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Pieni-Paljakan tuulivoimahanke, Ristijärvi, Puolanka 

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ 

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä 

ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty 

arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä 

yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetun lain nojalla (jäljempänä YVA-laki). 

1 HANKETIEDOT 

Hankkeen nimi ja sijainti 

Hankkeesta vastaava Prokon Wind Energy Finland Oy. 

Yhteysviranomainen 

Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus.  

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen 

vaihtoehdoista 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Pieni-Paljakan alueelle 

enimmillään 9 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden 

kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. 

Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 18–90 MW.  

Hankealue sijaitsee Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla 

Puolangan Kotilan kylän koillispuolella Pieni-Paljakan alueella. 

Hankealueen alustava kokonaispinta-ala on noin 1 270 hehtaaria, josta 

Puolangan kunnan alueella suunnittelualueen pinta-ala on noin 500 ha ja 

Ristijärven kunnan alueella noin 770 ha.  

Vaihtoehto VE1: Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle rakennetaan 

enintään 9 tuulivoimalaa. 

Vaihtoehto VE2: Ristijärven kunnan alueelle rakennetaan enintään 6 

tuulivoimalaa. 
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Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Kajaven (alueen 

länsipuolella) tai Fingridin (alueen eteläpuolella) sähkönsiirtoverkkoon. 

Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsisi uuden, noin 6 kilometrin mittaisen 110 

kV johdon tai kaapelin rakentamista. 

2 ASIAN VIREILLETULO 

Hankkeesta vastaava Prokon Wind Energy Finland Oy on saattanut 

hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä 

arviointimenettely) vireille toimittamalla ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma) yhteysviranomaiselle 

19.1.2022. Arviointiohjelma oli nähtävillä 2.2.- 2.3.2022 ja 

yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa 28.3.2022. 

Hankkeesta vastaava Prokon Wind Energy Finland Oy toimitti 28.11.2022 

yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (jäljempänä 

arviointiselostus) sen käsittelyä ja perustellun päätelmän antamista varten.  

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy YVA-lain liitteen 7 e) kohdan 

tuulivoimahankkeet, kun yksittäisen laitosten lukumäärä on vähintään 10 

kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia, perusteella. 

3 ARVIOINTISELOSTUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN 

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiselostuksesta ja sen nähtävillä olosta 

sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 

kuulutuksella 8.12.2022 - 31.1.2023. Kuulutus ja arviointiselostus liitteineen 

julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-

keskus.fi/kuulutukset/Pieni-Paljakan tuulivoimahanke ja ympäristöhallinnon 

verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Pieni-Paljakan tuulivoimahanke. Ilmoitus 

kuulutuksesta on lähetetty Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen kunnille 

julkaistavaksi niiden verkkosivuilla. Lisäksi arviointiselostuksesta ja sen 

nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen 

esittämiseen on tiedotettu Kainuun Sanomissa sekä Ylä-Kainuu ja Puolanka 

lehdissä 8.12.2022 julkaistuilla lehti-ilmoituksilla. 

Arviointiselostukseen on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 

seuraavissa paikoissa 

• Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani      

• Puolanka: kunnantalo, Maaherrankatu 7 sekä kirjasto Koulukatu, 89200 

Puolanka      

• Ristijärvi: kunnantalo sekä kirjasto, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi      

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ymparisto.fi/
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• Hyrynsalmi: kunnantalo, Laskutie 1 sekä kirjasto, Nivantie 2, 89400 

Hyrynsalmi. 

Arviointiselostuksesta järjestettiin yleisötilaisuus 15.12.2022 klo 17.00–

19.00 monitoimikeskus Virtaalassa, Koulutie 4, 88400 Ristijärvi. Tilaisuutta 

oli mahdollisuus seurata ja kommentoida Teams-yhteyden chat-keskustelun 

kautta. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan edustajien lisäksi 

yleisötilaisuudessa oli läsnä 19 henkilöä ja mukana etäyhteydellä noin 15 

kuulijaa. Yleisötilaisuudessa nousi esiin seuraavia asioita.  

Esiin nousivat kysymykset, että onko melun vaikutuksia eläimiin huomioitu 

riittävästi ja onko esimerkiksi jokihelmisimpukkaesiintymät, 

metsäkanalintujen soidinpaikat sekä tärkeät pohjavesialueet 

(vedenottamot) huomioitu voimaloiden ja teiden sijoittelussa riittävällä 

tavalla. Kysyttiin myös, että ketkä ovat tehneet luontoselvitykset ja onko 

ammattitaitoa tähän arvioitu. 

Keskustelua aiheutti metsän kaatamisesta aiheutuvan hiilinielujen 

vähenemisen huomiointi sekä metsien menetykset 

tuulivoimarakentamisessa yleensä.  

Olemassa olevan sähköverkon kapasiteetti ja lisärakentamisen 

kustannusten huomiointi aiheutti kriittistä kommentointia. Korostettiin, että 

kunnan tulisi vaatia tuulivoimayhtiöiltä voimalinjojen yhteissuunnittelua. 

Pohdittiin tuulivoima-alueen kannattavuutta tällä voimalamäärällä.  

Kaavoituksen osalta keskustelua aiheutti se, ettei aluetta ole merkitty 

maakuntakaavaan, sekä se ristiriita, että alueelle on osoitettu 

maakuntakaavassa matkailun- ja luontomatkailun vetovoima-alueeksi. 

Pyydettiin myös perusteluja kaavoituksen jakamiselle kahteen eri kuntaan. 

Yleisöstä kysyttiin myös, että onko alueen rakennetut reitistöt huomioitu, 

Köngäskierroksen sekä koskemattoman luonnon merkitystä korostettiin.  

Osallistujien keskuudessa oli huolta luontomatkailuyritysten ja 

tuulivoimarakentamisen yhteensovittamisen vaikeudesta ja siitä, kuinka 

tulomenetyksiä voidaan sellaisessa tapauksessa korvata. Hankkeen 

työllisyysvaikutukset pitäisi tuoda esille. 

Yleisöstä nousi esille kokemus, ettei kommenteilla ja kysymyksillä tässä 

yleisötilaisuudessa olisi merkitystä.  

Osanottajat nostivat esille hankeyhtiön ulkomaalaisomistuksen. Myös 

sähkön siirto pois Kainuusta aiheutti kritiikkiä ja mieluummin nähtäisiin, että 

sähkö tuotettaisiin siellä missä sitä kulutetaan.  

Kysyttiin, että kuinka tuulivoimaloiden lapojen jäätymistä estetään. 

Tuulivoimarakentamisessa kommentoitiin olevan enemmän kielteisiä kuin 

myönteisiä vaikutuksia. 
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4 ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 

 Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiselostuksesta hankkeen 

vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti 

koskee. Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 

23 lausuntoa ja 11 mielipidettä.  

 
 Yhteysviranomainen on pyytänyt lausunnot arviointiselostuksesta hankkeen 

vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti 

koskee. Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Hyrynsalmen kunta, 

Paltamon kunta, Puolangan kunta, Ristijärven kunta, Kainuun sote 

(1.1.2023 Kainuun ympäristöterveyspalvelut), Kainuun liitto, Kainuun 

pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsäkeskus, 

Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luonto, Luonnonvarakeskus LUKE, 

Riistakeskus, Kainuun Museo, Puolustusvoimat 3. Logistiikkarykmentti, 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Suomen luonnonsuojeluliitto 

Kainuun piiri ry, Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry, Metsänhoitoyhdistys 

Kainuu ry, Metsästysseura Uvan metsästäjät, Hyrynsalmen-Ristijärven 

riistanhoitoyhdistys, Hallan paliskunta, Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys 

ry, Puolangan riistanhoitoyhdistys, Uvan kyläyhdistys ry, Ylä-Kainuun 

Luonto ry, Kotilan kehittäjät ry, Väylävirasto, Fingrid 

Cinia Group Oy, Digita Networks Oy, DNA Oy, Elenia Oy, Elisa Oy, Edzcom 

Oy (Ukkoverkot), Geologian tutkimuskeskus GTK, Telia Finland Oyj, 

Liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficom, Suomen erillisverkot, Suomen 

turvallisuusverkot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), 

Ilmatieteenlaitos sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. 

 

 GTK:lla, Ilmatieteenlaitoksella eikä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ollut 

lausuttavaa asiasta.  

 
Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys kuulemispalautteen 

keskeisestä sisällöstä. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan 

osoitteesta www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA. Verkkosivuilla 

julkaistuista lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi 

katsotut tiedot.  

Yhteenveto lausunnoista 

Sähkönsiirto 

Fingrid Oyj toteaa, että Pieni-Paljakan tuulivoima-alueen liityntä edellyttää 

lisäselvityksiä ja Fingridin sekä hankkeesta vastaavan yhteistyötä. Kainuun 

alueella on vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita ja niiden sähköverkkoon 

liittäminen saattaa vaikuttaa myös yksittäisten tuulivoimapuistojen 

http://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA
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liityntäratkaisuun ja kokonaisratkaisu on tällä hetkellä avoinna, mutta Fingrid 

selvittää sitä parhaillaan aktiivisesti. 

 

Hyrynsalmen kunta toivoo, että Hyrynsalmen kunnan tuulivoimaohjelma 

huomioidaan Hyrynsalmeen rajoittuvalla suunnittelualueella ja 

sähkönsiirtoverkon kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Kainuun liitto muistuttaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan yleisestä 

suunnittelumääräyksestä, jonka mukaan tuulivoimarakentamista 

suunniteltaessa tuulivoimalat tulee sijoittaa luonnonsuojelualueiden, Natura 

2000 -verkoston alueiden, merkittävien pohjavesialueiden, 

harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan virkistysalueiden sekä 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen ulkopuolelle.  

 

Kainuun liitto toteaa täsmennyksenä arviointiselostukseen, että 

tuulivoimamaakuntakaavan yleisessä suunnittelumääräyksessä ei ole 

mainittu luontomatkailun kehittämisalueita. 

 

Mustarinda-seura kommentoi, että selostus on varsin laaja, mutta jättää 

kuitenkin epäselväksi hankkeen kokonaisvaikutukset. Merkittävimpänä 

puutteena pidetään hankkeen sijoittumisen esittelyä, koska hanke sijoittuu 

osin luontomatkailun kehittämisalueelle, jolla on maakunnan mittakaavassa 

poikkeuksellisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Suunnittelumääräyksen 

merkitystä hankkeelle tulisi arvioida ymmärrettävästi ja kattavasti. Seura 

pyytää huomioimaan, että Kainuun vaarajakso ja sen lehto- ja lettokeskus 

on monimuotoisuudeltaan koko maakunnan arvokkain alue.  

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kainuun museo toteaa, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 

kohteet on merkitty pääosin asianmukaisesti. Paikallisista kohteista Kainuun 

Museo kehottaa huomioimaan Ristijärvellä sijaitsevat Uvan ja Tolosenjoen 

kylät maisema-alueineen, sekä Humalavaaran ja Päällysmäen kylillä 

sijaitsevat paikallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ja 

maisema-alueet.  

Kainuun museo huomauttaa, että Puolangan Latvan kylällä sijaitsee myös 

paikallisesti arvokkaita rky-kohteita. Lisäksi Puolangan 

kulttuuriympäristöohjelmassa mainitut maakunnallisesti arvokkaat 

rakennetun kulttuuriympäristön kohteet Nurmelan ja Pääkön kesänavetta 

sekä Vartiolan suojeluskuntapirtti sijaitsevat kaukoalueella (yli 15 km), mutta 

ne olisi silti hyvä mainita arviointiselostuksessa. 
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YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa Kainuun Museo on 

huomauttanut, että maisemallisten haittojen vähentämiseksi 

voimalakorkeus tulisi korkeilla maastonpaikoilla olla vähemmän, kuin nyt 

suunniteltu 300 metriä. Museo kommentoi edelleen, että suunnitelluilla 

tuulivoimaloilla on merkittävä vaikutus myös Latvan kylän 

perinnemaisemaan sekä Köngäskierroksen maisemaan.  

 

Kainuun Museo on tarkastanut Pieni-Paljakan suunnitellulle 

tuulivoimapuistoalueelle ja ulkoiselle sähkönsiirtolinjaukselle Pieni-

Paljakasta Uvan sähköasemalle tehdyn arkeologisen inventoinnin ja 

todennut sen riittäväksi.  Inventoinnissa kartoitettiin kaksi uutta 

kulttuuriperintökohdetta, Kemppaala (mjrek. 1000045949) ja Vehkala 

(1000045958). 

Pohjois-Pohjanmaan liitto kommentoi lausunnossaan, että Pieni-Paljakan 

voimalat saattavat näkyä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan puolelle mutta 

etäisyyttä on kuitenkin sen verran, että laaditun näkemäanalyysin 

perusteella vaikutukset jäävät pieniksi.  

 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Puolangan ja 

Ristijärven kuntien alueelle suunnitteilla olevan Pieni-Paljakan 

tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevien arvokkaiden maisema-

alueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry toteavat voimaloiden todetaan sijoittuvan vaaran 

lakiosiin, joten maisemallinen hallitsevuus on hyvin suurta ja negatiivista. 

Samoin tiestön rakentamisen maisemavaikutukset jyrkillä rinteillä voivat olla 

suuria.  

Ihmisten elinolot ja viihtyisyys, virkistyskäyttö ja terveys  

Hyrynsalmen-Ristijärven riistanhoitoyhdistys pitää tärkeänä, että 

perustettavalla tuulivoimapuistoalueella ei rajoiteta metsästystä ja 

rakentamisessa otetaan huomioon riistan Iisääntymisalueiden kuten 

esimerkiksi kanalintujen soidinpaikkojen säilyminen. 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut toteaa lausunnossaan, että asukkaat 

kokevat tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset aina merkittäviksi 

lieventämistoimista huolimatta, ja että terveysvaikutuksia voi aiheutua, 

vaikka asetetut ohje- tai raja-arvot mittauksissa ja mallinnuksissa 

alittuisivatkin. Ympäristöterveyspalvelut huomauttaa, että vaikutukset 

koetaan merkittävinä varsinkin, mikäli asutus jää usean tuulivoimapuiston 

väliin. Ympäristöterveyspalvelut pyytää kiinnittämään suunnittelussa 
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huomioita haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja jatkaa, että riittävä 

etäisyys asutukseen on vaikuttavin hallintakeino.  

 

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

huomauttaa, että liikenneosiosta ei löydy kuvausta siitä, kuinka paljon 

asutusta kuljetusreittien varrella on ja millaisia vaikutuksia kuljetusten 

lisääntymisellä on asukkaiden näkökulmasta. Rakentamisen aikaisten 

haittojen lieventämiseksi L-vastuualue esittää, että liikenne ajoitettaisiin 

sellaisiin aikoihin, jolloin siitä aiheutuu vähemmän haittaa. Tiedottamisella ja 

rakentamisen aikaisista kuljetuksista varoittavilla liikennemerkeillä voidaan 

osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta. L-vastuualue pitää tärkeänä, että 

kuljetuksia suunniteltaessa pyritään minimoimaan kuljetuksista aiheutuvat 

haitat (mm. liikenneturvallisuuden, pölyn, melun ja tärinän osalta) tienvarren 

asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien näkökulmasta. 

 

Terveyteen kohdistuvia lausuntokommentteja on käsitelty myös Melu ja 

välke -kappaleessa. 

Melu ja välke 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut muistuttaa, että tuulivoimaloiden melu- ja 

välkevaikutukset tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Kainuun 

ympäristöterveyspalvelut jatkaa, että mikäli suunnitelmiin tulee muutoksia 

(teho, sijainti, korkeus), tulee mallinnukset tehdä uudelleen, ja että 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava melun ohje- ja 

tavoitearvoja sekä sisämelun osalta toimenpiderajoja. 

 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut huomauttaa, että maa-ainesten 

ottopaikkojen osalta mahdolliset haitat lähiasutukselle (maa-ainesten 

kuljetus, mahdollinen louhinta ja murskaus) on selvitettävä ja ehkäistävä 

niistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry toteaa, että taustamelun ollessa jatkuvasti 

vähäinen, vähäinenkin lisämelu korostuu hiljaisessa luonnon ympäristössä 

verrattuna mm. valtateiden varsiin ja taajama-alueisiin, jossa meluun on 

totuttu.  

Luonto 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry toteaa, että tuulivoiman oheen rakennettavalla 

infralla voi olla suurempia vaikutuksia kuin yksittäisellä tuuliturbiinilla, mm. 

kunnostettu tiestö voi lisätä alueen liikennettä. 
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Linnusto 

Luonnonvarakeskus (Luke) toteaa, että suunnitelmassa on esitetty 

tuulivoimaloita ja tielinjauksia metsäkanalintujen soidinpaikkojen 

läheisyyteen tai niiden läpi. Kanalintukartoitusten osalta Luke toteaa, että 

kannansuuruudessa on voimakkaita vuosien välisiä vaihteluita, joten 

laskentojen toteuttaminen vain yhtenä vuonna saattaa antaa väärän kuvan 

alueen merkityksestä lisääntymisympäristönä. Yhden vuoden aineisto on 

näin ollen altis satunnaisvaihtelulle ja tulosten tulkinnassa ja 

johtopäätöksissä on syytä olla varovainen. 

 

Luke viittaa lausunnossaan tutkimuksiin metsäkanalintujen törmäysriskeistä 

sekä käyttäytymisestä tuulivoimaloiden alueilla ja toteaa, ettei   

tuulivoimaloiden vaikutus metsäkanalintuihin välttämättä ulotu vain 

rakentamisen ajalle ja alueelle. Luke suosittelee tornien maalaamista 

tummiksi mahdollisten vaikutusten lieventämiseksi. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry toteaa, että pesimälinnustoselvityksen tulisi olla 

kattavampi ja pidemmältä ajalta tehty. Lausunnossa huomautetaan, että 

lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien (Suomessa 63 lajia) ja myös 

muiden törmäysalttiiden suurikokoisten lintujen esiintymiset tulee selvittää 

tarkasti. Lausunnossa huomautetaan, että Ristijärven puolella mm. FINIBA-

kriteerilajin sinipyrstön esiintyminen alueella tekee seudun metsälinnuston 

pesimäalueena merkittäväksi ja tämä todetaan hankkeen 

linnustoselvityksessäkin (liite 8 pesimälinnusto- ja pöllöselvitys). 

Muu eläimistö 

Luke kiinnittää huomiota siihen, että hirvieläimiin kohdistuvia vaikutuksia on 

arvioitu vähäisen aineiston pohjalta ja toteaa, että ympäristövaikutusten 

arviointia tehdessä olisi syytä käyttää laajempaa otantaa olemassa olevasta 

kirjallisuudesta. Luke toteaa, että tuulivoiman vaikutuksia poroihin on tutkittu 

Ruotsissa ja Norjassa, ja vaikutusten on havaittu vaihtelevan vuodenajan, 

porojen sukupuolen, petojen määrän ja elinympäristön mukaan. 

 

Luke huomauttaa, että hirvieläimistä metsäpeura olisi ollut syytä huomioida 

yhteisvaikutuksia tarkastellessa, koska Pieni Paljakan hankealue sijoittuu 

vyöhykkeelle, joka yhdistää Kainuun ja maamme läntisen taigametsän. Luke 

jatkaa, että alueen läheisyydessä on metsäpeuran talvilaitumia ja samaa 

vyöhykettä pitkin levittäytyvät useat eläinlajit.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry:n lausunnossa huomautetaan, että 

jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN) ja tarvitsee 
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elinympäristökseen puhtaita virtaavia vesiä, ja että SVE2 ei voida toteuttaa, 

koska sillä on selostuksen mukaan todettu olevan kohtalaisia kielteisiä 

vaikutuksia jokihelmisimpukkaan. 

Suojelualueet 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry kommentoi lausunnossaan, että tuulivoiman 

vaikutukset Pohjoispuolella sijaitsevaan Paljakan luonnonpuistoon 

(Paljakka ja Latvavaara, FI120056, erityisten suojelutoimien alueeseen 

SAC) sekä koillissuunnassa Säkkisenlatvasuon–Jännesuon-Lamminsuon 

soidensuojelualueeseen sekä Peuravaaraan negatiiviset vaikutukset 

kohdistuvat erityisesti linnustoon. Herkimmäksi alueeksi lausunnossa 

todetaan hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Mustakummun METSO-

suojelukohteeksi varattu metsäalue.  

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut huomauttaa, että maa-ainesten 

ottopaikkojen osalta selostus on edelleen puutteellinen ja että 

jatkosuunnittelussa mahdolliset haitat lähiasutukselle (maa-ainesten 

kuljetus, mahdollinen louhinta ja murskaus) on selvitettävä ja ehkäistävä 

niistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Ympäristöterveyspalvelut 

huomauttaa myös, ettei yhteisvaikutuksia ole arvioitu, mikäli samoja 

hankealueiden ulkopuolisia maa-ainesten ottopaikkoja käytetään 

useammassa hankkeessa. 

 

Kainuun ympäristöterveysviranomainen muistuttaa, että hankealueella 

sijaitseva Uvan Vesiosuuskunnan vedenottamo on terveysvalvonnan 

suunnitelmallisen valvonnan kohde, eikä sen toimintaa saa vaarantaa. 

Vesistöt 

Vesistövaikutuksista Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-

Kainuun Luonto ry ja Lintutieteellinen yhdistys ry mainitsee, ettei 

tuulivoimarakentamisella saa heikentää pinta- eikä pohjavesien tilaa, ja että 

alueen lähteet ja muut pienvedet tulee myös selvittää. Lausunnossa 

huomautetaan, että jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN) ja 

tarvitsee elinympäristökseen puhtaita virtaavia vesiä. 

Liikenne 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut toteaa, että raskaan liikenteen osuus 

tulee kasvamaan huomattavasti lähialueilla tuulivoimapuiston 

rakentamisaikana (teiden, perustusten ja infran rakentaminen, betonin ja 

tuulivoimaloiden osien kuljetukset) ja tästä aiheutuvat haitat (pöly, melu, 
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liikenteen lisääntyminen) täytyy huomioida, vaikka ne olisivatkin 

lyhytaikaisia.  

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri – 

vastuualue tuo esille, että liikennevaikutukset olisi ollut hyvä kuvata myös 

vaihtoehtona esitetyn Ristijärven kuljetusreitiltä. Reitillä vältettäisiin kulku 

Uvantiellä (mt 19205) olevan mahdollisesti kantavuudeltaan riittämättömän 

sillan kautta. L-vastuualue pitää tärkeänä, että YVA-selostuksessa on 

tunnistettu Uvantiellä olevat kaksi painorajoitettua siltaa (Siirtolan ja Luttulan 

sillat) ja todettu, että erikoiskuljetusten paino ei saa ylittää silloille asetettuja 

painorajoja. Myös jatkosuunnittelussa tulee huomioida vaikutukset ns. 

vapaan aukon osalta sekä huonokuntoisten päällysteteiden paikoin jopa 

erittäin huono kunto. 

 

L-vastuualue huomauttaa, että selostuksessa liikennemäärien kasvun on 

arvioitu jakautuvan tasaisesti koko rakentamisajalle. Todennäköisesti 

kuljetusmäärät ovat suurimmillaan teiden ja voimalaperustusten 

rakentamisvaiheessa. Arvioinnissa olisi syytä huomioida näistä aiheutuvat 

liikennehuiput.  

 

L-vastuualue tuo esille, että selostuksessa ei ole tuotu esille sitä, mistä maa-

aines ja betoni on tarkoitus kuljettaa alueelle. LI-vastuualue huomauttaa, 

että selostuksessa tasaisesti hankealueelle ja satamien läheisyyteen 

laskettu liikennemäärien kasvu ei vastaa todellisuutta, vaan suurin osa 

liikennemäärästä sijoittuu hankealueen läheisyyteen. LI-vastuualue perään 

kuuluttaa erityisesti maa-aines- ja betonikuljetusten todennäköisimpien 

reittien esittämistä ja niihin kohdistuvien vaikutusten arviointia 

selostuksessa. L-vastuualue pitää liikenteen vaikutusten arvioinnissa 

merkittävänä puutteena sitä, että maa-aines- ja betonikuljetusten reittejä ei 

ole YVA-selostuksessa määritelty, eikä näin ollen arvioitu em. kuljetusten 

lisääntymisen vaikutuksia teittäin. 

 

YVA-selostuksessa mainitaan, että merkittävimmät tuulivoimapuiston 

rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alueelle 

saapuvista erikoiskuljetuksista. L-vastuualue huomauttaa kuitenkin, että 

maa-aines- ja betonikuljetuksilla on erikoiskuljetusten lisäksi merkittävä 

vaikutus liikenteen näkökulmasta. 

 

L-vastuualue huomauttaa, että YVA-selostuksessa tulisi esittää arvioita 

tiestön vaurioitumisesta ja korjaustarpeista (ml. kelirikko) sekä toimenpiteitä 

riskin välttämiseksi, mahdollisten vaurioiden korjaamiseksi, kulujen 

korvaamiseksi sekä tuulivoimaloiden osien varastoimiseksi.   
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L-vastuualue muistuttaa, että jatkosuunnittelussa on huomioitava hankkeen 

aiheuttaman liikenteen vaikutukset tiestön ja siltojen kantavuuteen, sekä 

arvioitava ja määritettävä mahdolliset rakentamis-, vahvistamis- ja 

parantamistarpeet sekä liittymien ja kaarteiden leventämistarpeet. Arviointi 

on ulotettava hankealueen tiestön lisäksi aluetta ympäröivään tiestöön sekä 

erityiskuljetusreitteihin. Lisäksi muistutetaan, että mikäli rakenteiden 

vahvistamiselle ja (taso)liittymien parantamistoimille (ml. 

opaste/valaisinrakenteiden tilapäinen siirto) todetaan tarvetta, toimenpiteet 

suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella yhdessä 

niistä vastaavien viranomaistahojen (ELY-keskus tai Väylävirasto) kanssa. 

Kuljetusreittejä suunniteltaessa tulee LI-vastuualue pyytää huomioimaan 

kuljetusreitillä olevien maanteiden parannuskohteiden aikatauluja.  

 

L-vastuualue kehottaa tuulivoimaloiden sijoittelussa, kuljetusten 

suunnitellussa ja sähkölinjan suunnittelussa huomioimaan seuraavat 

julkaisut ja lait: 

• Väyläviraston Tuulivoimalaohje (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012).  

• Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maakuntakaavojen tuulivoima-alueille 

• Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvitys, jonka 

on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alkupuolella.  

• ”Sähkö- ja telejohdot ja maantiet” -ohje (Liikenneviraston ohjeita 

3/2018).  

• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)  

• Määräys 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. 

 

Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille on tehty 

liikennöitävyysselvitys, jossa on esitetty kuljetuskelpoisimmat 

erikoiskuljetusreitit ja pääreittien keskeisimmät ongelmakohdat. 

 

Väylävirasto pyytää huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa 

Väyläviraston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012). 

Väylävirasto muistuttaa, että tuulivoimalahankkeen suunnittelun aikana on 

riittävän ajoissa kiinnitettävä huomiota tuulivoimalan osien varastointiin ja 

kuljetusreittien selvittämiseen, ja että tuulivoimalakuljetukset vaativat aina 

erikoiskuljetusluvan.  

 

Myös Väylävirasto muistuttaa, että tuulivoimaloiden osien kuljetusta varten 

tulee ajoissa huomioida maanteiden ja niiden rakenteiden kantokyky. Mikäli 

rakenteissa todetaan vahvistamistarpeita, suunnittelu ja parantamistoimet 
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suoritetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Sama koskee myös 

liittymien avartamista sekä rakenteiden väliaikaista siirtoa. 

 

Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa 

tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun 

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

voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- 

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

Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden 

sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee 

noudattaa siinäkin tapauksessa, että uusi johto rakennetaan olemassa 

olevan johdon rinnalle. 

 

Väylävirasto toteaa, että tuulivoimakuljetukset tulisi ensisijaisesti suunnitella 

muuta reittiä kuin rautateiden tasoliittymien kautta. Lisätietoja tasoristeysten 

ylittämisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on ohjeessa: 

”Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä” (Väyläviraston julkaisuja 

8/2021 sekä tiivistelmä). 

Turvallisuus ja tutka- ja viestintäyhteydet 

Cinia Oy huomauttaa, että kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa 

voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä tai telekaapelointeja. Toteutuessaan 

tuulivoimapuisto haittaa, ja jopa estää, radiotietä käyttävien viestiyhteyksien 

rakentamista. 

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä, mutta 

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

vastaanottoon ennen kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston 

takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Digita Oy huomauttaa, että tv-

signaalin välittyminen vaikuttaa myös vaaratiedotteiden välittymiseen ja on 

näin ollen turvallisuusriski.  

 

Elisa Oyj ilmoittaa, ettei sillä ole mitään hanketta vastaan mutta pyytää 

kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat. Kyseisen 

hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä. 

 

Ilmatieteenlaitos ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa hankkeesta, mutta 

huomauttaa, etteivät tuulivoimaloiden vaikutukset säätutkiin ole 

merkityksettömiä, vaan että voimalan aiheuttama virhekaikutiedon 

poistamisen myötä menetetään myös paikallinen säätieto. Kansainvälisten 

suositusten mukaisesti Ilmatieteenlaitos on kuitenkin valinnut linjauksen, 

olla kommentoimatta hankkeita, jotka sijaitsevat yli 20 km päässä. 

Ilmatieteenlaitokselta todetaan, että hankkeen vaikutus on yksittäin pieni, 



 Perusteltu päätelmä   13 (56) 

     

  KAIELY/791/2021 

 31.3.2023   

    

    

    

 
mutta jos alueelle ilmestyy useampia voimala-alueita, tutkahavaintojen 

kattavuus voi huonontua merkittävästi. 

Telia Finland Oyj:llä ei ole hankkeesta huomautettavaa, mutta jatkossa 

hankkeen vaikutusalueelle ei voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä. 

Talous ja elinkeinot 

Mustarinda-seura viittaa lausunnossaan ELMA (Ekologiset yhteydet, 

luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja 

maakuntakaavoituksessa) -hankkeen raporttiin, jossa todetaan, että 

säilyttämällä luonnonrauha-alueet hiljaisina säilytetään myös 

luontomatkailun edellytykset saavuttaa erilaisia asiakasryhmiä.  

 

Mustarinda-seura näkee Kainuun tuulivoimahankkeet pääosin myönteisenä 

kehityksenä, mutta ottaa kantaa niiden sijoittamiseen Paljakanvaaran 

ainutlaatuiseen metsäkokonaisuuteen, joka on Mustarinda-talon toiminnan 

jatkuvuudelle merkityksellinen. 

 

Paliskuntain yhdistys viittaa lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista, joka 

velvoittaa selvittämään alueella toimivaan elinkeinoon kohdistuvat 

vaikutukset. Paliskuntain yhdistys katsoo, että poronhoitoon kohdistuu 

vaikutuksia, jotka voivat olla merkittäviä ja näin ollen ne on selvitettävä YVA-

menettelyssä. 

Poronhoito 

Paliskuntain yhdistys toteaa lausunnossaan hankealueen rajautuvan 

poronhoitoalueeseen, Hyrynsalmen puoleiseen Hallan paliskuntaan. 

Poronhoitoalue on osittain aidattu etelärajaltaan, mutta Pieni-Paljakan 

hankealuetta vasten aitaa ei ole.  

 

Paliskuntain yhdistys viittaa poronhoitolakiin, ja että suunniteltaessa valtion 

maille poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavien toimenpiteitä, 

on valtion viranomaisen neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa. 

 

Paliskuntain yhdistys tuo lausunnossaan esille pohjoismaisia tutkimuksia, 

joissa käsitellään porojen käyttäytymistä tuulivoimaloiden alueilla, sekä 

esitetään voimala-alueiden välillisiä haittavaikutuksia, jotka johtavat 

poronhoitoalueiden uudelleen järjestelyihin.  

 

Paliskuntain yhdistys huomauttaa, että poronhoitoon kohdistuvat 

vaikutukset tulee arvioida riittävän laajasti koko paliskunnan alueella ja 

tarkemmin hankealueella ja sen vaikutuspiirissä mukaan lukien sosiaaliset 

ja kulttuuriset vaikutukset. Arvioinnissa tulee paliskuntain yhdistyksen 

mukaan arvioida voimaloiden, sähkölinjojen ja tiestön sekä alueen 



 Perusteltu päätelmä   14 (56) 

     

  KAIELY/791/2021 

 31.3.2023   

    

    

    

 
toimintojen vaikutukset porolaitumiin, niiden käyttöön ja poronhoitoon. 

Paliskuntain yhdistyksen mukaan menettelyssä tulee etsiä toimenpiteitä 

haitallisten vaikutusten estämiseen, lieventämiseen ja kompensointiin 

yhteistyössä alueen poronhoidon harjoittajien kanssa. 

Osallistaminen ja vuorovaikutus 

Mustarinda-seura huomauttaa, että selostuksessa ei esitellä hankkeen 

yleisötilaisuuksia, joissa käytävä avoin keskustelu ja kokemusperäinen tieto 

on tässä maakunnallisesti merkittävässä hankkeessa erityisen tärkeää.  

 

Paliskuntain yhdistys huomauttaa, ettei siihen ole oltu yhteydessä YVA-

ohjelmavaiheessa ja epäilee, ettei paliskuntaankaan ole oltu yhteydessä. 

Paliskuntain yhdistys kuitenkin katsoo, ettei hankkeesta näillä tiedoilla 

luultavasti ole merkittäviä vaikutuksia poronhoidolle.  

Arvioitavat vaihtoehdot 

Mustarinda-seura kannattaa hankekokonaisuuden vaihtoehtoa VE2, kuusi 

voimalaa, jolloin Köngäskierroksen retkeilyreitti, näköalatorni ja laavu 

jäisivät retkeily- ja virkistyskäyttöön ja vyöhyke Mustakummun vanhan 

metsän ja Ristijärven kunnan puolelle sijoittuvien tuulivoimaloiden välillä olisi 

laajempi. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry:n lausunnossa huomautetaan, että 

jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN) ja tarvitsee 

elinympäristökseen puhtaita virtaavia vesiä, ja että SVE2 ei voida toteuttaa, 

koska sillä on selostuksen mukaan todettu olevan kohtalaisia kielteisiä 

vaikutuksia jokihelmisimpukkaan. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry vaatii, että ainakin Puolangan puoleinen osa 

hankealueesta tulee jättää rakentamatta herkän metsälajiston ja 

luontomatkailunkin vuoksi. Ristijärven puolella tuulivoimalat ja siihen 

liittyvän infran rakentaminen eivät saa vaarantaa linnustoarvoja, eivätkä 

heikentää erittäin uhanalaisen raakun esiintymistä alueella ja alapuolisissa 

vesistöissä. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Hyrynsalmen kunta pyytää huomioimaan jo rakennetun Kivivaara-

Peuravaaran sekä suunnitteilla / rakenteilla olevat Lumivaaran, Illevaaran ja 

Kytölehdon tv-alueet. Hyrynsalmen kunta pitää tärkeänä, että näiden 

hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset suojelualueisiin, luonnonarvoihin, 
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merkittäviin matkailuaktiviteetteihin sekä vaaramaisemiin otetaan huomioon 

ja yhteensovitetaan Pieni-Paljakan hankkeessa. 

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että hankealueen jatkotyössä huomioidaan 

tuulivoimahankkeen ja muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset ja 

pyritään ehkäisemään haitallisia vaikutuksia maakuntakaavassa annettujen 

suunnittelumääräysten mukaisesti. 

 

Luke toteaa, että tuulivoiman vaikutuksista eläinlajistoomme on toistaiseksi 

vain vähän tietoa. Sen mukaan vaikutusten mitta saattaa poiketa tästä 

selostuksessa annetuista arviosta, mikäli tuulivoiman vaikutukset ja mm. 

useiden alueella olevien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset lajeille 

laajassa mittakaavassa osoittautuvat merkittävämmäksi. 

 

Paliskuntain yhdistys huomauttaa, että Hallan paliskuntaan on jo rakennettu 

Kivivaara-Peuravaaran tv-alue, rakenteilla on Illevaaran tv-alue ja lisäksi 

vireillä on kaksi seudullisesti merkittävää tv-hanketta. Näiden lisäksi 

paliskunnan alueella on muutakin maankäyttöä, johon poronhoidon tulee 

sopeutua. 

 

Ympäristöterveyspalvelut huomauttaa, ettei yhteisvaikutuksia ole arvioitu, 

mikäli samoja hankealueiden ulkopuolisia maa-ainesten ottopaikkoja 

käytetään useammassa hankkeessa. Myös liikenteestä aiheutuvia 

yhteisvaikutuksia tulisi arvioida eri tuulivoimahankkeiden toteutuessa. 

 

Mustarinda-seura toteaa, että ympäristövaikutusten arviointia maisemaan, 

lintujen ja muiden lajien elinolosuhteisiin, paikallistalouteen, 

luontomatkailuun sekä virkistyskäyttöön tulisi tarkastella myös alueellisena 

tuulivoimalakokonaisuutena, jossa Pieni-Paljakka on yksi osa 12 voimalan 

kokonaisuutta 30 kilometrin säteellä. Yhteisvaikutuksissa tulisi huomioida 

myös elinkeinoelämän ja palveluiden näkökulma luontomatkailua ajatellen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

kiinnittää huomiota hankealueen läheisyydessä meneillään olevien useiden 

tuulivoimahankkeiden liikenteellisiin yhteisvaikutuksiin (Varsavaara sekä 

Hukkalansalo-Takiankangas), joista aiheutuvat suurimmat liikenteen 

sujuvuusongelmat ovat odotettavissa valtatiellä 22, Puolangantiellä 78 sekä 

Uvantiellä 19205. Liikennemäärien voimakas kasvu vaikuttaa heikentävästi 

myös liikenneturvallisuuteen. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry huomauttavat lausunnossaan, että 

biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää 

luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. 

Lausunnossa korostetaan tuulivoimatuotantohankkeiden yhteisvaikutusten 
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arviointia ja yhteisvaikutuksen laajaa vaikutusta luonnon monimuotoisuuden 

kestävyyteen harvaan asutulla seudulla. Lausunnossa todetaan, että 

hankkeen YVA-selostuksessa mainitaan useita yhteisvaikutuksia, mutta 

ratkaisuja selostus ei kerro, enemmänkin vaikutuksia vähätellään. Useiden 

hankkeiden (lähekkäin 13 hanketta) yhteisvaikutusten todetaan olevan 

moninaiset. 

 

Metsäkeskus kommentoi, että vaikutuksia hiilinieluun ja hiilivarastoon on 

selvitetty hankkeen osalta mutta näiden vaikutusten arviot puuttuvat 

yhteisvaikutusten osalta. Metsäkeskus huomauttaa, että hankkeen 

arvioinnista ja lähdeaineistosta puuttuu Kainuun metsäohjelma 2021-2025. 

Selvitysten laatu 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut on pääsääntöisesti tyytyväinen hankkeen 

vaikutusten arviointiin sekä haittojen vähentämis- ja 

lieventämistoimenpiteisiin ja seurantaohjelmaehdotukseen. Myös 

terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tärkeät ihmisiin kohdistuvat 

kokonaisvaikutukset on tuotu esille arviointiselostuksessa. Hankkeen 

edetessä ja suunnitelmien tarkentuessa tulee ihmisiin kohdistuvia 

vaikutuksia peilata jo tehtyihin arviointeihin ja sitä kautta edelleen pyrkiä 

vähentämään kyseisiä vaikutuksia. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry toteavat lausunnossaan, että Pieni-Paljakan 

luontoselvitykset ovat yhden kauden selvityksiä, jotka antavat suuntaviivoja 

alueen lajistosta, mutta että yksi maastokausi jättää aukkoja lajitietoihin ja 

tekee havainnoista osin satunnaisia. Myöskään esimerkiksi viitasammakon 

osalta ei voida olla varmoja, että se olisi varmasti äänessä muutamien 

kartoituspäivien aikana. Lausunnossa todetaan, että luontodirektiivin liitteen 

IV (a) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö on syytä selvittää erityisen 

huolella ja koota yhteen jo olemassa olevan vanhemman lajistotiedon 

kanssa. Lausunnossa todetaan, että todennäköisesti hankealueella esiintyy 

liito-orava, jonka esiintymiä on todennettu lähialueen metsissä, ja että 

potentiaaliset liito-oravan elinympäristöt voivat tulla asutuiksi useankin 

tyhjillään olo vuoden jälkeenkin. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Ylä-Kainuun Luonto ry ja 

Lintutieteellinen yhdistys ry vaatii kattavampia luonto- ja lajistoselvityksiä. 

 

Kanalintukartoitusten osalta Luonnonvarakeskus toteaa, että 

kannansuuruudessa on voimakkaita vuosien välisiä vaihteluita, joten 

laskentojen toteuttaminen vain yhtenä vuonna saattaa antaa väärän kuvan 

alueen merkityksestä lisääntymisympäristönä. Yhden vuoden aineisto on 
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näin ollen altis satunnaisvaihtelulle ja tulosten tulkinnassa ja 

johtopäätöksissä on syytä olla varovainen. 

Luvat, jatkotoimenpide-ehdotukset ja seurantaohjelma 

Digita esittää, että viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa 

hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan 

valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden 

estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 

hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua 

laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden 

poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä. 

Häiriöiden poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen 

muut mahdolliset tuulivoiman rakentamishankkeet. Digita muistuttaa, että 

tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen 

huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 

kustannuksista (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp).  

 

Traficom muistuttaa myös, että heiltä haettava lentoestelupaa on oltava 

myönnettynä ennen rakennuslupaa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 

muistuttaa, että YVA-selostuksen kappaleen 32.15 Lupaviranomaiset -

taulukossa olisi hyvä mainita myös työlupa, joka tulee hakea kaikkiin 

maanteillä tehtäviin töihin ELY-keskukselta sekä kaapeleita, johtoja tai 

putkia varten tarvittava lupa. 

 

Terveydensuojeluviranomainen näkee myönteisenä esitetyn 

seurantaohjelman ja varsinkin, jos se hankkeen valmistuttua toteutetaan. 

 

Paliskuntain yhdistys toteaa, että mikäli hanke laajenee, tai jos porojen 

liikkuminen muuttuu tuulivoimaloiden aiheuttaman häiriön vuoksi 

poronhoitoalueen ulkopuolelle, voi tulla tarvetta esimerkiksi pyyntiaidan 

rakentamiselle alueelle tms.   

 

Metsäkeskus viittaa lausunnossaan arviointiselostuksen kohtiin, joissa 

kuvataan hankkeen vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön 

sekä maisemaan. Esitettyjen tulosten perusteella Metsäkeskuksen 

kommentti on, että hankkeen toteuttamisessa tulee tarkastella rakentavasti 

kaikkia kolmea toteutusvaihtoehtoa huomioiden arvioinnissa esille tuodut 

matkailun, maiseman sekä virkistyksen haittavaikutukset. Metsäkeskus 

pohtii, onko hankkeessa huomioitu luonnonsuojelulain uudistuksen 

mukainen luontoarvojen ekologinen kompensaatio.   
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Metsäkeskus toteaa, että toiminnan päätyttyä ja maankäytön palautuessa 

metsätalouden käyttöön, alueet tulee metsälain mukaisesti metsittää. 

 

Väylävirasto muistuttaa, että tuulivoimalakuljetukset vaativat aina 

erikoiskuljetusluvan. Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden 

rakentamisaikaisen liikennöinnin takia merkittävästi tai sen käyttötarkoitus 

muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön 

oikeuttava Väyläviraston lupa. Tasoristeysluvan tarpeesta voi olla 

yhteydessä Väylävirastoon. 

Muuta huomioitavaa 

Mustarinda-seura viittaa lausunnossaan YK:n kestävän kehityksen 

tavoiteohjelman, EU:n luonto- ja vesidirektiivien ja luonnonsuojelulain 

noudattamiseen sekä Pariisin ilmastosopimuksen, YK:n 

biodiversiteettisopimuksen, EU:n vuoteen 2030 ulottuvan 

biodiversiteettistrategian ja muiden sitovien kansainvälisten sopimusten 

tavoitteisiin ja toivoo että Kainuun energiasiirtymää edistettäisiin näiden 

mukaisesti. 

Mustarinda-seura pyytää huomioimaan tulevan EU-direktiivin koskien 

yritysten yhteiskuntavastuuseen ja korostaa, että energia-alan tulee 

huomioida sosiaalisen kestävyyden kysymykset sekä kunnioittaa 

ihmisoikeuksia ja ympäristöstandardeja koko globaalissa tuotantoketjussa. 

Energiasiirtymä tulee toteuttaa oikeudenmukaisuutta kunnioittaen ja 

vaalien. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Sähkönsiirto 

Mielipiteessä tuodaan esille, ettei hanketoimija ole osoittanut 

tuulivoimahankkeelle yksiselitteistä sähkönsiirtoratkaisua, eikä 

selostuksesta ilmene kenen vastuulle sähkönsiirtomahdollisuuden 

järjestäminen on.  

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Mielipiteessä todetaan, että tuulivoiman kaavoittaminen alueelle on vastoin 

voimassa olevaa maakuntakaavaa, koska Paljakan luonnonpuiston lähelle 

on osoitettu luontomatkailun kehittämisaluetta, ja tämän tiedon mukaan 

alueen nykyiset toimijat ovat alueella liiketoimintaansa kehittäneet ja ihmiset 

mökkejä ostaneet. 

 

Valtakunnallisista maisema-alueista mielipiteessä todetaan, että Kainuun 

vaarakylät Puolangalla tulee ottaa huomioon.  
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Melumallinnuksesta kommentoidaan, että siinä ei ole esitetty kaikkia 

Humalajärven rannalla sijaitsevia lomarakennuksia, joista osa sijoittuu 

esitetylle 35-40 dB meluvyöhykkeelle. 

 

Mielipiteessä esitetään toive, että yksi Kainuun korkeimmista vaara-alueista 

jätettäisiin tuulivoimasuunnittelun ulkopuolelle tai ainakin voimaloiden 

korkeutta rajoitettaisiin. Lisäksi mielipiteessä esitetään, että siirtolinjat 

korvattaisiin maanomistajille reilulla korvauksella.  

 

Mielipiteessä muistutetaan, että Törmänmäki on Kainuun 

maakuntakaavassa 2030 osoitettu aluerakenteen kannalta keskeiseksi 

kyläalueeksi, ja tämä täytyy kaikessa suunnittelussa huomioida. 

Maisema 

Paikalliset asukkaat tuovat mielipiteissään esille suuren huolen alueen 

maiseman muutoksesta, varsinkin kun kysymys on vaaran rinteistä, 

Kainuun sinisistä vaaroista. 

 

Mielipiteessä huomautetaan, että Köngäskierroksen reitistö on Kainuun 

hienoimpia ja se tulee vääjäämättömästi kärsimään maisema-, näkö- ja 

meluhaitoista. Tuulivoimapuisto tämän reitistön vieressä veisi mielipiteen 

mukaan kaikki mahdollisuudet reitistön hyödyntämiseen ja sen edelleen 

kehittämiseen. 

Ihmisten elinolot ja viihtyisyys, virkistyskäyttö ja terveys  

Mielipiteessä tuotiin esille huoli alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien (ml. 

metsästys) heikkenemisestä, mainittiin mm. Paljakan, Kotilan ja Latvajoen 

alueet.  

 

Mielipiteissä kommentoidaan voimaloissa käytettävien öljyjen ja 

jäänestoaineiden turvallisuutta ja epäillään, että jatkossa ei välttämättä tulla 

käyttämään luvattuja biohajoavia öljyjä. Kemikaaleista kaivataan tarkempaa 

selvitystä. 

 

Mielipiteessä kommentoidaan, että roottorin lapoja joudutaan vaihtamaan, 

mutta tuulieroosio irrottaa yhden voimalan roottorin lavoista vuodessa jopa 

kymmeniä kg muovin mikro- ja nanohiukkasia luontoon, mikä 300 voimalan 

osalta jo 20 vuodessa merkitsisi satoja tuhansia kg, mikä siirtyisi veden, 

marjojen, kalan ja riistan kautta ihmisiin ja lisäksi nestemäisiä kemiallisia 

aineita pisaroisi ja leviäisi ympäristöön 300 voimalasta 20 vuodessa jo 

miljoonia litroja. 
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Ihmisiin kohdistuvista terveysvaikutuksista muutamassa mielipiteessä 

huomautetaan, että YVA-selostuksessa ei ole huomioitu jo 

suunnitteluvaiheen stressaavan ihmisiä, koska he pelkäävät menettävänsä 

puhtaat vetensä ja erämaisen luontoon perustuvan matkailuelinkeinonsa 

sekä kiinteistöjensä arvon alenevan.  

 

Mielipiteessä todetaan, että tuulivoimarakentaminen ei sovi Pieni-

Paljakkaan, kuten se ei sovi Hietavaaraan eikä Varsavaaraan, vaan sopivat 

alueet pitää löytää sieltä, missä myllyt eivät aiheuta niin paljon menetyksiä 

paikallisille asukkaille, vapaa-ajanasukkaille, yrityksille ja luonnolle. 

 

Mielipiteessä kritisoidaan sosiaalisten vaikutusten huomioinnin vähäisyyttä. 

ja mainitaan, että Latvan kylä tulee kärsimään välke- ja meluhaitoista 

lähimpien voimaloiden sijoittuessa 2,5 kilometrin päähän.  

 

Mielipiteessä todetaan, että hankkeen toteutumisella olisi negatiivisia 

(luonto)matkailuun, virkistäytymismahdollisuusksiin sekä luonnossa 

liikkumiseen. Mielipiteessä huomautetaan myös useista tuulivoimaloiden 

terveysvaikutuksista (melu, välke, tärinä, pölyäminen sekä lisääntynyt 

liikenne), ja että hankkeella on jo ollut negatiivisia vaikutuksia ihmisten 

terveyteen lisääntyneiden huolien (kotimaiseman pilaantuminen, elinkeinon 

menettäminen, luontokato, kiinteistöjen arvon romahtaminen). Mielipiteessä 

huomautetaan myös yhteisöllisyyden mahdollisesta heikentymisestä 

väestön jakautuessa hanketta puoltaviin ja vastustaviin tahoihin. 

Melu ja välke 

Mielipiteessä katsotaan, että meluvaikutusten arviointi ilman tietoa 

voimaloiden tarkasta sijainnista ja melupäästöistä jää epämääräiseksi. 

Mielipiteessä todetaan, että tuulivoimalatyypin melupäästön takuuarvon 

käyttäminen melumallinnuksessa ei kuitenkaan ota huomioon 

melumallinnuksen kaikkia epävarmuustekijöitä, vaan äänen etenemisen 

epävarmuus tulee huomioida tuulivoimalatyypin melupäästön 

epävarmuuden lisäksi. Mielipiteen esittäjä tuo esille, että rakennusten 

ääneneristävyyttä arvioitaessa on syytä huomioida myös rakennuskannan 

ikä (käyttötarkoitus) sekä ilmanvaihto (tuuletusikkunat painovoimaisessa 

ilmanvaihdossa), joka tulkitaan mielipiteessä merkittäväksi 

epävarmuustekijäksi. 

 

Mielipiteessä todetaan, ettei YVA-selostuksessa huomioida alueen 

poikkeuksellista jää- ja lumikuormaa ja sen vaikutusta melun syntyyn 

millään tavalla. 

 

Mielipiteen liitteenä olevassa asiantuntijalausunnossa todetaan, ettei 

selostuksessa esitetty melumallinnus anna oikeaa ja totuudenmukaista 
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kuvaa suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttaman melun leviämisestä ja 

melutasoista Puolangan ja Ristijärven Pieni-Paljakan tuulivoima-alueen 

ympäristön melulle altistuvien rakennusten ulkoalueilla tai sisätiloissa. 

Perusteluna esitetään, että tuulivoimaloiden pienitaajuisen melupäästön 

laskenta liian pienellä epävarmuusmarginaalilla ja tuulivoimaloiden sijoittelu 

liian lähelle toisiaan aiheuttavat sen, että melumallinnuksen 

lähtöolettamuksina olevat melupäästön takuuarvo ja tuulivoimaloiden 

toimiminen pyörteettömässä tuulikentässä eivät päde, jolloin koko 

melumallinnus on lähtökohdiltaan virheellinen. 

 

Välkkeen osalta mielipiteessä todetaan, että koska voimalatyyppiä ei ole 

valittu, ei välkevaikutusta ole voitu selvitetään luotettavalla tavalla. 

Mielipiteessä muistutetaan, että tuulivoimanpuiston äänisaasteella, 

välkehtimisellä, valoilla, lapojen liikkeellä ja teiden sekä perustusten ja 

sähkölinjojen rakentamisella on suuri häiritsevä ja pirstova vaikutus alueen 

eläimistöön ja luontoon.  

Luontoarvot 

Mielipiteessä tuodaan esille, että alue on kaavassa metsätalousaluetta, jota 

koskee metsälaki. Mielipiteessä tuodaan esille, että toisin kuin YVA-

selostuksessa on esitetty, alueella on enemmän metsälakikohteita kuin yksi 

pihlaja ja yksi noro. 

 

Mielipiteessä todetaan, että vihreän siirtymän hankkeet eivät saa aiheuttaa 

merkittävää haittaa muulle luonnolle ja lisätä luontokatoa (DNSH-, Ei 

merkittävää haittaa -periaate). 

 

Mielipiteissä tuodaan esille, että tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa myös 

muuhun luontoon ja lajistoon, eläimistövaikutuksia voi olla lintujen lisäksi 

mm. hankealueella tai sen läheisyydessä esiintyviin luontodirektiivin 

mukaisiin eläinlajeihin sekä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, 

alueella esiintyviin suurpetoihin ja niiden elinympäristöihin sekä 

riistaeläimiin. Mielipiteen mukaan tuulivoimaloilla voi olla vaikutuksia myös 

kasvilajeihin, sieniin ja jäkäliin, jos suojellun tai arvokkaan lajin esiintymä 

osuu voimalanrakennuspaikalle, tuulivoimalat ja tuulipuistot voivat vaikuttaa 

haitallisesti lajiston elinalaan, ekologisiin yhteyksiin sekä lajien 

elinvoimaisuuden säilymiseen, ja niistä voi aiheutua haitallisia vaikutuksia 

myös kokonaisille Iuontotyypeille. Edelleen tuulivoimaloiden läheisyydessä 

sijaitsevat luontotyypit voivat menettää pinta-alaa, jonka lisäksi 

rakentaminen voi vaikuttaa alueiden ominaispiirteisiin ja heikentää alueen 

lajiston suojelutasoa. 
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Linnusto 

Useassa mielipiteessä tuotiin esille alueella sijaitseva metsäkanalintujen 

soidinalue, jonka välittömään läheisyyteen on suunnitelmassa osoitettu 

rakentamista.  

Mielipiteissä tuotiin myös esille havaintoja päiväpetolinnuista ja esitettiin 

huoli lapojen aiheuttamasta törmäysriskistä sekä meluhaitoista. 

Mielipiteessä moitittiin kartoitusten laatua sekä suurpiirteisesti esitettyjä 

päiväpetolintujen pesätietoja ja niiden ajantasaisuutta (2017).  

Luontodirektiivin liitteen IV(A) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö 

Mielipiteissä tuotiin esille huoli alueen raakkukannan häiriintymisestä 

maansiirtotöiden vuoksi. Muutamassa mielipiteessä kritisoitiin sitä, ettei 

ELY-keskus ole vaatinut raakkuinventointia alueelle, vaan konsultti on 

saanut tiedot ELY-keskukselta.  

 

Mielipiteessä katsotaan, että vaikutukset jokihelmisimpukkaan tulee arvioida 

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä vakiintuneen 

varovaisuusperiaatteen mukaan. 

 

Mielipiteissä on esitetty paikallisten asukkaiden havaintoja suurpedoista 

(ahma, karhu, susi) hankealueella tai sen läheisyydessä. Muutamassa 

mielipiteessä on esitetty epäily luontokartoitusten taitamattomasta 

suorittamisesta, kantaa on otettu mm. kartoitusten huonoon ajoitukseen tai 

ajallisesti riittämättömään kestoon.  

 

Mielipiteessä tuodaan esille susien merkitys metsänhoidolle ja liikenteelle, 

jota perustellaan sillä, että sudet metsästävät hirvieläimiä, jotka tuhoavat 

taimikoita ja toisaalta aiheuttavat liikenneonnettomuuksia. 

 

Mielipiteessä pidetään puutteellisena YVA-selvityksessä esitettyjä parin-

kolmen päivän mittaisia lepakkoselvityksiä. Mielipiteessä viitataan myös 

tutkimukseen, jonka mukaan tuulimylly tappoi 2 kk:n seuranta-ajalla 70 

lepakkoa (vuodessa → 500, 300 voimalaa / 20v → 3 miljoonaa), toisen 

tutkimuksen mukaan 75 % petolinnuista katosi. 

 

Mielipiteessä huomautetaan, että kannanhoitosuunnitelman vastaisesti 

metsäpeuran leviäminen estyy, koska poronhoitoalueen ja Oulujärven 

väliset tuulivoimalapuistohankkeet tulevat toteutuessaan sulkemaan 

lopullisesti mahdollisuuden, että Kainuun ja Suomenselän populaatiot 

kohtaisivat Oulujärven ja poronhoitoalueen välisessä metsä- ja suoalueilla.  
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Suojelualueet 

Mielipiteen mukaan, vaikutuksia Paljakan luonnonpuistoon ja tuulivoima-

alueen vieressä sijaitsevaan Mustakummun (arvokas vanha metsä) ei ole 

huomioitu riittävästi. 

 

Mielipiteissä otetaan voimakkaasti kantaa Puolangan luonnonpuiston sekä 

Mustakummun (entisen ns. Metlan alueen) puolesta. Alueella todetaan 

olevan Suomen vanhin kuusimetsä ja vuonna 1956 perustettu 

luonnonpuisto, joka on yksi Suomen arvokkaimmista luontokohteista, jonka 

läheisyyteen tuulipuiston rakentaminen tuhoaisi elävän ja ehjän eläimistön 

ja kasviston lopullisesti. Mielipiteessä todetaan, että ns. Metlan alue on 

Suomen lumisinta seutua ja ilmaston lämpenemisen myötä ehkä 

tulevaisuudessa ainoita lumisia alueita. Hankealueen todetaan myös olevan 

liian lähellä Paljakka-Ukkohallan latuverkostoa. Alueen lumisuus hyvä 

matkailulle huono tuulivoimalle 

Pinta- ja pohjavedet 

Mielipiteessä esitetään huoli voimaloiden perustusten ja huoltoteiden 

rakentamisesta aiheutuvan maaperän muokkaamisen vaikutuksista 

pohjavesiin. Mielipiteissä mainittiin, että alueella sijaitsee uvalaisten 

vedenottamo. 

 

Mielipiteessä toivotaan esitettävän ratkaisuja, joilla Uvan vedenottamo 

turvattaisiin hankealueen sisäänajoväylällä ja pohditaan, että kuinka 

alueelle tuotavien maa-ainesten laatu ja puhtaus varmistetaan. 

 

Mielipiteissä esitetään, että jotta vaikutuksia pohjaveteen voitaisiin 

tarkkailla, tulisi käytettävissä olla laatu- tai pinnankorkeustietoja, joita 

selostuksessa ei ole tuotu esille. 

 

Mielipiteessä kommentoidaan, ettei alueesta ole tehty vesistötulvakarttaa. 

 

Mielipiteessä kommentoidaan, että sään ääri-ilmiöiden ja poikkeuksellisten 

tilanteiden vaikutusta pintavesiin ei selostuksessa ole otettu huomioon. 

Ilmasto 

Mielipiteessä huomautetaan, että alueella on suuret lumi- ja sademäärät, 

joita ilmastonmuutos todennäköisesti tulevaisuudessa kasvattaa, ja jotka 

siis lisäävät alueen pintavaluntaa. Pieni-Paljakan hankealueelta ei ole 

laadittu vesistötulvan tulvakarttaa, YVAssa kerrotaan ja tämä on yksi 

puutteista. Ilmastonmuutos tulisi ottaa huomioon YVAssa nykyistä 

paremmin. 
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Mielipiteessä hanketta kommentoidaan myös metsäkadon näkökulmasta, 

jonka huomautetaan vaikuttavan negatiivisesti hiilensidontaan. 

Liikenne 

Mielipiteessä esitetään huoli siitä, kestääkö tiestö suuria erikoiskuljetuksia 

ja vaaditaan, että rahat tiestön kunnostamiseen täytyy olla ennen hankkeen 

aloittamista. Myös alueen asukkaiden liikenneturvallisuus aiheuttaa huolta. 

 

Mielipiteessä todetaan, että rakentamisvaiheessa 300 voimalaa merkitsee 

alueelle 40 000 - 50 000 rekka- tai kuorma-autokuljetusta päästöineen ja 

meluhaittoineen, jolla on valtava häiritsevä vaikutus alueen luonnolle ja 

ihmisille. 

Turvallisuus 

Mielipiteessä tuodaan esille, että turvallisuusriskiä on aliarvioitu ja tässä 

yhteydessä viitataan lehtiartikkeliin Saksassa Venäjän kyberhyökkäyksen 

kohteeksi joutuneista voimaloista, Ruotsissa romahtaneesta voimalasta 

sekä talviaikaan (matkailualueelle) tipahtavasta lumesta ja jäästä. 

 

Tuulivoimaloiden nähdään mielipiteen mukaan olevan turvallisuuspoliittinen 

riski ulkomaisiin käsiin joutuessaan. Mielipiteessä huomautetaan, että 

tuulimyllyjen tarvittavien neodybiumin suhteen ollaan Kiinasta riippuvaisia, 

eikä kaivostoiminta alkuperäiskansojen alueilla ole eettistä. 

 

Mielipiteessä mainitaan, että tulipalon osalta ei ole esitetty haitallisten 

vaikutusten vähentämiskeinoa. 

 

Mielipiteessä todetaan, että hankealueella kulkeva koiravaljakkoreitti on 

osallistujille vaarallinen voimaloiden lavoista sinkoavan jään ja lumen takia. 

Talous ja elinkeinot 

Mielipiteessä esitetään huoli alueella jo toimivien matkailuyritysten 

edellytyksistä jatkaa hiljaisuuteen ja erämaisuuteen perustuvaa 

luontomatkailua alueella. Mielipiteessä luontomatkailua pidetään valttina, 

joka on osaltaan turvannut lentoliikenteen säilymistä Kajaaniin. 

Mielipiteessä viitataan mm. Kainuun liiton julkaisuun Luontomatkailun 

kehittäminen maakuntakaavoituksessa ja todetaan, että Paljakan alue on 

matkailun vetovoima-alueella.  

 

Useissa mielipiteissä ilmaistaan huoli luontomatkailuyritysten 

toimintaedellytysten heikkenemisestä ns. Metlan sekä Köngäskierroksen 

alueella. Mielipiteissä mainitaan mm. Puolangan kunnan kuntastrategiaan 

2022-25, jossa kunnan kerrotaan edistävän matkailun ja luontomatkailun 
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vastuullista kasvua rakentamalla reitistöjä ja osallistumalla matkailun 

kehittämishankkeisiin. Luontomatkailuyritysten toiminnan katsotaan 

perustuvan hiljaisuuteen, rauhaan ja pimeyteen, jotka häviävät 

tuulivoimarakentamisen myötä. Mielipiteessä nousee myös esille kysymys 

siitä, kuka korvaa nämä tulojen menetykset. 

 

Mielipiteessä todetaan, että tuulivoimapuiston hyväksyminen tarkoittaa 

paikallisen luontomatkailuyrityksen luonnon hiljaisuuteen ja 

Iuontoelämyksiin perustuvan toiminnan loppua. Mielipiteessä todetaan, että 

revontulien/tähtien katselu on mahdottomuus, jos tuulivoimamyllyt pyörii 300 

m korkeudessa n. 2,5 km. Mielipiteissä todetaankin, että YVA:ssa ei ole 

riittävällä tavalla tunnistettu hankkeen vaikutuksia luontoon pohjautuviin 

elinkeinoihin, kuten luontomatkailuun. 

 

Mielipiteissä ollaan huolestuneita siitä, että hanke alentaa merkittävällä 

tavalla vaikutusalueen jo rakennettujen kiinteistöjen käyttö- ja taloudellista 

arvoa. Se rajoittaisi myös vaikutusalueen kaavoitusta mm. asumiseen ja 

loma-asumiseen. 

 

Mielipiteessä perustellaan, että YVA-selostuksen mukaan hankkeella ei ole 

riittävästi myönteisiä vaikutuksia alueelle. Pieni-paljakan 

tuulivoimahankkeen merkitystä (tuulivoiman tuotannossa) pidetään 

mielipiteessä häviävän pienenä mutta sen sijaan sen haittoja esim. 

matkailuyrittäjien elinkeinoon, metsästykseen, metsätalouteen, luonnon 

monimuotoisuuteen, niin paikallisen väestön kuin loma-asukkaidenkin 

viihtyvyyteen ja terveyteen ovat voittopuolisesti negatiivisina. Mielipiteessä 

muistutetaan, että hanke sijoittuu Paljakan luonnonpuiston välittömään 

läheisyyteen, osittain luontomatkailun kehittämisalueelle.  

Osallistaminen ja vuorovaikutus 

Mielipiteessä kritisoidaan osallistumismahdollisuutta mm. asukaskyselyyn, 

vastausaika oli liian lyhyt. Myöskään selostuksen liitteenä ei ole 

asukaskyselyä, jossa hankevaihtoehtona ei ilmeisesti esitetty vaihtoehtoa 

VE0: Hanketta ei toteuteta, mutta avovastauksissa 17 % vastanneista 

vastasi vaihtoehdon VE0 (hankkeen toteuttamatta jättäminen) olevan paras 

vaihtoehdoista. 

 

Mielipiteen esittäjä kommentoi, että Kainuun ELY ei ole YVA-prosessin 

aikana toiminut yhteysviranomaiselta laissa vaaditulla tavalla, vaan on ollut 

edesauttamassa ja hyväksymässä etäyhteydellä osallistuvilta äänen ja 

kuvankäytön eväämisen, jonka lisäksi chat-kenttään kirjoitettuja 

kommentointeja on jätetty ottamatta tilaisuudessa. Mielipiteessä 

kommentoidaan, ettei Kainuun ELY:llä ei ole edellytyksiä antaa asiasta 
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yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää omasta toiminnastaan johtuen, 

koska YVA-lain edellytyksiä ei ole toteutettu. 

 

Mielipiteessä todetaan, että ilmeisesti kaikki ensimmäisen lausunto- ja 

mielipidekuulemisen palautteet eivät ole päätyneet YVA-prosessiin mukaan. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Yli puolessa lausunnoista ilmoitettiin, että kannatettavan vaihtoehtoa VE0 

eli tuulivoimaloita ei rakenneta tai ilmaisi muutoin selkeästi vastustavansa 

voimaloiden rakentamista alueelle. Muissakin mielipiteissä esitettiin kritiikkiä 

YVA-selvitysten kattavuudesta tai tv-rakentamisen soveltumisesta Pieni-

Paljakan alueelle. 

 

Mielipiteessä todetaan vaihtoehtotarkastelun olisi tullut olla monipuolisempi 

ja sisältää vaihtoehtoja myös mm. voimaloiden kokoluokan, ryhmittelyn ja 

kohdealueen herkkyyden osalta. Mielipiteessä kommentoidaan, että 

vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

on arvioitu merkittävyydeltään enintään erittäin suuria kielteisiä. Ilmaisu on 

epämääräinen, mutta viitannee jopa erittäin suuriin kielteisiin vaikutuksiin. 

Yhteisvaikutukset 

Mielipiteessä tuodaan myös esille, että hankkeen vaikutuksia arvioitaessa 

on otettava huomioon myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden (mm. 

Lumivaara) kanssa. Erityisesti tätä huomiointia peräänkuulutetaan Natura- 

ja FINIBA-alueiden osalta ja mielipiteessä vaaditaankin hankkeelle 

tehtäväksi Natura-arvio. 

 

Mielipiteessä kommentoidaan, että yhteisvaikutuksia erityissuojeltuihin 

lajeihin ja niiden elinympäristöihin ei ole arvioitu riittävällä tavalla. 

 

Mielipiteessä tuodaan esille, että alle 30 kilometrin säteellä suunnitellusta 

Pieni-Paljakan puistosta on eri vaiheissa, YVA-menettelyn alla, 

suunnittelussa ja rakenteilla, enintään 62 tuulivoimalaa ja näiden lisäksi 30 

kilometrin säteellä eriasteisia tuulivoimalasuunnitelmia on yhteensä 

enintään 174 voimalalle. Näin ajateltuna, mielipiteessä todetaan, on Pieni-

Paljakan osuus pieni, mutta vaikutukset Paljakan luonnonpuistoon suuret. 

 

Mielipiteen mukaan maisemallisten yhteisvaikutusten lieventämisen 

keskeisimpiä keinoja (voimaloiden määrän vähentäminen ja napakorkeuden 

laskeminen) ei ole vaihtoehtotarkastelussa käsitelty riittävästi, joten arviointi 

on puutteellinen myös luontovaikutusten kannalta. 
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Selvitysten laatu 

Mielipiteessä kritisoidaan konsultin tekemien luontoselvitysten laajuutta, ja 

sitä, ettei selvityksessä ole huomioitu paikallisen asukkaan tekemiä 

petohavaintoja.  

 

Mielipiteessä vaaditaan riippumatonta toimikuntaa tutkimaan 

ammattimaisesti tämän luonnon arvon. 

 

Mielipiteissä kommentoidaan, että YVA-selostuksessa on puutteelliset 

luontoarvoselvitykset esimerkiksi suurpetojen, petolintujen ja raakun osalta, 

myöskään hyönteiskartoitusta ei ole alueelta, eikä ole arvioitu 

tuulivoimaloiden vaikutuksia hyönteisiin. Mielipiteissä luetellaan havaintoja 

alueella liikkuneista eläimistä ja kritisoidaan sitä, ettei paikallisten havaintoja 

ole huomioitu.  

 

Mielipiteessä todetaan, ettei ole asianmukaista, että ELY vapauttaa 

tuulivoimayhtiön jokihelmisimpukkaa koskevista inventoinneista ilman 

Luonnonvarakeskuksen lausuntoa. 

 

Mielipiteessä kommentoidaan, että YVA-ohjelmassa on mielipiteen mukaan 

tehty esitettyihin alustaviin voimalapaikkoihin muutoksia luontoselvitysten 

pohjalta, mutta tämän jälkeen ei ole käyty tekemässä uusia luontoselvityksiä 

uusilla voimalapaikoilla. Mielipiteessä todetaan, että näin ollen osa 

tuulivoimalapaikoista on täysin kartoittamatta YVA-selostuksessa ja on 

puutteellinen näiltäkin osin. 

 

Mielipiteessä tuodaan esille, ettei selostuksessa ole riittävästi arvioitu 

hankkeen vaikutuksia asutukseen ja elinkeinoihin.  

 

Mielipiteessä katsotaan, että selostuksesta ei myöskään käy ilmi em. 

etäisyyden riittävyys elinympäristöjen ja maaeläimistön säilymisen 

edellytyksiin nähden. Myös vaikutusalueiden rajausta kommentoitiin. 

 

Mielipiteessä todetaan, että koska noin 30 kilometrin säteellä 

Törmänmäestä kaavaillaan yli kymmentä tuulivoimalapuistoa (voimaloita yli 

300), on hankkeita arvioitava ennen muuta kokonaisvaikutusten kannalta, 

YVA-selostuksessa ei ole esitetty menetelmiä, aineistoja ja kriteerejä, millä 

tavalla tämä kokonaisarviointi vaikutuksista mm. luonnon pirstoutumiseen, 

luonnon monimuotoisuudelle, ihmisten elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnalle, 

asuntojen käytölle ja arvolle, pohjavesille, ilmastopäästöihin, kierrätettävän 

ja ongelmajätteen määrälle sekä melun määrälle tullaan suorittamaan. 

 

Mielipiteessä todetaan, että linnuston osalta tehtyihin selvityksiin liittyy 

epävarmuutta, jotka liittyvät yhden vuoden aikana tehtyjen kartoitusten 
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tulosten yleistettävyyteen ja käytettävyyteen arvioinnissa sekä vain yhden 

tarkkailupisteen käytöstä muuton seurannassa.  

Muita kommentteja 

Mielipiteissä ilmaistaan, että tuulivoimaloista on aiheutumassa ympäristöön 

sellaista rasitusta, joka edellyttää naapuruussuhdeperusteista 

ympäristölupaa seudun tuulivoimahankkeille.  

 

Mielipiteen mukaan selostuksessa ei myös tuoda esille valtion ja kuntien 

viranomaisten sekä maakunnan liiton keskinäistä yhteistyötä 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamiseksi ja sovittamiseksi 

hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin menettelyihin. Mielipiteessä 

kommentoidaan myös, että konsultti ei ole YVA laissa määritellyn 

osaamisen omaava toimija, etenkään luontoarvojen kartoituksen ja 

arvioinnin osalta ja että asiasta on hallinto-oikeuden päätös. 

5 ARVIOINTISELOSTUKSEN RIITTÄVYYS JA LAATU SEKÄ LAATIJOIDEN 

PÄTEVYYS 

Yhteysviranomainen on tarkastanut arviointiselostuksen riittävyyden ja 

laadun, ja toteaa tältä osin seuraavaa.  

Prokon Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lain 

(252/2017) 19 §:n ja YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n sisältövaatimukset ja 

se on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. Hankkeesta 

vastaavalla on ollut käytössään riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten 

arviointiin. Arviointiselostus on laadittu ottaen huomioon hankkeen 

arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.  

Yleistä selostuksen laadusta 

Selostuksessa on esitetty YVA-lain 33 §:ssä edellytetyt tiedot arvioinnin 

laatijoiden pätevyydestä. Arviointia on ollut tekemässä Ramboll Oy:n YVA-

työryhmässä 16 asiantuntijaa, joilla on 2–20 vuoden kokemus ja 

asianmukainen, monipuolinen koulutus. Yhteisviranomainen arvioi, että 

asiantuntemus on riittävä.  

Selostus on kooltaan ja sisällöltään mittava (359 sivua ja 16 liitettä), mutta 

selkeä, monipuolinen ja loogisesti jäsennetty. Selostus sisältää yleistajuisen 

tiivistelmän, hyvän sanaston ja kattavat lähdeviitteet. Yhteysviranomaisen 

YVA-ohjelmasta antama lausunto on otettu huomioon ja vastaukset 

lausuntoon on esitetty kattavasti. 
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Hankkeen suunnittelu 

Luvussa 3 on esitetty tiedot hankkeen suunnittelu- ja 

toteuttamisaikataulusta. Selostuksen mukaan, voimaloiden rakennusvaihe 

ajoittuu vuosille 2026–2027. Koko puiston rakentaminen kestäisi arviolta 

noin 1–2 vuotta ja tuulivoimapuiston käyttöönotto suunnitellaan 

toteutettavan vuosien 2028–2029 aikana. 

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen kuvaus 

Hankealue ja sähkönsiirtovaihtoehdot tavoitteineen on kuvattu selkeästi ja 

tarkoituksenmukaisella tarkkuudella.  

Hankkeelle on selostusvaiheessa esitetty kaksi toteuttamisvaihtoehtoa ns. 

0-vaihtoehdon eli toteuttamatta jättämisen lisäksi. Arviointiohjelmassa 

toteutusvaihtoehtoja oli kolme eli selostuksesta on jätetty pois 

arviointiohjelmassa mukana olleen VE3 (kolme voimalaa Puolangalla). 

Vaihtoehdot ovat määräytyneet kuntarajojen mukaisestimukaisesti niin, että 

hanke toteutuu molemmissa kunnissa (VE1, 9 voimalaa) tai hanke toteutuu 

Ristijärven puolella (VE2, 6 voimalaa).  

Selostuksessa on vertailtu riittävissä määrin ja tasapuolisesti vaihtoehtojen 

vaikutuksia. Kaikkien vaikutusten osalta ei vaihtoehdoilla ole havaittu eroa, 

josta nousee edelleen kysymys olisiko vaihtoehtoasettelu voinut olla toinen. 

Lausunnoissa ja mielipiteissä nousi esille ehdotus, että vaihtoehtona olisi 

vertailtu matalampia voimaloita. Yhteysviranomainen esittää, että 

jatkosuunnittelussa pohdittaisiin, voitaisiinko erityisesti maisemavaikutuksia 

lieventää matalammilla voimaloilla.  

Tuulivoima-alueen rakentamisen, käytön ja purkamisen aikaisia vaikutuksia 

on käsitelty pääasiassa riittävästi.  

Hankealueen läheisyydestä on tunnistettu muita hankkeita Varsavaaran, 

Hietavaaran, Takiankankaan, Hukkalansalon, Kytölehdon, Valkeisvaaran, 

Koirakankaan, Hirvivaara-Murtiovaaran, Illevaaran, Ukonkankaan, 

Turkkiselän, Kylkivaaran ja Lumivaaran tuulivoimaloiden alueet. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 + 

110 kilovoltin voimajohtoa Vaalan Nuojuankankaalta Seitenoikean 

sähköasemalle Ristijärvelle/Hyrynsalmelle. 

Hankkeen edellyttämät luvat 

Hankkeen edellyttämät luvat on tunnistettu ja listattu arviointiselostuksen 

luvussa 32.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 

muistuttaa, että YVA-selostuksen kappaleen 32.15 Lupaviranomaiset -

taulukossa olisi hyvä mainita myös työlupa, joka tulee hakea kaikkiin 
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maanteillä tehtäviin töihin ELY-keskukselta sekä kaapeleita, johtoja tai 

putkia varten tarvittava lupa. 

 

Mikäli Uvan ottamon vedenottamon läheistä tietä parannetaan, on 

vedenottamolle koituvat vaikutukset arvioitava tarkemmin maastossa 

tehtävin selvityksin tien parannussuunnitelman yhteydessä. Samassa 

yhteydessä tulisi arvioida tarve vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaiselle 

vesitalousluvalle. 

 

Koska YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan myös toiminnan päättymisen 

jälkeistä aikaa, yhteysviranomainen muistuttaa, että voimalan purkaminen 

edellyttää nykyisen lainsäädännön (MRL 132/199) mukaan purkamislupaa. 

YVA-selostuksen mukaan perustukset jätetään maahan tai puretaan, 

riippuen siitä, mitä rakennusluvassa tai maanvuokrasopimuksissa on 

sovittu. Yhteysviranomainen korostaa, että purkamishetkellä tulee 

huomioida ensisijaisesti purkuhetkellä voimassa oleva lainsäädäntö, 

toissijaisesti yksityisoikeudelliset sopimukset, kuten 

maanvuokrasopimukset.  

 

Kuten selostuksen luvussa 31 Ehdotus seurantaohjelmaksi mainitaan, 

Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät 

paikalliset viranomaiset eli käytännössä Puolangan ja Ristijärven kunnat. 

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalan 

toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tarkkailua koskevat velvoitteet 

määrätään hankkeen lupapäätöksen lupaehdoissa ja 

ympäristöviranomainen hyväksyy virallisen tarkkailuohjelman. 

Ympäristövaikutukset 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

Yva-selostuksessa on kattavasti kuvattu alueen suunnittelun nykytilaa. 

YVA-selostukseen on jäänyt virheellisyyksiä, joihin mm. Kainuun liitto on 

lausunnossaan puuttunut. Virheellinen tieto koskee mm. Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan ajantasaisesta tietoa. Lisäksi Kainuun liitto on 

tarkentanut maakuntaohjelman ja -strategian tilannetta. Koska Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on edelleen vireillä 

(kaavaluonnos ollut nähtävillä 22.12.2021-31.1.2022), YVA-menettelyn 

päätyttyä, kaavaprosessin yhteydessä, tulee huomioida Kainuun liiton 

esittämät virheellisyydet ja maakuntakaavan ohjaava vaikutus.  

Yhteysviranomaiselle jää epäselväksi, että ovatko taulukossa 15-2 (s. 165) 

esitetyt pinta-alapoistumat teoreettisia vai onko niissä huomioitu alueen 
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topografiasta johtuvia laajempia poistumia. Vaaraisella alueella todelliset 

leveydet eivät välttämättä jää teoreettisiin leveyksiin. 

Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) on 

arvioitu selostuksen kohdassa 15.10. Yksi näistä VAT:sta on ekologisten 

yhteyksien säilymisen edistäminen. Tämän tavoitteen toteutumisen arviointi 

on selostuksessa jäänyt arvioimatta. Kainuun liitto on laatimassa 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä selvitystä 

ekologisista yhteyksistä. Kaavaehdotusta laatiessa on erityistä huomiota 

kiinnitettävä tämän tavoitteen toteutumiseen. 

YVA-selostuksessa on kattavasti kuvattu yhdyskuntarakennetta ja 

maankäyttöä. Tuulivoimaloiden vaikutukset yleiskaavaan on arvioitu 

kattavasti. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu Kotilan alueen 

osayleiskaavan sisältö ja vaikutusten arviointi kattaa myös hankealueen 

ulkopuoliset maankäyttöratkaisut. YVA-selostuksen mukaan vaihtoehdon 

VE1 toteuttamisella on kielteisiä vaikutuksia Kotilan alueen osayleiskaavaan 

myös hankealueen ulkopuolella tuulivoimaloiden synnyttämien maisema-, 

melu- ja välkevaikutusten aiheutumisesta osayleiskaavan alueelle.  

YVA-selostuksessa on tunnistettu tuulivoimaloita koskeva valtakunnallinen 

alueidenkäyttötavoite. Koska sähkönsiirto SVE2:ssa rakennettava uusi 

voimajohto kulkee Kajave Oy:n Uva – Paljakka 110 kV voimajohdon 

itäpuolella yhteisessä maastokäytävässä, myös voimajohtolinjauksia 

koskeva tavoite on huomioitava. Näiden tavoitteiden lisäksi tässä 

hankkeessa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden 

alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä on edistettävä. 

Hankealue sijoittuu pohjoisosassaan Kainuun maakuntakaavassa 2020 

osoitetulle luontomatkailun kehittämisalueelle. Kehittämisalueen 

suunnittelumääräyksen mukaan "Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön 

ja luontomatkailun kohdealueina. Luontomatkailua palvelevat rakenteet 

pyritään keskittämään näille alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin 

matkailijamäärien kasvuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen 

maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon 

virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen sekä luonnon- ja 

kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella 

sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura -alueen suojelun perusteena olevia 

luonnonarvoja. Metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa 

nykyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä." Kainuun liitto korostaa 

lausunnossaan, että tuulivoimamaakuntakaavan yleisessä 

suunnittelumääräyksessä ei ole mainittu luontomatkailun kehittämisaluetta 

alueena, jolle ei voisi sijoittaa tuulivoimaloita. Yhteysviranomainen kuitenkin 

toteaa, että kehittämisalueen suunnittelumääräys on voimassa, ja se tulisi 

huomioida tulevassa suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa.  
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YVA-selostuksessa kaavallista tilanne on selvitetty 20 km etäisyydelle 

saakka. Kuvassa 15-9 on puutteellisuuksia (Hyrynsalmi: Kalliojärven ranta-

asemakaava n. 16 km; Puolanka: Pikku-Salmisen ranta-asemakaava n. 17 

km, Rantalan ranta-asemakaava n. 17 km, Harjulan ranta-asemakaava n. 

17 km, Voipuanjärven ranta-asemakaava n. 17 km), jotka on hyvä 

huomioida kaavoitusvaiheessa.  

Kaavaselostuksessa on todettu, että suunnittelualuetta lähin vaellusreitti on 

Köngäskierros, joka sivuaa suunnittelualueen pohjoisosaa noin 450 m 

päässä lähimmästä suunnitellusta voimalaitoksesta. Köngäskierros on 

valtakunnallinen UKK-retkeilyreitti ja reitti kulkee monien arvokkaiden 

luontokohteiden kautta.  YVA-menettelyn yhteydessä saadun palautteen 

perusteella paikalliset ja alueella lomailevat käyttävät reittejä. Köngäskierros 

yhdistää toisiinsa Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskukset. Lähistöllä 

sijaitsee myös muita virkistyskohteita.  

Lisäksi tuulivoimamaakuntakaavassa on merkitty luontomatkailualue Pieni-

Paljakan suunnittelualueelle. Luontomatkailun kannalta alueen merkitystä 

lisää alueen kautta kulkeva Köngäskierros ja sen yhteyteen rakennettu 

palveluvarustus mm. laavu sekä linnuston ja maisemien tarkkailuun 

rakennuttu näkötorni. Luontomatkailun osalta maisemavaikutukset ovat 

suurimmat alle 6 km etäisyydellä voimaloista ja etenkin Köngäskierroksen 

varrella sijaitsevan näköalatornin huipulta.   

Yhteysviranomainen kehottaa vielä tarkistamaan alueen rakennuskannan ja 

käyttötarkoitukset, sillä mielipiteessä oli huomautettu joidenkin 

lomarakennusten puuttumisesta. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tuulivoimahankkeen 

vaikutukset Köngäskierroksen varren maisemaan arvioidaan 

Mustakummun näkötornin ja reitin suoalueiden kohdilla erittäin suuriksi 

kielteisiksi, muualla Köngäskierroksen reitillä varrella suuriksi kielteisiksi. 

Samoin todetaan, että tuulivoimahankkeen vaikutukset Latvan kylän 

maisemaan arvioidaan suuriksi kielteisiksi. Muutos vaikuttaa oleellisella 

tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden 

ominaispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Pienipiirteisen 

perinnemaiseman arvot heikentyvät taustalta kohoavien 

suurimittakaavaisten voimaloiden viedessä päähuomion. Muutoksen myötä 

maiseman luonne muuttuu ja muutos näkyy myös kohteessa laajalla 

alueella.  

Pieni-Paljakan ohjelmavaiheen lausunnossa yhteysviranomainen on 

pyytänyt tarkentamaan rakennetun kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksia. 

Täydennystä on pyydetty myös paikallisesti merkittävien 
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kulttuurihistoriallisten ympäristöjen ja kohteiden osalta. Tämä on huomioitu 

ja korjattu YVA-selostukseen. 

Arviointiselostuksessa maiseman, kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten 

osalta arvioinnin päätuloksena on, että vaihtoehtojen VE1 ja VE2 

vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu 

merkittävyydeltään enintään erittäin suuriksi. Hankevaihtoehdoissa 

voimaloiden kokonaismäärässä on todettu olevan vain pieni ero ja 

tuulivoimaloiden keskinäisestä ryhmittelystä sekä tiettyjen luonto- ja 

kulttuurimatkailukohteiden suuresta herkkyydestä johtuen vaihtoehtojen 

välille ei todettu muodostuneen eroja maisemavaikutusten merkittävyyteen. 

Yleisesti ottaen maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset on 

tuulivoimahankkeissa arvioitu merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi 

etenkin, kun voimaloiden kehitys kasvattaa voimaloita kooltaan ja teholtaan 

yhä suuremmiksi. Tuulivoimaloiden sijaintipaikasta riippuen, niillä voi olla 

maiseman muutoksesta aiheutuvia välillisiä vaikutuksia myös ihmisten 

elinympäristöihin ja alueen virkistysmahdollisuuksiin, joten huomioon on 

otettava myös alueen muiden maankäyttömuotojen tarpeiden 

yhteensovittaminen. Näin ollen arviointiselostuksessa on tullut kiinnittää 

kokonaisvaltaisesti ja moniulotteisesti huomiota hankkeen todennäköisesti 

merkittäviin ympäristövaikutuksiin ja niiden lieventämiseen (YVA-laki 19 § ja 

YVA-asetus 4 §). 

Kappaleessa 16.5. on esitetty hankevaihtoehtojen vaikutukset maisemaan 

ja kulttuuriympäristöön. Vaihtoehdossa VE1 lähivaikutusalueelle (alle 6 km 

voimaloista) kohdistuvien vaikutusten on arvioitu olevan suuruudeltaan 

enintään suuria kielteisiä ja merkittävyydeltään erittäin suuria kielteisiä. 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että Latvan kylämaisema on arvotettu 

maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, jonne voimalat erottuisivat 

nykyisestä perinnemaisemasta poikkeavana ja maisemavaikutusten olevan 

merkittävyydeltään enintään suuria kielteisiä. Lisäksi valtakunnallisen 

retkeilyreitin Köngäskierroksen suoalueisiin sekä Mustakummun näkötorniin 

kohdistuva maisemavaikutusten merkittävyys on erittäin suuri kielteinen. 

Muualla reitin varrella suuri kielteinen. 

Vaihtoehdossa VE 2 Puolangan puolella Mustakummun korkeimmalle 

huipulle suunniteltuja kolmea voimalaa ei rakenneta. Tällöin etäisyys 

näkötornin ja voimaloiden välillä on pidempi VE1 verrattuna, eivätkä 

voimalat dominoi yhtä hallitsevasti näkötornilta avautuvaa maisemaa. Tästä 

huolimatta vaikutusten suuruuden on arvioitu olevan suuri kielteinen 

näkötornin ja Köngäskierroksen suoalueiden kohdilla ja muualla reitillä 

vaikutuksen suuruuden on arvioitu olevan pieni kielteinen. Maisemaan 
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kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu erittäin suuresta suureen 

kielteiseen.   

Kaukoalueille (etäisyys tuulivoimaloista yli 6 km) VE2:n ero VE1:een on 

arvioitu vähäiseksi, merkittävyyden ollessa kohtalainen kielteinen. 

Mustakummun näkötornilta avautuu suunnittelualueen suuntaan 

kaukomaisema, jossa tuulivoimalat olisivat moderni ja hallitseva elementti, 

joka aiheuttaa näkötornilta avautuvasta luonnonmaisemasta selkeän 

muutoksen ihmisten toimintojen muokkaamaksi maisemaksi. Muutos 

kohdistuu suureen määrään ihmisiä reitin ollessa Metsähallituksen 

ylläpitämä ja Paljakan matkailukeskuksen kautta kulkeva retkeilyreitti.  

Ihmisten elinolot ja viihtyisyys, virkistyskäyttö ja terveys  

Selostuksen mukaan hankealueella toteutettiin sosiaalisten vaikutusten 

arvioinnin tueksi asukaskysely kesällä 2022. Selostuksen luvussa 25 on 

esitelty asukaskyselyn tuloksia. Asukaskyselyn tulosten perusteella 

hankealueella ja sen lähiympäristöllä on paikallista virkistysarvoa. 

Vastausten perusteella hankealuetta ja sen lähiympäristöä käytetään 

yleisimmin marjastamiseen ja sienestämiseen, retkeilyyn ja ulkoiluun sekä 

kulkemiseen. Joka neljäs asukaskyselyyn vastannut kertoi tarkkailevansa 

luontoa vähintään viikoittain. Vastaajat kokivat hankkeen vaikuttavan 

kielteisimmin maisemaan, melutilanteeseen ja linnustoon. 

Mielipiteiden perusteella ihmiset ovat huolissaan tuulivoimaloiden 

vaikutuksesta asumisympäristönsä viihtyisyyteen. Pelkästään 

tuulivoimaloiden meneillään oleva suunnittelu eri puolilla aluetta aiheuttaa 

ihmisille ahdistusta ja stressiä.  

Viihtyisyyden koetaan laskevan liikenteen, melun ja välkkeen lisääntymisen 

sekä ilmanlaadun heikkenemisen myötä. Kainuun ympäristöterveyspalvelut 

muistuttaa lausunnossaan, että haittavaikutukset ovat ihmisille todellisia, 

vaikka ne alittaisivatkin annetut raja-arvot. Yhteysviranomainen 

huomauttaa, että haittoja täytyy pyrkiä ennakoimaan ja vähentämään vaikka 

ne olisivat vähäisiäkin.  

Selostuksessa on tuotu esille, ettei alueen virkistyskäyttöä ole tarpeen 

rajoittaa muulloin kuin voimaloiden rakentamis- ja purkamisvaiheessa. Sen 

sijaan tuulivoimaloista aiheutuva välke ja melu voivat heikentää alueella 

liikkuvien luontokokemusta. Yhteysviranomainen huomauttaa, että 

haitankärsijöitä voidaan katsoa olevan monia alueelle sijoittuvan 

Köngäskierroksen ja Mustakummun alueen takia. 

Yhteysviranomainen pyytää kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita 

haitallisten vaikutusten (mm. melu, välke, pöly) lieventämiseen 

hankealueella sekä kuljetusreiteillä. Maa-ainesten kuljetusreitteihin 
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pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota, koska niitä ei selostuksessa ole 

esitetty.  

 

Yhteysviranomainen pitää vaikutusten arvioinnin puutteena, että 

arvioinnissa Mustakummun alueella olevan reitistöjen virkistysarvot ovat 

jääneet huomiomatta. Mallinnusten perusteella melun 45–50 dB alue yltää 

Köngäskierroksen eteläosiin, jossa sijaitsee laavu ja Mustakummun 

näkötorni. Arvioinnissa on tunnistettu, että tuulivoimala T8 sijoittuu noin 200 

metrin päähän kaavaan osoitetusta ulkoilureitistä ja tuulivoimala T7 noin 250 

metrin päähän moottorikelkkareitistä. Mustakummun alueella on 

virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita ja Mustakummun alue kuuluu 

Metsähallituksen varaamiin suojelualueisiin. Alueen kaavoituksessa on 

hyvä selvittää tarkemmin, joudutaanko Mustakummun alueella soveltamaan 

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason 

ohjearvoja.   

Tässä niin kuin muissakin alueen tuulivoimahankkeissa täytyy ottaa 

huomioon myös ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset. Näitä 

yhteisvaikutuksia muodostuu melusta, välkkeestä, rakentamisen aikaisesta 

liikenteestä sekä maiseman muutoksesta. Tuulivoimala-alueiden lisäksi 

maisemaan voi syntyä muutoksia myös sähkönsiirtoreiteistä. 

 

Mielipiteessä esiin tuoduista tuulivoimaloiden mikromuovipäästöistä ei 

yhteysviranomaisen tietoon ole tullut vertaisarvioitua tutkimustietoa. YVA-

menettelyssä arvioidaan hankkeen todennäköisesti merkittävimmät 

ympäristövaikutukset. Yhteysviranomainen ei näe, että mikromuovipäästöt 

lukeutuisivat merkittävimpiin vaikutuksiin, joita tulisi arvioida tässä 

yhteydessä.  

Ilmanlaatu 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut sekä Pohjois-Pohjan maan ELY-

keskuksen lausunnoissa tuodaan esille, että maansiirtotöiden ja 

tuulivoimaloiden osien kuljetusten vuoksi raskaan liikenteen määrä alueella 

kasvaa merkittävästi entisestä. Liikenteen aiheuttamat pölyhaitat täytyy 

minimoida kuljetusreittien varsilla, vaikka vaikutukset olisivat lyhytaikaisia. 

Yhteysviranomainen toteaa, että varsinkin erityisen kuivina kausina 

(kesäkuukaudet) voisi olla tarpeellista kohdistaa toimia pölyntorjuntaan.  

Ilmasto 

Suomessa astui voimaan uusi ilmastolaki 1.7.2022. Lain tavoitteena on 

hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Laki sisältää 

suunnittelujärjestelmän, joka koostuu pitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelmasta, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta ja 

sopeutumissuunnitelmasta, maankäyttösektorin suunnitelmasta sekä 
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erillisestä energia- ja strategiasta. Nämä kaikki suunnitelmat on hyvä 

huomioida ilmastovaikutusten arvioinnissa.  

Kuten selostuksessa todetaan, Kainuulle on määritetty ilmastotavoitteet, 

nämä on sisällytetty Kainuu ohjelmaan 2022–2025. Kainuu ohjelmassa 

tavoitteena on, että vuonna 2025 kasvihuonekaasupäästötaso on 500 kt 

CO2-ekv ja vuoden 2040 tavoitteena on laskea päästöjä 80 % vuoden 2007 

tasosta. Kainuu ohjelmassa on määritetty myös tavoitteet hiilinieluille.   

Nykyisin ilmastovaikutukset arvioidaan ministeriön ohjauksen mukaisesti 

tuulivoimaloiden YVA-arvioinneissa. Arviointiselostuksessa tuodaan esiin, 

että ilmastovaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta. Ilmastovaikutusten 

arviointia ei ole tehty koko elinkaaren osalta, sillä arviointiselostuksessa 

arviointimenetelmät on rajattu siten, että tuulivoimaloiden raaka-aineita, osia 

ja komponentteja, ja niiden kuljetusta ei huomioida hankkeen 

vaikutustenarvioinnissa sekä rakentamisen ja purkamisen kokonaispäästöjä 

ei ole esitetty. Yhteysviranomainen tarkentaa siis, että ilmastovaikutukset 

koostuvat tässä arviointiselostuksessa vain hiilinielujen ja -varastojen 

arvioon sekä arvioidun energiantuotannon tuottama päästövähenemä. 

Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat globaali ilmiö, eikä sitä sen 

vuoksi voi täysin rajata vain paikallisiin kasvihuonekaasupäästövaikutuksiin.  

Kappaleessa 20. Ilmanlaatu on kuvattu liikenteen aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä ja ne ovat suhteutettu alueen nykyisiin 

liikennepäästöjen määriin. Nämä kasvihuonekaasupäästöt ajoittuvat 

rakentamisen aikaisiin päästöihin. Liikenteen aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä ei ole esitetty purkamisen osalta.  

Hankkeiden ilmastovaikutuksien merkittävyyttä tulee arvioida alueellisten 

kasvihuonekaasupäästöihin verraten.  Arviointiselostuksessa nämä on tuotu 

hyvin esiin, myös kasvihuonekaasuskenaarioiden osalta. Tuulivoimaloiden 

rakentamisella on pitkällä aikavälillä merkittäviä myönteisiä 

ilmastovaikutuksia. Maankäytön muutos, kuten voimalinjojen ja teiden 

rakentaminen poistaa hiilinieluja ja -varastoja sekä heikentää ympäristön 

sopeutumista ilmastonmuutokseen. Menetettävän hiilinielun ja 

rakentamisvaiheen kasvihuonekaasupäästöjen merkitys suhteessa 

hankkeella saavutettaviin hyötyihin arvioidaan vähäisiksi hankkeen osalta.  

Ilmastovaikutusten arviointiin ei ole vakiintuneita tapoja laskelmien 

esitykseen, siksi on perusteltua, että laskennallisten tulosten rajaukset ja 

perusteet kertoimien ja erinäisten lähteiden käyttöön avataan.  

Arviointiselostuksessa ei perustella miksi arvioinnissa on käytetty kyseistä 

600 g CO2/kWh kerrointa, joka on huomattavasti korkeampi kuin 

tilastokeskuksen laskelma sähkönpäästökertoimesta viiden vuoden 

liukuvalla keskiarvolla (vuonna 2021 89 g CO2/kWh.) Yhteysviranomainen 
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esittää, että tämän tyyppisissä arvioinneissa käytettäisiin tuotannon 

ajankohdalle ennustettavaa sähköntuotannon päästökerrointa.  

Arviointiselostuksessa ei ole avattu laskennassa käytettyjä 

maanpeiteluokkia ja niiden hehtaarimääriä sekä hiilidioksidivaikutusten 

laskemisessa käytettyjä kertoimia maankäytön osalta. Lisäksi kappaleessa 

11.4. Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kerrotaan, että 

vähäpuustoisia soita kuivatetaan VE 1 osalta.  Myös kappaleessa 17.6. 

todetaan, että suoalueiden olosuhteisiin voidaan vaikuttaa teiden 

rakennuksen suunnittelulla. Turvemaihin kohdistuvat maankäsittelytoimet 

heikentävät merkittävästi alueen hiilivarastoja ja lisäävät alueen 

hiilipäästöjä.  Lisäksi arvioinnissa ei huomioida ollenkaan toiminnan 

päättymisen jälkeisiä vaikutuksia, maisemointia, puiden istuttamista ja 

käsiteltyjen suoalojen ennallistamista. Arviointiselostuksen hiilivarastojen ja 

-nielujen menetelmäkuvauksen puute ja kerroinpuutteet vaikeuttavat 

huomattavasti tulosten tarkastelua ja maankäytön muutosten 

vaikutusarviota, eikä toimia haitallisten vaikutusten arvioimiseksi esitetä 

lieventäviä toimia.  

Kokonaisuudessaan yhteysviranomaisen ei ota tarkempaa kantaa 

vaikuttavuuteen ja arvioiden merkittävyyden arviointiin, sillä kertoimet ja 

arviointien rajaukset ei yllä koko elinkaaren ajalle. Yleisesti 

yhteysviranomainen voi todeta, että arvioinnin merkittävyys on oikean 

suuntainen, mutta oletukset ja rajaukset ovat arvioinnissa puutteellisia.  

Ilmastovaikutuksia selvitettäessä laskennallisia epävarmuuksia on 

olemassa myös yhteiskunnan vihreän siirtymän edetessä. Näitä 

epävarmuuksia vaihtoehtoja ja skenaarioita ei oteta huomioon 

arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen muistuttaa myös, että YVA 

prosessissa tulee tunnistaa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja vaikuttaa 

suunnittelulla niiden minimointiin. Kappaleessa 22.6. ei todeta minkäänlaisia 

lieventämistoimia hankkeen elinkaaren aikana.  

Arviointiselostuksessa tuodaan hyvin esiin ilmastonmuutoksen eri 

skenaariot Kainuun maakunnassa. Ilmaston lämpenemisen skenaarioita ja 

niiden vaikutuksia hankkeelle turvallisuuden näkökulmasta on tarkasteltu 

arviointiselostuksessa kappaleessa 28. Onnettomuus- ja poikkeustilanteet. 

Ilmastonmuutoksesta johtuvia ilmiöitä ei ole tarkastelut esimerkiksi 

seuraavissa teemoissa; millaiset vaikutukset hankealueelle siirretyllä maa-

aineksella ja lisääntyvillä sateilla on hankealueen ympäristöön 

pintavaluntojen muodossa, millaisia toimia tulisi huomioida teiden huollossa 

pitoon kelirikkojen lisääntyessä. Lisäksi sateisten kaudet voivat lieventää 

rakentamisen aiheuttamia ilmanlaadun haittoja. Kappaleessa 11.5 tuodaan 

hyvin esiin kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten 

lieventämistä hulevesiratkaisuilla. Näiden toimien koottua esittämistä 

ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta yhteysviranomainen 

toivoo, jatkossa myös ilmastonmuutos kappaleen alle.  
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Arviointiselostuksessa kappaleessa 28.6. rajataan, että ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia ei huomioida luontotyyppien ja metsätalouden osalta. 

Yhteysviranomaisen mielestä hankkeen arviointiin kuuluu selvittää 

heikentääkö hanke alueen luontotyyppien ja lajien sopeutumiskykyä 

ilmastonmuutokseen merkittävästi. Tämä näkökulma on tärkeä etenkin 

yhteisvaikutuksia pohdittaessa.  

Melu 

Selostuksen liite 14 sisältää melumallinnuksen ja sen mukaan 

melumallinnus on tehty Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 

”Tuulivoimaloiden melunmallintaminen” raportin mukaisilla 

laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden mallinnuksessa on käytetty 

laskentamallia ISO 9613-2. Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen 

DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti.  

Kainuun ympäristöterveyspalvelut muistuttaa Vaihtoehtojen vertailun ja 

merkittävyyden mukaan vaikutukset ulottuvat osin Kotilan alueen 

osayleiskaavan alueelle maa- ja metsätalousalueille sekä 

metsäntutkimuslaitoksen alueella, ja että melu- ja välkevaikutukset ulottuvat 

yleiskaavan maa- ja metsätalousalueille sekä metsäntutkimuslaitoksen 

alueelle. Arvioinnissa on silti jäänyt arvioimatta, mitä melu- ja 

välkevaikutusten ulottuminen käytännössä tarkoittaa ja rajoittaako se 

toimintaa millään tavoin. 

Välke 

Kuten YVA-selostuksen liitteessä 15 on mainittu, tuulivoimaloista 

aiheutuvalle välkkeelle ei ole määritelty Suomessa raja-arvoja. 

Ympäristöministeriön julkistamassa Tuulivoimarakentamisen 

suunnitteluoppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden 

suosituksia välkkeen rajoittamisesta. 

Mallinnuksen mukaan välkevaikutuksia, eli vuotuisia kahdeksan tunnin 

ylityksiä, syntyy selvityksen mukaan kahdessa reseptoripisteessä, mikäli 

puuston vaikutusta ei huomioitaisi. Puusto huomioituna 8 tuntia ei ylity 

yhdenkään reseptoripisteen osalta.  

Selostuksessa esitetään, että välkkeen haitallisia vaikutuksia voidaan 

ehkäistä tuuliturbiiniin asennettavalla välkkeen rajoitusjärjestelmällä.  

Luonnonympäristö ja ekologiset yhteydet  

Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen luontovaikutusten arviointi on 

pääsääntöisesti tehty arviointiohjelman mukaisesti ja siitä saa riittävän 

luotettavan käsityksen hankkeen vaikutuksista.  
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Tuulivoimahanketta suunnitellaan alueelle, jonka luonnontilainen ympäristö 

muuttuisi voimakkaasti voimaloiden toteutuessa. Arviointiselostuksen 

perusteella varsinkin hankevaihtoehdolla VE1 on kielteisiä vaikutuksia 

linnuston, maiseman ja myös luonnon virkistyskäytön osalta.  

Yhteysviranomainen on arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa 

todennut, että vaikutusten arvioinnissa ekologiset yhteydet osana 

suojelualueverkostoa ja luonnonolosuhteiltaan yhtenäiset 

pirstoutumattomat alueet Paljakan luonnonpuiston läheisyydessä ovat 

keskeisiä tekijöitä alueen luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa. 

Hankkeen kaikki vaikutukset tähän luonnonmonimuotoisuuden ja 

luonnontieteellisen tutkimuksen kannalta arvokkaaseen alueeseen on 

arvioitava huolella.  

Yhteysviranomainen tarkentaa, että mielipiteessä esille nostettua DNSH 

(Do No Significant Harm, ”ei merkittävää haittaa”) -periaatetta ei sovelleta 

tämän kaltaisiin hankkeisiin.  DNSH-periaatetta sovelletaan vain EU-

rahoitteisiin Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettaviin 

hankkeisiin. Tämänkaltaiset tuulivoimahankkeet eivät kuulu DNSH-

periaatteen soveltamisen piiriin.  

Luonnonsuojelualueet 

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Hankealueesta koilliseen 

lähimmillään noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsee Säkkisenlatvasuon – 

Jännesuon – Lamminsuon soidensuojelualue ja Peuravaara (FI1200055, 

SAC). Herkimmäksi alueeksi voidaan katsoa välittömästi hankealueen 

pohjoispuolella oleva Mustakummun luonnonsuojelualueeksi varattu alue, 

jolle Puolangan puolen tuulivoimalat aiheuttavat YVA-selostuksen mukaan 

kohtalaisen kielteisen vaikutuksen. Negatiiviset luontovaikutukset 

kohdistuvat erityisesti linnustoon, myös lähistöllä sijaitsevien Natura-

alueiden osalta. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointi tulee ottaa 

huomioon hankkeen suunnittelussa.  

Lausunnoissa ja mielipiteissä on otettu voimakkaasti kantaa sekä Paljakan 

luonnonsuojelualueen, että Mustakummun luonnonsuojelualueeksi varatun 

alueen luontoarvojen puolesta sekä korostettu niiden ainutlaatuisuutta ja 

herkkyyttä.  

Selostuksessa todetaan tuulivoimaloiden toteutusvaihtoehdolla VE1 olevan 

kielteisiä vaikutuksia hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan 

Mustakummun alueeseen. Kuten selostuksessa todetaan Mustakummun 

alue on Metsähallituksen METSO-ohjelman mukaan suojeluun varattua 

aluetta. Alueen suojeluperusteena ovat runsaslahopuustoiset vanhat 

metsät, vanhan metsän lajit sekä puustoiset suot. 
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Natura-alueet  

Arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen on 

myös todennut, että koska hankealueen lähistöllä on arviointiohjelmankin 

mukaan useita Natura-alueita, on syytä arvioida, onko hankkeesta tai 

hankkeiden yhteisvaikutuksista aiheutumassa näille alueille heikentäviä 

vaikutuksia. Tarvittaessa on laadittava luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen 

arviointi. Arviointiselostuksessa ei ole kerrottu, miten vaikutuksia Natura-

alueisiin on tarkasteltu. Säkkisenlatvansuo - Jännesuo - Lamminsuo - 

Peuravaaran Natura-alue on n. 2,5 km:n etäisyydellä hankealueesta ja siten 

hankkeen vaikutusalueella. Suoalueella esiintyy Natura-tietokannan 

mukaan uhanalaisista lintulajeista mm. taigametsähanhi ja suokukko. 

Arvioinnista puuttuu selkeä tarkastelu ja yhteenveto siitä, mitä vaikutuksia 

hankkeella on lähistöllä oleviin Natura-alueisiin ottaen huomioon myös 

hankkeiden yhteisvaikutukset.    

Kasvillisuus ja luontotyypit  

Kuten selostuksessa todetaan, hankealue rajautuu sen pohjoispuolella 

sijaitsevaan Mustakummun alueeseen, joka on METSO-ohjelman mukaan 

suojeluun varattua aluetta. Alueen suojeluperusteena ovat 

runsaslahopuustoiset vanhat metsät, vanhan metsän lajit sekä puustoiset 

suot. Mustakummulta on löydetty erityisen suojeltavaa sammallajia (CR, 

EN), jolla ei ole LSL 47 §:n rajauspäätöstä. Hankealueen lähellä 

Kapustajoella on löydetty erityisen suojeltavaa putkilokasvia (EN), jolla 

puolestaan on rajauspäätös, samoin kuin Repokallion alueella, josta on 

löytynyt erityisen suojeltavaa sammallajia (EN), jolla on myös rajauspäätös 

(Kainuun liitto & Kainuun ELY-keskus 2017). Arvokkaammat luontotyypit ja 

kasvilajit keskittyvät tälle alueelle. 

Arviointiselostuksessa kerrotaan, että hankkeessa pyritään maa-aineisten 

osalta suljettuun kiertoon. Yhteysviranomainen pitää suunnitelmaa 

suljetusta kierrosta kasvillisuudenkin näkökulmasta hyvänä, sillä suljettu 

kierto minimoi vieraslajikasvien siementen leviämisriskiä. Mikäli hankkeessa 

joudutaan hankkimaan maa-aineksia hankealueen ulkopuolelta, on maa-

ainesten sijoittelussa huomioita vieraslajien tuomat riskit ja huomioida nämä 

toimenpiteiden suunnittelussa. Mikäli alueelle leviää vieraslajeja, on 

vieraslajientorjunta maanomistajan vastuulla.  

Mielipiteissä nostettiin esille kysymys metsälakikohteiden huomioinnista 

ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Yhteysviranomainen toteaa, että 

metsälakikohteet on tarkoitus ottaa huomioon vain metsien käsittelyn 

yhteydessä, jolloin sovelletaan metsälakia. Soiden ja muiden arvojen 

määrittelyssä keskeisintä on tarkastella, millainen uhanalaisuusluokitus 

kohteella on.  
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Luontodirektiivin liitteen IV(A) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö 

Selostuksen mukaan hankealueen lähistöllä on erittäin uhanalaisen ja 

rauhoitetun jokihelmisimpukan elinympäristöä. Hankealueelta ei kuitenkaan 

tunneta havaintoja jokihelmisimpukasta tai taimenesta. Hankealueelta 

etelään laskeva Matkuksenpuro on pieni mutta kirkasvetinen ja 

hiekkapohjainen puro, joka on mahdollisesti taimenelle ja 

jokihelmisimpukalle soveltuva elinympäristö. Vaikka vaikutusten 

arvioinnissa ei olekaan tehty selvityksiä jokihelmisimpukan esiintymisestä, 

hankeen toteutuksessa on otettava huomioon lajin mahdollinen 

esiintyminen alueella. Koska arviointiselostuksessa on tunnistettu 

mahdollinen jokihelmisimpukan potentiaalinen elinympäristö hankealueella, 

lajin esiintyminen tulee selvittää ennen rakentamisvaihetta. Mahdolliset 

kiintoainevirtaamat voivat heikentää tai jopa hävittää lajin esiintymisalueen.  

Selostuksessa todetaan sähkönsiirron vaihtoehdolla SVE2 olevan kielteisiä 

vaikutuksia jokihelmisimpukkaan, koska voimalinjarakentamisessa ei voida 

jättää suojapuustovyöhykettä vesistön reunaan.  

Kainuun ELY-keskus on hanketoimijan ja konsultin kanssa käymässään 

neuvottelussa päätynyt luovuttamaan Metsähallituksen tekemän aluetta 

koskevan raakkuinventoinnin tiedot tämän hankkeen YVA-selvityksiin. 

Aineisto on lajin uhanalaisuudesta johtuen tarkoitettu vain 

viranomaiskäyttöön. 

Linnusto  

Arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa ELY-keskus on pitänyt 

tärkeänä alueen linnuston huolellista selvittämistä. Hankealueen 

läheisyydessä on kaksi laajaa FINIBA-aluetta, mutta linnustoarvoja voi olla 

myös muualla ja hankealueellakin. Hankealueelta ei ole aikaisempia 

kattavia linnustoselvityksiä. Muuton aikaisen linnustoselvityksen lisäksi 

ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että pesimälinnustoselvityksen 

tulee olla kattava ja pidemmältä ajalta. Vaikka hankkeen vaikutusalueelta ei 

olekaan tiedossa suurten petolintujen (maakotka, merikotka, muuttohaukka) 

reviirejä, mahdollista on, että sellaisia seudulla esiintyy. Metsähallituksen 

yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa laatiman maakotkan 

reviirimallinnuksen perusteella alueelle ja lähiseudulle sijoittuu runsaasti 

lajin ydinreviiriksi soveltuvaa ympäristöä. 

Petolinnut  

Linnustoselvityksiin ei ole kuulunut varsinaista petolintutarkkailua, vaan 

petolintuja on tarkkailtu muuttolintuseurannan osana sekä muiden 

selvitysten yhteydessä. Arviointiselostuksesta saadun palautteen mukaan 

paikalliset ovat nähneet maakotkan/kotkia lentelemässä alueella useita 

kertoa. Linnusta on palautteen mukaan useiden eri ihmisten havaintoja 

pitkältä ajalta. Hankealueelta itään sijaitsevan Lumivaaran 
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tuulivoimahankkeen linnustoselvityksissä on 2012 tehty syysmuuton 

seurannassa kolme havaintoa maakotkasta. Saman selvityksen 

kevätmuuton seurannassa on tehty myös kolme havaintoa vanhasta 

muuttohaukkayksilöstä. Selvityksessä on arvioitu, että kyseessä olisi 

lähialueella reviiriään pitävä lintu/pari. Selvityksen mukaan pesäpaikkaa ei 

silloin ollut tiedossa kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta.  

Pesimälinnusto 

YVA-selostuksessa on mainittu, että maastoselvitysten epävarmuudet 

pesimälinnuston osalta liittyvät yhden vuoden aikana tehtyjen kartoitusten 

tulosten yleistettävyyteen ja käytettävyyteen arvioinnissa. Metsiin 

sijoitettavien tuulivoimaloiden vaikutukset metsien pesimälinnustoon 

tunnetaan myös huonommin kuin avomaiden linnustoon. Muuttolinnuston 

osalta epävarmuudet liittyvät yhden vuoden aikana tehtyjen kartoitusten 

tulosten yleistettävyyteen ja käytettävyyteen arvioinnissa.  

Epävarmuutta syntyy myös vain yhden tarkkailupisteen käytöstä muuton 

seurannassa. Tarkkailupisteitä käytettäessä näköpiirissä on vain osa 

hankealueesta, ja osa linnustosta jää siten havaitsematta. Tarkkailujen 

tulokset ovat siten arviointiselostuksen mukaan suuntaa antavia. 

Ohjelmalausunnossa yhteysviranomainen on pyytänyt muuton aikaisen 

lintuselvityksen lisäksi kattavaa pesimälinnustoselvitystä. 

Selostuksessa todetaan tuulivoimaloiden toteutusvaihtoehdolla VE1 olevan 

kielteisiä vaikutuksia pesimälinnustoon. 

Maakotka 

Pieni-Paljakan hankkeeseen liittyviin linnustoselvityksiin käytetyn lyhyen 

ajan vuoksi suurten petolintujen esiintymisestä alueella ei ole saatu täyttä 

varmuutta. YVA-selostuksesta saadun palautteen perusteella hankealueella 

on tehty havaintoja maakotkasta, vaikka alueella ei ole tiedossa olevaa 

pesää. Maakotkan reviirimallinnuksen perusteella alueelle ja lähiseudulle 

sijoittuu kuitenkin runsaasti lajin ydinreviiriksi soveltuvaa ympäristöä, minkä 

takia, ei voida poissulkea sitä, että hankealueella tai lähialueella on pesä, 

joka ei toistaiseksi ole tiedossa. Hankkeiden suunnittelussa tulisi joka 

tapauksessa ottaa huomioon myös lajin ydinreviireiksi soveltuvat rauhalliset 

alueet, mikä mahdollistaa uusien asuttujen reviirien syntymisen ja siten 

turvaa lajin suotuisan suojelun tasoa.    

Metsäkanalinnut 

YVA-selostuksen perusteella suurimmat vaikutukset paikalliseen linnustoon 

vaikuttavat kohdistuvan metsoon ja teereen ja etenkin niiden soitimiin. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan tuulivoimahankkeen 

pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi 

kielteisiksi. Voimalan T7 paikka on osoitettu noin 100 m etäisyydelle 

lähimmästä ja noin 250 m etäisyydelle kauemmasta teeren soidinpaikasta, 
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ja voimalapaikka T8 noin 300 m etäisyydelle suunnittelualueen 

tärkeimmästä teeren soidinpaikasta eli Sileäsuosta. Näillä etäisyyksillä 

voimalapaikkoja varten raivattava rakennusalue ulottuu aivan 

soidinpaikkarajauksiin kiinni.  

Melumallinnuksen perusteella tuulivoimaloiden käytön aikana keskiäänitaso 

teeren ja metson soidinalueilla on pääosin 45–50 dB. Kahdella teeren ja 

yhdellä metson soidinpaikalla keskiäänitaso ylittää 50 dB:n tason. 

Tieliikenteen melusta tehdyssä tutkimuksessa lintukantojen on havaittu 

alkavan kärsiä metsäisillä alueilla 42–52 dB(A) ja avoimilla alueilla 47 dB(A) 

melutason kohdalla (Reijnen & Foppen 2006). Ääni saattaa häiritä teeren ja 

metson soidinta. Rakentamisen ja käytön aikaisella häiriöllä on arvioinnin 

mukaan paikallisesti huomattava heikentävä vaikutus metson paikalliseen 

kantaan. Rakentamisen aikaisella häiriöllä ja mahdollisesti myös käytön 

aikaisella häiriöllä on kohtalainen heikentävä vaikutus myös teeren kantoihin 

paikallisella, suunnittelualueen tasolla, sillä vaikutus kohdistuu merkittäviin 

teeren soidinpaikkoihin.  

Välittömästi suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuvan Mustakummun 

suojeluun varatulla alueella tuulivoimapuiston käytönaikainen keskiäänitaso 

on 35–45 dB ja suunnittelualueen rajalla 50 dB. Äänitaso voi vaikuttaa 

haitallisesti esimerkiksi vanhan metsän laulaviin lintulajeihin kuten 

pikkusieppoon ja sinipyrstöön. Arvioinnin perusteella hankkeella on 

merkittäviä kielteisiä vaikutuksia teereen ja metsoon soidinpaikkoihin 

kohdistuvan häiriön kautta, mikä hankkeen suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon.   

Maa- ja kallioperä 

Rakentamisessa tarvittavien maamassojen määrät on esitetty 

liikennevaikutusten alla. Kaavaehdotuksessa olisi syytä selkeämmin tuoda 

esille maamassojen tarve sekä ottopaikat. Näiden tietojen myötä päästäisiin 

paremmin ennakoimaan kuljetuksista aiheutuvaa liikennettä ja 

suunnittelemaan kuljetusreiteille kohdistuvien haittojen minimointia. 

Selostuksessa on tuotu esille voimalaperustusten ja sähkölinjojen 

rakentamisen vaikutukset maaperään, mutta yhteysviranomainen kiinnittää 

huomiota myös teiden (parannettavien ja uusien) maanrakennustöistä 

aiheutuviin vaikutuksiin maa- ja kallioperään. Alue on topografialtaan hyvin 

vaihteleva.  

Sähkönsiirtoreitin varressa kallioperä on paikoin mustaliusketta, jonka 

vuoksi lähialueen moreeni voi olla rikkipitoista ja mahdollisesti hapanta 

sulfaattimaata. Yhteysviranomainen korostaa, että mahdollisissa rakennus- 

ja kaivutöissä mustaliuske-esiintymät on otettava huomioon ja asiasta on 

annettava selkeä ohjeistus myös alueen urakoitsijoille.  On suositeltavaa, 

että ennen kaivutöitä maaperän happamoitumispotentiaali tutkitaan. 
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Siirtoreitin kaivu- ja rakennustöissä on soveltuvin osin sovellettava 

ympäristöministeriön (2022) opasta ”Happamien sulfaattimaiden 

kansallinen opas rakennushankkeisiin – Opas happamien sulfaattimaiden 

huomioimiseen ja vaikutusten hallintaan.” 

Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutusten suuruus luonnonvarojen 

hyödyntämiseen on arvioitu pieneksi kielteiseksi. Tuulivoimapuiston 

rakentaminen vaatii muun muassa kiviainesten käyttöä teiden ja 

nostoalueiden rakentamiseen. Selostuksen mukaan suunnittelualueella 

sijaitsee maa-ainestenottoon soveltuvia alueita, joista osalla on aiemmin 

ollut maa-ainestenottotoimintaa.  

Yhteysviranomaisen näkemys on, että maa-ainesten ottoon kohdistuvat 

vaikutukset on arvioitu pääpiirteissään ja selostuksessa on karkea arvio 

teiden rakentamiseen ja perusparantamiseen tarvittavista kiviainesmääristä 

eri hankevaihtoehtojen osalta. Selostuksen tarkkuutta olisi parantanut, 

mikäli todennäköiset maa-ainesten ottamispaikat olisi eritelty ja selostuksen 

selvityksissä olisi arvioitu myös muiden hankkeiden yhteysvaikutuksia maa-

ainesten ottoon.  

Arviointiselostuksessa ei ole esitetty kaikkia arvioita käytettävistä 

luonnonvaroista. Arviointiselostuksessa esitetään vain arviot hiekka- ja 

murskemääristä.  

Arviointiselostuksessa ei ole huomioitu tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron 

tarvittavia raaka-aineita. Yhteysviranomainen haluaa lisätä, että 

ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi hyvä tarkastella muun muassa 

hankkeen tarvitsemien uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen 

kulutusta ja materiaalien käyttöä sekä hankkeen aikana syntyvien 

sivuvirtojen käytettävyyttä ja hyödyntämistä yleisellä tasolla.  

Arviointiselostuksessa ei tuoda esiin kiertotalouden mahdollisuuksia 

lieventää luonnonvaroihin kohdistuvia vaikutuksia. Yhteysviranomainen 

suosittelee esimerkiksi selvittämään jätteiden hyödyntämisen 

mahdollisuudet maarakentamisessa (MARA-asetus), näin voidaan korvata 

neitseellisiä maa-aineksia ja lieventää luonnonvaroihin kohdistuvia 

vaikutuksia.  

Suot ovat merkittävä ekosysteemipalvelu, VE1 kohdistuu suoalueille 

kuivattamista, nämä toimet tulisi huomioida luonnonvarojen hyödyntämisen 

merkittävyyden arvioinnissa. Kappaleessa 15.8.1. todetaan, että 

muokattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 94,5–222 ha, mikä on noin 8–20 

% koko hankealueen pinta-alasta. Muokattavasta pinta-alasta valtaosa on 

metsätalousvaltaista aluetta, joka vähenee metsäpinta-alasta. Myös nämä 

tiedot kuuluvat luonnonvarojen hyödyntämisen alle ja niiden vaikuttavuuden 

arvioon.  
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Pohjavedet 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vaikutukset 

pohjavesivaikutusten herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi. Muutoksen 

suuruus on arvioitu vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta selostuksessa pieneksi 

kielteiseksi. 

Vaikka alueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, hankealueen eteläosassa 

on Uvan vesiosuuskunnan pienvedenottamo, josta otetaan vettä noin 16 

m3/vrk. Arviointiselostuksessa on arvioitu, että Uvan pienvedenottamosta 

150 metrin päässä olevan metsätien perusparantaminen voi väliaikaisesti 

vaikuttaa vedenottamon veden laatuun, jos tien parannuksen yhteydessä 

kaivetaan pohjavedenpinnan alapuolelta. Selostuksessa on myös mainittu, 

että vaikutuksia ei synny, jos tien parannus toteutetaan ilman merkittäviä 

kaivutöitä ja pohjavedenpintaan jätetään riittävä suojaetäisyys.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen pohjavesivaikutukset on arvioitu 

karttatarkastelun perusteella, eikä alueen pohjaveden tasoa tai maaperän 

laatua ole selvitetty tarkemmin. Mikäli Uvan ottamon vedenottamon läheistä 

tietä parannetaan, on vedenottamolle koituvat vaikutukset arvioitava 

tarkemmin maastossa tehtävin selvityksin tien parannussuunnitelman 

yhteydessä. Samassa yhteydessä tulisi arvioida tarve vesilain (587/2011) 3 

luvun 2 §:n mukaiselle vesitalousluvalle. Lupa voi olla tarpeellinen 

esimerkiksi siinä tapauksessa, että alueella tehtäisiin kaivutöitä 

pohjavesitason alapuolelle. Siinäkin tapauksessa, että vesitalouslupaa ei 

tarvitsisi hakea, on suositeltavaa, että mahdollista tienparannusta ennen ja 

sen jälkeen otetaan pohjaveden ottamolta vesinäytteet. 

Pintavedet 

Hankkeen arviointiohjelman mukaan tuulivoimapuiston vaikutukset pinta- ja 

pohjavesiin (laatu ja määrä) arvioidaan tuulivoimapuiston suunnitelmien, 

ympäristöhallinnon aineistojen, kartta- ja tarvittaessa maastotarkastelun 

perusteella. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään mahdollisiin 

luonnontilaisiin pienvesiin, sekä happamien sulfaattimaiden aiheuttamiin 

vesistövaikutuksiin. Samalla arvioidaan hankkeen yleispiirteiset vaikutukset 

alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan vesipuitedirektiivi 

sekä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat 

huomioiden.  

 

Arviointiohjelman mukaan hankealueella sijaitsee muutama joki, jonka 

ekologista tilaa ei ole luokiteltu ja myös, että hankealueelle sijoittuu 

jokihelmisimpukkajokia. Arviointiselostuksessa eikä myöskään luontotyyppi- 

ja kasvillisuusselvityksessä ole mainintaa siitä, mitä kohteita muualla kuin 

voimalapaikkojen osalta on tarkemmin maastossa inventoitu. Selvityksen 

tuloksia ei ole pintavesien osalta myöskään tarkemmin ja yhteneväisesti 

esitetty arviointiselostuksessa. Hankkeella on kuitenkin arvioitu olevan   
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vaikutusta pienvesiin, jotka voivat ainakin osittain olla luonnontilaisiakin ja, 

joissa voi mahdollisesti esiintyä arvokasta lajistoa. Vaikutusten arvioinnissa 

ei ole tarkemmin tarkasteltu, miten kuormitus vaikuttaa vesistöissä 

esiintyvään lajistoon. Arvioinnin mukaan tienrakennus ja ojitus saattaa 

näkyä hetkellisenä, vähäisenä kuormituspiikkinä Välipurossa ja 

Matkuksenpurossa. Yhteysviranomainen toteaa, että vaarojen rinteillä 

maaperän rikkominen voi lisätä eroosioriskiä, millä voi olla ennakoitua 

suurempia vaikutuksia pienvesistöjen osalta. 

Liikenne 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri – 

vastuualue kommentoi lausunnossaan, että YVA-selostuksessa 

hankealueen sijainti suhteessa ympäröivään maantieverkkoon ja nykytila on 

kuvattu riittävällä tasolla. Hankealuetta ympäröivät maantiet tienumeroineen 

on esitetty kartalla ja tekstissä. Selostuksesta löytyy kartta myös uusista ja 

parannettavista teistä sekä sähkönsiirtoreitin sijainnista. Viimeksi mainittu 

kartta olisi ollut hyvä lisätä myös liikenneosioon. Maanteiden liikennemäärät 

hankealueen lähistöllä on esitetty kartalla ja taulukossa. 

 

L-vastuualue tuo esille, että liikennevaikutukset olisi ollut hyvä kuvata myös 

vaihtoehtona esitetyn Ristijärven kuljetusreitiltä. L-vastuualue pitää 

tärkeänä, että jatkosuunnittelussa huomioidaan vaikutukset ns. vapaan 

aukon osalta sekä huonokuntoisten päällysteteiden paikoin jopa erittäin 

huono kunto. Myös kelirikot, tiestön vaurioituminen ja korjaustarpeet tulee 

huomioida. 

 

Selostuksessa liikennemäärien kasvu arvioidaan asettuvan tasaisesti koko 

rakentamisajalle sekä kuljetusreiteille. L-vastuualueen huomauttaa, että 

kuljetuksia suunniteltaessa on syytä arvioida myös liikennehuiput, sekä 

todennäköisesti hankealueen läheisyyteen sijoittuvat liikennemäärien 

huiput. Mikäli rakenteiden vahvistamiselle ja (taso)liittymien 

parantamistoimille (ml. opaste/valaisinrakenteiden tilapäinen siirto) 

todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta 

vastaavan kustannuksella yhdessä niistä vastaavien viranomaistahojen 

(ELY-keskus tai Väylävirasto) kanssa. Kuljetusreittejä suunniteltaessa 

muistutetaan huomioimaan maanteiden parannustöiden aikataulut.  

 

Selostuksen mukaan alueen olemassa olevia teitä joudutaan suoristamaan 

ja vahvistamaan. Lisäksi tuulivoimaloiden yhteyteen rakennetaan noin 

hehtaarin laajuisia kokoamis- ja työskentelyalueita. Selostuksen mukaan 

esim. yli 50 m pitkät erikoiskuljetukset aiheuttavat yksistään maanteillä mm. 

liikennemerkkien siirtämistä tai liikennevalojen poistamista väliaikaisesti. 

Yhteysviranomainen pitää selostuksen puutteena, että arvioinnissa ei ole 
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otettu huomioon vaaramaiseman vaihtelevasta topografiasta koituvia 

vaikutuksia. 

Yhteysviranomainen huomauttaa myös, että liikenteen osalta on hyvä 

huomioida ilmastonmuutoksen tuomat lisääntyvät sateet ja lyhenevät 

routajaksot, ja niiden vaikutukset teiden huollossa pitoon.  

Turvallisuus ja tutka- ja viestintäyhteydet 

Selostuksen mukaan Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto 9 

tuulivoimalan hankkeesta 17.12.2021.  

Tuulivoimaloiden paloturvallisuutta ei selostuksessa ole käyty läpi, vaan se 

todetaan käsiteltävän normaalimenettelyn mukaisesti 

rakennuslupavaiheessa. Onnettomuustilanteita varten pelastustoimen kulku 

alueelle varmistetaan ympäri vuoden. 

Ilmastonmuutoksen tuomat sopeutumisen ja varautumisen toimet on tuotu 

arviointiselostuksessa esiin riittävällä tavalla. Yhtenä huomion arvoisena 

näkökulmana on metsätuhojen lisääntyminen roudanmäärän vähentyessä, 

ja niiden vaikutukset sähkölinjojen kunnossa pitoon ja alueen huoltotoimiin 

Viestintäyhteydet ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. On tärkeää 

varmistaa, että TV- ja matkaviestintäpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit 

toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Digita muistuttaa, että 

tuulivoimahankkeen toimija häiriön aiheuttajana on velvollinen 

huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 

kustannuksista  

Talous ja elinkeinot 

Selostuksessa todetaan, että hankkeella on vaikutuksia metsätalouteen 

vähentämällä siihen käytettävissä olevaa pinta-alaa. Toisaalta hankkeella 

on positiivia vaikutuksia kuntatalouteen lisäämällä verotulojen määrää.  

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että hankealueen läheisyydessä 

sijaitsee luontomatkailuun painottuvaa elinkeinotoimintaa, johon hankkeen 

molemmista toteutusvaihtoehdoista aiheutuu suuria kielteisiä vaikutuksia. 

Selostuksessa todetaan, että melu-, välke-, tärinä- sekä 

maisemavaikutukset voivat vaikuttavat matkailijan luontokokemukseen. 

Edelleen todetaan, että tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten 

vaikutusten kokeminen on subjektiivista, sillä jokainen matkailija kokee 

voimaloista aiheutuvat vaikutukset omalla tavallaan.  

Muihin kuin matkailuelinkeinoon vaikutusten katsottiin olevaan myönteisiä. 

Kuntataloutta hanke hyödyttää yhteisöveron muodossa ja hankealueen 

metsäkiinteistöjen omistajille maanvuokratulot tuovat merkittävän lisää 

metsätulojen rinnalle. 
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YVA-menettelyssä ei oteta kantaa sähkö/siirtolinjojen alle jäävien maa-

alueiden korvauksiin, eikä kiinteistöjen arvon alenemaa koskeviin 

seikkoihin. 

Poronhoito 

Hanke ei sijoitu poronhoitoalueelle. Paliskuntain yhdistys toteaa 

lausunnossaan, ettei hankkeesta näillä tiedoilla luultavasti ole merkittäviä 

vaikutuksia poronhoidolle.  

Yhteisvaikutukset  

Yhteisvaikutuksia käsitellään valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 

olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa. Tässä vaikutuksia 

arvioidaan lähialueille suunniteltujen tuulivoima 

hankkeiden, kuten Varsavaaran ja Hietavaaran hankkeiden kanssa. 

Yhteisvaikutuksia on tarkasteltu riittävällä laajuudella huomioiden häiriöiden 

vaikutusmekanismi ja kohteiden herkkyys.  

Yhteisvaikutusten arvioinnin osalta yhteysviranomainen toteaa, että 

arvioinnissa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten hankkeet 

yhdessä vaikuttavat mm. ekologisiin yhteyksiin ja 

luonnonsuojelualueverkostoon. Arviointiselostuksessa ei kuitenkaan ole 

tarkkaa kuvausta siitä, miten hankkeen vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin 

sekä suojelualueverkoston toimivuuteen, myös hankkeiden 

yhteisvaikutusten osalta, on arvioitu. Yhteysviranomainen katsoo, että 

yhteisvaikutusten arviointia tulee täydentää suunnittelun edetessä. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa lähiseudun tuulivoimahankkeiden ja muiden 

hankkeiden kanssa on todettu mm., että tuulivoimahankkeiden 

yhteisvaikutus on paikallisesti Kainuun vaara-asutuksen maisemalle 

merkittävä. Ja edelleen, että luonnonmaisemat, joilla on arvoa matkailun 

näkökulmasta, ovat erityisen herkkiä maisemanmuutokselle. Tällaisia 

kohteita ovat erityisesti Paljakan matkailukeskuksen läheisyydessä 

sijaitsevat retkeilyreitit, mutta myös järvien ranta-alueet, joilla sijaitsee paljon 

vapaa-ajan asutusta. Myös maisemallisesti herkkiin kulttuurimaisemiin, 

kuten Latvan kylämaisemaan, kohdistuu merkittävä muutos.  

Yhteisvaikutuksia on luontovaikutusten osalta tarkasteltu 

linnustovaikutusten lisäksi vähän. Tuulivoimahankkeet sijoittuvat asutuksen 

vähäisyydestä johtuen harvaan asutuille ja jopa täysin asumattomille 

alueille, joilla esiintyy ihmisen aiheuttamaa häiriötä välttelevää lajistoa. 

Kyseessä olevalla alueella tuulivoimapuistoja sijoittuu erityisesti vaarojen 

rinteille ja jopa lakialueille, joilla ihmisen vaikutus on vähäistä. 

Luontovaikutusten osalta erityisen perusteltua olisikin ollut tarkastella mm. 

sitä, miten tuulivoimahankkeet yhdessä vaikuttavat esim. tällaisten alueiden 

määrään ja ominaispiirteisiin mm. alueen pirstoutumiseen ja elinympäristön 

laadun muutokseen ja heikentymiseen ja sitä kautta lajiston 
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elinolosuhteisiin. Hankkeilla yhdessä on myös kielteisiä vaikutuksia 

virkistyskäyttöympäristöön, mitä arvioinnissa ei ole tarkemmin tarkasteltu.  

Yhteysviranomainen kehottaa suunnittelussa huomioimaan lähialueiden 

hankkeiden tilanteiden kehittymisen ml. mahdolliset uudet hankkeet ja niistä 

aiheutuvat mahdolliset yhteisvaikutukset. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen vertailu 

Ympäristövaikutusten arviointikriteerit on esitetty liitteessä 2 ja vaikutusten 

merkittävyyden arviointia on kuvattu luvussa 7.3. Merkittävyyden 

arvioinnissa on otettu huomioon vaikutuskohteen herkkyys ja hankkeen 

aiheuttaman muutoksen suuruus.  

Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa on vertailtu vaihtoehtojen 

vaikutuksia riittävästi. Selostuksen luvussa 30 on selkeä koonti 

vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Tarkastelu osoittaa, että vaihtoehdolla VE2 

on luontoarvojen suhteen lievästi vähäisemmät vaikutukset kuin 

vaihtoehdolla VE1. Sähkönsiirtovaihtoehdoista lievemmät vaikutukset ovat 

vaihtoehdolla SVE1. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen  

Yhteysviranomaisen mielestä keskeiset hankkeen haitallisten vaikutusten 

lieventämistoimenpiteet on arvioinnissa tunnistettu ja niiden ehkäisemistä ja 

lieventämistä on selostuksessa kuvailtu erikseen kunkin vaikutuksen osalta. 

Yhteysviranomainen toteaa, että lieventämiskeinoissa täytyy huomioida 

toimintaympäristö ja muut alueen toimijat. 

Arviointiselostuksessa merkittävimpinä keinoina maisemallisten vaikutusten 

lieventämiseen voimaloiden määrän vähentäminen ja napakorkeuden 

laskeminen. Mustakummun näkötornin osalta maisemavaikutusten 

merkittävyyttä on esitetty voivan lieventää kasvattamalla etäisyyttä 

tuulivoimaloiden ja näkötornin välillä. Lisäksi todetaan, että reitin 

(Köngäskierros) ja hankealueen välissä tulisi säilyttää ns. kulissimetsä 

hakkuista huolimatta sekä riittävästä suojaetäisyydestä huolehtiminen 

mahdollisiin metsätalouden hakkuuaukioihin. Myös esim. asuinrakennusten 

ja mökkien läheisyyteen suunnitellut päätehakkuut on ehdotettu tehtäväksi 

niin, ettei avata epäedullisia maisemia tuulivoimaloiden suuntaan. 

Tuulivoimahankkeen kielteisiä vaikutuksia matkailuun sekä metsätalouteen 

on vaikea konkreettisesti ehkäistä. Vaikutuksia voidaan kuitenkin yrittää 

lieventää hankkeen edetessä esimerkiksi kommunikaation ja 

vuorovaikutuksen avulla hankkeesta vastaavan sekä paikallisten 

elinkeinoharjoittajien ja palveluntarjoajien välillä. Lieventämistapoja Pieni-

Paljakan tilanteessa voisivat olla esimerkiksi rakennusvaiheen aikataulutus 
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matkailun sesonkiajan ulkopuolelle, tai luontomatkailulle vaadittavien 

vaihtoehtoisten reittien rakentaminen. 

Virkistyskäyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia selostuksessa 

arvioidaan voitavan pienentää parantamalla vuorovaikutusta sekä 

toiminnan läpinäkyvyyttä. Asukaskyselyn tulosten perusteella myös kotiin 

lähetettävät tiedotteet ovat toivottuja. Tiedottamisella katsotaan voitavan 

lievittää mm. liikennevaikutuksia. Välke- ja meluvaikutuksiin voidaan 

vaikuttaa voimalasijoittelulla.   

Selvitysten laatu 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeessa tehtyihin linnustoselvityksiin 

liittyy sellaisia epävarmuustekijöitä ja puutteita, että hankkeen vaikutuksista 

linnustoon ei arvioinnin perusteella saa riittävää varmuutta, mihin on 

kiinnitetty huomiota myös annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä. 

Hankealueesta koilliseen lähimmillään noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsee 

Säkkisenlatvasuon – Jännesuon – Lamminsuon soidensuojelualue ja 

Peuravaara (FI1200055, SAC). Alue on laaja rimpisuoalue, jonka 

linnustosta ei ole selvityksiin perustuvaa tietoa. Poissuljettua ei ole, että 

alueella voisi pesiä muuttohaukka, joka on aikaisemmin havaittu 

Lumivaaran tuulivoimahankkeen linnustoselvitysten yhteydessä. Suoalue 

on rauhallisen sijaintinsa sekä laajuutensa vuoksi potentiaalinen 

muuttohaukan lisääntymisalue. 

Arviointimenettely ja osallistaminen 

Mielipiteessä nostettiin esille yhteysviranomaisen toiminta selostuksen 

esittelyä koskevassa yleisötilaisuudessa ja nimenomaisesti 

hybridiosallistumisen mahdollistamisessa. ELY-keskus on linjannut, että 

varsinainen yleisötilaisuus on perinteinen läsnäolotilaisuus, jota voidaan niin 

sovittaessa seurata etäyhteydellä. Tämän hankkeen yleisötilaisuuteen 

pystyi myös lähettämään kirjallisesti kysymyksiä MS Teams -sovelluksen 

chat-ikkunan kautta.  

 

Hanketoimija on arviointimenettelyn tukemiseksi koonnut seurantaryhmän 

keskeisistä hankkeen sidosryhmistä. Seurantaryhmä on kokoontunut 

15.12.2021 sekä 3.11.2022. Selostuksen mukaan seurantaryhmän tehtävänä 

on ollut ohjata ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja osaltaan 

varmistaa arvioinnin asianmukaisuus ja laadukkuus. Yhteysviranomainen 

on ohjelmasta antamassaan lausunnossa kehottanut ottamaan 

elinkeinonharjoittajia mukaan seurantaryhmään. Seurantaryhmän listassa 

ei ole elinkeinonharjoittajia. 
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Selostuksen mukaan asukaskysely lähetettiin hankealueen keskipisteestä 

muodostetun ympyränmallisen säteen mukaisesti kaikille alle 10 km 

etäisyydelle sijaitseville asuin- ja lomarakennuksille sekä 10–15 km 

etäisyydellä sijaitseville asuin- ja lomarakennuksille satunnaisotannalla. 

Vastaanottajia oli yhteensä 650, joista 169 vastasi kyselyyn. Kysely 

postitettiin 23.6.2022 ja se pyydettiin palauttamaan aluksi viimeistään 

6.7.2022, mutta vastausaikaa jatkettiin 31.7.2022 asti. 

Lähteet 

Selostuksessa on käytetty kattavasti lähteitä. Yhteysviranomainen kehottaa 

huomioimaan vielä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan 

mainitsemat lähteet sekä huomioimaan. Lisäksi arviointiselostuksessa 

maiseman ja rakennetun ympäristön yleiskuvauksessa mainitaan 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja 

täydennysinventointi (Muhonen ja Savolainen 2013). Yhteysviranomainen 

toteaa, että päivitysinventointia ajantasaisempi lähde olisi ollut 

Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet (VAMA 2021) inventointi, 

joka on tullut voimaan 1.3.2022 (valtioneuvoston päätös 18.11.2021). 

6 YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ 

Arviointiselostuksen, kuulemispalautteen ja oman lisätarkastelunsa 

perusteella yhteysviranomainen esittää perusteltuna päätelmänään Pieni-

Paljakan tuulivoimahankkeen merkittävistä vaikutuksista seuraavaa. 

Hankkeen vaihtoehdot ja toteuttamiskelpoisuus 

Yhteysviranomaisen johtopäätös on, että voimaloiden toteutusvaihtoehdon 

VE1 kielteiset vaikutukset ovat merkittävyydeltään haitallisempia kuin 

vaihtoehdon VE2. VE2 olisi vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisempi mutta 

senkin toteuttamisessa on pohdittava erityisesti maisemavaikutusten 

lieventämistoimia. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan 

hankevaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta täytyy kehittää 

jatkosuunnittelussa. Yhteysviranomainen katsoo, että 

tuulivoimarakentaminen muuttaisi toteutuessaan alueen luonnontilaista ja 

tällä hetkellä erämaisenkaltaista ympäristöä. Arviointiselostuksen 

perusteella varsinkin hankevaihtoehdolla VE1 on kielteisiä vaikutuksia 

linnuston, maiseman ja myös virkistyskäytön osalta.  

 

Ulkoisen sähkönsiirron vaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat merkityksettömiä 

ja vaihtoehdon VE2 vaikutukset lievästi kielteisempiä. 

Sähkönsiirtovaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten arvioinnin tietojen 

perusteella toteuttamiskelpoisia.  
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Ympäristövaikutuksia ei aiheudu toteutusvaihtoehdossa 0, koska hanketta 

ei toteuteta. 

Merkittävimmät vaikutukset ja niiden perustelut 

Selostuksen mukaan erittäin suuria kielteisiä vaikutuksia arvioidaan 

kohdistuvan maisemaan ja kulttuuriympäristöön lähivaikutusalueella eli alle 

6 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Suuria kielteisiä vaikutuksia arvioitiin 

kohdistuvan maisemaan ja kulttuuriympäristöön kaukovaikutusalueella eli 6-

10 km etäisyydellä tuulivoimalasta vaihtoehdossa VE1. Suuria kielteisiä 

vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan myös elinkeinoelämään ja palveluihin 

matkailun osalta molemmissa vaihtoehdoissa sekä elinoloihin ja 

viihtyvyyteen virkistyksen osalta molemmissa vaihtoehdoissa.  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan edellä mainittujen vaikutusten 

lisäksi merkittävät vaikutukset kohdentuvat myös osittain 

luonnonympäristöön ja yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. 

Sähkönsiirtovaihtoehdoista SVE1 ei aiheuttaisi ympäristövaikutuksia. 

SVE2:lla on vähäisiä negatiivisia vaikutuksia. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) on 

arvioitu selostuksen kohdassa 15.10. Yksi näistä VAT:sta on ekologisten 

yhteyksien säilymisen edistäminen. Tämän tavoitteen toteutumisen arviointi 

on selostuksessa jäänyt arvioimatta. Kainuun liitto on laatimassa 

tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä selvitystä 

ekologisista yhteyksistä. Kaavaehdotusta laatiessa on erityistä huomiota 

kiinnitettävä tämän tavoitteen toteutumiseen.  

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankealue sijoittuu erämaiseen ympäristöön, vaaraiselle seudulle, kahden 

suojelualueen läheisyyteen. Yhteysviranomaiselle jää epäilys, ettei alueen 

vaihtelevaa topografiaa ole huomioitu maaperään kohdistuvien 

muokkauksien vaikutuksia arvioitaessa. Pengerryksistä ja leikkauksista voi 

aiheutua maisemallisia vaikutuksia, muokatut alueet ovat herkkiä eroosiolle 

ja alueelle tarvittavan maa-aineksen määrä voi olla suuri tai vastaavasti 

alueella voidaan joutua tekemään isoja maansiirtoja. Koska hankealueelle 

laaditaan kaavaa tämän YVA-selostuksen pohjalta, on jatkosuunnittelussa 

perusteltua esittää selvemmin ja perustellummin, miten merkittäviä 

vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on minimoitu. Lisäksi 

yhteysviranomainen muistuttaa, että mikäli voimalapaikat muuttuvat 

suunnittelun kuluessa, on arkeologinen inventointi tehtävä uudelleen. 
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Virkistyskäyttö, melu ja välke 

Yhteysviranomainen esittää, että kaavaprosessin yhteydessä selvitetään 

tarkemmin, joudutaanko Mustakummun suojeluun varatulla alueella 

soveltamaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia tuulivoimaloiden 

ulkomelutason ohjearvoja. Välkkeen vaikutusten lieventämistä on hyvä 

pohtia samassa yhteydessä. 

Luonto 

Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen luontovaikutusten arviointi on 

pääsääntöisesti tehty arviointiohjelman mukaisesti ja siitä saa riittävän 

luotettavan käsityksen hankkeen vaikutuksista. 

Arvioinnista puuttuu selkeä tarkastelu ja yhteenveto siitä, mitä vaikutuksia 

hankkeella on lähistöllä oleviin Natura-alueisiin ottaen huomioon myös 

hankkeiden yhteisvaikutukset. 

Arvioinnin perusteella hankkeella on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 

teereen ja metsoon soidinpaikkoihin kohdistuvan häiriön kautta, mikä 

hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon. 

Selostuksen perusteella yhteysviranomaiselle jää epävarmuus 

linnustoselvityksien riittävyydestä erityisesti maakotkan osalta. Alue on 

maakotkan potentiaalista elinympäristöä ja jatkosuunnittelussa tulisi 

varmistua  siitä, että alueella ei esiinny maakotkaa. 

Liikenne 

Kuten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -

vastuualue lausunnossaan muistuttaa, on tuulivoimahankkeilla 

rakentamisen aikana merkittäviä vaikutuksia liikenteen näkökulmasta 

erityisesti hankealueiden lähialueilla. Rakentamisen myötä liikennemäärät 

voivat nousta huomattavasti aiemmin vähäliikenteisillä teillä. 

Yhteysviranomainen yhtyy L-vastuualueen huomautukseen, että 

jatkosuunnittelussa on tuotava esille vähintään vaihtoehtoiset kuljetusreitit 

sekä erikoiskuljetusten että myös maa-aines- ja betonikuljetusten osalta 

(mikäli selostusvaiheessa tarkat kuljetusreitit eivät ole vielä tiedossa, on 

arvioitava vaihtoehtoisten reittien osalta vaikutuksia edes suuntaa 

antavasti). Mikäli näin ei tehdä, hankkeen liikenteellisten vaikutusten 

tarkastelu jää puutteelliseksi.  

 

Yhteysviranomainen yhtyy L-vastuualueen kehotukseen huomioida 

kuljetusreittien varrella oleva asutus. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa 

tulisi pyrkiä löytämään ratkaisuja siihen, kuinka liikenteen kasvusta 

aiheutuvia vaikutuksia voi asutuksenkin näkökulmasta vähentää.  
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Maaperä ja pohjavedet 

Yhteysviranomainen toteaa, että kaavaehdotusvaiheessa täytyy tarkemmin 

käydä läpi maa-ainesten ottopaikat. Yhteysviranomainen kiinnittää tähän 

huomioita, koska alueelle on suunnitteilla useita tuulivoimala-alueita ja maa-

ainestarpeissa tulee huomioida näiden yhteisvaikutukset. 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että mikäli Uvan vedenottamon läheistä 

tietä parannetaan, on vedenottamolle koituvat vaikutukset arvioitava 

tarkemmin maastossa tehtävin selvityksin tien parannussuunnitelman 

yhteydessä. 

Talous ja elinkeinot 

Selostuksessa on todettu, että molemmilla toteutusvaihtoehdoilla on 

merkittäviä kielteisiä vaikutuksia alueen matkailuelinkeinolle. Vaihtoehdolla 

VE1 on suuria positiivisia vaikutuksia muille elinkeinoille.  

Muuta 

Yhteysviranomainen pyytää hanketoimijaa huomioimaan lausunnoissa 

esitetyt päivitykset muutamiin lähdetietoihin, termeihin ja määräyksiin. 

Lausunnot kokonaisuudessaan ovat perustellun päätelmän liitteenä. 

Seurantaohjelma 

Yhteysviranomaisen mielestä selostuksessa esitetty ehdotus 

seurantaohjelmaksi on yleispiirteinen. Yhteysviranomainen yhtyy 

ehdotuksessa esitettyihin seurantatavoitteisiin, mutta jää kaipaamaan 

yksityiskohtaisempia suunnitelmia tavoitteiden toteuttamiseksi.  

Arviointiselostuksessa esitetyssä seurantaohjelmaehdotuksessa olisi tullut 

yksilöidymmin tarkastella hankkeen vaikutusten seurantaa koko hankkeen 

elinkaaren ajalta. Luontovaikutusten seurannan osalta on perusteltua laatia 

yksityiskohtainen seurantaohjelma, jossa mm. tässä lausunnossa käsitellyt 

puutteet ja täydennystarpeet otetaan huomioon. 

7 HANKKEEN JATKOKÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA 

Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus ja 

tämä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on 

varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa 

ratkaistaessa. Hankkeesta vastaava voi tarvittaessa pyytää ennen lupa-

asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä 

perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Ajantasaistamisen tarvetta 

voidaan joutua tarkastelemaan esimerkiksi, jos hanke on muuttunut tai 

arvioinnista on kulunut pitkä aika. 



 Perusteltu päätelmä   55 (56) 

     

  KAIELY/791/2021 

 31.3.2023   

    

    

    

 
Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen eikä 

tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut 

käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Lupapäätökseen 

on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on asianmukaisesti otettava 

huomioon arviointiselostusta koskevien kuulemisten tulokset. Päätöksestä 

on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on otettu 

huomioon. Lupalaissa on lisäksi tarkemmat säännökset arvioinnin 

huomioon ottamisesta. 

8 PERUSTELLUN PÄÄTELMÄN TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmänsä sekä kopiot 

arviointiselostuksesta saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta 

vastaavalle. 

Perusteltu päätelmä toimitetaan tiedoksi hanketta käsitteleville 

viranomaisille, vaikutusalueen kunnille, maakuntien liitoille ja muille 

asianosaisille viranomaisille.  

Perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä 

ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/Pieni-

Paljakan tuulivoimahanke sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan 

osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

9 SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 

OIKAISUMAHDOLLISUUS 

Suoritemaksu on 11 000 euroa. 

Yhteysviranomaisen perustellusta päätelmästä perittävä maksu on 

määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (14 - 24 henkilötyöpäivää). 

Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista annetun asetuksen 

perusteella. 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän 

maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua ELY-

keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän perustellun päätelmän 

antamispäivästä. 

10 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 19 ja 23 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(277/2017) 4 § 

https://www.ymparisto.fi/
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 § 

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

keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- 

keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 2 §.  

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 

asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Mari 

Isojärvi ja ratkaissut johtaja Sari Myllyoja. 

Perustellun päätelmän valmisteluun ovat osallistuneet 

alueidenkäyttöasiantuntija Sirpa Lyytinen, luonnonsuojeluasiantuntija Jouko 

Saastamoinen, alueidenkäytön asiantuntija Anu Nurkkala, 

ympäristöasiantuntijat Jenni Väisänen ja Elli Moilanen. 
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