaavarajauksen lähtökohtana on Kajaanissa pidetty 40 dB: n 

melualuetta, mikä on suositeltavaa huomioida hankkeen suunnittelussa. Hanke-

suunnitelmassa esitetty voimalan 1,5 km vähimmäisetäisyys lähimpään asutuk-

seen ei ole esimerkiksi meluvaikutusten osalta riittävä. YVA-ohjelmassa ohjearvoja 

ylittäviä meluvaikutuksia oletetaan olevan 2-3 km etäisyydelle. Meluvaikutuksia tu-

lee tarkastella vähintään 5 km etäisyydelle, mutta vaikutusalueen etäisyys tulee 

tarkentaa melumallinnuksen tulosten perusteella. Yhteisvaikutuksia arvioitaessa 

tulee melumallinnuksessa ottaa huomioon paitsi muiden tuulivoimahankkeiden, 

myös Terrafamen toiminnasta aiheutuva melu. 

Välkevaikutuksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti myös kauempaa kuin YVA- 

ohjelmassa esitetyn noin 3 km etäisyydellä, varsinkin avoimilla tai korkeammilla 

alueilla. Voimajohtojen osalta tulee lisäksi selvittää koronamelun sekä sähkö- ja 

magneettikenttien terveysvaikutukset. 

Voimajohtojen, hankealueen sisällä ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitse-

vien rakennusten osalta on tuotava esille niiden käyttö ja esitettävä ne osana arvi-

ointia. Lisäksi tulee täydentää Kajaanin paikalliset kulttuuriympäristökohteet hank-

keen vaikutusalueelta.  

Voimaloiden ja voimajohtolinjojen rakentamisessa ja kuljetusliikenteessä syntyvien 

melu-, tärinä-, pöly- ja ilmapäästöjen vaikutukset tulee arvioida ja selvittää lähim-

pien asuinpaikkojen sekä herkkien luontokohteiden osalta. Kuljetusliikenteen vai-

kutuksia alueen tiestön kuntoon ja käytettävyyteen sekä liikenneturvallisuuteen tu-

lee arvioida varsinkin kylä- ja metsäteillä sekä kylien ja taajamien läpi ajettaessa. 
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Liikenteen osalta tulee arvioida hankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-

hankkeiden ja Terrafamen kaivosalueen kuljetusliikenteen osalta. 

Luontoon kohdistuvissa vaikutuksissa arvioitavat kohteet (kasvit, linnut, muut eläi-

met, suojelukohteet ja -alueet) on YVA-ohjelmassa hyvin tunnistettu ja vaikutusten 

arvioinneissa käytetyt menetelmät kattavasti kuvattu. Vaikutusten arvioinneissa tu-

lee ottaa huomioon melun ja välkkeen vaikutukset linnustoon ja eläimiin, elin-, 

pesä- ja ruokailupaikkojen menetys, roottorien lapojen vaikutukset linnuille, suoje-

luarvojen menetys sekä vaikutukset ekosysteemien toiminnalle. Eläimistöön koh-

distuvissa vaikutuksissa on tarkasteltava erityisesti alueella esiintyvien direktiivila-

jien liito-oravan, suden ja ahman sekä metsäpeuran elinympäristöön kohdistuvia 

vaikutuksia. Lisäksi tulee selvittää niin voimala-alueen kuin voimajohdon aiheutta-

mat estevaikutukset eläimille, erityisesti liito-oravan sekä suojakasvillisuutta tarvit-

sevien eläinten liikkumiselle. Suojeltujen lajien osalta yksityiskohtaisemmat selvi-

tykset tulee olla salassa pidettäviä.  

Tuulivoimaloiden palo- ja onnettomuusriskien osalta tulee laatia riskienhallinta- ja 

seurantasuunnitelma sekä arvioida myös mahdollisten metsäpalojen aiheuttamat 

kustannukset kiinteistöjen omistajille. Myös haittojen kompensaatiomahdollisuuk-

sia tulee selvittää. Asuntojen ja kiinteistöjen arvon aleneminen tulee arvottaa ja 

arvioida hankkeen taloudellisissa vaikutuksissa. 

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 

Hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi on YVA-ohjelmassa alustavasti tunnis-

tettu ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista melu- ja varjostusvaikutukset, maisema-

vaikutukset ja vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, luontoon kohdistu-

vista vaikutuksista linnustovaikutukset, vaikutukset suurpetoihin ja vaikutukset Na-

tura 2000- ja muille suojelualueille, sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset.  

Valmisteilla olevassa Kajaanin tuulivoimastrategiassa tullaan määrittämään suoja-

etäisyydet herkille kohteille, kuten asutus, luontokohteet ja -alueet, muinaismuisto-

kohteet ja -alueet sekä vesistöt, jotka tulee ottaa huomioon voimalapaikkojen ja 

voimajohtolinjan sijoituksen suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnissa. 

Tuulivoimapuiston ihmisten terveysvaikutuksiin kohdistuvista vaikutuksista arvioin-

tia on suunniteltu tehtävän tuulivoimaloiden melun ja välkkeen osalta. Hankesuun-

nitelmassa esitetty voimalan 1,5 km vähimmäisetäisyys lähimpään asutukseen ei 

ole esimerkiksi meluvaikutusten osalta riittävä. YVA-ohjelmassa ohjearvoja ylittä-

viä meluvaikutuksia oletetaan olevan 2-3 km etäisyydelle. Meluvaikutuksia tulee 

tarkastella vähintään 5 km etäisyydelle, mutta vaikutusalueen etäisyys tulee tar-

kentaa melumallinnuksen tulosten perusteella. Yhteisvaikutuksia arvioitaessa tu-

lee melumallinnuksessa ottaa huomioon paitsi muiden tuulivoimahankkeiden,

myös Terrafamen toiminnasta aiheutuva melu. 

Välkevaikutuksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti myös kauempaa kuin YVA- 

ohjelmassa esitetyn noin 3 km etäisyydelle, varsinkin avoimilla tai korkeammilla 

alueilla. Voimajohtojen osalta tulee lisäksi selvittää koronamelun sekä sähkö- ja 

magneettikenttien terveysvaikutukset. 



12 

 

Voimaloiden ja sähkölinjojen rakentamisessa ja kuljetusliikenteessä synty-

vien melu-, tärinä-, pöly- ja ilmapäästöjen vaikutukset tulee arvioida ja selvittää lä-

himpien asuinpaikkojen sekä herkkien luontokohteiden osalta. Kuljetusliikenteen 

vaikutuksia alueen tiestön kuntoon ja käytettävyyteen sekä liikenneturvallisuuteen 

tulee arvioida varsinkin kylä- ja metsäteillä sekä kylien ja taajamien läpi ajettaessa. 

Liikenteen osalta tulee arvioida hankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-

hankkeiden ja Terrafamen kaivosalueen kuljetusliikenteen osalta. 

Luontoon kohdistuvissa vaikutuksissa arvioitavat kohteet (kasvit, linnut, muut eläi-

met, suojelukohteet ja -alueet) on YVA-ohjelmassa hyvin tunnistettu ja vaikutus-

ten arvioinneissa käytetyt menetelmät kattavasti kuvattu. Vaikutusten arvioin-

neissa tulee ottaa huomioon melun ja välkkeen vaikutukset linnustoon ja eläimiin, 

elin-, pesä- ja ruokailupaikkojen menetys, roottorien lapojen vaikutukset linnuille, 

suojeluarvojen menetys sekä vaikutukset ekosysteemien toiminnalle. Eläimistöön 

kohdistuvissa vaikutuksissa on tarkasteltava erityisesti alueella esiintyvien direktii-

vilajien liito-oravan, suden ja ahman sekä metsäpeuran elinympäristöön kohdistu-

via vaikutuksia. Lisäksi tulee selvittää niin voimala-alueen kuin voimajohdon ai-

heuttamat estevaikutukset eläimille, erityisesti liito-oravan sekä suojakasvillisuutta 

tarvitsevien eläinten liikkumiselle. Suojeltujen lajien osalta yksityiskohtaisemmat 

selvitykset tulee olla salassa pidettäviä. 

Luonnonsuojelualueiden osalta tulee ottaa huomioon tuulivoimastrategiassa mää-

riteltävät suojavyöhykkeet. Sivakkalehdon suunnitellulla tuulivoimahankealueen 

sisällä sijaitsee kaksi Natura 2000 -aluetta, Talvivaara (osin) ja Korsunrinne (suu-

relta osin), joiden osalta tulee harkita rajaaminen kokonaan pois hankealueelta. 

Kajaanin tuulivoimastrategian asukaskyselyn yhteydessä mainittiin metsäalueiden 

käyttämistä mm. marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen, kalastukseen, 

luonnon tarkkailuun sekä muuhun virkistyskäyttöön. Rakentamisen aiheuttama 

metsäalueiden pirstoutuminen mainittiin myös. Näihin kohdistuvat vaikutukset tu-

lee ottaa huomioon hankkeen arvioinneissa. 

Uusi 400 kV voimajohto tulee sijoittaa ensisijaisesti suunnitellulle kaava-alueelle. 

Lupajaoston mielestä arviointiohjelmassa esitetyistä voimajohdon linjauksen vaih-

toehdoista SVE1-SVE3 yksikään ei ole kannatettava. Näiden läheisyyteen sijoittuu 

lukuisia vakituisessa asuin- tai vapaa-ajankäytössä olevia rakennuksia, kuten Lah-

nasjärven kylä. Lupajaosto esittääkin, että tuulipuiston kaakkoisreunalle suunni-

teltu sähköasema ja siitä lähtevä voimajohto sijoitetaan hankealueen pohjoisrajalle 

ja linjausta oikaistaan länsiosassa hankealueen läpi, jolloin asutus jää etäämmälle 

ja uuden voimajohdon pituus lyhenee.  

Sähkölinjareittien sijoittelussa tulee voimajohtojen turvaetäisyyksien lisäksi ottaa 

huomioon asutus mukaan lukien voimajohtojen vaikutukset ihmisten terveyteen ja 

viihtyvyyteen sekä maisemavaikutukset. Uuden voimajohdon rakentamisessa tu-

lee selvittää yhteispylväiden käytön mahdollisuutta. Vaikutukset tulee selvittää 

erikseen hankkeen oman voimajohdon ja sen aiheuttaman johtoalueen leventämi-

sen että yhteispylväiden käytön osalta. 

Voimajohtojen sijoittelussa on suositeltavaa, että ne linjattaisiin mahdollisuuksien 

mukaan Metsähallituksen maille, jotta hankkeella olisi mahdollisimman vähän vai-

kutuksia yksityisessä omistuksessa olevien metsien käyttöön. 
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Tuulivoimaloiden palo- ja onnettomuusriskien osalta tulee laatia riskienhallinta- ja 

seurantasuunnitelma sekä arvioida myös mahdollisten metsäpalojen aiheuttamat 

kustannukset kiinteistöjen omistajille. Myös haittojen kompensaatiomahdollisuuk-

sia tulee selvittää. Lisäksi tulee selvittää voimaloiden roottoreista irtoavan mikro-

muovin määrät ja vaikutukset ympäristöön.  

Laakajärven kyläyhdistys ry 

Laakajärven kyläyhdistyksen postituslistalla on 46 taloutta. Lähetin 2.4. lausuntoa 

koskevan materiaalin ja pyydettäessä lähetin myös linkin, josta löytyy seuranata-

ryhmän käytössä ollut materiaali. Vastaukset pyysin sähköpostiini. Kaksi pyysi ma-

teriaalin ja viisi vastasi kyselyyn puhelimella. Kaksi ilmoitti lähettävänsä oman lau-

sunnon. Keskustelut koskivat lähinnä tuulipuiston vaikutuksia luontoon ja alueen 

käyttöön virkistysalueena. Myös voimalinjan paikasta keskusteltiin. Osa kuuli en-

simmäisen kerran tuulipuistohankkeesta kyselyn yhteydessä. Tiedottamista kysel-

tiin ja todettiin, että se ei ole ollut riittävää. Osan selittänee se, että lehtiä ei enää 

tilata ja varsinkin ikäihmiset eivät käytä nettilehtiä. Pohdittiin myös hankkeen te-

hokkuutta toimittaa sähköä. Puiston rakentaminen on luontoa kuormittava ja puis-

ton alle jää suuri alue. Tuottaako puisto niin paljon sähköä, että rakentaminen on 

kannattavaa? Pohdinnassa oli myös se, että kuka omistaa tuulipuiston? Kuka te-

kee jatkossa puistoa koskevat päätökset ja tehdäänkö päätökset Suomessa vai 

Saksassa? Kaikkiaan ihmisten ajatukset olivat tuulivoiman kannalla. 

Lintuyhdistys Kuikka ry 

Yleiset huomiomme: Hankealue ei ylety Pohjois-Savon maakunnan alueelle. Han-

kealue on lähimmillään noin 6 km päässä Sonkajärven ja maakunnan rajasta. 

Hankkeella ei nähdä olevan merkittäviä vaikutuksia Pohjois-Savon linnustoon. 

Luonnonvarakeskus Luke 

Lausunnossaan Luke keskittyy Metsästyslain (28.6.1993/615) 5 § (13.7.2018/555) 

lueteltuihin riistalajeihin. 

Sivakkalehdon hankealueen maaeläimistön ennakoidaan koostuvan pääosin tyy-

pillisistä talousmetsän eläinlajeista, mutta myös erämaisia lajeja voi esiintyä. Han-

kealueelle on suunniteltu perusteelliset luontokartoitukset (pesimälinnusto-, kana-

lintuselvitykset ja muutontarkkailut, saukkoselvitys ja lumijälkilaskennat riistakol-

miomenetelmiä mukaillen) vuoden 2022 aikana. Kanalintuselvitys tehdään erik-

seen myös voimajohtoreittivaihtoehdoille. 

Hankealue sijoittuu Laakajärven susireviirin keskelle (status: 3–5 yks. perhe-

lauma). On hyvä, että alueelle suunnitellaan tehtäväksi lumijälkilaskennat. On kui-

tenkin tärkeää huomioida, että yksittäinen laskenta ei välttämättä kerro riittävästi 

hankealueen merkityksestä esimerkiksi sudelle. Suden liikkuminen on vuodenai-
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kaan sidonnaista. Keväällä se huolehtii reviirin rajoista ja pyrkii saalistamaan te-

hokkaasti, jotta olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa pentujen syntyessä. Täl-

löin suden esiintymistä ohjaa saaliseläinten sijainti enemmän kuin pesimäalueiden 

sijainnit. Vasta lähempänä penikointia susi hakeutuu reviirin ydinalueille, joissa 

synnytys ja pentujen hoito tapahtuu. Susien synnytys- ja siirtopesät eivät ole pysy-

viä vaan vaihtuvat vuosittain. Synnytys- ja siirtopesät sijaitsevat kuitenkin aina re-

viirin rajojen sisällä, jotka säilyvät suunnilleen samana vuodesta toiseen. Hanke-

alue sijoittuu käytännössä täysin juuri näihin reviirin ydinosiin, joita lauman pannoi-

tetut sudet ovat käyttäneet reviirillään eniten (riistahavainnot.fi, pannoitusaineisto 

2019–2020). 

Suden osalta tulisi lisäksi huomioida, että vaikka se onkin sopeutumiskykyinen laji, 

se on riippuvainen saaliseläimistään (erityisesti hirvi). Siten tuulivoiman vaikutuk-

set suteen eivät ole yksin kiinni suorista vaikutuksista lajiin itseensä, vaan myös 

vaikutuksista sen saaliseläinten käyttäytymiseen ja lisääntymismenestykseen. 

Toistaiseksi ei myöskään ole tutkimustietoa, jonka mukaan tuulivoimalla ei olisi 

vaikutusta susiin ja niiden lisääntymismenestykseen meidän olosuhteissamme. 

Tuulivoimahankealue ja voimajohtoreittien alueet kuuluvat metsäpeuran Kainuun 

kannan länsireunamille. Rangifer-suvun peurojen on todettu välttävän voimalinjoja. 

Välttämisen voimakkuus on ollut havaittavissa 4 km etäisyydelle voimalinjoista ja 

teistä. Voimalinjoilla saattaa myös olla peuroille estevaikutus. Erityisesti vasomis-

aikaan ja vasojen kanssa kulkevat vaatimet ovat herkkiä ihmishäiriölle. Näin ollen 

hankkeella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia metsäpeuralle, jotka tulee ottaa 

huomioon selostusvaiheessa. Selostusvaiheessa tulee kiinnittää huomiota erityi-

sesti rakentamisvaiheen ajankohtaan ja ekologisten yhteyksien säilyttämiseen. 

Hankealueelle tehtävät kanalintukartoitukset ovat tärkeitä ja niiden tulokset tulee 

huomioida voimaloiden sijoittelussa. Metsäkanalintujen kartoituksia suunnitellessa 

on hyvä tiedostaa, että metsäkanalinnut pesivät myös tavallisessa talousmet-

sässä, joten karkea selvitys pelkästään soidinpaikoista ei välttämättä kuvaa alueen 

metsäkanalintukantaa tarpeeksi. Useampana peräkkäisenä vuonna tehdyt soidin-

paikkaselvitykset antaisivat paremman kuvan alueen merkityksestä kanalinnuille, 

kuin yksittäisenä keväänä tehty selvitys. Soidinten esiintyminen tällä syklisellä laji-

ryhmällä riippuu mm. alueen sen hetkisistä kanalintukannoista. Soidinten havaitta-

vuus vaihtelee myös vuodesta toiseen esimerkiksi kevään edistymisestä ja sää-

oloista riippuen. 

Hankealueen läheisyydessä on useita erilaisia toteutuneita ja suunniteltuja maan-

käyttöhankkeita (Kivikangas, ja Terrafame-laajennus alle 2 km, Katajamäki ja Kur-

vilanmäki n. 20 km). On tärkeää, että tulevassa vaikutusten arvioinnissa otetaan 

huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus paikallis- tai osapopulaatiotasolla eri-

tyisesti direktiivilajien elinmahdollisuuksien muutoksiin. Lisäksi vaikutukset met-

sästykseen tulee tarkastella isommassa mittakaavassa samasta syystä. 

Lausunnon tiivistelmä  

Hankealueelle on suunniteltu perusteelliset luontokartoitukset vuoden 2022 ai-

kana. Hankealue sijoittuu Laakajärven susireviirin keskelle, reviirin ydinosiin. On 

hyvä, että alueelle suunnitellaan tehtäväksi lumijälkilaskennat, mutta yksittäinen 

laskenta ei välttämättä kerro riittävästi hankealueen merkityksestä sudelle. Suden 
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liikkuminen ja reviirin käyttö vaihtelevat vuodenaikojen ja lisääntymisajan mukaan. 

Tuulivoimahankealue ja voimajohtoreittien alueet kuuluvat metsäpeuran Kainuun 

kannan länsireunamille. Näin ollen hankkeella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia 

metsäpeuralle, jotka tulee ottaa huomioon selostusvaiheessa. Hankealueelle teh-

tävät kanalintukartoitukset ovat tärkeitä ja niiden tulokset tulee huomioida voima-

loiden sijoittelussa. Hankealueen läheisyydessä on useita erilaisia toteutuneita ja 

suunniteltuja maankäyttöhankkeita. On tärkeää, että tulevassa vaikutusten arvioin-

nissa otetaan huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus paikallis- tai osapopu-

laatiotasolla erityisesti direktiivilajien elinmahdollisuuksien muutoksiin. 

Museovirasto 

Museovirasto ei lausu asiasta. Kainuun museo on nimetty 1.1.2020 voimaan tul-

leen museolain mukaiseksi alueelliseksi vastuumuseoksi ja vastaa jatkossa toimi-

alueensa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman sekä arkeologisen kulttuuri-

perinnön asiantuntijatehtävistä. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue 

YVA-arviointiohjelmassa hankealuetta ympäröivä olemassa oleva tiestö ja liiken-

nemäärät on esitetty selkeinä karttaesityksenä. Arviointiselostuksessa kerrotaan 

esitettävän rakentamisen aikaiset kuljetusreitit, sekä kunnostettavat että hankealu-

eelle rakennettavat uudet tiet. Arviointiohjelmassa on kerrottu liikennevaikutusten 

tarkastelualueena olevan tuulivoimahankealueelle ja voimajohtoreiteille suuntau-

tuvat tiet.  

Arviointiohjelman mukaan vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan tarkastelemalla 

tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvien kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä 

sekä vertaamalla kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Myös liikenteestä 

aiheutuvia välillisiä vaikutuksia, kuten melua ja vaikutuksia ilmanlaatuun arvioi-

daan. 

Arvioinnissa on hyvä huomioida erikoiskuljetusten käyttämät potentiaaliset kulje-

tusreitit koko kuljetusreitillä. Hankealueelle johtavan tieverkon ja siltojen kanta-

vuus, mahdolliset vahvistamis- ja parantamistarpeet sekä mahdolliset liittymien ja 

kaarteiden kohdalla tehtävät teiden leventämistarpeet on syytä huomioida arvioin-

nissa. 

Liikenneturvallisuutta on hyvä tarkastella tuulivoima-alueen lähitiestön osalta otta-

malla huomioon liikennemäärien kasvu, tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet ja 

mahdollisesti häiriintyvät kohteet.  

Muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa on hyvä 

selvittää myös yhteisvaikutukset liikenteeseen sekä kuljetuksiin käytettävään tie-

verkkoon, mikäli hankkeiden rakentaminen voi tapahtua samanaikaisesti. 
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Hankkeen yhteydessä toteutettava voimajohto ylittää useiden yhdysteiden lisäksi 

valtatien 5, joka toimii sekä suurten erikoiskuljetusten runkoreittinä että varareit-

tinä. Reittien vaatimukset mm. vapaan aukon osalta tulee huomioida hankkeen to-

teutuksen suunnittelussa.  

Hankkeen toteuttamiseen vaadittavissa luvissa on hyvä huomioida, että maantei-

den tiealueille tehtävien muutosten suunnitteluun voidaan edellyttää suunnittelulu-

paa, jonka myöntää tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja 

infrastruktuuri -vastuualue. Lisäksi kaikkiin maanteillä tehtäviin töihin tulee hakea 

työlupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Erikoiskuljetuksiin, kaapeli- ja sähköverkon 

sijoittamisiin ja tieliittymien rakentamisiin tarvittavat lupa-asiat sekä Liikenneviras-

ton (Väylävirasto) Tuulivoimalaohje 8/2012 on arviointiohjelmassa huomioituna.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatimassa liikennöitävyysselvitystä Pohjois-Pohjan-

maan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille. Selvityksen on 

määrä valmistua syyskuussa 2022. Liikennöitävyysselvityksen tulokset tulee huo-

mioida hankkeen kuljetuksia suunniteltaessa. 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

Pohjois-Savon maakuntarajalla lähellä tuulivoimahankealuetta ja voimajohtoreittiä 

sijaitsee useita FINIBA, IBA- ja MAALI-kohteita. Lintujen muuttoreitit ja niiden 

suunnat tulee huomioida laitossijoittelussa. Lähellä hankealuetta sijaitsee Pohjois-

Savon puolella Natura 2000 alueita sekä YSA alueita. Susien reviiritarkastelussa 

tulee huomioida myös reviirin osat, jotka ulottuvat Pohjois-Savon maakunnan puo-

lelle. Susien reviirejä tarkasteltaessa ei rajausta voida tehdä maakuntarajojen pe-

rusteella. Melutarkastelussa tulee ottaa huomioon laajojen vesistöalueiden ja eri-

tyisesti Laakajärven vaikutus melun kantautumiseen ranta-alueiden asuin- ja loma 

rakennuksiin. Tarkastelu tulee ulottaa myös Pohjois-Savon puolella oleviin asuin- 

ja lomarakennuksiin. Tuulivoimahankealue on vain 3 km päässä Laakajärven ran-

nasta, jolloin melun kantautuminen vesistöä pitkin on mahdollista. 

Pohjois-Savon liitto 

Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Pohjois-Savon maakuntakaavojen merkinnät 

Sonkajärvellä on kuvattu suunnitelma-asiakirjassa. Pohjois-Savon maakuntakaa-

van 2040 2. vaiheen luonnokset ovat olleet nähtävillä alkuvuodesta 2022. Tuuli-

voima on yksi tarkasteltavista teemoista. Kaavaehdotuksen valmistelu jatkuu tuu-

livoimarakentamisen yhteisvaikutusten tarkastelulla. Pohjois-Savon liitolla ei ole 

maakuntakaavoituksen näkökulmasta arviointiohjelmaan lisättävää. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja lu-

vat vastuualue 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuu-

alue toteaa terveydensuojelun näkökulmasta lausuntonaan seuraavaa:  
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Ohjelmassa esitettyjen taustojen ja arvioitavien kokonaisuuksien lisäksi vastuu-

alue esittää seuraavia asioita huomioitavaksi. 

Muiden vastaavien hankkeiden ja hankesuunnitelmien yhteisvaikutusten osalta on 

syytä kiinnittää erityistä huomiota asuinrakennuksiin tai loma-asuntoihin tai näiden 

keskittymiin, jotka jäävät eri voimala-alueiden väliin siten, että mahdolliset voima-

laitokset ympäröivät asutusta ja vaikutuksia voisi ilmetä eri suunnilta. Karttatarkas-

telun perusteella tällainen alue olisi Sivakkalehdon länsipuolen ja Kivikankaan itä-

puolen väliin jäävä alue, johon myös voimajohtolinjauksia esitetään kulkevaksi. 

Asutusta sijoittuu tässä kohtaa myös lähemmäksi hankealuetta (kuva 5-1). Myös 

muualla asuinrakennuksia sijoittuu karttakuvan mukaan alle kilometrin etäisyydelle 

voimaloista tai hankealueen rajasta.  

Ääni/melu- sekä varjostus/välkevaikutusten yhtäaikainen ilmeneminen samalla 

alueella voivat korostaa ihmisten kokemia yksittäisen tekijän kielteisiä vaikutuksia. 

Arviointiselostuksessa onkin syytä esittää havainnollisesti karttapohjalla yhtäaikai-

sesti ilmenevät vaikutusalueet, mikäli niitä ilmenee häiriintyvissä kohteissa.  

Vastuualue toteaa, että epävarmuustekijöitä voisi olla tuulivoimaloiden äänen vaih-

televuus eri sääolosuhteilla sekä alueen maankäyttö, kuten metsän ja puuston var-

jostava vaikutus voi muuttua metsänhakkuiden ja muun maankäsittelyn myötä. 

Sonkajärven kunta 

YVA-arviointiohjelma on kokonaisuutena laadittu asiantuntevasti ja kattavaksi. Ih-

misten elinoloihin ja viihtyvyyteen tuulivoimalaitoksista mahdollisesti aiheutuviin 

melu- ja välkehaittojen selvitysten tekemiseen ohjelma antaa työkalut. Maisemaan 

vaikuttavat näkymäanalyysit ja mallinnukset on tarkoitus laatia 20 km:n etäisyy-

delle tuulivoima-alueista. Tämä rajaus tulee kattamaan laajat alueet mm. Itä-Son-

kajärven rantaosayleiskaava-alueista. Alueelle on kaavoitettu runsaasti loma-

asuntotontteja ja on tärkeää, että selvitykset antavat hyvän ympäristövaikutusten 

kokonaiskuvan sekä vaikutuksia pystytään arvioimaan riittävällä tasolla. YVA-me-

nettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu eri tahoista koostuva seurantaryhmä, 

joka myös nähdään hyvänä. Seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa Son-

kajärven kuntaa edusti rakennustarkastaja. 

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 

Arviointiohjelmaa voidaan pitää pääosin riittävänä. Ohjelmassa on kuvattu sekä 

arvioitavat osa-alueet sekä käytettävät arviointimenetelmät. Vaikutusten arvioin-

neissa on otettu huomioon myös rakentamisen aikaiset vaikutukset sekä vaihto-

ehto, että hanketta ei toteuteta. Sotkamon kunnan puolella sijaitsevia asuin- ja lo-

marakennuksia ei ole mainittu lähimpinä häiriintyvinä kohteina, mutta niiden sijainti 

on huomioitava tarkempia selvityksiä ja mallinnuksia tehtäessä. 

Hankealue on pääosin metsämaata, joten ympäristö- ja maisemavaikutukset tule-

vat näkymään selkeästi. Tärkeää olisi huomioida jälkihoidon ja maisemoinnin nä-

kökulma jo ennakkoon. Voimajohtojen rakentaminen jo olemassa oleville reiteille 
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olisi ensisijaisen tärkeää maanmuokkauksesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten 

vähentämiseksi. Raskaan liikenteen osuus tulee kasvamaan lähialueilla huomat-

tavasti tuulivoimapuiston rakentamisaikana, mistä syystä melu- ja pölyvaikutukset 

on pystyttävä arvioimaan tarkkaan eri vaiheissa. 

Jos maaperästä otetaan rakentamiseen käytettäviä maa-aineksia, on melun, pölyn 

ja tärinän yhteisvaikutukset huomioitava ja arvioitava riskit maaperään ja pohjave-

teen. Rakentamisaikaisten koneiden, laitteiden ja kaluston mahdolliset vuodot 

ja/tai vahingot on arvioitava ja laadittava toimenpiteet mahdollisten vaara- ja on-

nettomuustilanteiden varalle. 

YVA-vaiheessa hankkeessa käytettävä tuulivoimalatyyppi ei ole vielä selvillä, joten 

vaikutuksia arvioidaan hypoteettisen tuulivoimalan kautta. On tärkeää huomioida, 

että rakennettavan tuulivoimalan teho ja koko vastaavat mallinnuksessa käytettyä 

tuulivoimalatyyppiä. 

Suomen metsäkeskus 

Suomen metsäkeskus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sivakkalehdon tuu-

livoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Metsäkeskus tarkastelee 

arviointiohjelmaa metsälain valvonnan ja kestävään metsätalouteen perustuvien 

elinkeinojen edistämisen näkökulmasta. 

Valmistelussa on hyvä huomioida, että metsälakia (1093/1996) sovelletaan yleis-

kaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Yleiskaa-

van muilla alueilla metsälaki ei ole voimassa. Metsälaki velvoittaa noudattamaan 

luonnonsuojelulain (1096/1996), vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain 

(527/2014) ja muinaismuistolain (295/1963) säädöksiä. Kun metsälakia ei sovel-

leta, vaikuttaa se myös muiden metsänkäyttöä ohjaavien lakien voimassaoloon, 

kuten kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (34/2015) (Kemera) 

ja lakiin metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) (metsätuholaki). Nämä lait ovat riip-

puvaisia metsälain soveltamisesta. Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsää-

dännön noudattamista. 

Alueilla, joilla metsälakia sovelletaan, metsälaki ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä. 

Metsälain ohella metsien käyttöä säätelevät myös metsälain nojalla annettu valtio-

neuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. Myös ympäristölain-

säädännöllä on vaikutuksia metsätalouteen. Metsälaki asettaa metsien hoidolle ja 

käytölle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa säädetään muun mu-

assa puun korjuusta, metsän uudistamisesta ja metsäluonnon monimuotoisuuden 

turvaamisesta.  

Suomen metsäkeskuksen huomioita arviointiohjelmasta  

Hanketta perustellaan niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin hankkeen to-

teuttajienkin kannalta vaikutuksilla ilmastoon. Ilmastovaikutusten arviointi puuttuu 

merkittäviksi arvioiduista vaikutuksista ja tehtävistä selvityksistä. 
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Vaikutusten arviointiohjelman mukaisesti näyttää siltä, että aineelliseen omaisuu-

teen kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida riittävässä laajuudessa. Vaikutukset yksit-

täisiin metsänomistajiin ja heidän metsäalansa pienemiseen voivat muodostua erit-

täin merkittäviksi erityisesti sähkönsiirtolinjojen osalta.  

Hankkeen suurimmat vaikutukset yksittäisiin metsänomistajiin ja metsäelinkeinoon 

tulevat sähkönsiirtolinjojen rakentamisen kautta. Siksi myös siirtolinjat tulee sijoit-

taa hankkeesta hyötyvän maanomistajan maalle (Metsähallitus), eikä viedä yksi-

tyisten maanomistajien maiden kautta. Tällöin voidaan minimoida vaikutukset yk-

sittäisiin metsän- ja kiinteistönomistajiin ja heidän metsäomaisuuteensa. Hank-

keen haittavaikutuksethan tulevat muutenkin kohdistumaan lähialueen maanomis-

tajiin. Yhteiskuntavastuun kannalta haitat tulisi kohdentaa hyödyn saajaan sen si-

jaan, että Metsähallituksen valmistelemassa hankkeessa ryhdyttäisiin siirtolinjojen 

osalta lunastustoimituksiin, jotka kohdistuisivat yksityisten omistamiin maihin pää-

hyötyjän oman taloudellisen toiminnan takia. Se ei ole tässä tapauksessa missään 

nimessä välttämätöntä, kun käytössä on vaihtoehto viedä sähkönsiirto Metsähalli-

tuksen itsensä hallinnoimia alueita pitkin hankealueelta olemassa olevan siirtolin-

jan varteen. Hankkeen siirtolinjojen kustannuksiin tuolla hieman pidemmällä reitillä 

ei ole juuri vaikutusta. Vaikutus olisi sähkölinjojen rakentamisen pituuden avulla 

arviomme mukaan n. 1,5 %. Hankkeen kokonaiskustannuksista tämä olisi vain pro-

sentin murto-osia. 

Sivulla 28 todetaan, että ” Tämän hankkeen toteutusvaihtoehdoiksi on pyritty muo-

dostamaan ratkaisut, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän 

haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle…” Toivottavasti tämä 

on ohjenuorana myös hankkeen jatkovalmistelussa.  

Sivulla 31 ja 32 kuvassa 4-4 tekstiä tulisi korjata siten, että kuvassa on YVA-me-

nettelyyn mukaan kutsuttavia tahoja (ei osallistuvia, kun osallistuminen ei liene pa-

kollista). 

Sivulla 53 oleva kuva 5-8 esittää Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmää. 

Kaavamerkinnät ja -määräykset (selitykset) kuitenkin puuttuvat, joten kuvalla ei ole 

sitä informatiivista arvoa, joka sillä oletetaan olevan.  

Sivu 79 kappale 6.1. keskeisimmistä vaikutuskokonaisuuksista puuttuvat vaikutuk-

set metsätalouteen ja aineelliseen omaisuuteen (metsävaikutukset) ja ilmastovai-

kutukset.  

Sivu 85 elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida myös yksittäiseen met-

sänomistajaan kohdistuvina vaikutuksina. Vaikutukset voivat olla hyvinkin suuret, 

jopa kohtuuttomat. Metsälaki määrittelee kohtuuttomaksi vaikutukset, jotka ovat 

suuremmat kuin 4 % yksittäisen tilan arvosta tai yli 3000 €. (Tämän suuntainen 

metsäkorvausesitys oli uudistettavana olevassa maankäyttö - ja rakennuslaissa-

kin, mutta se ei päätynyt nyt valtioneuvoston käsittelyssä olevaan lakiesitykseen.) 

Vaikutusten merkittävyydestä on maininta myös sivulla 86 ensimmäisessä kappa-

leessa.  

Kohdassa 6.6 sivulla 86 on puutteellisesti selostettu, miten vaikutukset elinkeinoi-

hin ja talouteen tullaan tekemään. Arvioinnista puuttuu vaikutusten arviointi mm. 

alue- ja kansantalouteen metsätalouden osalta sekä kerrannaisvaikutukset uusiu-

tuvien raaka-aineiden jalostukseen. 
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Sivu 89, ensimmäinen kappale käsittelee tehtäviä linnustoselvityksiä. Ennakkoon 

tehtävät selvitykset kertovat senhetkisen tilan. Vaikutukset esim. lintulajeihin sel-

viäisi tarkemmin siten, että ennen hanketta tehdyt selvitykset toistettaisiin vaikkapa 

5 vuotta hankkeen valmistumisen ja tuotannon alkamisen jälkeen. Ei tarvitsisi ar-

vailla vaikutuksia. Pitäisikö sisällyttää yleisesti YVA:an tällainen jälkiarviointi, jotta 

voidaan verrata toteumaa ennakkoon tehtyyn arviointiin ja saadaan todelliset vai-

kutukset esille jatkossa tulevien hankkeiden vaikutusten arviointia varten?  

Sivu 96, kappale 6.14 viimeinen kappale toteaa, että ”Vaikutusarvioinnissa huomi-

oidaan YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutuk-

set siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Arviointiin ei sen sijaan 

kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka liittyvät kiinteän ja irtaimen omaisuuden ar-

voon.” Vaikutukset irtaimeen omaisuuteen: Tulee selvittää metsätalousvaikutukset 

yksittäisiille metsänomistajille erityisesti siirtolinjojen alle jäävillä alueilla. V. 2019 

keskimääräinen hehtaarikohtainen metsätalouden nettotulos yksityismetsissä oli 

Kainuussa 83 €. Hankeaikana (35 v.) tuo tarkoittaisi suoraan kertomalla 2905 € 

tulonmenetystä yhdeltä hehtaarilla. Tulonmenetys olisi muutaman sadan euron lu-

nastuskorvaukseen verrattuna erittäin suuri. Kun vielä huomioidaan hankeaika, 

metsänomistajan menetys olisi esim. 5 ha osalta 14525 €. Jos tätä verrataan lu-

nastuskorvaukseen (esim. 200 €/ha koko hankeajalta => 5*200 €=1000 € I 14525 

€-1000 €=13525 €), olisi vaikutus siirtolinjan alle jäävän metsänomistajan omai-

suuteen kohtuuton. Siksi tämäkin vaikutus tulee arvioida. 

Vastaavaa laskelmaa voidaan myös käyttää esimerkkinä myös kohdassa 6.15 kä-

siteltäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen metsien osalta. Vaikutukset 

tulee arvioida.  

Kohdassa 8.3 (s. 99) todetaan, että hankkeesta vastaava sopii maan käytöstä ja 

vuokraamisesta alueiden omistajien kanssa. Tämä tulisi tehdä myös siirtolinjojen 

osalta sopimalla ja vuokraamalla alueet, ei lunastusmenettelyn kautta (edellinen 

esimerkki). Hankkeen voimajohtojen johtoaukeat sisällytettäisiin näin tuulivoima-

hankkeen vuokra-alueisiin. Näin vuokra jakautuisi myös niille maanomistajille, joi-

den maille voimalinjat tulevat. Tämä olisi vastuullinen ja moderni tapa kaikkia omai-

suuteen kohdistuvia vaikutuksia kokevia maanomistajia kohtaan. 

Suomen metsäkeskuksen näkemyksiä arviointiohjelman täydennystarpeista 

• Alueella metsien ottaminen muuhun maankäyttöön tulee olla mahdollisimman 

vähäistä. 

• Alue on pääosin metsätalousaluetta. Siksi hankkeen ja kaavan vaikutukset 

metsään perustuvien elinkeinojen harjoittamiseen sekä kerrannaisvaikutukset 

alue-/kansantalouteen tulee selvittää.  

o Mikä on alueella ja siirtolinjoilla metsänomistus ja pinta-alat? 

o Mitkä ovat vaikutukset yksittäisiin metsänomistajiin? (elinkeino, metsäala, 

vaikutukset aineelliseen omaisuuteen metsänomistajakohtaisesti, myös 

siirtolinjoilla) 

o Tulee selvittää, miten hankkeen voimajohtojen johtoaukeat sisällytettäi-

siin tuulivoimahankkeen vuokra-alueisiin. Näin vuokra jakautuisi myös 
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niille maanomistajille, joiden maille voimalinjat tulevat. Tämä olisi vastuul-

linen ja moderni tapa kaikkia omaisuuteen kohdistuvia vaikutuksia koke-

via maanomistajia kohtaan. 

o Metsäalan pienentyminen kokonaisuudessaan ja metsäkadon vaikutuk-

set metsätalouteen, aluetalouteen ja kansantalouteen uusiutuvien raaka-

aineiden jalostusketjussa korvaten fossiilisia tuotteita. 

o Vaikutukset nykyiseen tieverkkoon, sen pinta-alaan ja sen käyttöön sekä 

rakennusaikana että toiminnan käynnistyttyä. Vaikutuksissa on huomioi-

tava, että tien ajoradan minimileveyden lisäksi tiealueen puuton osa 

(tie+ojat+pientareet) on normaalilla metsätiellä noin 12 metrin levyinen ja 

tuulivoimarakentamisen kuljetuksia varten levennetyillä teillä puuton osa 

on ilmakuvilta tehtyjen mittausten mukaan noin 20 metriä. 

o Tiedossa olevien naapurihankkeiden yhteisvaikutukset. 

• Monimuotoisuuteen liittyen esitämme, että 

o Kohteet tulee huomioida voimaloiden sijoittelussa  

o Kohteiden rajaukset saattavat muuttua ajan kuluessa ja näin ollen niiden 

huomioiminen tulee tehdä yksilöllisesti. 

o SMKn tiedossa olevat metsälain 10§ kohteet on huomioitava voimaloiden 

sijoittelussa ja määrässä. Koska SMK metsätietoaineistot eivät kata kaik-

kia alueella olevia kohteita osin puutteellisten inventointitietojen takia, 

puuttuvat ja luontokartoituksissa havaittavat uudet kohteet on huomioi-

tava metsälain 10§:n mukaisesti. Metsähallituksella lienee myös tarkem-

paa tietoa san hallinnassa olevalla alueella mahdollisesti sijaitsevista met-

sälain 10 §:n kohteista. 

• Ilmastovaikutukset  

o Hanketta perustellaan niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin hank-

keen toteuttajienkin kannalta vaikutuksilla ilmastoon. Miksi ilmastovaiku-

tusten arviointi puuttuu merkittäviksi arvioiduista vaikutuksista ja tehtä-

vistä selvityksistä? Tulee lisätä tehtäviin selvityksiin koko hankkeen ja 

kaikkien vaihtoehtojen osalta (maankäytön muutokset, rakentaminen, 

materiaalit, elinkaarivaikutukset jne.) 

• Hiilensidontaan 

o Rakennusaikana käytössä olevien alueiden metsitys ja tuulivoima-alueen 

metsitys käytön päätyttyä metsälain mukaisesti. 

o Metsäpinta-alan väheneminen, metsäkadon määrä ja vaikutukset ilmas-

toon.  

• Vesiensuojeluun 

o vesiensuojelu tierakentamisessa, myös vaellusesteiden huomioiminen (ei 

väärin rakennettuja tierumpuja jne.)  

• Yhteisvaikutukset 

o Lähialueella on käynnissä useita muita tuulivoimahankkeita. Hankkeiden 

yhteisvaikutukset on selvitettävä. 

Telia Finland Oyj 

Telia Finland Oyj (Telia) kiittää lähettämästänne tuulivoimapuistohankkeen lausun-

topyynnöstä. Telialla on huomautettavaa Sivakkalehdon tuulivoimahankkeesta. 
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Kaavailtu Sivakkalehdon tuulivoimapuisto katkaisee toteutuessaan Telian ra-

diolinkkiyhteyden. Oheiseen kuvaan on karkeasti hahmoteltu Telian radiolinkin si-

jainti tuulivoimapuiston alueella (sininen viiva). Pyydämme toimittamaan voimaloi-

den 51, 52, 53 ja 54 sijaintikoordinaatit Telialle, jotta radiolinkin ja voimaloiden to-

dellinen etäisyys toisistaan voidaan vahvistaa ja tarvittaessa selvittää radiolinkin 

korvausvaihtoehdot ja arvioida korvauskustannukset. Kunkin tuulivoimalan lavan 

ja radiolinkin välinen etäisyys tulee olla aina vähintään n. 100 metriä. Telia edellyt-

tää, että radiolinkin korvaamiseen liittyvät kustannukset hyvitetään Telialle tuulivoi-

mahankkeen toimesta. Muussa tapauksessa ainakin yksi tuulivoimala tulee sijoit-

taa toisin kuin lausuntopyynnössä on esitetty. 

 

Terrafame Oy 

Terrafame tuottaa vuonna 2021 käynnistyneellä akkukemikaalitehtaalla pitkälle ja-

lostettuja raaka-aineita eli nikkeli- ja kobolttisulfaattia autoteollisuuden tarpeisiin. 

Nikkelisulfaatin tuotantomäärä vastaa täydessä kapasiteetissaan vuositasolla noin 

miljoonan sähköauton tarpeita ja kyseessä onkin yksi maailman suurimmista ak-

kukemikaalien tuotantolaitoksista. 

Terrafamen toiminta on vastuullista ja läpinäkyvää, koko tuotanto perustuu omasta 

louhoksesta peräisin olevan metallimalmin hyödyntämiseen ja kaikki prosessivai-

heet sijaitsevat samalla teollisuusalueella Kainuussa. Terrafamen päätuotteen eli 

nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on tutkitusti alhainen, jopa 60 % alan keskiarvoa alhai-

sempi. Terrafame on erittäin merkittävä teollinen toimija Kainuussa, yhtiö työllistää 
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teollisuusalueellaan noin 1 600 hlöä, välillisesti työllisyysvaikutus on useita tuhan-

sia. Terrafamen osuus Kainuun BKT:sta on noin 20 %. 

Terrafamen tavoitteena on pitkäaikainen toiminta Kainuussa. Tämän vuoksi yhtiö 

on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on hyödyntää nykyisellä kaivospii-

rillä sijaitseva toinen malmiesiintymä eli Kolmisoppi. Kolmisopen täysimääräinen 

hyödyntäminen edellyttää myös kaivospiirin laajentamista. Yhdessä Kolmisopen 

louhoksen avaamisen ja kaivospiirin laajentamisen kanssa toiminta voisi jatkua 

jopa 2080-luvulle saakka. Ilman Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivos-

piirin laajentamista toiminta tulisi päättymään arviolta 2035. 

Terrafame suhtautuu myönteisesti tuulivoimaan ja onkin asettanut mm. omassa 

vastuullisuusohjelmassaan tavoitteeksi lähellä tuotetun tuulivoiman hyödyntämi-

sen. Yhtiö kuitenkin muistuttaa, että Terrafamen pitkäkestoinen toiminta edellyttää 

kaivospiirin laajennusta ja pitää erittäin tärkeänä, että laajenemistarpeet huomioi-

daan myös tuulivoiman sijoitussuunnittelussa. 

Tällä hetkellä voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa on selkeä ristiriita 

kaivospiirin laajennuksen ja tuulivoimatuotantoon varattujen alueiden kanssa. Kai-

nuun maakuntaliitto on käynnistänyt hankkeen tuulivoimamaakuntakaavan tarkis-

tamiseksi. Yhtiö pitää hyvänä kehityksenä sitä, että kaivostoiminta on otettu selke-

ästi paremmin huomioon uudessa, valmisteilla olevassa kaavaluonnoksessa. Uu-

dessa kaavaluonnoksessa Terrafamen kaivospiirin laajennus ja tuulivoimatuotan-

toon varatut alueet eivät mene päällekkäin, joten tältä osin alueiden käytöllinen 

ristiriita on poistumassa. 

ABO Wind Oy:n suunnitteleman Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen osalta Terrra-

fame toteaa yleisesti, että yhtiö suhtautuu hankkeeseen positiivisesti. Terrafamen 

tavoitteena on, että tulevaisuudessa energianhankinta perustuu pitkälti lähellä tuo-

tettuun tuuli- ja aurinkoenergiaan. Sivakkalehdon hanke on yksi potentiaalinen 

mahdollisuus hankkia lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa Terrafamen tarpeisiin. 

Yhtiö kuitenkin muistuttaa, että YVA-ohjelmassa esitetty vaihtoehto VE1 on selke-

ästi ristiriidassa Terrafamen kaivospiirin laajennushankkeen sekä tarkistetun tuuli-

voimamaakuntakaavan luonnoksen kanssa. Näin ollen Terrafamen näkemys on, 

että vaihtoehto VE1 ei ole toteutuskelpoinen, jonka johdosta suunnittelun ja vaiku-

tusten arvioinnin tulisi keskittyä vaihtoehtoon VE2. Yhtiö myös huomauttaa, että 

mikäli vaihtoehto VE1 pidetään mukana myös YVA-selostusvaiheessa, ristiriita tu-

lee todeta selvästi YVA-selostuksessa. 

Sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta Terrafame toteaa, että tulevaisuudessa yhtiön 

kokonaissähkönkulutus tulee kasvamaan tuotannossa käytettävien fossiilisten 

polttoaineiden korvautuessa sähköenergiaan perustuvilla ratkaisuilla. Sähkönhan-

kinta tulee perustumaan tulevaisuudessa pääosin tuuli- ja aurinkoenergiaan, joi-

den tuotannossa on suurta kausivaihtelua. Tästä johtuen Terrafamelle on erittäin 

tärkeää, että yhtiöllä on myös riittävä liittymä valtakunnan verkkoon. Tämänhetki-

sen arvion mukaan nykyistä 110 kV siirtolinjaa joudutaan laajentamaan tulevaisuu-

dessa joko viereen rakennettavalla toisella 110 kV linjalla tai jollakin toisella vaih-

toehtoisella vähintään saman jännitteen omaavalla ratkaisulla.  

Sivakkalehdon hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty tuulipuiston tarvitsemalle 

400 kV siirtolinjalle vaihtoehtoja, jotka sijoittuvat pääosin Vuolijoen sähköasemalta 
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Terrafamen teollisuusalueelle kulkevan 110 kV siirtolinjan viereen. Ratkaisu mah-

dollistaisi myös Terrafamen 110 kV siirtolinjan laajentamisen osana 400 kV linjan 

rakentamista, mikäli hankkeessa päädyttäisiin molempia hyödyttävään yhteistyö-

hön. Terrafame kuitenkin muistuttaa, että yhtiön teollinen toiminta-aika tulee ole-

maan pitkä ja sähkönhankinta on varmistettava kaikissa olosuhteissa riippumatta 

mahdollisista tuulivoimahankkeista. Yhtiön omissa suunnitelmissa ns. perusvaih-

toehto siirtolinjan laajentamiselle on toinen 110 kV linja nykyisen siirtolinjan vie-

reen. Mikäli Sivakkalehdon tuulivoimahankkeessa ei löydettäisi lopulta yhteistyö-

mahdollisuuksia, olisi nyt YVA-ohjelmassa esitetyt sähkönsiirtoratkaisut ristirii-

dassa Terrafamen omien suunnitelmien kanssa. Näin ollen YVA:ssa olisi hyvä tar-

kastella myös sähkönsiirtovaihtoehtoja, jotka ovat riippumattomia Terrafamen siir-

tolinjasta. 

Traficom, liikenne- ja viestintävirasto 

Viestintäyhteyksien osalta todetaan seuraavaa:  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloi-

den vaikutukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa to-

dettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. 

Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen 

ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuuli-

voimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähetti-

men ja vastaanottimen välillä. 

Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää 

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

jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoitte-

lussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. Jo ole-

massa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200 - 300 metrin korkuisia 

mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoima-

loiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, 

ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat poistettavissa.  

On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin 

tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinoin-

tietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja ra-

diolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida tuulivoimahank-

keesta. 

Väylävirasto 

Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 

Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston 

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

voimaloiden sijoittamisessa. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys on voimalan koko-

naiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien tai radan keskeltä lukien. 
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Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetusluvissa 

lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Voimaloiden osien kuljetuksia 

varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä ajoin 

ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien 

ym. parantamistoimille todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 

hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisin-

pylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista. Asian 

osalta tulee olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteiden 

kunnossapidon aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan 

ELY-keskus. 

Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa 

maanteiden käyttöä. Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoitta-

misessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä anne-

tun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennettaessa voimajohtoa 

maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja 

maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 

12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien 

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

että uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle.  

Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen liikenteen 

johdosta merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava li-

sääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa. Väylävirasto 

voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kun-

nossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja. Ta-

soristeysluvan tarpeesta voi olla yhteydessä Väylävirastoon osoitteeseen kir-

jaamo@vayla.fi. Lisätietoja tasoristeysten ylittämisen suunnitteluun ja toteutuk-

seen liittyen on ohjeessa: ”Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä” (Väylävi-

raston julkaisuja 8/2021 sekä tiivistelmä).  

Raskaat erikoiskuljetukset saattavat edellyttää myös tasoristeyskansien vahvista-

mista ja leventämistä. Väylävirasto tuo esille, että työskenneltäessä ja liikuttaessa 

rata-alueella ja myös radan suoja-alueella on tarkistettava aina ratatyöluvan tarve. 

Rautatiealueella ja myös radan suoja-alueella työskenneltäessä ja liikuttaessa on 

noudatettava Väyläviraston ohjetta Radanpidon turvallisuusohjeet TURO (Väylävi-

raston ohjeita 10/2020), em. ohjeen tarkennusta (10.2.2021), ohjetta Valtion rata-

verkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (Väyläviraston ohjeita 5/2021) 

sekä sähkörataohjeita (Liikenneviraston ohjeita 7/2016). Työn tarvitsemista rauta-

tieliikenteen liikennekatkoista on sovittava erikseen Fintraffic Raide Oy:n liikenne-

suunnittelun kanssa. 

Hankkeen kuljetusten osalta on huomioitava, että Iisalmi-Ylivieska rataosuudella 

on sähköistys käynnissä. 

Rautatiealueella voimalinjojen rakentaminen tapahtuu lunastusluvalla. Sähköra-

dan ylityksissä tulee olla vapaata tilaa vähintään 12,4 metriä kiskonselästä lukien. 

Korkeusvaatimus voi olla tätäkin suurempi, mikäli risteämän kohdalla on muita ra-

tateknisiä laitteita. 
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Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vas-

tuualue. 

Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ympäristölautakunta 

Sivakkalehdon tuulivoima-alue sijaitsee 7-8 km etäisyydellä Sonkajärven kunnan 

rajasta. Lähimmillään asutus ja loma-asutus on Sonkajärven kunnan puolella noin 

9 km etäisyydellä Sivakkalehdon alueesta Laakajärven toisella puolen. 

Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että Sivakkalehdon tuulivoimahank-

keen maisemavaikutuksia arvioidessa tulisi näkemämallinnukset tehdä myös Laa-

kajärven ja Raudanveden Sonkajärven puoleisilta rannoilta. Siellä on useita vapaa-

ajankäytössä olevia kiinteistöjä ja niistä on järven yli hyvä näkyvyys tuulivoima-

alueen suuntaan. 

Mielipide A 

Vastustamme Sotkamon ja Kajaanin alueille kaavaillun Sivakkalehdon tuulivoima-

puiston (ABO Wind Oy) toteuttamista. Hanke on taloudellisesti kannattamaton ja 

se perustuu investointi- ja syöttötariffitukiin. Se aiheuttaa liikaa haittaa luonnon mo-

nimuotoisuudelle ja paikallisille ihmisille. Alla on esitetty tarkempia perusteluita nä-

kemyksellemme.  

Teknistaloudellinen tarkastelu: 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimaloilla (39–54 kpl) valtakunnalliseen 

sähköverkkoon vuosittain noin 800–2000 GWh sähkötehoa /1/. Tämä perustuu 

oletettavasti teoreettiseen ns. kilpitehoon. YVA-ohjelmassa on esitetty Tuuliatlas-

malliin perustuen keskituulen nopeus hankealueella, mutta tätä ei ole voimaloiden 

tehokäyrän perusteella kytketty arvioituun vuosittaiseen tuotantotehoon. Arvioitu 

keskimääräinen tuulennopeus 7,3 m/s jää tehokäyrällä kauas maksimikapasitee-

tista. Suomessa ollaan keskimäärin 33 % tietämillä /2/. Todellisten tuuliolosuhtei-

den lisäksi on otettava huomioon siirtohäviöt, huoltoseisokit ja yllättävät laiteviat. 

Jos tarkastellaan YVA:n VE2 tilannetta ja käytetään investoinnille arvoa 10 M€/ 

voimala ja yllä olevaa tehokerrointa 33 % sekä sähkönmyyntihintaa 60 €/kWh, tu-

lee investoinnin takaisinmaksuajaksi yli 30 vuotta.  

Lisäksi 

• kovilla pakkasilla ja tyynellä säällä myllyn sähköntuotanto on jopa negatiivinen, 

koska se itse ei tuota sähköä, mutta tekniset komponentit ja laitteet on pidettävä 

lämpimänä. 

• kovien tuulien vallitessa (> 25 m/s) taas laitteet joudutaan ajamaan alas tai verkko 

ei voi ottaa vastaan tuotettua energiaa. Tekniikalla on siis huono säädettävyys 

eikä sähköä voida varastoida /3/. 

 • Mikään muu energiantuotanto ei vaadi niin suurta maapinta-alaa ja ilmatilaa kuin 

tuulienergia /4/. Tehottomuus suhteessa käytettyyn maa-alaan. 
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Turvallisuus, viihtyvyys ja tuulivoiman kehitys  

Vakavia toimintahäiriöitä ja läheltä-piti-tilanteita on raportoitu. Roottoreista on mm. 

irronnut siipiä ja ne ovat lentäneet jopa 100 metrin päähän /4/.  

Myllyjen koko ja pyörivät roottorit aiheuttavat haittaa meluna ja matalataajuisena 

värähtelynä. Nämä ovat aiheuttaneet sairauksia ja unihäiriöitä ihmisille. Aurinkoi-

sena ja tuulisena aikana välke aiheuttaa häiritsevää heijastusta.  

Tuulimyllyillä ja tuulivoimapuistoilla on suuri vaikutus luontoarvoihin. Tuulivoima-

puistosta aiheutuu vaaraa erityisesti linnuille, mutta myös nisäkkäille.  

Yllä mainituista tekijöistä johtuen tuulivoimahankkeita ja -laitoksia ajetaan alas 

esim. Saksassa /4/. Miksi Suomessa tehdään nyt samat virheet, joiden seuraukset 

Saksassa nähdään jo? 

LÄHTEET 

1 Sivakkalehto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
2 Etelä-Karjalan tuulivoimaselvitys 
3 Juha-Pekka Niemi: Tuulivoima; kehitys, investoinnit ja työllisyys Suomessa 
4 Artikkeli Suomen Uutisissa: Tuulivoima vastatuulessa Saksassa – ilmaston ja 

luonnonsuojelun tavoitteiden välillä paha ristiriita 

Mielipide B 

Asumme Lahnasjärvellä Määtänkylällä. Emme ole halunneet kaupunkiympäris-

töön asumaan, koska metsämaisema ja luonto ja sen suomat mahdollisuudet mm. 

metsästykseen, kalastukseen, marjastukseen jne. ovat meille tärkeitä. Luonnon 

rauhalla, kauneudella, monimuotoisuudella ja hiljaisuudella on ollut meille iso mer-

kitys.   

Joitakin vuosia sitten aloitti Talvivaaran kaivos (nykyinen Terrafame) toimintansa. 

Talvivaara pilasi Kivijärven veden käyttökelvottomaksi. Kivijärven rannalla meidän 

kyläläisten käytössä oli metsästysseuran hankkima tontti, jolla sijaitsi sauna, kota, 

laituri, puuliiteri ja puusee. Ranta oli ahkerassa käytössä, uitiin, saunottiin, käytiin 

soutelemassa ja kalastettiin. Vesi sitten pilaantui, eikä sitä saanut käyttää sauna-

vetenä, uidessa tuli ihottumaa ja kalojen syöntiä ei suositeltu. Tontin osti sitten 

Terrafame itselleen. Tämä menetys oli jo suuri ja luo haikeutta edelleen. 

Nyt meitä uhkaa toiset ympäröivän maiseman ja luonnon heikentäjät. Alueelle on 

tulossa kaksi tuulipuistoa Kivikangas ja Sivakkalehto.  Ymmärrämme tuulipuistojen 

tärkeyden energian tuottajana ja niiden merkityksen fossiilisten polttoaineiden käy-

tön vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Energian tuottamisen tarve 

myös lisääntyy Venäjän sotatoimien takia. Näiden syiden takia suhtaudumme pe-

riaatteessa myönteisesti tuulivoiman lisäämiseen. 

Olemme kuitenkin tässä tapauksessa huolissamme ja sitä mieltä, että molempien 

tuulivoimaloiden tuulimyllyt tulevat liian likelle Määtänkylällä sijaitsevia asuintaloja, 

jos hanke toteutuu laajimpien vaihtoehtojen mukaisesti. Myös Sivakkalehdosta läh-

tevän 400kV:n voimajohdon linjaa tulisi viedä mahdollisimman kauas kyläalueelta. 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB38D89B3-2796-4DB6-8A86-91D59DECD721%7D/173972
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/01/Etela-Karjalan-tuulivoimaselvitys_26012022.pdf
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/90731/TuulivoimaLUTPUB.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.suomenuutiset.fi/tuulivoima-vastatuulessa-saksassa-ilmaston-ja-luonnonsuojelun-tavoitteiden-valilla-paha-ristiriita
https://www.suomenuutiset.fi/tuulivoima-vastatuulessa-saksassa-ilmaston-ja-luonnonsuojelun-tavoitteiden-valilla-paha-ristiriita
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Meidän kylän asuintalot jäävät ”loukkuun” kahden puiston ja voimajohdon väliin. 

Molemmista tuulipuistoista lähimmät tuulimyllyt ovat noin 1,5 km:n päässä taloista. 

Vaikka myllyistä lähtevä melu ei ylitäisikään asetettuja meluarvoja, eikä välkettä 

todettaisi häiritseväksi, niin häiritsee se kuitenkin meidän oloa ja elämää täällä en-

tiseen verrattuna. Yksinään Terrafamen melukin häiritsee ajoittain tällä hetkellä. 

Hanke aiheuttaa muutoksia meidän viihtyvyyteen ja ympäröivään luontoon kohta-

laisesti, koska maisema muuttuu. Luonnon monimuotoisuus tuhoutuu osittain, kun 

luontoa ei juuri jää vaan tuulimyllyt suhisee joka suunnalla. Massiiviset rakennel-

mat luovat itsessään jo pelottavan tunteen.  Kiinteistöjen arvo menee nollaan, ku-

kaan ei halua ostaa talojamme, vaikka haluaisimme muuttaa muualle tuulipuistojen 

takia. Marjastusmaat osittain katoaa ja ainakin osa Lahnasjärvellä ja Kivijärvellä 

pesivistä joutsenista saattaa kuolla, kun lentävät myllyjen siipiin.    

Myös voimajohtolinja, jos se toteutuu SVE 1 tai SVE 2 suunnitelman mukaan pilaa 

meidän kylän maisemat. Rakennehan on massiivinen maiseman rumentaja.  Myös 

terveydellisiä vaikutuksia sillä saattaa olla herkille ihmisille sähkömagneettisen sä-

teilyn takia. 

Yhteenvetona voisi sanoa haitoista, että meille rakas maisema muuttuu huonom-

paan suuntaan, ympäröivät luonnonolosuhteet muuttuvat ja sitä kautta vaikuttaa 

täällä meidän viihtymiseen ja jokapäiväiseen elämään. Häiritsevät äänet lisäänty-

vät ja luultavasti sitä välkettäkin jonkin verran tulee. Marjastus- ja sienimaastot 

muuttuu tai häviää/vähenee. Kiinteistöjen arvo laskee. Terveydelliset haitat ovat 

myös mahdollisia. Tutkittua tietoa ei liene vielä tarpeeksi tuulivoimapuistojen ai-

heuttamista terveys/ sairaus –vaikutuksista. Tapahtuuko tuulimyllyjen purkaminen 

aikanaan asiallisesti? Sekin aiheuttaa epäilyksiä ja huolta. 

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN MINIMOINTI 

Mielestämme meille Määtänkyläläisille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin 

minimoida vähentämällä tuulimyllyjen määrää ja rakentamalla voimajohtolinja 

mahdollisimman kauas asutuksesta. Niinpä ehdotamme ja toivomme, jos Sivakka-

lehdon tuulipuistohanke täytyy toteuttaa, että vaihtoehto olisi VE2 mukaisesti ja 

siitäkin jätettäisiin vielä tuulimyllyt 8,13 ja 15 rakentamatta. Myös Kivikankaan tuu-

lipuiston toteutusta toivoisimme VE2 suunnitelman mukaisesti. Silloin taloryp-

päämme jäisi vähän etäämmälle molemmista puistoista ja mahdolliset vaikutukset 

elinympäristöömme ja asumisviihtyvyyteemme kenties tuntuisivat vähemmän ne-

gatiivisilta. 

SVE 4 reitti lähtevälle voimajohdolle Sivakkalehdon tuulivoimapuistosta olisi meille 

tietenkin paras ja vähiten haittaa aiheuttava vaihtoehto, mikäli tuulivoimapuiston 

tekniset ratkaisut ja sisäisen sähkönsiirron suunnittelu mahdollistaisivat pohjoisen 

sähköasemaratkaisun. 

SVE 1 reitti voimajohtolinjalle on ehdottomasti huonoin vaihtoehto, koska se tulee 

liian likelle asutusta, sitä emme toivo toteutettavaksi. 
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Mielipide C 

Vaihtoehto 0 on paras eli Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.  

Kaikkein parhain vaihtoehto olisi tietysti ollut, että koko kannattamatonta Talvi-

vaara/Terrafame -kaivosta olisi koskaan avattukaan. Koskaanhan se ei tule kan-

nattamaan mutta pitipähän saada luontoa pilattua ihan kunnolla. Kivijärvi ei selviä 

siitä vielä vuosiin jaloilleen, jos sittenkään. Silloinkin tapeltiin 'tuulimyllyä' vastaan 

mutta turhaan, Pekka tuli, näki ja voitti. Nyt on sitten oikeita tuulimyllyjä vastaan 

taisteltava. Ruotsissa on ihmisten silmät jo alkaneet avautumaan eli siellä vastus-

tetaan tuulivoimaa ihan tosissaan. Pitääkö meidän tehdä aina samat virheet kuin 

ruotsalaiset ennen kuin opitaan mitään? 

Kaikkein pahinta tuossa on ihmisiin ja eläimiin haitallisesti vaikuttaminen ja sitten 

vielä niin laajalle alueelle kuitenkin. Jos tuo tuulivoima vielä lisääntyy kovin paljon 

niin meillä ei ole paikkaa, minne säilöä sitä ylijäämä sähköä. Miksi käyttää sen 

tuottama sähkö häviölliseen vedyn elektrolyysiin, kun voitaisiin käyttää suoraan 

vetyautoissa. Jos sähköautot lisääntyvät tuota tahtia kuin tällä hetkellä niin meillä 

on tuon sähköverkon kanssa vielä paljon ratkaisemattomia ongelmia tulossa. Tuu-

livoimaa tutkiessa ei voi tulla muuhun tulokseen kuin että kyse on rahasta. Niinhän 

aina on. Mutta miksi on pakko tehdä luonnon ja ihmisten kustannuksella heille hal-

laa? 

Tuulivoimaa tutkittaessa on pakko ottaa huomioon se tosiasia, että täällä sisä-

maassa ei tuule tarpeeksi, jotta se oli kannattavaa. Sitten tuulivoima vaatii aina 

rinnalleen säätövoimaa. Sitten jos sattuu tuulemaan ja sähköä tulee sattumalta lii-

kaa niin silloin mennään miinukselle eli muuten sähköä koko ajan tuottavat laitok-

set joutuvat maksumiehiksi ja sitä kautta kuluttajat eli me kallista sähköä käyttävät. 

Miksi sähkön siirtomaksun perusmaksu on edes olemassa, jos ei rahastamisen 

vuoksi, sehän tekee jo alkuunsa sähkön kulutuksen avulla säästämisen hyödyttö-

mäksi. 

Taas rahaan eli merkittävä osa Suomessa toimivista tuulivoimayhtiöistä on ulko-

maalaisessa omistuksessa eli sinne ne meidän rahamme menee. Entä sitten voi-

malinjojen rakennus ja niiden alle jäävät alueet ja mahdolliset kesämökit ja raken-

nukset. Muualle Sotkamoon ja Kuhmoon ei sitten olla kaavailemassa ollenkaan, 

eikö siellä sähköä enää tarvita vai onko se niin, ettei ainakaan minun takapihalleni. 

Kun tuolla tuulivoimalla ei ole kotimaisia yrittäjiä mukana niin väkisin tulee mieleen 

ajatus, jotta jotain vilunkia pelissä on. Tuulivoimala on yleensä tuontitavaraa, josta 

voidaan jättää pois vain betoniraudoitus, hiekka ja vesi. Tuulivoima ei työllistä val-

mistumisensa jälkeen juurikaan ja vallankaan jos se on ulkomaalaisessa omistuk-

sessa. Suomessa toimivat tuulivoimayhtiöt eivät taida maksaa Suomeen yhteisö-

veroa ja rakentamisen jälkeen tuulipuisto hyödyttää Suomen julkista taloutta lä-

hinnä kiinteistöveron muodossa, joka sekin alenee vuosittain.  

Asiassa ei näy vaikuttavan ollenkaan tai sitten hyvin heikosti: maisemamuutos, 

melu, vaikutukset virkistyskäyttöön, vaikutukset linnustoon, välke eli varjon ja valon 

vilkkuminen, vaikutukset maaeläimiin ja ennen kaikkea suden reviirialueelle. Louk-

kukorven kahdeksan suden lauma ei varmaan tule tuulipuistosta tykkäämään. 

Riekko näyttää taas palaavan takaisin mutta tuollainen tuulipuisto ei taas lupaa 
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hyvää sen elinalueelle puhumattakaan teeristä ja metsoista. Loppujen lopuksi mi-

täpä se hyvejää, että tutkitaan vaikutuksia mutta kun ne ei kuitenkaan vaikuta mi-

hinkään. Tavallinen ihminen tuntee olonsa melko orvoksi isojen herrojen alaisuu-

dessa, joita virkamiehet sitten hyysäävät. 

Mielipide D 

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu osittain mielipiteen jättäjän omistamien kiin-

teistöjen alueelle, minkä johdosta esitämme hankkeen suunnittelussa ja ympäris-

tövaikutusten arvioinnissa huomioon otettavaksi seuraavat seikat. Mielipiteen jät-

täjä suhtautuu tuulivoimatuotantoon ja Sivakkalehdon hankkeeseen lähtökohtai-

sesti myönteisesti ja puoltaa hankkeen toteuttamista VE1 mukaisesti. 

Toteamme, että Terrafamen kaivosalueen itä-/kaakkoispuolella arvioinnin vaihto-

ehtona tulisi olla VE1 mukainen tuulivoimaloiden sijoittelu. Vaihtoehtoon VE2 tulisi 

lisätä VE1:ssä mielipiteen jättäjän kiinteistöllä sijaitsevat: voimalat 29, 35 ja 41. 

Esitämme, että vielä selvitettäisiin mahdollisuus lisätä tuulivoimaloita voimaloiden 

35 ja 42 sekä kaivosalueen väliselle alueelle, joka on voimassa olevassa maakun-

takaavassa tuulivoimaloiden aluetta (Sivakkalehto tv-12). Maastollisesti ja maan-

käytön kannalta pidämme kyseistä aluetta tuulivoimaloiden sijoittamiselle sopi-

vana.  

YVA-ohjelmassa ei ole yksityiskohtaisesti perusteltu VE1 ja VE2 voimalasijoittelun 

perusteita tai eroja.  

Arviointiohjelman sivulla 34 todetaan: "Sivakkalehdon alustava tuulivoimahanke-

alue sijoittuu keskiosiltaan Kajaanin ja Sotkamon kuntarajalla osin Terrafamen 

suunnitellulle laajennusalueelle. Aluerajausten päällekkäisyys ja alueidenkäytön 

mahdolliset ristiriitaisuudet tullaan huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa yh-

teistyössä Terrafamen kanssa". 

Mielipiteen jättäjä huomauttaa edelliseen, että Terrafamella ei ole voimassa oleviin 

lupiin, kaavoihin tai muihin päätöksiin perustuvaa oikeutta laajentaa toimintaansa 

mielipiteen jättäjän alueelle. Mielipiteen jättäjä on esittänyt mielipiteenä/lausuntona 

asiasta sekä Terrafamen kaivospiirialueen laajennuksen YVA-menettelyn että Kai-

nuun tuulivoimakaava 2035 tarkistamiseen liittyen vuosien 2021 ja 2022 aikana. 

Mielipiteen jättäjä ei ole hyväksynyt kaivosyhtiön pyrkimystä laajentaa kaivospiiri-

aluetta mielipiteen jättäjän kiinteistöille. Katsomme jo tässä vaiheessa, että kaivos-

yhtiön tavoitteita ei tule asettaa mielipiteen jättäjän maankäytöllisten tavoitteiden 

edelle. Vaihtoehtojen arvioinnissa tulee kaava- ja lupatilanne sekä muut edellä ole-

vaan asiaa liittyvät seikat käsitellä ja esittää huolellisesti sekä ottaa mielipiteen jät-

täjä huomioon osapuolena sen aluetta koskevissa ratkaisuissa. Pyydämme myös 

lisäämään mielipiteen jättäjän jatkossa lausuntopyyntöjen jakeluun. 


