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Annetut lausunnot ja mielipiteet ilman johdantokappaleita 

Tässä on esitetty arviointiohjelman kuulemisessa Kainuun ELY-keskukseen saapuneiden lausuntojen ja 
mielipiteen olennaisin sisältö. Lausunnoista ja mielipiteistä on tietosuojasyistä poistettu yksityishenkilöiden 
nimi- ja yhteystiedot. Lausunnoista ja mielipiteistä on myös poistettu johdantotekstit, joissa on referoitu 
nähtävillä ollutta arviointiohjelmaa. Alkuperäiset versiot on toimitettu hankkeesta vastaavan käyttöön. 
Saapuneet lausunnot ovat seuraavana aakkosjärjestyksessä. Mielipiteet on esitetty lausuntojen jälkeen.  

Digita Oy 

Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antenni-tv:n 
vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta.  

Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ennen 
kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. 
Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan tuulivoimala voi 
estää tv-signaalin etenemisen kokonaan.  

Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman 
aiheuttaessa häiriön antenni-tv-vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden saatavuuteen 
ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa 
huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. Antennitelevision vastaanotto-
ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-
tv-lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten 
jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä.  

Elisa Oyj 

Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat. 
Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.  

Fingrid Oyj 

YLEISTÄ 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuudesta 
sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava 
sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja 
siirtokyvyltään riittävä.  

Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset 
täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan.  

Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä 
liittymisehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. 
Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Yleisten 
liittymisehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas 
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huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden 
sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestelmätekniset 
vaatimukset.  

Kustakin liitynnästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti. 

TUULIVOIMAPUISTO 

Fingrid laatii Suomen sähkönsiirtoverkon kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuutena. 
Tavoitteena on, yhteistyössä nykyisten ja uusien verkkoliityntää suunnittelevien tahojen kanssa, varmistaa 
teknistaloudellisesti parhaat verkkoratkaisut ja liityntätavat. Tuulipuistojen verkkoliityntä ja liittymisjohdot 
kuuluvat olennaisena osana tuulivoimapuistoon ja sen toteuttamismahdollisuuksiin.  Kainuun alueella on 
vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita. Niiden sähköverkkoon liittäminen saattaa vaikuttaa myös yksittäisten 
tuulivoimapuistojen liityntäratkaisuun. 

Ukonkankaan tuulivoima-alue esitetyssä laajuudessa vaatii 400 kV liityntävoimajohdon (110 kV ei riitä). 

Kainuun liitto 

Arviointiohjelman 3.4.1 Alueidenkäyttö-kohdassa todetaan Kainuun maakuntaohjelma 2018 – 2021 
(Kainuu-ohjelma). Kainuun liitto tuo esille, että tämän jälkeen on laadittu uusi Kainuu-ohjelma, joka on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 22.12.2021. Se sisältää maakuntastrategian 2040 sekä 
maakuntaohjelman 2022 – 2025.  

Kainuussa on voimassa viisi maakuntakaavaa, joiden maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset ohjaavat 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden 
rakentamista koskevissa yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan muun muassa, että 
”Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa 
tuulivoimarakentamista, mikäli se ei ole merkitykseltään seudullista”. Lausuttavana oleva 
tuulivoimahankkeen alue sijoittuu pääosin maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden 
ulkopuolelle, osittain Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle tv-11 (osa-
aluemerkintä). Hankealue on osoitettu voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa 2020 maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M. Kainuun liitto toteaa tarkennuksena, että Kainuun 
maakuntakaavoituksessa annetut koko maakuntakaava-alueen käsittävät yleiset suunnittelumääräykset 
koskevat Ukonkankaan hankealuetta. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue ja 
sen rajaus täsmentyy siten kuntakaavassa tarkempien selvitysten perusteella. Maakuntakaavassa 
osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa 
edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällaisessa tapauksessa 
kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite 
on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävän 
eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun 
tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa 
maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti 
tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva eli 
maakuntakaavan vastainen kaavaratkaisu ei ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. 
Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole 
maakuntakaavan täsmentyminen tai hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä (Kainuun maakuntavaltuuston 
päätös 17.6.2019, § 10). Suunnittelualue on osittain osoitettu tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi (tv-31) 
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tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista koskevassa maakuntakaavaluonnoksessa, joka on ollut julkisesti 
nähtävillä 22.12.2021-31.1.2022. Tavoiteaikataulun mukaan Kainuun uusi tuulivoimamaakuntakaava on 
Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä loppuvuonna 2022 tai viimeistään keväällä 2023. 
Kainuun liitto pitää tärkeänä ja korostaa, että tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan muut lähialueille suunnitellut tuulivoimahankkeet ja niiden yhteisvaikutukset mm. asutuksen 
ja maisemavaikutusten osalta voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa annettujen 
yleismääräysten mukaisesti. 

Arviointiohjelman sivulla 15 esitellään Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tilanne. Kainuun 
liitto toteaa ko. kohtaan tarkennuksena, että Kainuussa on voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava, ja 
että tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitevuosi on 2035 (ei 2030 niin kuin ohjelmassa on 
kirjoitettu).  

YVA-ohjelman mukaan hankkeen sähkönsiirtoon on olemassa kolme eri vaihtoehtoa. Sähkönsiirron 
maakuntakaavallisia edellytyksiä on mahdollista arvioida käynnissä olevan tuulivoimamaakuntakaavan 
tarkistamisen yhteydessä yhteensovittaen ja huomioiden myös muut alueen maankäyttömuodot ja -tarpeet 
maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisellä tarkkuustasolla. 

Kainuun museo 

Suunnittelualue on keskiosaltaan tasainen ja soinen, mutta pohjoista kohti mentäessä maasto nousee ja 
alkaa kumpuilla. Myös suunnittelualueen kaakkoiskärjessä on Palovaaran ja Isokankaan kohdalla 
mäkisempi alue. Suunnittelualueen matalin kohta on 163 m mpy suunnittelualueen lounaisosan 
metsäalueella ja korkein kohta on 227 m mpy pohjoisosan Pienen Pirttimaan vaaralla.  

YVA-ohjelmassa on käytetty lähteenä vuonna 2005 julkaistua Puolangan kulttuuriympäristöohjelmaa 
Vaarojen kätköistä. Sen mukaisesti YVA-ohjelmassa mainitaan lähimmät kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet, joita on suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsevissa kylissä: Puokio lännessä ja Kalpionkylä 
itäpuolella, molemmat noin kahden kilometrin päässä suunnittelualueesta, sekä Kiiskiskylä kaakossa noin 
kolmen kilometrin päässä. Lännessä sijaitseva Puokion vaara-asutus on aiemmin Kainuun 
maakuntakaavassa 2020 osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi, mutta 
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 Puokion vaara-asutuksen merkintä on kumottu. Puokionvaaran 
vaara-alueen kyläkeskus muodostaa kuitenkin tiiviin ja selkeärajaisen kyläkokonaisuuden.  

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin 
maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, Palkinkankaan metsätyökämppä, sijaitsee noin viisi 
kilometriä suunnittelualueen pohjoispuolella.   

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi perustuu maisema-analyysiin ja maastohavaintoihin 
sekä mahdollisesti kuvasovitteina tehtyihin havainnekuviin ja näkemäalueanalyysiin. Kainuun Museo 
esittää, että havainnekuvat tehtäisiin lähikylien eli Puokion, Kalpionkylän ja Kiiskiskylän suunnista.   

Mikäli sähkönsiirrossa valitaan eteläinen Turkkiselkään johtava reitti, tulee arvioida sen vaikutus 
paikallisesti merkittävään perinnemaisemaan Korpisen niittyyn, joka sijaitsee yli 5 km päässä lähimmästä 
tuulivoimalasta kaakkoon, mutta hyvin lähellä karttaan merkittyä sähkönsiirtolinjaa.  

Tuulivoimapuiston rakentamisessa joudutaan käyttämään paljon maata kajoavia toimia. Puiston sisäisen 
sähkönsiirron toteuttamiseksi alueelle rakennetaan yksi sähköasema, johon sähkö johdetaan 
tuulivoimaloista maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin 
kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan uusia teitä ja 
parannetaan vanhoja. Tie ja kenttärakenteiden maa-ainekset, sekä betonin kiviaines pyritään hankkimaan 
suunnittelualueelta. Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin 
puolen hehtaarin laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan.  
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Muinaisjäännösten osalta hankealuetta ei ole inventoitu. Suunnitelmassa mainitaan, että 
muinaisjäännösten osalta suunnittelualue ja sähkönsiirtoreitti inventoidaan, ja vaikutukset arvioidaan 
selvityksen tulosten perusteella. Muinaisjäännösinventointi toteutetaan keväällä-kesällä 2022. Alueella on 
yksi tunnettu muinaismuistolain rauhoittama (295/1963) muinaisjäännös, Kultaharju 1, mjrek. 1000029099. 
Kohde on vanha tervahauta.   

Muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on hankealueen ja ennestään tuntemattomien kiinteiden 
muinaisjäännösten paikantaminen ja mahdollisuuksien mukaan rajaaminen. Selvitys koostuu 
esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. Maastoinventoinnissa tarkastetaan 
mahdolliset sähkönsiirtoreitit, voimalapaikat, voimaloiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset, soranottopaikat 
sekä hankealueella olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet. Mikäli hankealue muuttuu, 
tarvitaan täydennysinventointi.  

Kainuun Sote, ympäristöterveydenhuolto 

Arviointiohjelmassa on esitetty arvioitavat ympäristövaikutukset sekä laadittavat selvitykset ja menetelmät. 
Arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia myös vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja arviointiselostukseen tullaan esittämään mahdolliset haittojen vähentämis- ja 
lieventämistoimenpiteet. Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta arviointiselostukseen laadittava 
suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi on erittäin hyvä asia, mikäli suunnitelma 
saadaan vietyä toteutukseen asti hankkeen valmistuttua. 

Melu- ja välkevaikutukset ovat yleisimmät tuulivoimaloiden vaikutukset, jotka koetaan ihmisten terveyteen 
vaikuttavina tekijöinä. Tuuli-voimaloiden valojen käyttö ja käyttäytyminen tulee edellyttää sellaiseksi, että 
ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten esim. vilkkuvat valot, minimoidaan käytettäväksi 
vain silloin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi lentoliikenteen vuoksi. Voimaloiden aiheuttamaan meluun 
vaikuttaa oleellisesti niiden koko (korkeus ja teho) sekä melun leviämiseen paikalliset olosuhteet, mm. 
maaston muodot (korkeuserot), kasvillisuus, vesistöjen läheisyys, sääolot ym. Tuulivoimalan tuottaman 
äänen ominaisuudet, kuten voimakkuus, taajuus ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuulivoimaloiden 
lukumäärästä, niiden etäisyyksistä toisiinsa sekä tuulennopeudesta. Melu- ja välkevaikutukset tulee ottaa 
huomioon vaikutuksia arvioitaessa ja varsinkin mikäli tuulivoimaloiden koko (teho, korkeus ym.) tulee 
muuttumaan aiemmin selvitetyistä. Arviointiselostuksessa tulee melumallinnuksen tulokset esittää 
havainnollisesti karttapohjalla siten, että vakituinen ja loma-asutus on myös merkitty selkeästi näkyviin. 
Terveydensuojelu-viranomainen muistuttaa, että hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
noudatettava melun ohje- ja tavoitearvoja. Etäisyydet vakituiseen ja loma-asutukseen tulee olla riittävät. 

Raskaan liikenteen osuus ja kokonaisliikennemäärä tulee kasvamaan huomattavasti lähialueilla 
tuulivoimapuiston rakentamisaikana. Maa-aines-, betoni- ja tuulivoimaloiden osien kuljetukset tapahtuvat 
rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin vaikutukset ovat suurimmillaan. Liikennevaikutukset tulee arvioida 
riittävällä tasolla huomioiden melu- ja pölyvaikutukset, joita aiheutuu liikennöitävien teiden varsilla oleville 
asuin- ja lomakiinteistöille. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää lähtökohtaisesti teiden, perustusten ja muun infran 
rakentamiseen runsaasti maa- ja kiviaineksia ja niiden tarve on yleensä hankkeen toteuttamisen alussa. 
Selostukseen tulee arvioida vaikutukset lähiasutukseen mikäli maa-ainesten otto/louhinta tapahtuu 
hankealueella, joka lisää mm. melu- ja tärinävaikutuksia sekä mahdollista pölyämistä.  

Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että samanaikaisesti toteutettavassa kaavoituksessa ja 
tuulivoima-alueiden suunnittelussa tarkastellaan huolellisesti ihmisten elinympäristöön sekä terveyteen ja 
viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen ohjauksessa tulee huomioida pysyvä ja 
vapaa-ajan asutus myös kuntarajojen yli.  
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Arvioinnin tueksi toteutettava asukaskysely tulee ulottaa riittävän kauas, tarvittaessa myös kunta-
/maakuntarajan yli. Asukaskysely toteutettuna pelkästään sähköisesti ei tavoita kaikkia osallisia, joten 
vaihtoehtoiseen menetelmään tulee myös panostaa.  

Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa lisäksi, että Ukonkankaan hankesuunnittelussa on otettava 
huomioon alueen ympäristöön suunniteltujen muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset myös niiden 
terveysvaikutusten osalta. Yhteisvaikutusten arviointi korostuu erityisesti Ukonkankaan tuulivoimapuiston 
läheisyyteen suunniteltavien Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimapuistojen kanssa. Mm. 
Kalpion kylä on jäämässä kahden hankealueen väliin, jolloin vaikutukset asukkaisiin korostuvat 
merkittävästi. 

Tuulivoimaan liittyvät vaikutukset koetaan asukkaiden toimesta aina merkittäviksi, vaikka haitallisia 
vaikutuksia pyritään hallitsemaan ja lieventämään. Yleisesti ottaen vaikutuksia arvioitaessa on 
huomioitava, että terveysvaikutuksia voi syntyä vaikka mittaustulokset ja mallinnukset osoittavat ohje- tai 
raja-arvojen vähäisen alittumisen. 

Luonnonvarakeskus 

LAUSUNTO 

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

Hankealueelle suunnitellaan tehtävän pesimälinnustokartoitus 2022. Metsäkanalintuja on selvitetty 
ilmeisesti kevään 2022 aikana (ajankohta ei käy YVA-ohjelmasta ilmi). Metsäkanalintujen kartoitusten 
tuloksia ei vielä tässä vaiheessa tuoda esille. Soidinselvitysten tulokset ovat tärkeitä ja ne tulee ottaa 
huomioon voimaloiden sijoittelussa. Kanalintujen esiintymisen selvittämiseksi suunnittelualueella olisi hyvä 
tehdä soidinpaikkaselvitykset useampana peräkkäisenä vuotena. Tällöin soidinpaikkaselvitys antaisi 
paremman kuvan alueen merkityksestä kanalinnuille, kuin yksittäisenä keväänä tehty selvitys, sillä 
soidinten esiintyminen riippuu tällä syklisellä lajiryhmällä mm. alueen sen hetkisistä kanalintukannoista. 
Myös soidinten havaittavuus vaihtelee vuodesta toiseen esimerkiksi kevään edistymisestä ja sääoloista 
riippuen. 

Muuttoa on seurattu syksyllä 2021 (Albus luontopalvelut Oy 2021). Kevään muuttoa on seurattu kevään 
2022 aikana. Suunnittelualue ei sijoitu kevät- tai syysmuuton aikaisten päämuuttoreittien alueelle, mutta 
suojelulliselta asemaltaan merkittäviä lintulajeja havaittiin syysmuuton seurannassa kohtalaisen runsaasti. 
Havaitut yksilömäärät olivat YVA-ohjelman mukaan suhteellisen vähäisiä. Muuttavaan linnustoon 
kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti erityisesti yhteisvaikutuksia tarkastellessa. 

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on tehty yksittäisiä havaintoja suurpedoista (karhu, ahma ja 
susi). Hankealue ei sijoitu (2021) tunnetuille susireviireille, mutta sijoittuu metsäpeuran itäisen populaation 
elinalueelle. Koska alue on erämaisuutensa vuoksi vaateliaitten lajien, kuten suden, ahman ja metsäpeuran 
elinaluetta, tulee hankkeen tulevassa selostusvaiheessa noudattaa erityistä tarkkuutta, jotta nämä 
direktiivilajien valtakunnalliset elinympäristövaatimukset tulevat huomioiduiksi.  

YVA-ohjelmassa tuodaan suppeasti esille suunnitelmat riistaeläinten esiintymisen selvittämiseksi. 
Ohjelmassa todetaan, että muiden selvitysten yhteydessä huomiota kiinnitetään erityisesti alueella 
mahdollisesti liikkuviin suurpetoihin ja hirvieläimiin. Hankealueen merkitystä kyseessä oleville lajeille ei voi 
selvittää muiden selvitysten yhteydessä havainnoimalla. Alueen merkitys esim. sudelle ja metsäpeuralle 
tulisi selvittää kohdennetuin laskennoin. Laskentoja suunnitellessa on tärkeä huomioida, että esim. suden 
liikkuminen on vuodenaikaan sidonnaista. Keväällä se huolehtii reviirin rajoista ja pyrkii saalistamaan 
tehokkaasti, jotta olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa pentujen syntyessä. Tällöin suden esiintymistä 
ohjaa saaliseläinten sijainti enemmän kuin pesimäalueiden sijainnit. Vasta lähempänä penikointia susi 
hakeutuu reviirin ydinalueille, joissa synnytys ja pentujen hoito tapahtuu. 
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Suden osalta tulisi lisäksi huomioida, että vaikka se onkin sopeutumiskykyinen laji, se on riippuvainen 
saaliseläimistään (erityisesti hirvi). Siten tuulivoiman mahdolliset vaikutukset suteen eivät ole yksin kiinni 
suorista vaikutuksista lajiin itseensä, vaan myös vaikutuksista sen saaliseläinten käyttäytymiseen ja 
lisääntymismenestykseen. 

Hankealueen läheisyydessä (30 km säteellä) on 11 tuulivoimahanketta. On tärkeää, että tulevassa 
vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus alueella elävien lajien 
elinolosuhteisiin. Lisäksi vaikutuksia metsästykseen tulee tarkastella isommassa mittakaavassa samasta 
syystä. 

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ 

Koska alue on erämaisuutensa vuoksi vaateliaitten lajien, kuten suden, ahman ja metsäpeuran elinaluetta, 
tulee hankkeen tulevassa selostusvaiheessa noudattaa erityistä tarkkuutta, jotta nämä direktiivilajien 
valtakunnalliset elinympäristövaatimukset tulevat huomioiduiksi. Suunnitellessa suurpetojen ja 
metsäpeuran esiintymisen kartoitusta, tulisi huomioida, että varsinkin suden ja metsäpeuran liikkuminen on 
vuodenaikaan sidonnaista. Hankealueen merkitystä ko. lajeille ei voi selvittää muiden selvitysten 
yhteydessä havainnoimalla. Soidinselvitysten tulokset ovat tärkeitä ja ne tulee ottaa huomioon voimaloiden 
sijoittelussa. Kanalintujen esiintymisen selvittämiseksi suunnittelualueella olisi hyvä tehdä 
soidinpaikkaselvitykset useampana peräkkäisenä vuotena. Direktiivilajien asuttamilla alueilla on 
vaikutusarviointeja tehdessä otettava huomioon muun tuulivoimarakentamisen ja maankäytön 
yhteisvaikutus paikallis- tai osapopulaatiotasolla kyseisten lajien elinmahdollisuuksien muutoksiin. 

Metsähallitus 

Laajimmassa vaihtoehdossa (VE1) hankealueeseen sisältyy Metsähallituksen Metsätalous Oy:n maita ja 
hankealueen läheisyydessä (1,4 km) on Luontopalvelujen hallinnassa oleva Saarijärven vanhat metsät 
Natura 2000 -alue, joka on myös vanhojen metsien suojeluohjelmassa (amo). Metsähallitus antaa 
lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta hankealueen lähelle sijoittuvien Natura-alueisiin 
kuuluvien valtion suojelualueiden ja muiden suojeluun varattujen valtion maa- ja vesialueiden haltijana sekä 
maakotkan suojelusta vastaavana tahona.  

Metsähallitus on tutustunut Ukonkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja 
lausuu seuraavaa:  

Hanke sijoittuu maakotkareviirille rajautuen ns. ydinreviiriin. Pitkähkö reilun 4 km etäisyys tunnettuihin 
pesiin vähentää merkittävien vaikutusten riskiä. Tuulivoima-alueelle sijoittuu runsaasti kotkien suosimia 
saalistusalueita kuten soiden reunoja. Alueen merkitys kotkille, törmäysriskit ja saalistusalueiden 
menetykset on tärkeää selvittää riittävin maastoselvityksin laadittuja elinympäristö- ja lentosummamalleja 
hyödyntäen. Maakotkatarkkailut ja vaikutusanalyysit on tärkeää toteuttaa laadittavana olevan ”Hyvät 
käytännöt tuulivoimahankkeista maakotkalle aiheutuvien vaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa” 
julkaisun mukaisesti huomioiden myös aktiiviseen reviiriin kohdistuvat yhteisvaikutukset muiden tiedossa 
olevien hankkeiden kanssa. Ohje julkaistaan syksyllä, mutta sen saa luonnoksena jo aiemmin 
Metsähallituksen Hannu Tikkaselta.  

Sähkönsiirtoreittien tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös Liperinsuon suojelumetsä ja 
ympäristöarvometsä, joiden kautta Ponteman siirtolinjat näyttäisi alustavasti linjatun.  

Yhteisvaikutusten arviointi muiden läheisten tuulivoimahankkeiden kanssa tulee tehdä, koska useita 
tuulivoimahankkeita sijaitsee myös tämän hankkeen vaikutusalueella. Arviointiohjelmasta ei käynyt ilmi 
millaisin menetelmin tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa 
aiotaan selvittää.  
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Metsäkeskus 

Metsäkeskus tarkastelee arviointiohjelmaa metsälain valvonnan ja kestävään metsätalouteen perustuvien 
elinkeinojen edistämisen näkökulmasta. Arviointiohjelma on hyvin koostettu ja kattaa laajalti hankkeen 
vaikutuksia. Muutamia asioita lausumme asiasta:  

Viittaus asiakohtaan 3.5.4 Kuljetukset ja liikenne ja 3.6.1 Maaperä 

Esitys: Ohjelmassa ei ole arvioitu tiestön rakentamisen/kunnostamisen tarve- ja liikennemääriä, maa-
ainesten murskauksen ja kuljettamisen vaikutuksia ja päästöjä vaikka ne pyritäänkin hankkimaan 
suunnittelualueelta. Niiden vaikutus tulisi arvioida.  

3.5.5 Sähkönsiirto ja verkkoliityntä  

Vaatimus: Ohjelmassa ei ole arvioitu sähkönsiirron tarvitsemaa pinta-alaa ja vaikutuksia. Ne tulee 
selvittää.  

Esitys: Alemman sähkönsiirtoverkon sijaintia tulee tarkastella maanomistussuhteiden mukaisesti siten että 
haitat kohdistuvat mahdollisuuksien mukaan hyödyn saajille, esim. Metsähallitus.  

3.5.7 Toiminnan päättämisen vaikutukset  

Vaatimus: Toiminnan päätyttyä ja maankäytön palautuessa metsätalouden käyttöön alueet tulee metsälain 
mukaisesti metsittää.   

Perustelut: Ohjelmassa on syytä huomioida, että metsälakia (1093/1996) sovelletaan maa- ja 
metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Metsälaki velvoittaa noudattamaan 
luonnonsuojelulain (1096/1996), vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja 
muinaismuistolain (295/1963) säädöksiä. Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsäädännön 
noudattamista.  

Alueilla, joilla metsälakia sovelletaan, metsälaki ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä. Metsälain ohella metsien 
käyttöä säätelevät myös metsälain nojalla annettu valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja 
käytöstä. Myös ympäristölainsäädännöllä on vaikutuksia metsätalouteen. Metsälaki asettaa metsien 
hoidolle ja käytölle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa säädetään muun muassa puun 
korjuusta, metsän uudistamisesta ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.  

3.6.6 Liikenne 6.11.2 Vaikutusten arviointi  

Esitys: Rakentamisen aikaisia sisäisiä liikennemääriä ja vaikutuksia ei ole kuvattu ml. maa-ainesten 
kuljettaminen.  

6. Ympäristön nykytila ja vaikutusten arviointi 

Viittaus: s.53 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava   

”Merkinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta potentiaalisena tuulivoimatuotantoon soveltuvana 
alueena. Alueiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin 
maa- ja metsätalous.” 

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030  
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”Lainvoimainen Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019. 
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, 
liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen 
toimintaedellytyksiä.” 

Viittaus: (YVA-ohjelman) s.57. 

”Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin 
ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdalla alue muuttuu metsätalousalueesta 
energiantuotannon alueeksi. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään.  Alueelle 
rakennettava huoltotie- ja maakaapeliverkosto voivat rajoittaa maa- ja metsätalouden harjoittamista 
menetetyn maan muodossa. Toisaalta alueelle rakennettavat hyväkuntoiset huoltotiet  ovat avuksi maa- ja 
metsätalouden kuljetuksissa, ja niitä voidaan käyttää ympäri vuoden muuhunkin liikkumiseen. ” 

Viittaus: 
6.8 Elinkeinot ja palvelut   
6.8.1 Nykytila  

”Suunnittelualueen metsät ovat metsätalouskäytössä.” 

6.8.2 Vaikutusten arviointi  

”Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen ja hankkeen sähkönsiirron kielteisiä ja 
myönteisiä vaikutuksia elinkeinoihin ja palveluihin. Vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioidaan 
asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättävien tietojen 
perusteella.” 

Viittaus: 
6.15.2 Vaikutusten arviointi  

”Hankkeessa arvioidaan vaikutukset Suomen metsien hiilinieluun laskemalla hankkeessa poistuvan 
puuston ja sen hiilensitomispotentiaalin määrä. Lisäksi huomioidaan hankkeen rajoittava vaikutus 
esimerkiksi sähkönsiirron osalta metsän kasvun ja täten myös hiilinielujen syntyyn.”  

6.16.2. ”palveluissa ja elinkeinotoiminnassa (maa- ja metsätalous, matkailu jne.)”  

Vaatimus 1. edellisiin asiakohtiin 6. viitaten:  

Vaikutusalue on pääosin metsätalousaluetta. Alueella metsien ottaminen muuhun maankäyttöön tulee olla 
mahdollisimman vähäistä.  

Vaatimus 2:  

Hankkeen vaikutukset metsään perustuvien elinkeinojen harjoittamiseen tulee arviointisuunnitelmassa 
suunnitellun lisäksi selvittää mm.  

• Metsäkadon määrä ja sen vaikutukset metsätalouteen elinkeinona sekä ilmastoon voimaloiden, 
siirtoverkon ja tiestön rakentamisten osalta.  

• Vaikutukset metsätalouteen ja aluetalouteen kerrannaisvaikutuksineen kasvun menetyksenä ja 
jalostushyötyineen fossiilisten tuotteiden korvaajana.   

6.24 Vaikutusten seuranta  
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Lisäksi esitämme, että selvitykseen on liitettävä hankkeen vaikutukset riistan käyttäytymiseen sekä alueen 
metsästyksen harjoittamiseen ja vetovoimaisuudeen alueella ennen rakentamista sekä seuranta ja 
vaikutusten arviointi rakentaminen jälkeen.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Merkittävimmät vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle muodostuisivat pääosin 
maisemavaikutusten sekä sähkönsiirtoon liittyvien vaikutusten kautta. Kaikki sähkönsiirtovaihtoehdot 
sijoittuisivat osin Pohjois-Pohjanmaan puolelle. Vaihtoehdot 1-2 sijoittuvat loppupäästään Vaalan kunnan 
alueelle ja sähkönsiirtovaihtoehto 3 loppuosaltaan Utajärven kunnan alueelle.   

Osa hankkeen vaikutuksista (SVE3) siis sijoittuu ja ulottuu Utajärven kunnan alueelle. Lausuntopyynnön 
jakelun mukaan lausuntopyyntöä YVA-ohjelmasta ei ole lähetetty Utajärven kunnalle. Aineistosta ei ilmene, 
onko hankkeesta kuulutettu Utajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla. Mikäli SVE3 on vielä 
selostusvaiheessa mukana tarkastelussa, Utajärven kunta on syytä ottaa jatkossa kuulemisessa 
huomioon.  

Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuu uhanalaisten, erityisesti suojeltavien lintulajien pesiä. Vaikutukset 
tulee arvioida huolella ja raportointi tulee esittää erillisessä, salassa pidettävässä selvityksessä.   

Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Vaalan Turkkiselkä, Takiankangas ja 
Haarasuonkangas, Utajärven Pontema sekä Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahanke ja näiden YVA-
menettelystä olemassa oleva aineisto siltä osin kuin niistä on sellainen olemassa. Myös hankkeiden 
sähkönsiirto on otettava yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioon. Näiden hankkeiden tiedossa olevat ja 
suunnitellut sähkönsiirtoreitit tulisikin lisätä arviointia varten kuvaan 3-7.  

Maakuntakaavakartassa tuulivoimahanke tulisi esittää siten, että karttaa pelkästään katsoessa ymmärtää, 
ettei hanke ole maakuntakaavassa.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus painottaa, että hankkeen sähkönsiirto on osa hankkeen YVA-menettelyä 
ja sen nykytila ja vaikutukset tulee selvittää samalla tasolla kuin varsinaisen tuulivoimahankkeen 
vaikutukset. Hankkeen sähkönsiirtoreitti/-reitit olisi pitänyt esittää kaikissa nykytilaa kuvaavissa 
karttakuvissa, jotta sen vaikutuksista olisi voitu muodostaa alustavasti riittävä kuva. Tällaisia ovat 
esimerkiksi kuvat 6-3 ja 6-4. Arviointiselostusvaiheessa kuviin tulee lisätä hankealueen tiestö (erikseen jo 
olemassa oleva ja parannettava tiestö) sekä maakaapelit (ainakin siltä osin kun eivät sijoitu tiestön 
yhteyteen).  

Arviointiselostuksessa voimajohtoreitit tulee myös esittää paremmilla karttapohjilla ja riittävässä 
mittakaavassa. Kunnanrajat tulisi karttaesityksissä erottua paremmin, koska vaikutukset ulottuvat 
useamman kunnan alueelle.  

LIIKENNE  

YVA-suunnitelmassa hankealuetta ympäröivä olemassa oleva tiestö on kuvattu sanallisesti, liikennemäärät 
on esitetty selkeänä karttaesityksenä. Rakentamisen aikaisia kuljetusreittejä tai hanketta varten 
parannettavaa tai rakennettavaa tiestöä ei ole esitetty.   

YVA-suunnitelmassa on todettu, että hankkeesta aiheutuu liikennevaikutuksia pääosin 
rakentamisvaiheessa. Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään lähinnä hankkeen 
vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi arvioidaan liikenteen muita vaikutuksia, 
kuten meluvaikutusta ja vaikutuksia suunnittelualueen tiestön ja siltojen kuntoon. Liikennevaikutusten 
arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset rakentamis-, vahvistamis- ja parantamistarpeet sekä mahdolliset 
liittymien ja kaarteiden leventämistarpeet. Parantamistarpeiden arvioinnissa on huomioitava hankealueen 
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sisäisen tiestön lisäksi aluetta ympäröivä, kuljetuksiin käytettävä tiestö sekä erikoiskuljetusten käyttämät 
reitit. Maanteiden liittymien osalta tulee tarvittaessa tehdä toimivuustarkasteluja. Kuljetusreitit sekä 
parannettava ja rakennettava tiestö on hyvä esittää arviointiselostuksessa selkeinä karttaesityksinä.    

Mikäli rakenteiden vahvistamiselle tai liittymien parantamistoimille todetaan tarvetta, toimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa. Tämä koskee myös mahdollista 
valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista.   

Liikennevaikutusten tarkastelualueeksi on määritelty pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet.  
Erikoiskuljetusten osalta reittitarkastelu on syytä ulottaa koko kuljetusmatkalle.   

Liikennevaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset muiden alueelle sijoittuvien 
hankkeiden kanssa, mikäli niiden rakentaminen voi tapahtua samanaikaisesti.  

Tuulivoimaloiden sijoittelussa suhteessa liikenneväyliin tulee huomioida Väyläviraston Tuulivoimalaohje 
(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012). Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys tiestä on voimalan kokonaiskorkeus 
(torni+lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien.  

Hankkeen toteuttamiseen vaadittavissa luvissa erikoiskuljetuksiin, kaapeli- ja sähköverkon sijoittamisiin ja 
tieliittymien rakentamisiin sekä maanteiden tiealueille tehtävien muutosten suunnitteluun edellytettävät 
luvat on huomioituna. Lisäksi kaikkiin maanteillä tehtäviin töihin tulee hakea työlupa Pirkanmaan ELY-
keskukselta.   

Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatimassa liikennöitävyysselvitystä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen 
tuulivoimahankkeiden liikenteellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Selvityksen on määrä valmistua 
syyskuussa 2022. Liikennöitävyysselvityksen tulokset tulee huomioida hankkeen kuljetuksia 
suunniteltaessa.   

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Pohjois-Pohjanmaalla on neljä lainvoimaista maakuntakaavaa: 1.-3. vaihemaakuntakaavat ja Hankikiven 
ydinvoimamaakuntakaava.   

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt uuden maakuntakaavaprosessin loppuvuodesta 2021. Yhtenä 
merkittävänä teemana Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa tarkastellaan 
maakunnan tuulivoiman kokonaisuutta ja uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita ja sähkönsiirtoa 
maakunnassa TUULI-hankkeen pohjalta (Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla). 
Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kuulemisaineisto käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 
21.6.2022 ja luonnos tulee nähtäville elokuussa 2022. Maakuntakaavan hyväksymiskäsittelyn tavoiteaika 
on syksyllä 2023.   

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Ukonkankaan tuulivoimahanke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vaikutusalueelle, 
lähimmillään noin 6 kilometrin päähän. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoimahankkeen 
vaikutusalueelle on osoitettu Sarvisuo-Jerusaleminsuon Natura-alue Vaalassa ja kolme tuulivoimaloiden 
aluetta (tv-1, 368, tv-1, 373 ja tv-1, 403).  

Pohjois-Pohjanmaalla on toiminnassa ja vireillä runsaasti tuulivoimahankkeita. Lähimmäksi Ukonkankaan 
tuulivoimahanketta sijoittuvat maakunnan rajan tuntumassa sijaitsevat vireillä olevat Vaalan 
Haarasuonkankaan tuulivoima-alue noin 6,5 km lounaaseen ja Vaalan Turkkiselän tuulivoima-alue noin 
10,5 km lounaaseen. Pahkavaaran luvitettu tuulivoima-alue Utajärvellä sijaitsee noin 9,5 km päässä ja 
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Ponteman vireillä oleva tuulivoima-alue noin 15 km päässä luoteessa. Alueet on asianmukaisesti huomioitu 
YVA-ohjelman raportissa.   

Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan Ukonkankaan tuulivoimahankkeen yksi todennäköisistä 
merkittävistä vaikutuksista kohdistuu yhteisvaikutuksiin muiden läheisten tuulivoima-alueiden ja näiden 
sähkönsiirtoratkaisujen kanssa. Yhteisvaikutukset ulottuvat myös maakuntarajojen yli Pohjois-
Pohjanmaalle. Pohjois-Pohjanmaan liitto nostaa esille tarpeen arvioida huolellisesti hankkeen 
yhteisvaikutukset sähkönsiirtoon ja sähkökapasiteetin riittävyyteen. Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää hyvänä 
asiana sitä, että Ukonkankaan sähkönsiirtoa suunnitellaan yhdessä muiden lähialueiden 
tuulivoimahankkeiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
luonnokseen on täydennetty yleisiä tuulivoiman suunnittelumääräyksiä sähkönsiirron osalta siten, että 
”lähekkäin sijoittuvien tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti keskitettävä samaan 
tai olemassa olevaan johtokäytävään ja yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon 
hankealueiden kanssa”.    

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue toteaa 
terveydensuojelun näkökulmasta lausuntonaan seuraavaa;  

Ohjelmassa esitettyjen taustojen ja arvioitavien kokonaisuuksien lisäksi vastuualue eittää seuraavia asioita 
huomioitavaksi. 

Muiden vastaavien hankkeiden ja hankesuunnitelmien yhteisvaikutusten osalta on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota asuinrakennuksiin tai loma-asuntoihin tai näiden keskittymiin, jotka jäävät eri voimala-alueiden 
väliin siten, että mahdolliset voimalaitokset ympäröivät asutusta ja vaikutuksia voisi ilmetä eri suunnilta.  
Yhteisvaikutukset on huomioitu luvussa 6.18. Myös epävarmuustekijät on syytä huomioida 
yhteisvaikutuksiin liittyen. Esimerkiksi alueen puuston käsittely ja poisto.  

Eri vaikutusten, kuten ääni sekä välkevaikutusten yhtäaikainen ilmeneminen samalla alueella voivat 
korostaa ihmisten kokemia yksittäisen tekijän kielteisiä vaikutuksia. Eri hankkeiden yhteisvaikutukset ja 
mahdolliset yhtä aikaa samalla alueella ilmenevät vaikutukset on syytä esittää havainnollisesti 
karttapohjilla, joihin häiriintyvät kohteet on merkitty. 

Luvun 6.16 mukaan vajaan kahden kilometrin säteellä hankealueen eri puolilla sijaitsee loma-asutusta sekä 
vakituista asutusta itä-länsi-etelä suunnilla. On syytä huomioida loma-asuntojen käyttö virkistykseen ja 
lepoon. Usein loma-asuntojen vaipan ääneneristävyys voi olla alhaisempi kuin vakituiseen asuinkäyttöön 
tarkoitetuissa pientaloloissa. Arvioinnissa olisi syytä ottaa huomioon Suomessa arvioituja pientalojen 
ääneneristävyyslukuja ympäristömelua vastaan (taajuuksilla 5 – 5000 Hz). Luvut antaisivat yleisesti 
paremmin suuntaa mahdollisista vaikutuksista, jos häiriintyvät kohteet sijoittuisivat lähelle tuulivoima-
aluetta. Erityisesti silloin, kun häiriintyvät kohteet sijoittuvat tuulivoimamelun (asetus 1107/2015) 
ulkomelutason ohjearvojen lähialueille.   

Ohjelman mukaan suunnittelualueen epävarmuustekijöinä voidaan arvioida olevan alueen erityispiirteet, 
kuten luonnonolot, maankäyttö ja sääolosuhteet. Vastuualue toteaa, että epävarmuustekijöitä voisi olla 
tuulivoimaloiden äänen vaihtelevuus eri sääolosuhteilla sekä alueen maankäyttö, kuten metsän ja puuston 
varjostava vaikutus voi muuttua metsänhakkuiden ja muun maankäytön myötä.  

Puokion Metsästäjät ry 

Yleinen huolenaiheemme on tuulivoimaloiden vaikutus ympäröivään luontoon ja riistakantaan. 
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Seurallamme on suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle useita maanvuokrasopimuksia metsästykseen. 
Tuulivoimayhtiön maanvuokraussopimuksen ehdoissa mainitaan, että metsästys vuokra-alueella on 
sallittua. Sopimusehdoissa yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus yksipuolisesti kieltää mm. metsästys 
vuokraamillaan alueilla. 

Pääasiallinen metsästysmuoto alueella on hirvenmetsästys. Koska suunniteltu kaava-alue on mm. 
keskeinen hirvien vasomisalue, olemme huolestuneita siitä, miten mahdollinen tuulivoimapuisto tulee 
vaikuttamaan hirvien käyttäytymiseen niin rakentamisvaiheessa kuin tuulivoimapuiston toiminnan aikana.  

Tiedämme myös, että osa alueen maanomistajista eivät tule tekemään maanvuokrasopimusta 
tuulivoimayhtiön kanssa. Noiden maa-aluiden käyttö hankaloituu mikäli tuulivoimayhtiö rajoittaa liikkumista 
hallinnoimillaan puiston alueella.   

Tuulivoimaloiden rakennusmateriaalit, kemikaalit ja ajoneuvojen polttoaineet muodostavat alueelta eri 
suuntaan laskeville vesistöille, niin pinta- kuin pohjavesille, riskin, jonka mittakaava tulee selvittää.  
Tuulivoimalan siivistä vapautuu eroosion myötä muovirouhetta luontoon selvitysten mukaan n. 70 kg/vuosi. 
Rouhe kuormittaa vuosien myötä luontoa ja jää pysyvästi maastoon. 

Suunnitellun alueen läpi virtaavissa Peili – ja Tavipurossa on runsas majavakanta. Tehdyssä YVA ohjelman 
selvityksissä (Ramboll Finland OY) alueella on metsäkanalintujen soidinpaikkoja ja alueella tavataan useita 
uhanalaisia lintulajeja. Alueen koillisnurkassa sijaitsee mm. kalasääksen pesä. Metsähallituksen biologi 
Hannu Tikkanen on esittänyt, että tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusta pitää selvittää lintujen 
käyttäytymiseen. 

Suurpedoista alueella on tehty havaintoja karhusta, ahmasta ja ilveksestä. Syksyn 2021 hirvijahdin 
yhteydessä alueen itälaidalla oli havaintoja susista. 

Mullikonsuolla on Kainuun ELY -keskuksen ”Kainuun suoselvitys -projektin” loppuraportissa 131/2012 
todettu uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kasveja ja suotyyppejä.  

Suunnitelmasta ei käy selville se, miten tuulivoimaloiden perustukset käyttöiän päätyttyä puretaan. 
Mielestämme rakennuslupia myönnettäessä tulee ehdoissa mainita selvästi, että perustukset tulee purkaa 
tuulivoimayhtiön toimesta ja, että siihen varataan riittävät purkuvakuudet ja määrärahat yhtiön toimesta. 
Maanomistajien vastuulle ei purkutoimia saa vierittää. 

Emme vastusta maanomistajien oikeutta tehdä maanvuokrasopimuksia yhtiön tuulivoimayhtiöiden kanssa.  
Tavoitteemme on, että maanvuokrasopimuksemme metsästykseen kyseisellä alueella pysyisivät voimassa 
ja monipuolinen riistakanta säilyisi myös tulevaisuudessa. 

Meidän intressimme on siinä, että maanomistajat saavat oikeudenmukaiset ja riittävän hyvät sopimusehdot 
maansa vuokraamisesta tuulivoiman käyttöön. Yksi mahdollisuus oikean korvauksen saamiseksi on 
kilpailuttaa eri tuulivoimayhtiöt vuokrasopimusten saamiseksi. Maanomistajilla on edelleenkin mahdollisuus 
kilpailutukseen riippumatta siitä, minkä yhtiön toimesta osayleiskaava ollaan tekemässä. 

Emme myöskään voi päättää tai estää yksittäisten jäsentemme kannanottoja tuulivoimapuiston puolesta 
tai vastaan. Meillä kaikilla on siihen laillinen oikeus!  

Suomen Erillisverkot -konserni 

Olemme vastanneet Ukonkankaan tuulivoimahankkeeseen edellisen kerran 4.3.2022. Nyt käsittelyssä 
oleva lausuntopyyntö Puolangan Ukonkankaan tuulivoimahanke, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
18.5.2022 sivulla 11 ei näytä ottaneen huomioon ilmoittamiamme häiritseviä tuulivoimaloita. Lähetämme 
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tämän viestin liitteenä uudestaan listan alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista, joilla on häiritsevä vaikutus 
toimintaamme. 

Ukonkankaan tuulivoimahankkeesta teki lausuntopyynnön Winda Energy Oy helmikuussa 2022 
(Erillisverkkojen käsittelynumero INC60274 ja vastauksemme diaarinumero 121/00.01.02/2022/3/Y-
LUOTT) ja siihen vastattiin seuraavasti 4.3.2022: 

”Winda Energyn Puolangan Ukonkankaan tuulivoimapuiston rakentamissuunnitelmilla on merkittäviä 
haittavaikutuksia Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoiminnalle. Toimitettujen 
sijaintitietojen mukaan haittavaikutuksia aiheuttavat voimalat WTG3, WTG7, WTG11, WTG14, WTG15, 
WTG17, WTG18, WTG20, WTG21, WTG22, WTG23, WTG25, WTG27, WTG28, WTG29, WTG30 ja 
WTG31. Näiden voimaloiden osalta emme puolla tuulivoiman rakentamista Ukonkankaalle.” 

Telia Finland Oyj 

Telia Finland Oyj:llä (Telia) ei ole hankkeesta huomautettavaa, mutta jatkossa hankkeen vaikutusalueelle 
ei voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.  

Liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficom 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset 
radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton 
laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen 
kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä 
tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja 
vastaanottimen välillä. 

Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että TV- 
ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin 
muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. 
Jo olemassa olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200-300 metrin korkuisia mastoja ei voida 
siirtää. Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä 
valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat 
poistettavissa. 

On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin 
radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. 
Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida 
tuulivoimahankkeesta. 

Törmänmäen Kyläyhdistys ry 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2030 mukaan: 

”Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon ko. tuulivoimahankkeen sekä eri 
tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon 
monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia...”  

TÖRMÄNMÄEN KYLÄYHDISTYS RY muistuttaa ja huomauttaa että: 
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1. On epäasiallista asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta, että lyhyt lausunnonantoaika 
päättyy tänään kiireisenä juhannusaattona 24.6. 2022 – etenkin kun Ukonkankaan YVA-suunnitelma 
on päivätty 18.5. 2022 ja tiedotustilaisuus pidettiin alle kaksi viikkoa sitten 13.6. 2022! 

Törmänmäkeen on luettu kuuluvaksi myös Kallion, Tulijärven, Karhumäen ja Ketokylän kyläkulmat ja 
Paakanan seutu. Paakanan alueelta Ukonkankaalle on matkaa alle 10 km. Kainuussa kylärakenne on 
perinteisesti ollut verkkomainen toisin kuin Länsi-Suomessa. Törmänmäen Kyläyhdistyksen alueella 
on asuinrakennuksia noin 200, samoin vakituisia asukkaita - vapaa-ajan asuntoja noin 400, mikä 
pitänee sisällään ainakin tuhatkunta vapaa-ajan asukasta.  

 
2. Noin 20 kilometrin säteellä Törmänmäestä kaavaillaan ainakin 10 tuulivoimalapuistoa (Ukonvaaran 

lisäksi Varsavaara, Hietavaara, Valkeisvaara, Pieni-Paljakka, Hukkalansalo, Takiankangas, 
Koirakangas, Hirvivaara-Murtovaara, Haarasuonkangas), mikä sisältää yhteensä yli 200 Eiffel-tornin 
korkuista tuulivoimalaa, 30 km:n säteellä voimaloita olisi yli 300! Tämä lienee valtakunnallinenkin 
kärkitulos tiheydessä.  

Hankkeita onkin arvioitava ennen muuta KOKONAISVAIKUTUSTEN kannalta, mutta Ukonkankaan 
YVA-suunnitelmassa 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. 

Yksittäisi esimerkkejä kokonaisvaikutuksista: 

1) Jos yksi voimala vaatii perustuksiin betonia noin 1 miljoonaa kiloa (300 voimalaa → 300 milj. kg 
betonia + 70 000 tn harjaterästä). Voimalan perustusten käyttöikä on n. 50 vuotta, jonka jälkeen ne 
on purettava räjäyttämällä tai ne jätetään maahan, jolloin betoni-rautakorroosio turmelee 
pohjavedet. Perustukset muuttavat maaperägeologisesti jalusta-alueet totaalisesti ja lopullisesti.  

2) Rakentamisvaiheessa 300 voimalaa merkitsee alueelle 40 000 - 50 000 rekka- tai kuorma-
autokuljetusta päästöineen ja meluhaittoineen vuosikymmeniksi – niin pitkäksi venyvän 
rakentamisten kuin purkamisten ajaksi. Tällä on valtava häiritsevä vaikutus alueen luonnolle ja 
ihmisille! 

3) Roottorin lapoja joudutaan vaihtamaan, mutta tuulieroosio irroittaa 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.  

4) Nestemäisiä kemiallisia aineita pisaroisi ja leviäisi ympäristöön 300 voimalasta  20 vuodessa jo 
miljoonia litroja! 

5) Saksalaisen tutkimuksen mukaan tuulimylly tappoi 2 kk:n seuranta-ajalla 70 lepakkoa (vuodessa 
→ 500,  300 voimalaa / 20v → 3 miljoonaa). Toisen tutkimuksen mukaan 75 % petolinnuista katosi. 
- Mitä tapahtuu alueemme kalasääskille, kotkille ja metsähanhille? 

6) Tuulivoimanpuiston äänisaasteella, välkehtimisellä, valoilla, lapojen liikkeellä ja teiden sekä 
perustusten ja sähkölinjojen rakentamisella on suuri häiritsevä ja pirstova vaikutus alueen 
eläimistöön ja luontoon. Alue pirstoutuu ja luonnon monimuotoisuus laskee edelleen. 

Vilkkuvat valot muuttavat myös yötaivaan näkymän totaalisesti ja vaikuttavat yöllä muuttavien 
lintujen suunnitusta. 
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Myös esim. metsäpeuran Rangifer tarandus fennicus leviäminen estyy vastoin 
kannanhoitosuunnitelmaa. 

Metsäpeurojen lukumäärä Kainuussa on taantunut noin puoleen 2010-luvulla. Kannan 
hoitosuunnitelma esittää toiveen, että Kainuun metsäpeurapopulaatio löytää Oulujärven 
länsipuolelta Vaalan ja Utajärven soille edenneet Suomenselän metsäpeurat. 

”On vain kymmenistä kilometreistä kiinni, että Kainuun ja Suomenselän populaatioiden uloimmat 
yksilöt kohtaavat ja alkavat muodostaa yhteisiä laumoja. Vielä näin ei kuitenkaan ole tiettävästi 
käynyt.” 

https://www.suomenpeura.fi/fi/metsapeura/levinneisyys.html  

https://mmm.fi/documents/1410837/1516659/Metsäpeurakannan+hoitosuunitelma+9_2007/209f0
11e-61f9-43fb-b799-7475c6675f76  

Poronhoitoalueen ja Oulujärven väliset tuulivoimalapuistohankkeet mukaanlukien Ukonkangas 
tulisivat toteutuessaan sulkemaan lopullisesti mahdollisuuden, että Kainuun ja Suomenselän 
populaatiot kohtaisivat Oulujärven ja poronhoitoalueen välisessä metsä- ja suoalueilla. Tämä voi 
olla kohtalokasta Suomen Peuran eli Kainuun Petran elinmahdollisuuksilla, jotka ovat koko ajan 
supistuneet metsien tehokäytön seurauksena. 

Erämainen alue muuttuu luonteeltaan teolliseksi rakennetuksi. Tämä on täysin kestämätöntä niin 
luonnon monimuotoisuuden, maiseman kuin alueella asuvien ihmisten kannalta. Kainuun luonto ei 
kestä tätä! Ei ole mieltä siinä, että ilmastoa pelastetaan tuhoamalla luontoa ja sen 
monimuotoisuutta, - mikä on vastoin esim. luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön 
strategiaa! 

Kokonaisharkinnan perusteella tuulivoimaloista on aiheutumassa Törmänmäen alueella 
naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, joka edellyttää naapuruussuhdeperusteista 
ympäristölupaa seudun tuulivoimahankkeille.  

3. YVA-suunnitelma ei huomioi riittävästi turvallisuusriskejä.  

”Venäjä otti Saksan tuulivoimalat kyberhyökkäysten kohteeksi – Pahimmillaan yhteydet katkesivat 
5800 voimalaan” (Uusi Suomi 22.5.2022). 

”Tuulivoimala romahti Pohjois-Ruotsin Skellefteåssa” (24.11. 2020: https://areena.yle.fi/1-50696401) 

Venäjän mahdollisen agression suhteen tuulivoimalat ovat erittäin haavoittuvaisia. Ne ovat helposti 
tuhottavissa ja sen suhteen varoalue jokaisen 300 metriä korkean voimalan ympärillä tulisi olla hyvin 
laaja. 

Voimaloita markkinoidaan mielikuvilla luontoystävällisyydestä ja yhteiskunnallisesta 
välttämättömyydestä. Tätä hyödyntävät kansainväliset tuulivoimayhtiöt. Ulkomaiset tuulivoimayhtiöt 
ovat myös nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa merkittävä turvallisuuspoliittinen riski. Ne voivat 
päätyä täysin ulkomaisiin käsiin ja tuoda alueelle myös venäläisen tai kiinalaisen toimijan! 

Lisäksi tuulimyllyjen tarvittavan neodybiumin suhteen ollaan Kiinasta riippuvaisia – eikä kaivostoiminta 
alkuperäiskansojen alueilla ole eettistä! 

4. Perustuslain vastaisuus - 15§ sisältää omaisuuden suojan: 

https://areena.yle.fi/1-50696401


 LIITE   16 (20) 

    

  KAIELY/78/2022 

    

    

    

    

 

”Jokaisen omaisuus on turvattu.” 

On täysin ennakoitavissa, että Törmänmäen alueella, mutta myös muualla tuulivoimapuistojen 
vaikutusalueellla asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen jälleenmyyntiarvo ja vakuusarvo romahtaa 
ja laskee vähintäänkin useita kymmeniä prosentteja – lähimpänä voimaloita käytännössä nollautunee. 
Etelän tilannetta, jossa suuren kysynnän vuoksi on myyjän markkinat, ei voida verrata Kainuun 
tilanteeseen, jossa suuren tarjonnan vuoksi on ostajan markkinat. Kenenkään ei tarvitse ostaa vapaa-
ajan asuntoa, jonka vieressä on tuulivoimala, koska vapaa-ajan asuntoja tarjolla paljon muissakin 
ympäristöissä. 

Nykyisten vapaa-ajan asuntojen virkistyskäyttömahdollisuudet suorastaan leikkautuvat kuten myös 
(ranta)rakennusoikeudet. 

Kaikkiaan hanke merkitsee valtavaa tulonsiirtoa lähialueen kiinteistönomistajien kustannuksella 
tuulivoimayhtiölle, kunnalle (verotulot) ja muutamille maanomistajille (vuokratulot). YVA -
suunnitelmasta puuttuu, miten tätä kompensoidaan vaikutusalueen kiinteistönomistajien enemmistölle. 

5. Muu lainvastaisuus 

Alueen tuulivoimahankkeet mukaanlukien Ukonkangas ovat lainvastaisia myös:   

Kuntalain suhteen (1§ /1): 

”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”   

Ympäristönsuojelulain suhteen:  

lain tarkoituksena on (1§ /1): 

1) ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa 
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja; 

2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, 
tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta; 

3) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja 
ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia; 

4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista 
kokonaisuutena; sekä 

5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 

laissa tarkoitetaan (5§ /1): 

1) päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, 
lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan 
tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään; 

2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä 
muiden päästöjen kanssa: 
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a) terveyshaittaa; 
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; 
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 
f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus; 

 

3) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla laitoksen perustamista tai käyttämistä 
sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai 
toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista; 

4) terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai 
olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä; … 

Eläinsuojelulain suhteen: 

”Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja 
tuskalta” (1§) 
”Tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin” (2§) 

EU:n kilpailulainsäädännön suhteen: 

Kunta on korostanut kuinka tuulimyllyhankkeilla taataan kunnan asukkaille palveluita. Kunnan on tehtävä 
hankintansa mahdollisimman edullisesti ja avoimesti. Edullisuus varmistetaan pyytämällä tarjouksia 
riittävän monelta tuottajalta… Onko näin tehty tuulivoimayhtiön suhteen? 

Lopuksi. Kaiken edellämainitun pohjalta Törmänmäen Kyläyhdistys ry suhtautuu kriittisesti Ukonkankaan 
YVA-ohjelmaan, vastustaa Ukonkankaan tuulivoimalahanketta ja kannattaa O-vaihtoehtoa!  

Väylävirasto 

Liikennevaikutusten arviointi julkisille teille on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla.  

Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston Tuulivoimalaohjeessa 
(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden sijoittamisessa. Tuulivoimalan 
vähimmäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien. 

Tuulivoimalahankkeen suunnittelun aikana on riittävän ajoissa kiinnitettävä huomiota tuulivoimalan osien 
varastointiin ja kuljetusreittien selvittämiseen. Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. 
Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Voimaloiden osien kuljetuksia 
varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä ajoin ennen kuljetuksia. Jos 
rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien ym. parantamistoimille todetaan tarvetta, 
toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee myös 
mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien avartamista. Asian 
osalta tulee olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteiden kunnossapidon 
aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.  

Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maanteiden käyttöä. 
Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. 
Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja telejohdot ja 
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maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa 
määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta 
tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle. 

Ensisijaisesti tuulivoimalakuljetukset tulisi suunnitella muuta reittiä kuin rautatien tasoristeysten kautta. Jos 
tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen liikenteen johdosta merkittävästi tai 
sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava 
Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista 
käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja. Tasoristeysluvan 
tarpeesta voi olla yhteydessä Väylävirastoon, kirjaamo@vayla.fi. Lisätietoja tasoristeysten ylittämisen 
suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on ohjeessa: ”Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä” 
(Väyläviraston julkaisuja 8/2021 sekä tiivistelmä).  

Raskaat erikoiskuljetukset saattavat edellyttää myös tasoristeyskansien vahvistamista ja leventämistä. 

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue. 

Mielipide 1 

Arviointiohjelmassa mahdolliset vaikutukset pintavesiin on esitetty hyvin puutteellisesti ja vaikutusten 
arviointi pintavesiin on esitetty yleisellä tasolla.   

YVA-selostuksessa tulee arvioida hankkeen yhteydessä tehtävien toimenpiteiden (mm. tiestön 
rakentaminen, kuivatustoimenpiteet, puuston poisto, maanrakennustyöt, mahdolliset räjäytykset) 
vaikutukset ravinne- ja kiintoainekuormitukseen, valuntaolosuhteisiin (vedenpidätyskyky/virtaamien 
äärevöityminen), puron uoman ja rantavyöhykkeen tilaan sekä mahdollisti rakennettavien 
tienalitusrakenteiden vaikutus vesieliöiden vapaaseen liikkumiseen. Arvioinnissa tulee huomioida 
yhteisvaikutus muun maankäytön kanssa. 

Lähtökohtana tulee olla, että arviointiselostuksessa esitetään toimenpiteet ja toimintatavat, joilla edellä 
kuvatut potentiaaliset vesistöhaitat etenkin hankealueella kulkeviin puroihin voidaan estää tai niitä voidaan 
vähentää merkittävästi.  

Mielipide 2 

Haluan tuoda esille oman näkemykseni Ukonkankaan tuulivoimahankkeesta. Puolangan erämaat ovat 
ainutlaatuisia ja suojeltavia kohteita. Tuulivoiman tuotanto ei ole vihreää tuotantoa ja tästä tulee kärsimään 
niin luonto, sen eläimet sekä ihmiset. 320 metrisiä torneja pystytettäessä on väistämätöntä, että se tulee 
vaikuttamaan alueeseen merkittävästi. Se kuinka paljon metsää kaadetaan sähkönsiirtolinjojen tieltä tulisi 
nostaa suureksi arvostelun kohteeksi suunnitelmaa arvioitaessa. Arviointisuunnitelmasta puuttuu 
Puolangan tuuliteollisuushankkeiden yhteisvaikutusten arviointi. Näitä hankkeita ei voi arvioida yksin, jos 
samalle alueelle on tehty hakemuksia useasta eri hankkeesta. Tämä pitää ehdottomasti ottaa huomioon 
hankkeessa. Lähimmät hankkeet: Hirvivaara-Murtovaara ja Koirakangas, jotka tämän hankkeen kanssa 
tulevat saartamaan melkein koko Somerjärven/Pesäkylän alueen. Tämä vain nostona yhdestä alueesta, 
mutta tämä vaikuttaa myös monen muun järven ja alueiden asukkaiden elämään. 

Tuulipropelleista on tullut tutkimus, jonka mukaan yksi voimala saa aikaan 70 kg mikromuovia vuodessa. 
Jos ajatellaan luonnon kannalta, niin tämmöinen on aivan kestämätöntä. Miten kukaan haluaa 
marjastaa/sienestää lähialueella missä tietää olevan ympäristön kannalta haitallisia aineita?  

Asun itse noin 10 km päässä suunnitellusta hankealueesta. Vaikken asu alueen aivan vieressä, niin 
ajatuskin siitä, että kohta lähialueella välkkyy kymmenittäin Eifel-tornin korkuisia torneja, jotka tulevat 
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pilaamaan luonnonmonimuotoisuuden sekä hävittämään lajeja alueelta tekee todella surulliseksi. Muutin 
takaisin vuosi sitten Puolangalle juuri luontoyhteyden vahvistamiseksi ja haluan asua täällä ja kehittää 
kuntaa ja sen elinvoimaisuutta muita keinoja käyttäen kuin luontoa tuhoaen. 

Mielipide 3 

Tuulivoimaloita ei missään nimessä tulisi rakentaa Kainuuseen. Ne tuhoavat sinisten vaarojen Kainuun. 
Tuulivoimaa pidetään yhtenä puhtaista energian tuotantotavoista, mutta eihän se koko totuus ole, kun 
otetaan huomioon niiden valmistus raaka-aineet ja niiden rahtaus maapallon toiselta puolelta. Hiilinielut 
häviävät, kun metsää hakataan laajoilta alueilta tuulivoimaloiden, ja sähkönsiirtolinjojen alta. Perustuksien 
ja teiden pohjiin murskataan kallioita. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia luonnolle ja sen 
monimuotoisuudelle vähätellään tai ei edes oteta esille. Tuotetun energia määrään sattumavoimaan 
suhteutettuna tuulivoimaloiden tilantarve on kuitenkin ylivertainen muihin energiantuotanto muotoihin 
verrattuna. Jos kaikki tuulivoimaloiden lisäämistavoitteet toteutuvat silloin monin paikoin viimeisetkin 
yhtenäiset luontoalueet muuttuvat lähivuosikymmeninä tuulivoimateollisuus alueiksi. Silloin kaikille lajeille 
ei löydy enää uusia elinalueita. Siksi on tärkeätä huomioida laajamittaisen tuulivoiman rakentamisen 
vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja lajien elinympäristöille. Suomen huoltovarmuutta ei ylläpidetä 
tuulivoimaa rakentamalla.   

Luonto ja eläimet kärsii. Kiiskisjärven ympärillä on vuosia pesinyt kalasääksipariskunta, joiden reviirialue 
ulottuu myös Ukonkankaalle. Alueella on useita uhanalaisia päiväpetolintuja Kalasääksen lisäksi mm. 
Maakotka, Mehiläishaukka jne. joiden reviirialueet tuulivoimalat tuhoavat, ja mahdollisesti aiheuttavat 
petolintujen kuoleman. Alueella on teeriä ja metsoja sekä niiden soidinalueet. Kiiskisjärven ympärillä on 
myös vakituisesti asustava laulujoutsenpariskunta, ja kahtena viimevuotena ovat tehneet myös poikasia, 
joita ei aikaisemmin ole ollut. Kiiskisärvellä on myös kuikkia, sekä muita vesilintuja. Muuttolintujen reitti 
kulkee alueen läpi keväisin ja syksyisin. Linnut laskeutuva Kiiskisjärvelle reitillään. Näin ollen tuulivoimalat 
tuhoavat lintujen muuttoreitin, ja aiheuttavat niiden kuolemia. Korpisenjoki laskee Kiiskisjärveen, ja siellä 
esiintyy erittäin uhanalainen Jokihelmisimpukka eli Raakku. Myös majavalla on joessa pesä, ja hänen 
reviiriään on myös Kiiskisjärvi. Järven lähietäisyydellä on karhu, jonka talvipesintä alue on suunnitellun 
tuulivoimahankkeen alueella. Alueella esiintyy metsäpeuroja, sekä poroja. Alue kuuluu 
poronhoitoalueeseen. Eläinten kato tuulivoimaloiden alueelta vaikuttaa myös metsästykseen, sillä 
tuulivoimaloita on suunniteltu lähialueelle joka suuntaan siten, että Kiiskisjärvi jää kaikkien tuulivoimaloiden 
ympäröimiksi, eikä eläimille jää elintilaa, vaan mahdollisesti siirtyvät muualle. Miten muuttolinnut selviävät, 
kun alueelle on suunniteltu valtavia määriä tuulivoimaloita ei pelkästään Puolangan alueelle, vaan myös 
ympäröiviin kuntiin.  

Kiiskisjärven vakituiset asukkaat kasvattavat lampaita, eli alueella on myös maataloutta, sekä 
lähiympäristöissä on useita maitotiloja.  Alueen juomavesi taloihin ja mökkeihin tulee pääsääntöisesti 
lähteistä. Alue on pohjavesialuetta. Miten käy veden saannin, jos tuulivoimaloita rakennetaan alueelle? 
Entä mitä tapahtuu, jos joku onnettomuus tulee? 2000–3000 litran kemikaalivarastot eivät kuulu luontoon 
satojen metrien korkeuteen asennettuina. Entä esim. tulipalo? Siinä sivussa menisi yksityisten metsät, talot, 
ja loma-asunnot.  

Paikalliset vaikutukset ympäristöön ovat muutokset maisemassa. Maisemavaikutuksia arvioitaessa olisi 
tehtävä kokonaisuusarvio, jossa huomioitaisiin myös olemassa olevat ja mahdolliset tulevat voimalat. 
Lentoestevalot ja ”välke” eli valon ja varjon vaihtelu auringon paistaessa voimalan takaa on häiritsevää 
suuren kontrastin vuoksi. Melu, infraääni, tärinä, säteily, siipien kulumisesta aiheutuva mikromuovijäte. 
Nämä kaikki vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja aiheuttavat terveyshaittoja sekä stressiä. Me Kiiskisjärven 
ympärillä olevat loma-asukkaat, vakituisesti asuvat, sekä lähiympäristössä olevat ihmiset arvostamme 
luonnonrauhaa ja kaunista maisemaa, josta voimme nauttia kaikessa hiljaisuudessa.  

Tuulivoimalat vaikuttavat myös omaisuuden arvoon. Mökkien-, talojen- ja metsän arvo laskee. Kuka korvaa 
omaisuuden arvonlaskun? Sähkönsiirtolinjojen rakentaminen vie valtavasti maata, jolloin pakkolunastetaan 
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pilkkahintaan yksityisten ihmisten maita. Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna niihin, jotka 
vuokraavat maitaan tuulivoimatoimijoille. Luonnon monimuotoisuus on todellakin uhattuna, ja sitä ei korjata 
ennalleen tuulivoimaloiden tultua tiensä päähän. Kun sen aika on, niin kuka maksaa ennaltamisen? 
Alueella oleva Pilpasuo on aito luonnontilassa oleva suoalue. Suoaluetta ei saa tuhota tuulivoimaloiden 
takia, ja jos niin käy, niin suon ennallistaminen on mahdotonta.                                              

Viimekesänä sadat ihmiset allekirjoittivat adressin: Tuulivoima vapaa Puolanka. Adressi luovutettiin 
Puolangan kunnalle viime syksynä. Mitä kunta on asian eteen tehnyt? Ei mitään! Ihmetystä herättää, ettei 
Puolangan kunta tuo asiaa edes esille, eikä kunnioita adressin allekirjoittajia, jotka eivät halua 
Tuulivoimaloiden tuhoavan Puolangan kaunista korpi- ja sinisten vaarojen maisemaa.  

Kunta tekee päätökset tuulivoimaloista tulojen kannalta ei ympäristöä eikä asukkaiden, mökkiläisten eikä 
adressin allekirjoittaneiden hyvinvointia kunnioittaen.  
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