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YHTEYSTIEDOT 

 

  

Hankkeesta vastaava  
  
Prokon Wind Energy Finland Oy 
Pitkäkatu 34 B, 65100 Vaasa 
  

Yhteyshenkilö: 
Marko Kristola 
puh. +358 400 466 134 
m.kristola@prokon.net 
 
 
   

  

YVA-yhteysviranomainen  
  
Kainuun ELY-keskus 
PL 115 
87101 Kajaani 
 
Yhteyshenkilö: 
Mari Isojärvi 
puh.  0295 023 810 
mari.isojarvi@ely-keskus.fi  
 

 
   

  

YVA-konsultti  
  
Ramboll Finland Oy 

Puutarhakatu 9 

70300 Kuopio, Finland 

 

Yhteyshenkilö: 

Susanna Hirvonen 

puh. 044 709 3257 

susanna.hirvonen@ramboll.fi  

 

 

mailto:m.kristola@prokon.net
mailto:mari.isojarvi@ely-keskus.fi
mailto:susanna.hirvonen@ramboll.fi
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TIIVISTELMÄ 

Hankkeen tausta ja tarkoitus 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Paltamon kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Hank-

keesta vastaava on osa vuonna 1995 perustettua saksalaista PROKON Regenerative Energien eG -

energiaosuuskuntaa. Prokon Wind Energy Finland Oy on toiminut Suomessa vuodesta 2011 ja sillä 

on tällä hetkellä kehitteillä parikymmentä tuulivoimahanketta Suomessa. 

 

Hankealueen laajuus on noin 35 km2. Hankealueelle suunnitellaan enintään 21 yksikköteholtaan 6–

10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettely ja alueen 

osayleiskaavoitus etenevät samanaikaisesti. 

Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma oli nähtävillä 19.1.-19.2.2022 välisen ajan. Yhteys-

viranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta 18.3.2022. Syksyllä 2022 on laadittu kaavan val-

misteluvaiheessa osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asiakirjana YVA-selostus. 

Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja siitä tiedotetaan jul-

kisesti. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä. Kaavaehdotusvai-

heessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville arviolta keväällä 2023 ja josta 

pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan 

kunnan hyväksymiskäsittelyyn arvioilta syksyllä 2023. Osayleiskaavan hyväksyy Paltamon kunnan-

hallitus ja -valtuusto. 

Hankkeen vaihtoehdot 

Hankkeessa arvioitavia vaihtoehdot ovat vastaavia kuin ohjelmavaiheessa. Vaihtoehdot eroavat toi-

sistaan alueelle rakennettavien voimaloiden lukumäärän suhteen. Hankkeessa tarkastellaan kahden 

toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu 

ja vertailtu seuraavia vaihtoehtoja: 

 

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.  

Vaihtoehto VE1: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa.   

Vaihtoehto VE2: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.  

 

Sähkönsiirto 

Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu joko hankealueelle rakennettavalla sähköasemalla 

(Sähkönsiirron vaihtoehto 1, SVE1) tai Uvan kohdalla (Sähkönsiirron vaihtoehto 2, SVE2). SVE2 

hankealueelta rakennetaan 110 kV linjaus Fingridin olemassa olevan 220 kV:n voimajohtokäytävän 

pohjoispuolelle. Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon ra-

kennetaan yksi sähköasema, joihin sähkö johdetaan tuulivoimaloilta maakaapelein. Maakaapelit 

sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) 

ja asetukseen (277/2017). Menettely on kaksivaiheinen; YVA-ohjelmavaihe ja YVA-selostusvaihe. 

YVA-ohjelma on suunnitelma, jossa kuvataan hanke, sen sijoittumisympäristö ja miten hankkeesta 
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aiheutuvat vaikutukset tullaan arvioimaan. Toisessa vaiheessa laaditaan arvio ja kuvaus hankkeen 

ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista ja rapor-

toidaan tulokset YVA-selostukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) vastaa Pro-

kon Wind Energy Finland Oy. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy hankkeesta vastaa-

van toimeksiannosta. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi on tehty YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen, Kainuun 

ELY-keskuksen, lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset on koottu YVA-selostukseen, joka val-

mistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen 

YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville.  

Tiedottaminen ja osallistuminen  

YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana (19.1.-19.2.2022) kansalaisilla oli mahdollisuus esittää kantansa 

hankkeen vaikutusten selvitystarpeesta ja siitä, olivatko esitetyt suunnitelmat riittäviä. YVA-selos-

tuksen ollessa nähtävillä kansalaiset voivat esittää kantansa selostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen 

selvitysten riittävyydestä.  

 

Mielipiteet ja lausunnot selostuksesta osoitetaan Kainuun ELY-keskukselle. YVA-menettelyn aikana 

järjestetään kaksi julkista yleisötilaisuutta, joihin kaikki hankkeesta ja menettelystä kiinnostuneet 

ovat tervetulleita osallistumaan. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin yleisötilaisuus 26.1.2022 

etätilaisuutena. Toinen tilaisuus järjestetään, kun osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto 

sekä YVA-selostus asetetaan nähtäville. Yleisötilaisuuden ajankohta ilmoitetaan ympäristöhallinnon 

verkkosivuilla. Yleisöllä on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja näkemyksiä hank-

keesta ja sen vaikutusten arvioinnista. 

  

Arviointimenettelyn tukemiseksi on koottu seurantaryhmä keskeisistä hankkeen sidosryhmistä. 

Seurantaryhmän tehtävänä on ollut ohjata ympäristövaikutusten arviointiprosessia ja osaltaan var-

mistaa arvioinnin asianmukaisuus ja laadukkuus. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 

14.12.2021 Teams-kokouksena. Seuraava seurantaryhmän kokous pidettiin 7.11.2022 etäyhtey-

dellä siinä vaiheessa, kun hankkeen arviointiselostus oli luonnosvaiheessa. Lisäksi Varsavaaran tuu-

livoimahankkeesta järjestettiin asukaskysely kesällä 2022. Asukaskysely on osa hankkeen ihmisiin 

kohdistuvien vaikutusten arvioinnin aineistoa. 
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YHTEENVETO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA 

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Alueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus keskisuureksi kielteiseksi (VE1) 

tai pieneksi kielteiseksi (VE2). Molempien toteutusvaihtoehtojen (VE1 ja VE2) vaikutukset maa- 

ja kallioperään arvioitiin vähäisiksi kielteisiksi. Vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla maa-

peräolosuhteet teiden ja voimaloiden sijoittelussa, valitsemalla kunkin voimalan alueelle parhaiten 

soveltuva perustustapa sekä minimoimalla muualta tuotavien maa-ainesten tarve ja kuljetusmat-

kat. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta maa- ja kallioperän nykytilaan. Vaihtoehto 

SVE2 aiheuttaa vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. 

Vaikutukset pohjavesiin 

Alueella tai sen läheisyydessä on vedenottoon soveltuvia tai tärkeitä pohjavesialueita. Alueen herk-

kyys arvioitiin suureksi ja muutoksen suuruus pieneksi kielteiseksi. Molempien toteutusvaihtoehto-

jen (VE1 ja VE2) vaikutukset pohjaveteen arvioitiin kohtalaisiksi kielteisiksi. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta pohjaveden nykytilaan. Vaihtoehto SVE2 

aiheuttaa vähäisiä kielteisiä vaikutuksia, mikäli pohjavedenpinta on korkealla ja perustukset jou-

dutaan kaivamaan pohjavedenpinnan alapuolelle. 

Vaikutukset pintavesiin 

Pintavesien osalta alueen herkkyys arvioitiin suureksi hankealueella esiintyvien herkkien eliölajien 

sekä luonnonravintolammikon vuoksi. Hankealueen itäosaan sijoittuu mustaliuskealue. Hankevaih-

toehdon VE1 osalta vaikutukset arvioitiin kohtalaiseksi kielteisiksi. Vaihtoehdon VE2 vaikutus 

arvioitiin niin ikään kohtalaiseksi kielteisiksi, mutta on vähäisempi VE1 vaihtoehtoon verrattuna 

vähemmän rakentamistarpeen vuoksi.  

 

Sähkönsiirron osalta vaihtoehdon SVE1 ei arvioitu aiheuttavan muutosta pintavesien nykytilaan. 

Vaihtoehdon SVE2 vaikutus pintavesiin arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi, mikäli toteutuksessa 

joudutaan rankentamaan uudet pylväät ja kaatamaan puustoa. SVE2 ei aiheuta vaikutuksia, mi-

käli voidaan hyödyntää olemassa olevia pylväitä. 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Hankealueella sijaitsee sekä metsälain mukaisia erityisiä elinympäristöjä että uhanalaista valkoleh-

dokkia ja silmälläpidettävää ahokissankäpälää. Tuulivoimapuistoon liittyvä rakentaminen ei kuiten-

kaan sijoitu näiden esiintymisalueille. Hankealueen joki- ja purovedet ovat sopivaa elinympäristöä 

uhanalaiselle jokihelmisimpukalle (arvioitu pintavesien yhteydessä). Sitä vastoin hankealueella tai 

sähkönsiirtoreiteillä ei sijaitse uhanalaisille kääville soveltuvaa vaativaa elinympäristöä.  

 

Sekä VE1 että VE2 osalta vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppien arvioitiin vähäisiksi kiel-

teisiksi. Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia syntyy, kun tavanomaista kasvillisuutta poistetaan ja tilalle 

tulee rakennettua aluetta. Pirstoutumisen vaikutus on koko hankealueella pieni eikä hankkeella 

arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen monimuotoisuuteen. VE2 vaihtoehdossa voimaloiden 

määrä sekä tämän myötä myös rakennettavien ja parannettavien teiden pituus on huomattavasti 
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pienempi kuin vaihtoehdossa VE1. Näin ollen vaikutukset VE2 vaihtoehdossa jäävät huomattavasti 

vaihtoehtoa VE1 vähäisimmiksi. 

 

Sähkönsiirtoreiteillä vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioitiin vähäisiksi kieltei-

siksi. Reittien metsät ovat talousmetsäkäytössä. Huomionarvoista kasvillisuutta tai luontotyyppejä 

ei ole lukuun ottamatta ahokissankäpälää, jonka kasvupaikat voidaan rakentamisessa huomioida ja 

säästää. Vaihtoehtoon SVE1 verrattuna vaihtoehdon SVE2 vaikutukset ovat suuremmat, sillä uuden 

voimalinjan rakentamiseksi puustoa on tarve poistaa arviolta noin 26 ha. SVE1 vaihtoehdossa maa-

kaapelin kaivutarve on vain muutaman sata metriä tai puuston poistotarve ilmalinjan tieltä noin 

hehtaari. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muuhun huomionarvoiseen 

eläimistöön 

Hankealueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta, ja liito-oravalle soveltuvia metsäkuvioita määritet-

tiin vain kaksi. Viitasammakosta tehtiin vain yksi mahdollinen havainto. Alueella havaittiin saalista-

via pohjanlepakoita, mutta laji- ja yksilömäärät jäivät vähäisiksi. Hankevaihtojen VE1 ja VE2 ei 

arvioida vaikuttavan näiden lajien esiintymiseen. 

 

Hankealueelta ei tunneta havaintoja suurpedoista, vaikka Paltamon ja ympäröivien kuntien alueilta 

on yksittäisiä suurpetohavaintoja. Lumijälkiseurannassa ei havaittu suurpetojen jälkiä. Hankevaih-

toehtojen VE1 ja VE2 ei arvioida vaikuttavan näiden lajien esiintymiseen. 

 

Hankealueen vesistöissä esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa, johon arvioitiin kohdistuvan 

kohtalainen kielteinen vaikutus vaihtoehdosta VE1, mutta ei vaikutusta vaihtoehdosta VE2. 

 

Sähkönsiirtoreitille ei sijoitu tarkastelluille lajeille soveltuvia elinympäristöjä, ja sähkönsiirron han-

kevaihtoehdoilla SVE1 ja SVE2 ei arvioitu olevan vaikutusta tarkasteltuihin lajeihin. 

Vaikutukset linnustoon 

Pesimälinnuston herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi, sillä alueella esiintyy useita huomionarvoisia la-

jeja ja muutamia metsäkanalintujen soidinpaikkoja. Hankevaihtoehdon VE1 vaikutus arvioitiin mer-

kittävyydeltään kohtalaiseksi. Vaihtoehto VE2 on kaikilta vaikutuksiltaan pienempi, sillä voima-

loita rakennetaan huomattavasti vähemmän, joten vaihtoehdon merkittävyys arvioitiin vähäiseksi 

kielteiseksi. Sähkönsiirron vaihtoehdolla SVE1 ei arvioitu olevan vaikutusta pesimälinnustoon, 

sillä vaihtoehto toteutetaan olemassa olevalle reitille, mutta vaihtoehdon SVE2 vaikutus arvioitiin 

vähäiseksi kielteiseksi puuston poistojen takia.  

 

Hankealue ei sijoitu linnuston päämuuttoreitille, ja havaittu muutto oli hyvin heikkoa. Muuttolinnus-

ton herkkyys arvioitiin siten vähäiseksi, ja hankevaihtoehtojen VE1 ja V2 vähäiseksi kielteiseksi. 

Sähkönsiirron hankevaihtoehdoilla ei arvioitu olevan vaikutusta muuttolinnustoon, sillä sähkönsiir-

ron reittivaihtoehtojen varrelle ei sijoitu tärkeitä linnuston muutonaikaisia levähdysalueita. 

Vaikutukset suojelualueisiin 

Hankealueelle ei sijoitu suojelualueita, joten välittömiä vaikutuksia suojelualueisiin ei synny. Kaikki 

suojelualueet sijoittuvat sellaiselle etäisyydelle rakentamisalueilta, ettei välillisiä haitallisia pintave-

sivaikutuksia tai reunavaikutuksia synny. Kaiken kaikkiaan millään hankevaihtoehdoilla ei arvioida 

olevan vaikutusta lähimpien suojelualueiden suojeluperusteisiin. 
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

VE1: Hankevaihtoehdon tuulivoimaloiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja 

kaavoitukseen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi. Hankealue ja sen lähiym-

päristö eivät ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittäviä suuntia. Hankevaihtoeh-

dolla on vähäinen merkittävyys alueen maankäyttöön. Hanke rajoittaa uutta asumisen ja loma-

asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueelle. Hankealueen ulkopuolella 

melu- ja välkealueilla ei sijaitse asuinrakennuksia. Hankevaihtoehto on osin voimassa olevan sekä 

vireillä olevan maakuntakaavan mukainen. Hankkeella on kielteinen vaikutus hankealueen lähei-

syydessä sijaitsevaan Paltamon Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavan alueelle. Hankealu-

eella tai hankkeen meluvaikutusten alueilla ei sijaitse yleiskaavoitettuja asuin- tai lomarakennus-

alueita. Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkittävyydeltään kohtalainen kielteinen vai-

kutus. Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-

alallisesti kuitenkin merkittävästi. Arvioitavista hankevaihtoehdoista hankevaihtoehdon vai-

kutukset ovat suuremmat ja kohdistuvat laajemmalle alueelle. 

 

VE2: Hankevaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä kaavoituk-

seen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi. Hankealue ja sen lähiympäristö eivät 

ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittäviä suuntia. Hankevaihtoehdolla on mer-

kittävyydeltään vähäinen kielteinen vaikutus alueen maankäyttöön. Hanke rajoittaa uutta asu-

misen ja loma-asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueelle. Hankealueen 

ulkopuolella melu- ja välkealueilla ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Hankevaihtoehto on maa-

kuntakaavan mukainen. Vaihtoehdon melu- ja välkevaikutusten alueilla ei sijaitse yleiskaavoitettuja 

asuin- tai lomarakennusalueita. Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkittävyydeltään koh-

talainen kielteinen vaikutus. Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden 

vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Arvioitavista hankevaihtoehdoista 

hankevaihtoehdon vaikutukset ovat pienemmät ja kohdistuvat pienemmälle alueelle. 

 

SVE1: Sähkönsiirron SVE1 vaikutukset on huomioitu osana hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 arvi-

ointeja ja siten hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä kaavoituk-

seen on arvioitu merkittävyydeltään merkityksettömiksi. Arvioitavista sähkönsiirron vaihto-

ehdoista vaikutukset ovat merkittävästi pienemmät ja kohdistuvat pienemmälle alueelle.  

 

SVE2: Uvaan rakennettavan voimajohdon osalta vaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään vä-

häisesti kielteisiksi. Kielteisiä vaikutuksia voimajohdosta syntyy voimajohdon lähialueille sijoit-

tuvista rakennuksista ja muodostuvasta rakentamisrajoitteesta. Lisäksi uuden voimajohdon raken-

taminen olemassa olevan voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään poistaa reitiltä laajenevan 

johtoalueen verran metsä- ja maatalousmaata. Voimajohdon alueella ei sijaitse asema- tai yleis-

kaavoitettuja alueita. Voimajohto on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa. Arvioita-

vista sähkönsiirron vaihtoehdoista vaikutukset ovat merkittävästi suuremmat ja kohdis-

tuvat laajemmalle alueelle. 

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin 

Vaikutusalueen sisällä sijaitsee kohteita, joiden herkkyydet vaihtelevat vähäisen ja suuren herk-

kyyden välillä. Muutoksen suuruus arvioitiin enintään erittäin suureksi kielteiseksi (VE1) tai 

enintään suureksi kielteiseksi (VE2). Vaihtoehdon VE1 maisemaan ja kulttuuriympäristöön koh-

distuvien vaikutusten merkittävyys on enintään erittäin suuri kielteinen. Vaihtoehdon VE2 vai-

kutusten merkittävyys on enintään suuri kielteinen. Vaikutukset muinaisjäännöksiin (VE1, VE2 ja 

SVE2) ovat enintään suuria kielteisiä. Merkittävimmät keinot maisemallisten vaikutusten lieven-

tämiseen ovat voimaloiden määrän vähentäminen ja napakorkeuden laskeminen.  
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Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta maa- ja kallioperän nykytilaan. Vaihtoehto 

SVE2 aiheuttaa vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön tuulivoimaloiden valmistuksen materiaalin ja 

energian käytön kautta, rakentamiseen vaaditun maa-aineksen ja raivattavan puuston kautta, sekä 

hankealueen estyneen luonnonvarojen käytön kautta. Hankkeesta syntyvien vaikutusten merkittä-

vyys on arvioitu vaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta vähäisiksi kielteisiksi.  

 

Sähkönsiirron vaikutukset luonnonvarojen käyttöön syntyvät pääosin mahdollisten johtokäytävien 

tieltä raivattavien metsien kautta. Vaihtoehdon SVE1 vaikutukset ovat merkittävyydeltään merki-

tyksettömiä ja vaihtoehdon SVE2 vaikutukset vähäisiä kielteisiä. 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia etenkin metsätalouteen vähentämällä sen käytössä olevaa pinta-alaa 

ja kuntatalouteen lisäämällä verotulojen määrää. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei si-

jaitse elinkeinotoimintaa, joka olisi herkkä tuulivoimaloiden aiheuttamille vaikutuksille. Vaikutusten 

merkittävyys arvioidaan vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 vähäiseksi myönteiseksi.  

Vaikutukset liikenteeseen 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen etenkin sen rakennus- ja pur-

kuvaiheen aikana, jolloin liikennemäärät ja erikoiskuljetukset hankealueella ja sen lähialueen teillä 

kasvavat huomattavasti. Hankkeen toiminnan aikana vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä, sillä 

liikennevaikutukset koostuvat lähinnä pienimuotoisista huoltokäynneistä. Hankkeesta syntyvät vai-

kutukset on arvioitu hankevaihtoehdossa VE1 merkittävyydellään kohtalaisiksi kielteisiksi ja VE2 

vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Sähkönsiirron vaikutukset liikenteelle syntyvät pääosin voimajohtojen rakennus- ja purkuvai-

heessa, jolloin liikennemäärät lisääntyvät hetkelliseksesi. Sähkönsiirron vaikutukset liikenteelle 

ovat vähäisiä ja ajoittuvat laajalle alueelle.  Sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE1 ei muodostu vai-

kutuksia liikenteeseen, kun taas vaihtoehdosta SVE2 syntyvät vaikutukset liikenteeseen arvioitiin 

vähäiseksi kielteisiksi. 

Vaikutukset ilmanlaatuun 

Hankkeen ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hankkeen rakentamis- ja purkuvai-

heen liikenteestä ja sen synnyttämistä päästöistä sekä pölyämisestä. Hankkeessa syntyvien ilman-

laatuvaikutusten merkittävyyden arvioitiin olevan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta vähäisiksi 

myönteisiksi.  

 

Molempien sähkönsiirron vaihtoehtojen SVE1 ja SVE2 ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten arvi-

oitiin olevan merkityksettömiä. 

Vaikutukset ilmastoon 

Hankkeen vaihtoehdolla VE1 arvioidaan olevan kohtalainen myönteinen ja vaihtoehdolla VE2 

vähäinen myönteinen vaikutus ilmastoon päästöjen sekä alueellisten ilmastotavoitteiden toteu-

tumisen osalta. Hanke edistää Suomen energiaomavaraisuutta ja Suomen hallituksen asettamien 
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ilmastotavoitteiden toteuttamista. Hankkeen avulla pystytään vähentämään haitallisempien säh-

köntuotantomuotojen käyttöä sekä sähköntuontia ulkomailta.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen myön-

teinen ja vaihtoehdon SVE2 vaikutusten arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. 

Meluvaikutukset 

Melumallinnuksen mukaan kolmen reseptoripisteen osalta ylittyy 40 dB vaihtoehdossa VE1. Huo-

mioitaessa +2dB korjaus Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti niiden voimaloiden koh-

dalla, joiden korkeusero suhteessa reseptoripisteeseen on yli 60 m, ylittyy myös vaihtoehdossa VE2 

40 dB yhden reseptoripisteen kohdalla. Kaikki muut asuin- ja lomarakennukset jäävät valtioneu-

voston asetuksen mukaisen ohjearvon 40 dB melualueen ulkopuolelle molemmissa arvioiduissa 

vaihtoehdoissa. Melumallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuisto-

jen kanssa ja sitä on esitelty luvussa 28.5. 

 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin laskettiin pienitaajuiset melutasot. Kun 

huomioidaan rakennusten ääneneristävyysarvot DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen mu-

kaisesti, jäävät sisämelutasot alle toimenpiderajojen kaikissa reseptoripisteissä, joissa ei ylitetä ul-

komelutasoa 40 dB. Pisteissä, joissa ylitetään ulkomelutaso 40 dB, ylittyvät myös Asumisterveys-

asetuksen 545/2015 mukaiset pienitaajuisen melun yöajan toimenpiderajat taajuuksilla 40–80 Hz 

mallinnetusta vaihtoehdosta riippuen 1–4 dB. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että normaali 

rakentamistapa riittää vaimentamaan pienitaajuisen melun tasot alle asumisterveysasetuksessa 

545/2015 mainittujen terssikohtaisten toimenpiderajojen molemmissa hankevaihtoehdoissa, kun 

ulkomelutaso alittaa 40 dB.  

 

Vaihtoehdossa VE1 meluvaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna vaihtoehtoon VE2. 

Vaikutus kohdistuu erityisesti Saarisenjärven, Kangasjärven ja Uurajärven sekä Laiskanselän lähet-

tyvillä sijaitseviin loma- ja asuinrakennuksiin. Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu kummassakin 

vaihtoehdossa kohtalaiseksi kielteiseksi. Kuitenkin vaihtoehdon VE2 osalta pienitaajuisen melun 

merkittävyys jää pieneksi kielteiseksi, jolloin vaikutus on kokonaisuudessaan VE1 vaihtoehtoon 

verrattuna pienempi. 

 

Sähkönsiirron osalta vaikutukset arviointiin SVE1 osalta merkityksettömiksi ja SVE2 pieniksi 

kielteisiksi. 

Välkevaikutukset 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ylittää vaihtoehdossa VE1 8 h kuuden reseptori-

pisteen kohdalla ja vaihtoehdossa VE2 yhden reseptoripisteen kohdalla. Puusto huomioituna 8 h 

ylittyy vaihtoehdossa VE1 yhden reseptoripisteen kohdalla, vaihtoehdossa VE2 8 h ei ylity yhden-

kään reseptoripisteen osalta. Välkkeestä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan hankevaihtoehdossa 

VE1 suureksi kielteisiksi Vuotuinen välkevaikutus ei ylitä 8 tuntia yhdenkään reseptoripisteen 

kohdalla vaihtoehdossa 2 ilman puustoa tai puusto huomioituna. Vaihtoehdon VE2 osalta välkevai-

kutukset arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuu vaikutuksia hankkeen rakentamisen aikana etenkin 

liikenteestä. Toiminnan aikana vaikutuksia aiheutuu melusta, välkkeestä ja maiseman muutok-
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sesta. Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi elinolojen, viihtyvyyden ja virkistyskäy-

tön osalta, sillä alueella on jonkin verran potentiaalisia haitankärsijöitä ja hanke on herättänyt pal-

jon huolia.  

 

Hankkeen vaikutusten merkittävyys elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön arvioitiin vaihto-

ehdossa VE1 suureksi kielteiseksi ja vaihtoehdossa VE2 kohtalaiseksi kielteiseksi. Merkittävin 

ja laajimmalle ulottuva muutos aiheutuu maisemassa, josta paikalliset ovat asukaskyselyssä ja an-

netuissa mielipiteissä esittäneet huolensa. Myös virkistyskäytön vaikutusten arvioinnin kohdalla 

hankkeen aiheuttama maisemallinen muutos korostuu.  

Vaikutukset ihmisten terveyteen 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkealtistuminen lähialueen asukkaille ei merkittävästi ylitä niille ase-

tettuja ohjearvoja. Hankkeesta syntyvien terveysvaikutusten merkittävyys on arvioitu vaihtoehto-

jen VE1 ja VE2 osalta vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Molemmissa sähkönsiirron vaihtoehdoissa SVE1 ja SVE2 tilanne pysyy nykyisen kaltaisena, ja ter-

veysvaikutusten arvioidaan olevan merkityksettömiä. 

Vaikutukset Puolustusvoimien, säätutkien ja viestintäyhteyksien toimintaan 

Varsavaaran vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan todetaan vähäisiksi, eikä niistä aiheudu mer-

kittävää haittaa aluevalvonnalle tai puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin sekä sotilas-

ilmailuun. 

 

Ilmatieteenlaitos on lausunnossaan YVA-ohjelmasta todennut, että laitoksella ei ole lausuttavaa 

Pieni-Paljakan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin, koska alue sijaitsee yli 20 km päässä 

lähimmästä laitoksen säätutkasta. Vaikutukset säätutkien toimintaan ovat merkityksettömiä.  

 

Hankealuetta läheisin lähetysasema sijaitsee Sotkamossa Vuokatin lähetinasemalta, noin 52 km 

hankealueesta etelään.  Lähimmät täytelähetinasemat ovat Ristijärven ja Hyrynsalmi, Paljakan sekä 

Paltamo, Kiuruveden täytelähettimet noin 15–20 km etäisyydellä hankealueesta. Hankkeesta ei 

arvioida olevan merkittävää vaikutusta tv- tai radiojärjestelmiin.  

Vaikutukset onnettomuus- ja poikkeustilanteissa  

Tuulivoimapuiston toimiessa on olemassa riski, että voimala rikkoutuu, jolloin siitä voi irrota osia. 

Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on kuitenkin hyvin epätodennäköinen. Kokonaisuudes-

saan tuulivoimalan rikkoontumisesta aiheutuvaa turvallisuusriskiä voidaan pitää erittäin pienenä, 

eikä Varsavaaran tuulivoimapuistohanke estä alueen käyttöä esimerkiksi virkistystarkoituksiin, ku-

ten marjastukseen. Hankealueen lähiasutukselle tuulivoimalat eivät aiheuta turvallisuusriskiä. 

 

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä lunta ja jäätä olosuhteista riippuen eri tavoin. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimaloista irtoavan jään aiheuttama turvallisuusriski on erittäin pieni, eikä 

se esimerkiksi estä hankealueen virkistyskäyttöä. Riskin pienentämiseksi tuulivoimalan välitön lä-

hialue voidaan kuitenkin varustaa putoavasta jäästä varoittavilla kylteillä. Hankealueen lähiasutuk-

selle irtoavasta jäästä ei koidu riskiä. Mahdollinen irtoava jää putoaa pääasiassa tuulivoimalan alle. 

 

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukai-

sesti. Tuulivoimalat varustetaan automaattisin palonilmaisulaittein. Tuulivoimalapalot ovat mahdol-
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lisia, mutta erittäin harvinaisia. Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen joh-

don synnyttämään sähkökenttään ja johdossa kulkevan virran luomaan magneettikenttään sekä 

esimerkiksi kaatuvan puun aiheuttamaan rakenteiden rikkoutumiseen. Voimajohtojen asennuk-

sessa huomioidaan Fingridin vaatima johtoalue, joka sisältää johtoaukean ja sen molemminpuoliset 

reunavyöhykkeet.  

 

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten hankealueelle varmistetaan pelastustoimelle ympärivuo-

tinen kulkukelpoisuus. Hankkeen tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista tullaan rakennuslupavai-

heessa tekemään erillinen palotekninen suunnitelma. 

Yhteisvaikutukset 

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaan hank-

keen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa on käsiteltävä myös yhteis-

vaikutuksia muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

 

Vaikutuksia on arvioitu siinä laajuudessaan, kun niillä arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia Varsa-

vaaran tuulivoimapuiston kanssa. Tässä työssä yhteisvaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Var-

savaaran tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoima-

hankkeiden kanssa (Pieni-Paljakka, Hietavaara, Takiakangas-Hukkalansalo ja Valkeisvaara).  

Maisema 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus on paikallisesti Kainuun vaara-asutuksen maisemalle merkit-

tävä. Seudulla ei vielä sijaitse tuulivoimaloita, joten maisemakuva muuttuu nykyisestä suuresti, jos 

kaikki tuulivoimahankkeet rakennetaan. Kaikkien rakennettavien tuulivoimahankkeiden yhteisvai-

kutukset kohdistuvat voimakkaimmin itään ja etelään. Tuulivoimahankkeiden näkymä vaihtelee 

niin, että läheltä tarkastellessa voimalat eivät näy kuin paikoitellen, mutta kaukonäkymässä kaik-

kien hankkeiden yhteisvaikutus on merkittävämpi.  

 

Tuulivoimalahankkeet yhteisvaikutuksena heikentävät hankkeiden alueilla alueen monimuotoi-

suutta, sillä alueille on rakennettava merkittävästi uutta tiestöä. Luonnonmaisemat, joilla on arvoa 

matkailun näkökulmasta, ovat erityisen herkkiä maisemanmuutokselle. Lisäksi tunnistettuihin mai-

semallisesti herkkiin kulttuurimaisemiin, kuten maakunnallisesti arvokkaaseen Latvan kylämaise-

maan ja Kainuun puromyllyt RKY-alueeseen, kohdistuu merkittävä kielteinen muutos. 

Linnusto 

Pesimälinnuston kannalta tuulivoimaloista aiheutuva yhteisvaikutus arvioidaan vähäiseksi. Petolin-

tujen kannalta yhteisvaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. Muuttolinnuston osalta 

kaikkien hankkeiden toteutuessa muodostuisi itä-länsisuunnassa noin kolmenkymmenen kilometrin 

levyinen este lintujen muuttoreitille, joka aiheuttaisi muuttoreitteihin kymmeniä kilometrejä lisä-

matkaa. Lisämatka vastaisi kuitenkin monien lajien osalta vain alle prosentin lisäystä koko muutto-

reitin pituuteen nähden. Ottaen huomioon, ettei alue sijoitu tärkeälle muuttoreitille, ja että muuton 

on havaittu olevan heikkoa, yhteisvaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

Muu eläimistö 

Kaikkien hankkeiden toteutumisesta aiheutuva laaja-alainen metsien pirstoutuminen ja metsäalan 

pieneneminen vaikuttaa todennäköisesti muun eläimistön osalta eniten ihmistä vältteleviin lajeihin, 

kuten suurpetoihin. Tuulivoimatoiminta ei aiheuta kuitenkaan rakennusvaiheen jälkeen suurta kas-

vua liikenteessä tai ihmistoiminnassa alueella, ja voimalapaikkojen ulkopuolella metsäympäristö 
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säilyy ennallaan ja siihen vaikuttaa vain metsätaloustoimenpiteet. Tuulivoimarakentamisen vaiku-

tus suurpedoille soveltuvan elinympäristön määrään arvioidaan vähäiseksi, ja kantoja muokkaavat 

todennäköisesti voimakkaammin muut tekijät, kuten metsästys. 

 

Muiden eläinlajien kuin suurpetojen osalta yhteisvaikutusten merkitys arvioidaan hyvin vähäisiksi. 

Niiden elinpiirit eivät ole yhtä suuria, eivätkä ne tarvitse laajoja yhtenäisiä metsäalueita tai asutta-

mattomia alueita. 

Luonnonympäristö 

Tuulivoimahankkeen toteutuessa menetetään elinympäristöjä rakennettavien voimalapaikkojen, 

tiestön ja sähkönsiirron alueilta. Useamman hankkeen toteutuessa on mahdollista, että yhteisvai-

kutus kasvaa alueellisesti merkittäväksi paikalliseksi menetykseksi monimuotoisuudessa. Suunni-

telluille rakennusalueille kohdistettavien selvitysten avulla kuitenkin varmistetaan, ettei rakenta-

mista toteuteta kohteille, joille sijoittuu uhanalaisia, paikallisesti tai kansallisesti merkittäviä, tai 

muulla tavoin huomionarvoisia luontotyyppejä, elinympäristöjä tai eliöstöä. Tuulivoimarakenteiden 

rakennusalueiden ulkopuolella luonnonympäristö säilyy ennallaan reunavaikutuksia lukuun otta-

matta. Vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

Melu  

Melumallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa. Mal-

linnuksessa huomioitiin Varsavaaran, Hietavaaran sekä Hukkalansalon tuulivoimapuistot. Melumal-

linnuksessa on tutkittu ulkomelun lisäksi myös pienitaajuista melua, jossa huomioidaan ulkoseinän 

ääneneristävyys. Molemmissa vaihtoehdossa VE1 ja VE2 pienitaajuisen melun ja ulkomelun vaiku-

tukset voidaan todeta keskisuureksi kielteiseksi. 

Välke 

Välkemallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa. Mal-

linnuksessa huomioitiin Varsavaaran, Hietavaaran sekä Hukkalansalon tuulivoimapuistot. Vaihtoeh-

dossa VE1 ja VE2 vaikutukset vaihtelevat merkittävästi reseptoripisteen sijainnista johtuen suuren, 

kohtalaisen ja vähäisen kielteisen vaikutuksien välillä. 

Liikenne 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia liikenteen osalta muodostuu, mikäli voimaloiden raken-

nusvaiheet ajoittuvat samaan ajankohtaan muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Tuulivoimaloiden 

osien kuljetus tuontisatamasta hankealueelle vaikuttaa huomattavasti maantieliikenteen sujuvuu-

teen ja saattaa ohitustilanteiden lisääntyessä vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli useamman 

hankkeen rakennusvaihe on aikataulutettu samaan aikaan, myös liikennemäärät lisääntyvät tuon-

tisataman sekä hankealueen välillä sekä hankealueiden läheisyydessä.  

 

Varsavaaran ja Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan aikaan. Alus-

tavan suunnittelun mukaan hankkeet hyödyntävät samoja osittain reittejä. Varsavaaran ja Hieta-

vaaran hankkeiden rakennusvaiheet eivät ole rakentamisvaiheessa samanaikaisesti, vaan ajoittuvat 

peräkkäin. Ensin Hietavaaran hanke lisää liikennettä alueella noin kahden vuoden ajan (2024–2025) 

ja heti perään Varsavaaran kuljetukset lisäävät liikennettä vuosina 2026–2027.  

 

Valtateiden arvioidaan voivan ottaa vastaan niin Varsavaaran, Pieni-Paljakan, Hietavaaran kuin 

Hukkalansalo-Takiakankaan tuulivoimalakuljetukset. Mahdollisesti hetkittäin, varsinkin erikoiskul-

jetusten osalta, valtatien 22 liikenteen sujuvuus heikkenee. Suurempia liikenteellisiä yhteisvaiku-

tuksia aiheutuu Puolangantien (kantatie 78) ja Uvantien (19205) osalta.  
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Sosiaaliset vaikutukset 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muodostuu maisemanmuutoksen, melun, 

välkkeen ja liikenteen kasvamisen viihtyisyysvaikutuksen kautta. Merkittävimpinä yhteisvaikutuk-

sina asukaskyselyyn vastanneet pitivät vaikutuksia maisemaan, ihmisiin ja luontoon. Liikennevai-

kutusten osalta Varsavaaran, Pieni-Paljakan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeiden rakentaminen 

ajoittuu samalle ajankohdille lisäten yhteisvaikutuksia. Etenkin Uvantien kohdalla näiden kolmen 

hankkeen rakentamisen ajoittuessa samaan aikaan asukkaiden ja lomailijoiden asumisviihtyvyys 

heikkenee.  

 

Melu- ja välkevaikutusten osalta on tehty yhteismallinnus läheisten Hietavaaran ja Hukkalansalon 

tuulivoimahankkeiden kanssa. Hankealueelle ja sen lähiympäristöön aiheutuu melu- ja vaikutuksia 

näiden kolmen tuulivoimahankkeen toteutuessa. Tästä on merkittävää kielteistä vaikutusta alueen 

asumisen ja virkistyskäytön viihtyvyyteen.  

 

Maisemallisia yhteisvaikutuksia kohdistuu erityisesti itään ja etelään. Maisemallinen muutos luon-

nollisesta tuulivoima-alueesta arvioidaan heikentävän asumisviihtyvyyttä ja virkistyskäyttöä alu-

eella. Maisemallinen muutos koskettaa suurta ihmisjoukkoa sen yltäessä aina Oulunjärvelle asti. 

Näkymäalueanalyysin mukaan Paljakan matkailukeskuksen ja luonnonpuiston suuntaan näkyvät 

merkittävimmin Pieni-Paljakan tuulivoimalat. Kokonaisuudessaan kaikkien tuulivoimaloiden yhteis-

vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan suureksi kielteiseksi.  

Ehdotus seurantaohjelmaksi 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tapauksen mukaan esittää ehdotus hankkeen 

seurantaohjelmaksi. Seuranta kattaa keskeisimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka 

ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen aikana. Seurannalla saadaan tietoa 

tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen 

riskienhallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa lisätietoa 

käytettäväksi jatkossa vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten seurannaksi tuulivoimapuiston käyttöönoton 

jälkeen olisi hyvä tehdä seurantakysely tai haastattelu hankkeen lähiympäristön asukkaille tuulivoi-

mapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksistä. Aiheellisten valitusten osoittamia ongel-

makohtia tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa. 
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OSA I 

 

HANKKEEN JA VAIHTOEHTOJEN 

KUVAUS  
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1. JOHDANTO 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Varsavaaran alueelle 21 tuulivoimalan suuruista tuu-

livoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6…10 MW. 

Tällöin tuulivoimapuiston kokonaisteho on 126…210 MW.  

 

Hankealue sijaitsee Paltamon kunnan alueella Ristijärven ja Puolangan kuntien rajalle. Hankealueen 

pinta-ala on noin 35 km2. Sähköverkkoon liittyminen on suunniteltu tapahtuvan hankealueella tai 

sen itäpuolella n. 10 km hankealueesta. 

 

 
 
Kuva 1-1. Varsavaaran tuulivoimahankkeen hankealueen sijainti. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Varsavaaran tuulivoimahankkeen vaikutuk-

set YVA-lain (YVA-laki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla ja 

tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä 

vaikutuksia, jotka kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin (Kuva 1-2) sekä niiden keskinäisiin vuo-

rovaikutussuhteisiin. 
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Kuva 1-2. Arvioitavat vaikutukset YVA-lain mukaan. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan 

YVA-lain liitteen 1 kohtaan: 

7) Energian tuotanto 

e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai 

kokonaisteho vähintään 45 megawattia; 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ym-

päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Tämä ympäristö-

vaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on YVA-lain mukainen asiakirja, jossa on esitetty ku-

vaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvioi vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ym-

päristövaikutuksista. YVA-selostus pohjautuu tammikuussa 2022 jätettyyn arviointiohjelmaan ja 

yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamaan lausuntoon. Ympäristövaikutusten arvioinnin on 

tehnyt Ramboll Finland Oy Prokon Wind Energy Oy:n toimeksiannosta.  
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2. HANKKEESTA VASTAAVA 

Hankkeesta vastaava yhtiö on PROKON Wind Energy Finland Oy, joka on osa saksalaista PROKON 

Regenerative Energien eG -energiaosuuskuntaa.  Prokon työllistää noin 300 henkeä Saksassa, Puo-

lassa, Espanjassa ja Suomessa, ja sillä on yli 25 vuoden kokemus uusiutuvien energiamuotojen 

alalta. Prokon kehittää, operoi ja huoltaa aurinko- ja tuulivoimapuistoja, ja toimittaa niissä tuotettua 

sähkö kymmenilletuhansille asiakkaille.  

 

Suomessa Prokon on toiminut vuodesta 2011. PROKON Wind Energy Finlandin toimitilat sijaitsevat 

Vaasassa, josta käsin yhtiö keskittyy tuulivoimahankkeiden kehitykseen. Prokonilla on kehitteillä 

parikymmentä tuulivoimahanketta eripuolilla maata. 
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3. SUUNNITTELUTILANNE JA TOTEUTUSAIKATAULU 

Hankkeen yleissuunnittelua sekä alueen kaavoitusta tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten 

arvioinnin kanssa ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa ympäristösel-

vitysten tulosten perusteella. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat on esitelty luvussa 31. 

Varsavaaran tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää mm. kaavoittamista ja rakennuslupaa. 
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4. HANKKEEN VAIHTOEHDOT 

4.1 Arvioitavat vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Varsavaaran tuulivoimahankkeen to-

teuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Li-

säksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta (vaihtoehto VE0). 

 

Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 35 km2. 

 

Arvioitavat hankevaihtoehdot: 

• VE1 Varsavaaran alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa 

• VE2 Varsavaaran alueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalaa 

 

 

 
Kuva 4-1. Hankkeen tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron vaihtoehdot.  

 

4.2 Sähkönsiirron vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen liitännäishankkeen eli Varsavaaram tuu-

livoimahankkeen sähkönsiirron toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -

asetuksen edellyttämällä tavalla. Tarkastelussa huomioidaan vaihtoehto 0 (VE0) eli hankkeen to-

teuttamatta jättäminen. 
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Sähkönsiirron arvioitavat vaihtoehdot: 

 

• Vaihtoehto SVE1 toteutetaan hankealueella maakaapelein, sijoittaen maakaapelit hanke-

alueella kunnostettavan tiestön ja uudelleen rakennettavien teiden yhteyteen. Hankealu-

eella maakaapelit vedetään alueen keskiosaan rakennettavalle sähköasemalle, josta tuuli-

voimapuisto liitetään hankealueella sijaitsevaan olemassa olevaan Fingrid Oyj:n Nuojua – 

Seitenoikea 220 kV voimajohtoon ja valtakunnan sähköverkkoon. Olemassa olevan johto-

käytävä ei levene nykyisestä.  

 

Myöhemmin tuulivoimapuisto saatetaan liittää uuteen Seitenoikea-Nuojuankangas 

400+110 kV voimajohdon 110 kV johtoon, mutta uuden voimajohdon rakentaminen on 

Fingridin kehittämissuunnitelmassa (Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2022-2031) ajoi-

tettu vasta vuodelle 2030 eikä tätä rakentamista ole tässä arvioinnissa otettu huomioon. 

Tuulivoimapuisto on tarkoitus ottaa tuotantoon tätä aiemmin. 

 

• Vaihtoehto SVE2 toteutetaan, kuten SVE1 sähköasemalle saakka. Vaihtoehdossa SVE2 

sähköasemalta ei suoraan liitytä olemassa olevaan voimalinjaan vaan sähköasemalta ra-

kennetaan uusi 110 kV voimajohto itään Uvan sähköasemalle noin 10 kilometrin päähän 

hankealueesta, jossa hanke liitetään Fingridin sähkönsiirtoverkkoon. Rakennettava uusi voi-

majohto tulisi sijoittumaan olemassa olevan Fingrid Oyj:n Nuojua – Seitenoikea 220 kV 

voimajohdon pohjoispuolelle yhteiseen maastokäytävään, jota joudutaan leventämään. 

Uusi voimajohto pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle olemassa olevaa. Tällöin ole-

massa oleva johtoaukea tulee levenemään arviolta noin 26 metriä.  

 

Hankkeen sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty kartalla Kuva 4-1. 

4.3 YVA-ohjelman jälkeiset muutokset hankevaihtoehtoihin 

YVA-ohjelmassa esitettyihin alustaviin voimalapaikkoihin on tehty muutoksia esimerkiksi luontosel-

vitysten tulosten pohjalta. Hankealueen rajaus on tarkentunut YVA-ohjelmassa esitetystä.  

 

Sähkönsiirron linjausten vaihtoehdot ovat tarkentuneet YVA-menettelyn edetessä. YVA-selostuk-

sessa arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty edellä luvussa 4.2. 
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5. HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuo-

neesta (Kuva 5-1). Tuulivoimaloiden torni voidaan tarvittaessa varustaa haruksilla. Hankkeessa 

tarkasteltavat lieriötornirakenteiset tuulivoimalat voidaan toteuttaa mm. kokonaan teräsrakentei-

sina, betonirakenteisina tai betonin ja teräksen yhdistelminä. Tuulivoimala-alueet, joihin sisältyvät 

tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia varten tarvittava kenttäalue, edellyttävät nykyisillä 

voimaloilla noin 1–1,5 hehtaarin laajuisen alueen. Perustamistekniikka riippuu valitusta torniratkai-

susta. Tässä hankkeessa toteutettavien voimaloiden napakorkeus on enimmillään 200 metriä, root-

torin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. 

 

 

 
Kuva 5-1 Tuulivoimalan periaatekuva. 

5.1.1 Tuulivoimalan perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalan paikan pohjaolosuhteista. Myö-

hemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan 

erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto (Kuva 5-2).  

Maanvarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen maa-

perä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä tornira-

kenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia. Tällaisia kan-

tavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiekkalajit. 
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Tulevan perustuksen alta poistetaan eloperäiset maat sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5 m syvyy-

teen saakka ja käytetään myöhemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen mai-

semointiin. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön (yleensä murske) 

päälle. Teräsbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee tuuliturbiinitoimittajasta riippuen, mutta 

kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25 m x 25 m perustuksen korkeuden vaihdellessa noin 1–2 metrin 

välillä.  

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen alku-

peräinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla perustus-

ten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Orgaaniset maa-ainekset käytetään myö-

hemmässä rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. Syvyys, jossa saa-

vutetaan tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 m. Kaivanto täytetään raken-

teellisella painumattomalla materiaalilla (yleensä murskeella) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa 

tehdään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle tehdään teräsbetoniperustukset paikalla 

valaen. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa kantamattomat kerrokset 

ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa pe-

rustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen 

mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja 

teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Orgaaniset maa-ainekset käytetään myöhemmässä 

rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on näky-

vissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kallioon 

varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Teräsankkurin ankku-

roinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkuroin-

tia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pie-

nempi. 
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Kuva 5-2. Tuulivoimalan perustamistekniikoita. 

5.1.2 Tieverkosto ja nostoalueet 

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle voi-

malapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Huoltotieverkosto on esitetty hankkeen vaihtoehtoku-

vauksissa (Kuva 4-1). Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa ole-

via teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Huoltoteitä pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden raken-

tamisessa tuulivoimaloiden komponentit, rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Rakentamisvai-

heen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin että paikallisten 

maanomistajien tarpeisiin. Tuulivoimarakentamisessa tarvittavat kuljetukset tuovat erityisvaati-

muksia myös tien kantavuuden suhteen.  

 

Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden ajoradan leveys on keskimäärin noin kuusi 

metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 met-

rin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielin-

jauksen leveys saattaa olla jopa kaksinkertainen erikoispitkän kuljetuksen (lavat, tornin osa) vaa-

timan tilan johdosta.  

 

Puuston ja muun kasvillisuuden poiston jälkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kallioi-

silla alueilla pohjaa tasataan louhimalla ja louhetäytöillä riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Peh-

meiköillä maa-aines korvataan kantavalla materiaalilla. Irrotettu maa-aines käytetään mahdolli-

suuksien mukaan rakentamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen 

toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitse 

tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen 

ulkopuolelta. Todennäköisesti hankealueelle on tarvetta tuoda maa-aineksia lähimmältä tarkoituk-

seen soveltuvalta maa-aineistenottoalueelta. 

 

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin hehtaarin 

laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Nostoalu-

eella tulee olla riittävästi tilaa tuulivoimalan pystytykseen käytettävälle nosturille sekä raskaille kul-

jetuksille. Riippuen pääkomponenttien nostotekniikoista voi olla tarpeellista raivata puustoa sekä 

tasoittaa maastoa myös varsinaisen nostoalueen ulkopuolelta. Rakentamistoimien jälkeen kenttä-

alue maisemoidaan lukuun ottamatta toiminnan aikaisiin huoltotoimenpiteisiin varattavaa aluetta. 
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Kuva 5-3. Periaatekuva huoltotien rakenteesta. 

 

5.1.3 Kuljetukset ja liikenne 

Erikoiskuljetuksina kuljetettavat tuulivoimaloiden osat arvioidaan saapuvan Raahen tai Kemin sa-

tamaan, mutta tarkempi tieto satamasta tarkentuu suunnittelun edetessä. Osat kuljetetaan Raahen 

satamasta joko valtatien 8 tai Kemin satamasta valtatien 4 kautta Kajaanintielle (22), josta ne 

jatkavat matkaa Paltamontien (78) kautta Uvantielle (19205), josta yhteys hankealueelle (Kuva 

5-4). Kuljetusmatka on yhteensä noin 250–280 km riippuen satamasta ja reitistä. Erikoiskuljetusten 

käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnittelussa. 
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Kuva 5-4. Erikoiskuljetusreitti joko Raahen tai Kemin satamasta hankealueelle. 

 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuu kuljetuksia ja työmatkaliikennettä. Teiden ja nostoalu-

eiden rakentamisen aikana tapahtuu kiviainesten kuljetuksia, joiden määrä riippuu rakentamis-

oloista, kiviaineshankinnan optimoinnista ja ainesten hankintapaikoista. Perustusten rakentamis-

vaiheessa suurimmat liikennemäärät aiheutuvat betonin kuljetuksesta. Perustamistavasta ja voi-

malan rakenteesta riippuen kukin voimala edellyttää enintään noin 80–100 betoniauton käynnin 

rakentamispaikalla. 

 

Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alu-

eelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 metriä pitkinä eri-

koiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat 

liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen haitan muulle 

liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liittymien liikennettä 

kuljetuksen kääntyessä tai siirtämään liikennemerkkejä tai liikennevaloja pois väliaikaisesti. Tuuli-

voimalan raskaimmat osat painavat noin 100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja 

teiden kantavuudet sekä alikulkujen alikulkukorkeudet tarkistetaan erikoiskuljetusten takia. 

 

Kunkin tuulivoimalan osien kuljetus edellyttää noin 10–12 erikoiskuljetusta (erikoisleveä, -pitkä tai 

raskas). Lisäksi erikoisnostureiden kuljetus voi tapahtua erikoiskuljetuksina. Torni kuljetetaan tyy-

pillisesti neljässä tai viidessä osassa ja konehuone 1–3 kappaleena. Roottorin napa ja lavat tuodaan 

erillisinä kappaleina ja yhdistetään rakentamispaikalla nostureiden avulla. Työmatkaliikenne tapah-

tuu pääasiassa henkilö- ja pakettiautoilla. Tuulivoimaloiden toimiessa alueella käydään satunnai-

sesti huolto- ja tarkistustöiden yhteydessä. 
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5.1.4 Rakentaminen ja toiminta-aika 

Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakenta-

minen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytykset ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 

1–2 vuotta. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan yleensä 

noin 30 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Tuulivoimapuiston 

elinkaaren lopussa tuulivoimalat puretaan ja alue ennallistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Toi-

sena ja todennäköisenä vaihtoehtona on jatkaa tuulivoimatuotantoa uusituilla tuulivoimaloilla.  

5.1.5 Toiminnan päättämisen vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä vaikutuksia syntyy rakenteiden käytöstä poiston yhtey-

dessä. Purettujen tuulivoimaloiden tilalle voidaan rakentaa uusia tuulivoimaloita tai alue voidaan 

poistaa tuulivoimakäytöstä, jonka jälkeen tuulivoimapuiston omistaja sopii maanomistajien kanssa 

mahdollisesta alueen maisemoinnista. Uusien voimaloiden rakentaminen vaatii aina vanhojen pe-

rustusten uusimisen turvallisuussyistä. Kuitenkin tuotannon päättyessä käytössä olleet perustukset 

voidaan jättää maahan ja maisemoida. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2022) 

5.1.6 Tuulivoimalan purkaminen ja materiaalin kierrätys 

Kun tuulivoimalan käyttöikä päättyy tai voimala muista syistä puretaan, vastaa purkamisesta voi-

malan omistaja. Käytöstä poistetut voimalat voidaan myydä edelleen energiantuotannossa käytet-

täviksi ja koska valmis infrastruktuuri houkuttelee uusia toimijoita, myös tuulivoimalle kaavoitetuilla 

ja rakennetuilla alueilla on jälkimarkkinat. Uusi toimija vastaa tällaisessa tapauksessa vanhojen 

voimaloiden purkamisesta, mikäli vanha omistaja ei sitä tee. 

 

Tuulivoimaloiden purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Hyväkuntoiset voimalat voidaan kierrättää 

käyttöön toisaalla. Jos voimalaa ei oteta enää käyttöön muualla, sen materiaalit pystytään pääosin 

kierrättämään. Terästorni puretaan paikan päällä ja kuljetetaan osiin purettuna kierrätettäväksi. 

Betonitornin osat murskataan ja raudoitukset kierrätetään. Lavat paloitellaan pienemmiksi kappa-

leiksi ja kuljetetaan pois kierrätettäväksi. Tuulivoimalan lavat ovat lasikuitua, jonka kierrätys ja 

uusiokäyttö on kehittynyt viime aikoina niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Perustukset jäte-

tään maahan tai puretaan, riippuen siitä, mitä rakennusluvassa tai maanvuokrasopimuksissa on 

sovittu. Voimalapaikat maisemoidaan käytön päätyttyä maa-aineksilla. 

 

Tuulivoimapuiston elinkaaren päättyessä maakaapelit ja muut maanalaiset sähkön- ja tiedonsiirron 

rakenteet poistetaan tai ne voidaan lain salliessa jättää maahan. Maakaapeleiden materiaali voidaan 

kierrättää lähes kokonaan käytön jälkeen. Poistetuilla metalleilla on merkittävä romuarvo. Tuulivoi-

mapuiston toiminnan päätyttyä pitkäikäisimpiä rakenteita tuulivoimapuistoalueella ovat voimaloi-

den perustukset sekä huoltotiet. Tiestö jää paikalleen palvelemaan muun muassa metsätalouskäyt-

töä, ellei maanomistajien kanssa ole sovittu muuta. Perustukset jätetään maahan tai puretaan, 

riippuen siitä, mitä rakennusluvassa tai maanvuokrasopimuksissa on sovittu. 

 

Nykyisin lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään, 

mikäli voimalaa ei myydä asennettavaksi toiseen paikkaan. Etenkin voimaloiden metallikomponent-

tien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on nykyisin jo hyvin korkea, jopa lähes 100 

prosenttia.  

 

Voimaloiden lavat ovat kierrätyksen kannalta haasteellisimmat, sillä niissä käytettyjen lasikuitu- ja 

epoksimateriaalien uusiokäyttö on vielä heikosti kehittynyttä sekä uusiokäyttötekniikoiden että uu-

siotuotteiden markkinan suhteen. Alalla on kuitenkin tapahtunut huomattavaa kehitystä viime vuo-

sina, ja on todennäköistä, että lähivuosina myös lasikuituromu kyetään kierrättämään lähes täysin. 
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Tuulivoimalan purkamisen yhteydessä tulee huomioida mahdollinen maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen mm. kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla. 

MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja 

edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien 

hyväksi käyttämisestä. Lisäksi on otettava huomioon, että MRL sisältää säännökset rakennuspaikan 

saattamisesta ympäristöineen sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ym-

päristöä, jos tuulivoimalan käyttämisestä on luovuttu tai rakennustyö on jätetty kesken (MRL 170 

§). (Motiva 2018; Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014) 

5.2 Sähkönsiirto ja verkkoliityntä  

5.2.1 Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto 

Tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden sähköverkkoon liittämiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan 

yksi sähköasema, johon sähkö johdetaan tuulivoimaloilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan 

pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kun tuulivoimapuiston käyttöikä 

päättyy tai tuulivoimala muista syistä puretaan, vastaa tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron 

purkamisesta tuulivoimapuiston omistaja. 

5.2.2 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Sähköaseman sijainti on esitetty vaihtoehtokuvassa (Kuva 4-1). Sähkönsiirron arvioitavat vaihto-

ehdot on esitetty luvussa 4.2. 

 

Voimajohto käsittää voimajohdon rakenteen osat (Kuva 5-5) sekä johtoalueen (Kuva 5-6), joka 

käsittää voimajohdon alle jäävän maa-alueen. Johtoalueeseen lasketaan kuuluvaksi johtoaukea 

sekä johtoalueen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet, joilla puiden kasvukorkeus on ra-

joitettua.  
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Kuva 5-5. Voimajohdon osat (Fingrid, 2022). 

 

Johtoalueen leveys vaihtelee johdon rakenteesta riippuen (Kuva 5-6). Kun voimajohtoja rakenne-

taan rinnakkain, johtojen rakennusväli riippuu voimajohdon koosta sekä pylväsrakenteista. Hanke-

alueella sijaitsee olemassa oleva 220 kV voimajohto. Kun olemassa olevan rinnalle rakennetaan 

uusi voimalinja, pyritään se rakentamaan mahdollisimman lähelle olemassa olevaa. Esimerkiksi 110 

kV voimajohdon rinnalle voidaan tapauskohtaisesti rakentaa toinen 110 kV voimajohto etäisyydelle, 

joka on vain puolet yksittäisen voimajohdon johtoaukeasta. Koska hankkeen osalta esimerkiksi pyl-

väsrakenteita ei ole vielä päätetty, on arvioinneissa käytetty oletusta, että olemassa oleva johto-

aukea tulee levenemään yksittäisen 110 kV johtoaukean verran eli 26 metriä. 
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Kuva 5-6. Voimajohtoalueen poikkileikkaus sekä eri voimajohtojen johtoaukean leveydet. (Maanmittauslaitos 

2014) 

 

Suunnitellut 110 kV:n voimajohtojen perusrakenne muodostuu alustavien suunnitelmien mukaan 

ns. yhden virtapiirin harustetusta pylväsrakenteesta. Voimajohtojen pylvästyyppi tarkentuu suun-

nitelmien edetessä. Voimajohdon pylväsrakenteen yläosaan rakennetaan ukkospukit, joihin sijoite-

taan ukkosjohtimet. Niiden avulla voimajohto maadoitetaan tietyn välein ja näin voidaan lieventää 

ukkosten aiheuttamia häiriöitä. Ukkosjohtimiin voidaan myös asentaa ns. lintuestepallot, joilla voi-

daan vähentää lintujen törmäämistä voimajohtorakenteisiin esim. lintujen muutto- ja vaellusreittien 

kohdilla. 

 

Normaaleista pylväsrakenteista poikkeavat tekniset ratkaisut voivat olla vaihtoehto yksittäisissä 

erityiskohteissa esimerkiksi tilanteessa, jossa pyritään poistamaan tai lieventämään voimajohdosta 

aiheutuvia haitallisia maankäyttö-, luonto- ja maisemavaikutuksia tai muista teknisistä syistä.  

 

5.2.3 Voimajohtoreitin suunnittelu 

Lähtökohtaisesti voimajohtoreitin suunnittelua ovat ohjanneet vaatimukset liityntäpisteiden suh-

teen sekä olemassa oleva voimajohtoverkosto, alueelta tiedossa olevat luontoarvot, valtakunnalli-

set alueidenkäyttötavoitteet sekä alueelle suunnitellut tuulivoimahankkeet ja voimassa oleva kaa-

voitus.  
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YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä suunnittelussa lopulliset tekniset ratkaisut suunnitellaan YVA-

menettelyn tulosten perusteella. Pylväspaikkojen suunnittelussa huomioidaan ratkaisujen ympäris-

tönäkökohdat sekä tekniset ja taloudelliset tekijät. YVA-menettelyn aikana esiin tulleisiin esimer-

kiksi asutuksen, elinkeinotoiminnan ja luonnonolojen kannalta keskeisiin kohteisiin kiinnitetään 

huomiota voimajohtohankkeen jatkototeutuksessa teknistaloudellisten reunaehtojen puitteissa. Ta-

voitteena on lieventää haitallisia maankäyttö-, maisema- ja luontovaikutuksia pylväiden sijoittelulla 

ja teknisillä ratkaisuilla. 

5.2.4 Kuljetukset ja liikenne 

Perustusvaiheessa työkoneet ovat pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita. Pylväs- ja johdintyövai-

heissa työkoneet ovat puolestaan pääosin autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. 

Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukeaa, johon 

voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen mm. maan-

omistajien kanssa. Toiminnan aikainen liikenne on pääasiassa kunnossapitoon sekä kasvustonkä-

sittelyyn liittyvää liikkumista. 

5.2.5 Rakentaminen ja käyttöikä 

Voimajohtohankkeen rakennusaika on tavallisesti pari vuotta. Voimajohdon rakentaminen jakautuu 

ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat perustus-, pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä joh-

dinasennukset. Riippuen rakennettavasta maastosta, työtä voidaan joutua ajoittamaan työvaihei-

den sisällä eri vuodenaikoihin.  

 

Perustustyövaihe tehdään voimajohdon johtoalueen hakkuun jälkeen. Pylväiden betoniset perus-

tuselementit ja tarvittaessa pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan pylväspaikoille. Tarvittaessa 

perustuksia vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdoilla. Voimajohtoa rakennettaessa huomi-

oidaan vaikutusten arvioinnissa tunnistetut merkittävät luonto- ja kulttuuriarvot sekä muut huomi-

oitavat maastokohdat. Voimajohdon vaatima aukko maisemassa ja asennuksen jälkeen paikoin nä-

kyvät johtorakenteet maisemakuvassa ovat voimajohdon elinkaaren mittainen paikallinen vaikutus.  

 

Perustusvaiheen jälkeen pystytetään pylväät. Teräsrakenteista koostuvat pylväät kuljetetaan osina 

pylväspaikoille, jossa ne kootaan ensin maassa ennen pystytystä. Harustetut pylväät pystytetään 

koneellisesti ennen harustamista.  

 

Viimeisenä työvaiheena asennetaan johtimet, jotka tuodaan paikalle keloissa, joissa kussakin on 

useampi kilometri johdinta. Asennus tapahtuu siten, että johtimet kulkevat koko ajan ilmassa. Joh-

timien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä aiheutuu hetkellistä melua. Johtoreittiä 

risteävät tiet suojataan, jotta liikkumiselle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa ja turvallisuu-

den varmistamiseksi. Työvaiheiden jälkeen rakentamisen jäljet siistitään ja mahdollisesti aiheutu-

neet vahingot joko korjataan tai korvataan.  

 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Voimajohtoa voidaan tämän jälkeen perus-

parantaa, mikä edelleen pidentää johdon käyttöikää noin 20–30 vuotta.  

 

Lunastetulle johtoalueelle ei saa rakentaa rakennuksia eikä yli kaksi metriä korkeita muitakaan 

rakennelmia ilman lupaa. Esimerkiksi teiden ja vesijohtojen sijoittamisesta sekä maanmuokkauk-

sesta johtoalueella on laadittu ohjeet Fingridin toimesta.  

 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää johtoraken-

teen ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Johtoalueelle tehdään noin kah-

den vuoden välein huoltotarkastuksia, joista ei aiheudu erityistä haittaa ympäristölle tai lähialueen 
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asukkaille. Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se mekaanisesti joko koneellisesti tai manu-

aalisesti noin 5–8 vuoden välein. Johtoaukea raivaamisessa voidaan tehdä valikoivaa 30/92 rai-

vausta, jossa johtoaukealle jätetään kasvamaan katajia ja matalakasvuista puustoa. Voimajohtojen 

reunavyöhykkeet käsitellään 10–25 vuoden välein.  

5.2.6 Toiminnan päättäminen 

Voimajohdon elinkaaren päättyessä syntyvät jätteet kierrätetään ensisijaisesti niin, että mahdolli-

simman suuri osa jätteistä toimitetaan kierrätettäväksi ja ne, mitä ei voida kierrättää materiaalina, 

käytetään energiaksi. Suurin osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää 

metallijätettä, joka voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan myös maanalaiset 

betoniset perustuspilarit. Lisäksi työmaalla syntyy kyllästettyä puujätettä, jonkin verran lasia ja 

posliinia sekä uuden voimajohdon rakentamisesta pakkausjätettä. Purkumateriaaleista voidaan 

kierrättää betoni ja lasi. Kyllästetty puu voidaan hyödyntää energiaksi. Lähtökohtaisesti kaatopai-

kalle tai muuhun loppusijoitukseen päätyvää jätettä pyritään ehkäisemään tai minimoimaan.  

 

Voimajohtoalueen käyttöoikeuden lunastus voidaan palauttaa rakenteiden purkamisen jälkeen ta-

kaisin samoille kiinteistöille, joihin ne ovat alun perin kuuluneet. 

5.3 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

5.3.1 Maaperä ja pohjavesi 

Maa- ja kallioperän muokkaustoimet ovat paikallisia ja kohdistuvat tuulivoimalan perustamis- ja 

nostoalueelle ja tieyhteyksille. Muokkaustoiminen myötä maa- ja kallioperään tehtävät muutokset 

ovat luonteeltaan pysyviä, mutta suhteessa pienialaisia. Tuulivoimaloiden vaikutuksia maaperään 

arvioidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja vaikutusten arviointia kuvataan myö-

hemmin kappaleessa 8. 

 

Huoltotoimenpiteet tai tuulivoimaloiden käyttö-öljyt eivät muodosta merkittävää maaperän pilaan-

tumisriskiä. 

 

Tuulivoimalat kytketään sähköasemaan maakaapeleiden avulla ja kaapeleiden rakentamisessa py-

ritään hyödyntämään hankealueella jo muokattua maata niin, että seuraukset luonnolle jäävät mah-

dollisimman vähäisiksi. Teiden ja tuulivoimala-alueen rakentamisen (kuten maakaapeleiden raken-

tamisen) jälkeen toiminta ei aiheuta vaikutuksia maa- ja kallioperään.  

 

Huolellisia rakennus- ja varotoimenpiteitä noudattamalla pohjavesiin kohdistuvat laadulliset ja mää-

rälliset vaikutukset luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolellakin ovat hyvin vähäisiä tai olemat-

tomia. Tuulivoimaloiden vaikutuksia pohjavesiin arvioidaan myöhemmin kappaleessa 9. 

5.3.2 Pintavedet 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Toiminnan aikana ei 

arvioida aiheutuvan vaikutuksia vesistöön, paitsi äärimmäisessä poikkeustilanteessa voimalan rik-

koutuessa, jolloin esimerkiksi konehuoneessa olevat kemikaalit, kuten öljyt, voivat päästä ympä-

ristöön ja sitä kautta pintavesiin. Tuulivoimaloiden vaikutuksia pintavesiin arvioidaan myöhemmin 

kappaleessa 10. 

 

Hankealueen itäosissa sijaitsee mustaliuskealueita. Rakentamisvaiheessa mahdollisten happamien 

valuntojen synty ehkäistään. Näin rakentamisen myötä ei kohdistu vesistöihin happamoittavaa vai-

kutusta siinäkään tapauksessa, että voimala sijaitsee mustaliuskealueella.  
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5.3.3 Ilmanlaatu 

Tuulivoimaloiden rakentaminen ja toiminta eivät aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan. Jos tuulivoi-

malla korvataan esimerkiksi perinteisiä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia energiantuotantomene-

telmiä, voidaan tuulivoiman katsoa vähentävän aiheutuvia ilmapäästöjä, millä on positiivinen vai-

kutus ilmastonmuutokseen. Lisäksi hanke lisää uusiutuvan energian tuotanto ja on tällöin osa ener-

giantuotannon muutosta kohti päästötöntä sähköntuotantoa. 

 

Muodostuvia päästöjä arvioidaan tuulivoimalan koko elinkaaren ajalta. Päästöjä aiheutuu mm. tuu-

livoimalan kuljettamisesta, alueella tapahtuvasta rakentamisesta, toiminnasta ja huolloista sekä 

tuulivoimalan käytöstä poistamisesta. Samat arviot toteutetaan myös sähkönsiirron päästöjen 

osalta. Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan myöhemmin luvussa 21. 

5.3.4 Melu ja tärinä 

Tuulivoimalan rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, nostureista, ajoneu-

voliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja paikallista 

ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tiestön ja perustuen rakentaminen tuottaa eniten melua ja 

lisääntyvä liikenne saattaa nostaa valtatien melutasoa hieman. Rakentaminen kestää vain lyhyen 

ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoi-

siksi. 

 

Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuu melua tuulivoimalan käyntiäänestä, joka koostuu pääosin laa-

jakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman kapeakaistaisemmista sähköntuo-

tantokoneiston yksittäisten osien (kuten vaihteisto ja generaattori) meluista. Jälkimmäistä on pys-

tytty tehokkaasti vaimentamaan, kun taas lapojen aerodynaamiseen meluun on vaikeampaa vai-

kuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva varsinkin suurien tuulivoimaloiden kohdalla ja se voi 

lapojen pyörimisen vuoksi olla jaksottaista ja sisältää myös matalataajuisia komponentteja. Tuuli-

voimaloiden aiheuttaman melun voimakkuuteen, taajuuteen ja ajalliseen vaihteluun vaikuttavat 

erityisesti voimalatyyppi, lukumäärä sekä voimalan etäisyys, tuulen suunta ja nopeus suhteessa 

tarkastelupisteeseen. Melun leviäminen ympäristöön riippuu paikallisten maasto-olosuhteiden li-

säksi hetkellisistä sääoloista. 

 

Toiminnan päättymisen meluvaikutus on verrattavissa rakentamisen aikaisiin meluvaikutuksiin, kun 

voimalat ja muu tuulivoimapuiston infrastruktuuri puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Lisäksi alue 

maisemoidaan. 

 

Tuulivoimalan rakentamisen aikana vähäistä tärinävaikutusta voi syntyä voimalapaikan ja mahdol-

lisesti tarvittavien teiden rakentamistoimenpiteistä sekä erikoiskuljetuksista ja muusta raskaasta 

liikenteestä tien varsien asukkaille. Tuulivoimalan toiminnan aikana ei synny tärinää.  

5.3.5 Välke 

Välkevaikutuksia (liikkuva varjo) esiintyy ainoastaan auringon säteiden vaikutuksesta, kun tuulivoi-

malat ovat toiminnassa. Vaikutusalue riippuu valitun tuulivoimalamallin dimensiosta ja lavan muo-

dosta sekä alueellisista sääolosuhteista. Välke ulottuu tyypillisesti pisimmillään noin 1–3 kilometrin 

etäisyydelle voimalasta. Välkevaikutuksen etäisyyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan 

korkeus ja roottorin halkaisija sekä lavan paksuus, vuodenajan- ja vuorokauden aika, maaston 

muodot sekä näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys.  

 

Tuulivoimalan lapojen aiheuttama varjo heikkenee liikuttaessa etäämmälle voimalasta, eikä tietyn 

etäisyyden jälkeen varjo ole enää ihmissilmin havaittavissa. Tämä etäisyys riippuu tuulivoimalan 
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roottorin lavan leveydestä ja muodosta. Esimerkiksi Ruotsin tuulivoimarakentamisen suunnitteluoh-

jeistuksessa määritellään, että välkevaikutus huomioidaan, mikäli lapa peittää vähintään 20 % au-

ringosta. Käytännössä tämä asettaa lavan leveydestä riippuvan maksimietäisyyden yksittäisen tuu-

livoimalan aiheuttamalle välkevaikutukselle, eikä sen ulkopuolella välkevaikutusta ole. 

 

Todelliseen välkevaikutukseen vaikuttavat tuulivoimaloiden käyttöaste, puusto ja paikallinen säätila 

(pilvisyys ja tuulisuus). Jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupis-

teen välistä linjaa vasten, ei varjostusvaikutuksia esiinny. 

 

Suomen sijainnin vuoksi yksittäisen tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voimalan poh-

joispuolelle (päiväaika) sekä lounais- ja kaakkoispuolille (aamu- ja ilta-ajat). Suomessa voimala 

aiheuttaa välkevaikutusta eteläpuolelleen vain pohjoisen napapiirin pohjoispuolella. 

 

Hankkeen välkevaikutuksia arvioidaan myöhemmin kappaleessa 23. 

5.3.6 Liikenne 

Hankkeen keskeiset liikennevaikutukset ja -järjestelyt kohdistuvat tuulivoimaloiden rakentamisvai-

heeseen. Tuulivoimaloiden toiminnan aikainen liikenne on huomattavasti vähäisempää ja koostuu 

lähinnä henkilö- ja pakettiautoista tuulivoimaloiden huoltoihin liittyen.  

 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja -turvallisuu-

teen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n mu-

kaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edellyttää len-

toestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten 

muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asetta-

mista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). Lentoes-

telupahakemukseen on liitettävä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lausunto. Lentoesteluvassa on 

esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja 

valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. 

 

Hankkeen liikennevaikutuksia arvioidaan myöhemmin luvussa 19. 

5.4 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Varsavaaran hankealuetta lähimmät tuulivoimalahankkeet ovat Hietavaaran 18 voimalan hanke, 

Hukkalansalon 19 voimalan hanke Pieni-Paljakan 9 voimalan hanke sekä Valkeisvaaran 6 voima-

lan hanke. Tarkemmat tiedot Varsavaaran lähistöllä olevista tuulivoimahankkeista on esitetty alla 

olevassa taulukossa (  
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Taulukko 5-1). Tuulivoimahankkeet on esitetty myös karttakuvana (Kuva 5-7). Tuulivoimahankkei-

den lisäksi hankealueen läheisyyteen ei sijoitu muita suunnitteilla tai vireillä olevia hankkeita. 
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Taulukko 5-1. Muut tuulivoimahankkeet Varsavaaran hankealueen läheisyydessä. 

Hanke 
Numero 

kartalla 
Toimija 

Voimaloiden 

määrä 
Tila 

Etäisyys han-

kealueesta 
Ilmansuunta 

Hietavaara 1 wpd Finland Oy 18 YVA/Kaava 0 km Länsi 

Hukkalansalo 2 
Ilmatar Energy 

Oy 
19 YVA/Kaava 2,6 km Lounas 

Pieni-Paljakka 3 
Prokon Wind 

Energy Finland 
9 YVA/Kaava 6 km Pohjoinen 

Valkeisvaara 4 Solarwind Oy 6 Esisuunnittelu 7 km Kaakko 

Koirakangas 5 Metsähallitus 35 YVA/Kaava 10 km Länsi 

Takiankangas 6 
Ilmatar Energy 

Oy 
31 YVA/Kaava 16 km Länsi 

Lumivaara 7 Energiequelle 9 Luvitettu 16 km Itä 

Lumivaara 8 

Prokon Wind 

Energy Finland 

Oy 

9 Luvitettu 17 km Itä 

Hirvivaara-

Murtiovaara 
9 Metsähallitus 20 YVA/Kaava 18,8 km Luode 

Turkkiselkä 10 OX2 42 Luvitettu 20 km Länsi 

Ukonkangas 11 
Winda Energy 

Oy 
30 YVA/Kaava 22 km Luode 

Kytölehto 12 YIT Suomi Oy 12 Esisuunnittelu 22 km Koillinen 

Paltamon itä-

osan nimeä-

mätön hanke-

alue 

13 
Eolus Finland 

Oy 
9 Esisuunnittelu  27 km Kaakko 

Illevaara 14 ABO Wind Oy 5 Luvitettu 27 km Itä 
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Kuva 5-7. Tuulivoimahankkeet hankealueen läheisyydessä. 

 

5.5 Hankkeen liittyminen kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja tavoitteisiin 

Energia 2020 – Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi 

10.11.2010 julkaistun EU:n uuden energiastrategian tavoitteena on varmistaa energian saatavuus 

ja tukea talouskasvua. Energia 2020 -strategialla pyritään vähentämään energian kulutusta, edis-

tämään kilpailua ja turvaamaan energiahuolto. Julkaisu käsittelee kuutta eurooppalaisen energia-

politiikan painopistealuetta, joiden toteuttamiseksi Euroopan komissio ehdottaa konkreettisia toi-

mia. 
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, EU Green Deal 2019 

EU:ta viedään tällä ohjelmalla kohti kestävää taloutta ja tähdätään siihen, että EU olisi ilmastoneut-

raali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on huomattava päästöjen vähennys, huippututkimuk-

seen ja innovaatioihin investoiminen ja Euroopan luonnonympäristön säilyttäminen. 

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapaketti 2021 

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 laajan lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on 

muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa, jotta kasvihuonekaasu-

jen nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 

tasosta. Kokonaisuudessaan päivitetään muun muassa uusiutuvan energian direktiiviä ja uusiutu-

van energian osuuden tavoitteeksi on asetettu 40 prosenttia aiemman 32 prosentin sijaan. 

Suomen ilmasto- ja energiastrategia 

Strategia käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja yleisemmällä tasolla 

vuoteen 2050. Vuonna 2013 strategiaa päivitettiin niin, että vuodelle 2020 asetettujen kansallisten 

tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pitkän aikavälin 

energia- ja ilmastotavoitteita. Hallitus hyväksyi vuonna 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrate-

gian vuoteen 2030. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa 

hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISU 2017 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen il-

mastolakiin. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se sisältää toimenpideohjelman pääs-

tökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Uuden 

keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu on käynnissä. 

Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016–2025 

Kiertotalouden tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen ja määrittelee konkreettiset as-

keleet kohti kansantalouden muutosta. Tavoitteena on luoda yhteiskunnassa yhteistä tahtoa kier-

totalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot. 

Kainuun ilmastostrategia 2020 

Valtioneuvosto (2008) edellyttää Suomen maakuntien ja kaupunkiseutujen laativan omat ilmasto- 

ja energiastrategiansa ja niiden toteutusohjelmat valtakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian 

pohjalta. Kainuun maakuntaohjelmassa 2009–2014 päätettiin maakunnallisen ilmastostrategian 

laatimisesta. Kainuun ilmastostrategia 2020 on laadittu maakunnallisena yhteistyönä aikavälillä 

1.6.2010-30.11.2011. Kainuun ilmastostrategian tärkein painopiste onkin ekotehokkuus. 

 

Kainuun ilmastostrategialla on neljä keskiestä tarkoitusta: 

• Asettaa ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä koko maakunnalle 

• Haastaa kaikki kainuulaiset osallistumaan ilmastotalkoisiin 

• Kannustaa luomaan innovatiivista, ilmastonsuojelua edistävää liiketoimintaa 

• Pyrkiä varmistamaan, että maakunnan ilmastonsuojelu on johdonmukaista. Näin voidaan 

esimerkiksi välttää näennäiset päästövähennykset esimerkiksi siirtämällä päästöjä kun-

nasta toiseen tai maakunnan ulkopuolelle.  
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Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 

Ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa lähtökohtana ovat Euroopan unionin ja Suomen 

kansallisen tason sopimukset ja päätökset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä ympäristöllisesti 

kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitä toimia nämä Kainuussa 

edellyttävät ja muotoilla toimintamallit ja tavoitteet niiden huomioimiseen Kainuun kehittämisessä 

sekä laatia tavoitteiden toteutumisen seurannan mittaristo ja systemaattinen seurantamalli.  

 

Kainuun ilmasto- ja energiastrategia sekä ympäristöohjelma eivät erillisinä ohjelmina ohjanneet 

riittävästi maakunnan toimijoita. Hankkeessa kehitettiin työvälineitä ilmasto- ja ympäristövastuul-

lisuuden tavoitteiston integrointiin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntasuunni-

telmaa ja niitä lyhyemmällä ajanjaksolla toteuttavaa maakuntaohjelmaa sekä vuosittain päivitettä-

vää maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPS). Ilmasto- ja ympäristökysymykset integroi-

daan näihin maakunnan kehittämisohjelmiin läpileikkaavina kaikessa kehittämistoiminnassa huo-

mioitavina tavoitteita sekä erityisen kehittämisen kohteina olevina tavoitteina. Hanketta toteutettiin 

1.2.2020 – 9.4.2021.  

5.5.1 Luonnonsuojelu 

Natura 2000-verkosto 

Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata luontodirektiivissä määritel-

tyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan 

luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin 

mukaiset suojelutavoitteet. 

EU:n biodiversiteettistrategia 

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuu-

den kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomen kansallisten sitoumusten valmistelua 

varten on asetettu hanke, jonka työryhmä valmistelee ehdotukset sitoumuksiksi vuoden 2022.  

METSO-ohjelma 

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014–2025 liittää toisiinsa metsien suojelun 

ja niiden talouskäytön. Ohjelman toteutuskeinona ovat vapaaehtoiset ja ekologisesti tehokkaat kei-

not. 

Helmi-elinympäristöohjelma 2021 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristö-

jen tilaa sekä edistää ekosysteemipalveluja, hiilensidontaa, vesiensuojelua ja muuta ilmastonmuu-

tokseen liittyvää hillintää sekä sopeutumista. Ohjelma jatkuu vuoteen 2030. 

Rantojensuojeluohjelma 

Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma laadittiin vuonna 1985, jonka tarkoituksena on suojella 

vesiluonnon kannalta merkittäviä luonnontilaisia alueita. Eräs rantojen suojeluohjelman tavoitteita 

on, että suojelualueille ei rakennettaisi lisää rakennuksia. 

Soidensuojelun perusohjelma 

Suomen soidensuojeluohjelma aloitettiin vuonna 1980, jonka avulla pyritään säilyttämään kautta 

maan riittävästi näytteitä suoluontomme rikkaudesta. 
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Vanhojen metsien suojeluohjelma 

Maatalouden laajeneminen ja tehokas metsätalous ovat vähentäneet vanhojen metsien määrää, 

jonka johdosta kansallinen vanhojen metsiensuojeluohjelma laadittiin 1996. Ohjelman tarkoituk-

sena on säilyttää Suomen metsien olemassaolo ja niiden monimuotoisuus.  

Lintuvesiensuojeluohjelma 

Valtakunnallinen lintuvesien suojelun edesauttamiseksi laadittiin 1982 lintuvesiensuojeluohjelma, 

jonka tarkoituksena on säilyttää linnustolle arvokkaita alueita ihmisen toiminnan lisääntymisen joh-

dosta.  

Harjujensuojeluohjelma 

Harjuluonnon säilyttämiseksi laadittiin vuonna 1984 valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, jo-

hon kuuluu 159 harjualuetta. 

Lehtojensuojeluohjelma 

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma laadittiin vuonna 1989. Ohjelman tarkoituksena on säilyt-

tää Suomen arvokkaat lehtometsät ja niiden monimuotoisuus. 

5.5.2 Alueidenkäyttö 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteissa 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 

tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tulivat voimaan 

1.4.2018. 

 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 

kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-

omaisten toiminnassa. 

 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
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Luonnon virkistyskäytön strategia 

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia laaditaan ensimmäistä kertaa Suomessa ja se ulottuu 

vuoteen 2030 saakka. Strategian tavoitteena on saattaa luonnon virkistyskäytön hyödyt laajasti 

suomalaisten tietoon ja käyttöön, kansanterveys ja kansantalous huomioiden. Strategisten tavoit-

teiden pohjalta valmistellaan toimintalinjaukset, jotka kuvastavat tarvittavia lisätoimia, jotta vision 

tavoitetila voidaan saavuttaa.  

Kainuun maakuntaohjelma 2022–2025 (Kainuu-ohjelma) 

Kainuun maakuntaohjelma on hyväksytty maakuntavaltuustossa 22.12.2021. Ohjelman yhtenä 

osa-alueena on mainittu vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä. Ohjelmassa todetaan, että toteute-

taan kaavaratkaisujen mahdollistamat tuulivoimainvestoinnit ja luodaan uutta elinkeinotoimintaa 

tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian ympärille.  Ohjelman mukaan vuonna 2040 Kainuu on 

omavarainen uusiutuvan sähkön tuottaja, ja kaikki tuulivoimalle soveltuvat sijainnit on otettu käyt-

töön. 

ELMA – Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun Aluekehityksessä ja maa-

kuntakaavoituksessa 

Selvityshanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen ja Kainuun liiton yhteistyöhankkeena vuo-

den 2013 aikana. Hankkeen tarkoituksena oli tukea Kainuun maakuntakaavoitusta sekä yleistä 

aluekehityksen suunnittelua. Hankkeessa kartoitettiin ekologisia yhteyksiä, hiljaisia alueita sekä 

sitä, millaisia kulttuurisia ekosysteemipalveluita ihmiset käyttävät Kainuussa. Tulokset palvelevat 

maankäytön suunnittelua muun muassa tuulivoiman sijoittamisen, luontomatkailun kehittämisen 

sekä maa- ja metsätalouden näkökulmista. Hankkeen kartoitukset tehtiin koko maakunnan alueelta 

yhdenmukaisin menetelmin.  

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen 

Kainuun voimassa olevassa maakuntakaavassa 2020 (kokonaismaakuntakaava) ei ole käsitelty tuu-

livoimaa asiakokonaisuutena eikä ole osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kainuun 

maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessa käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on 

tullut ajankohtaiseksi, sillä kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia 

potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on 

tämän YVA-ohjelman tekohetkellä luonnosvaiheessa. 

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa selvitetään maakuntakaavatason selvityksiin ja tarkastelui-

hin perustuen yleiset edellytykset tuulivoimaloiden alueiden sijoittumiselle maakunnassa ja osoite-

taan selvitysten perusteella vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat 

alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Tuulivoimamaakuntakaavan tavoitevuosi on 

2030. 

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa (2017) varten on tehty seuraavat selvitykset: 

• Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys (2011) 

• Kainuun tuulivoimaselvityksen täydennys (2013) 

• Ekologiset yhteydet, luontomatkailu ja hiljaiset alueet Kainuun aluekehityksessä ja maa-

kuntakaavoituksen loppuraportti (2016) 

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista varten on tehty seuraavat selvitykset: 

• Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (2020) 

• Voimajohtojen yhteystarpeet Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan (2021) 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

46/350 

• Kainuun maiseman perustilaselvitys (2021) 

• Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan aluetalousvaikutusten arviointi (2022) 

• Maisemaselvitys: Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (2022) 

• Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen maisemavaikutusten arviointi (2022) 

• Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoima-alu-

eille (2022) 
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OSA II  

 

YVA-MENETTELY JA OSALLISTUMINEN 
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6. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

6.1 Arviointimenettelyn kuvaus 

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menet-

tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten 

huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-

mismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyr-

kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. 

 

YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, 

vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-

menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakir-

jojen sisällöstä voi valittaa menettelyn kuluessa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja 

arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja 

selostuksesta perustellun päätelmän.  

 

Hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 7e perusteella: 

7) energian tuotanto: 

e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai 

kokonaisteho vähintään 45 megawattia; 

6.2 Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankkeesta vastaavana toimii Prokon Wind Energy Finland Oy ja yhteysviranomaisena Kainuun 

ELY-keskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja sää-

tiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai 

muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa 

hankkeen vaikutukset saattavat koskea.  

6.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt voivat lainsäädännön mukaa: 

• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arvi-

ointiohjelman vireille tulosta ilmoitetaan sekä 

• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyy-

destä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä. 

 

Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden kannanottojen huomioon ottaminen. Keskenään risti-

riitaiset tavoitteet voidaan siten huomioida suunnittelussa. 

6.3.1 Ennakkoneuvottelu 

Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa (1.12.2021) pidettiin Kainuun ELY-keskuksen kanssa 

ennakkoneuvottelu, missä käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, kuten aikataulu 

ja osallistuminen. Ennakkoneuvotteluun osallistui hankkeesta vastaavan (Prokon Wind Energy Fin-

land Oy), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja yhteysviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) lisäksi edus-

tajat seuraavilta tahoilta: 

• Kainuun museo 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

49/350 

• Kainuun liitto 

• Paltamon kunta 

• Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto 

• Metsäkeskus 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne 

Metsähallitus oli kutsuttuna neuvotteluun, mutta ei osallistunut ennakkoneuvotteluun. 

6.3.2 Seurantaryhmä 

YVA-menettelyn vuorovaikutuksen ja osallistumisen tueksi on perustettu seurantaryhmä, jonka tar-

koituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan yrityksen, viranomaisten ja 

muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä 

kommentoi YVA:n sisältöä. Seurantaryhmän työskentelyyn osallistuivat hankkeesta vastaavan 

(Prokon Wind Energy Finland Oy), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja yhteysviranomaisen edustajien 

lisäksi keskeisten sidosryhmien edustajat. Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA:n seurantaryh-

mään kutsuttiin edustajat tahoilta esitettynä taulukossa Taulukko 6-1. 

  
Taulukko 6-1. Seurantaryhmään kutsutut tahot. 

Seurantaryhmän jäsen 
Paikalla  

ohjelmavaiheessa 

Paikalla  

selostusvaiheessa 

Paltamon kunta ei kyllä 

Puolangan kunta kyllä ei 

Ristijärven kunta ei ei 

Kainuun liitto kyllä kyllä 

Kainuun museo ei ei 

Kainuun pelastuslaitos ei ei 

Metsähallitus,  

Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut 
ei ei 

Törmänmäen kyläyhdistys ry ei kyllä 

Uvan kyläyhdistys ry ei ei 

Uuran kyläyhdistys ry kyllä ei 

Paltamo-seura ry kyllä kyllä 

Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys ry ei ei 

Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry kyllä ei 

Paltamon luonto ry ei ei 

Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ei ei 

Paltamon riistanhoitoyhdistys kyllä kyllä 

Metsästysseura Kajaani Oy Erä ry kyllä ei 

Paltamon metsästysseura ry kyllä kyllä 

Uuran erä ry ei ei 

MTK Pohjois-Suomi ei kutsuttu kyllä 

Paltamon osakaskunta ei kutsuttu ei 

Suomen luonnonsuojeluliitto  

Kainuun piiri ry 
ei kutsuttu ei 
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Seurantaryhmän kokous pidettiin etänä Teamsin välityksellä arviointiohjelman ollessa luonnosvai-

heessa 14.12.2021. Tilaisuudessa keskustelua herätti muun muassa hankkeen liikennöinti ja vai-

kutukset metsien käyttöön. Seurantaryhmä kokoontui 7.11. Teamsin välityksellä YVA-selostuksen 

ollessa luonnosvaiheessa. Kokouksessa esiin nousseita asioita oli mm. havainnekuvien ottopaikat, 

vaikutukset luontomatkailuun ja alueen maakuntakaavat.  

6.3.3 Yleisötilaisuudet 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestettiin yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan 

hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. ar-

vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta. 

 

Yleisötilaisuus järjestettiin sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. 

Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena pai-

kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.  

6.3.4 Tiedotus ja palautteet 

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja 

(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arvi-

ointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kaupunkien ilmoitustau-

luilla tai internetsivuilla.  

 

Eri tavoin saatu palaute (esim. yleisötilaisuudet, verkkopalaute) on analysoitu osana sosiaalisten 

vaikutusten arviointia. Palaute on otettu ja tullaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

6.4 Arviointiselostuksen laatijat 

Hankkeesta vastaavan (Prokon Wind Energy Finland Oy) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii 

Ramboll Finland Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on 

esitetty seuraavassa: 

 

Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

Susanna Hirvonen 

FM, evoluutiogenetiikka 

Kokemusvuodet: 9 

YVA-projektipäällikkö, pintavedet 

Hirvonen toimii projektipäällikkönä ja ympäristöasiantuntijana. 

Hirvosen noin yhdeksän vuoden kokemus painottuu biopolttoainei-

den ja energiantuotannon ympäristö- ja erityisesti vesistövaiku-

tuksiin. Hirvosella on usean vuoden kokemus mm. ympäristöluvi-

tus-, kunnostus- ja kiertotaloushankkeista. 

Elina Leppäkoski 

HTM, ympäristöpolitiikka 

Kokemusvuodet: 3 

 

YVA-koordinaattori, elinkeinoelämä, sosiaaliset vaikutuk-

set 

Elina Leppäkoskella on kokemusta ympäristöasioiden raportoin-

nista ja viestinnällisistä tehtävistä. Leppäkoski toimii projektikoor-

dinaattorina ja asiantuntijana ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyssä ja ympäristölupahankkeissa. Hän on ollut mukana 

useissa YVA-hankkeissa ja keskittynyt erityisesti sosiaalisten vai-

kutusten arviointiin. 

Nina Kasurinen Pohjavedet sekä maa- ja kallioperä  

http://www.ymparisto.fi/
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Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

FM, maaperägeologia 

Kokemusvuodet: 5  

 

Kasurinen toimii suunnittelijana, asiantuntijana ja näytteenotta-

jana erilaisissa pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostus-

hankkeissa sekä pinta- ja pohjaveden haitta-ainetutkimuksissa ja 

tarkkailuissa. Kasurisella on myös kokemusta suunnittelijana eri-

laisista pohjaveteen ja pohjavedenottoon liittyvistä hankkeista. 

Saara Vauramo 

FT, ympäristöekologia 

Kokemusvuodet: 16 

 

Luontovaikutusten arvioinnin vastuuhenkilö 

Saara Vauramo toimii ekologien ryhmäpäällikkönä Rambollin vai-

kutusten arviointi -yksikössä. Hänellä on kokemusta luontovaiku-

tusten arvioinneista mm. kaivoshankkeista. Rambollilla hän toimii 

myös projektipäällikkönä ja asiantuntijana luonnon monimuotoi-

suutta edistävissä hankkeissa. 

Linda Uusihakala 

FM, biologia 

Kokemusvuodet: 2 

 

Luontoselvitykset, luontovaikutusten arviointi 

Uusihakala toimii luontoasiantuntijana Rambollin vaikutusten arvi-

ointi -yksikössä. Hänellä on kattavasti kokemusta erilaisista luon-

toselvityksistä sekä paikkatietoanalyyseistä kahden vuoden ajalta. 

Rambollilla hän on osallistunut monipuolisesti erilaisiin hankkeisiin 

luontovaikutusten arvioijana. 

Antti Rissanen 

Ins. (AMK), ympäristötekniikka 

Kokemusvuodet: 9 

 

Linnusto 

Rissanen toimii linnustoasiantuntijana erilaisissa tarkkailuissa ja 

selvityksissä. Lisäksi hänen osaamiseensa lukeutuu vesinäytteen-

otto, maaperätutkimukset ja maaperäkunnostusten suunnittelu. 

Antti Kumpula 

FM, maantiede 

Kokemusvuodet: 4 

 

Maankäyttö ja kaavoitus, paikkatietoasiantuntija 

Kumpula toimii suunnittelijana Vaikutusten arviointi -yksikössä, 

jossa hän työskentelee monipuolisesti ympäristövaikutusten arvi-

ointiin, kaavoitukseen ja paikkatietoon liittyvien projektien parissa. 

Pirjo Pellikka 

Kaavoitusarkkitehti RA (AMK) 

Kokemusvuodet: 17 

 

Kaavan projektipäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus 

Pirjo Pellikka työskentelee projektipäällikkönä ja kaavoitusarkki-

tehtinä. Hän on laatinut kaavoja merkittäviin teollisuus-, tuuli-

voima-, satama-, kaivos-, logistiikka-, jätehuolto-, kauppakeskus- 

ja vapaa-ajanhankkeisiin sekä keskusta- ja asuinalueille. 

Anne Suihkonen 

Ins (AMK), LuK, maantiede 

Kokemusvuodet: 8 

 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnin vas-

tuuhenkilö 

Suihkonen toimii erityyppisissä maankäytön ja rakentamisen 

hankkeissa maisema-asiantuntijana, suunnittelijana  

ja projektipäällikkönä. Suihkonen laatii kaavoitukseen ja YVA-

hankkeisiin liittyviä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä  

sekä arvioi maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaiku-

tuksia. 

Sonja Semeri 

Maisema-arkkitehti 

Kokemusvuodet: 12 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnin laa-

dunvarmistaja 

Semeri toimii erityyppisissä maankäytön ja rakentamisen hank-

keissa maisema-asiantuntijana, kaavasuunnittelijana sekä projek-
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Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

tipäällikkönä. Semeri laatii kaavoitukseen ja YVA-hankkeisiin liitty-

viä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä sekä arvioi maise-

maan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 

Karoliina Markuksela 

DI, ympäristötekniikka 

Kokemusvuodet: 4 

Ilmasto ja ilmanlaatu 

Karoliina Markuksela toimii Rambollissa ympäristöasiantuntijana 

Vaikutusten arviointi -yksikössä Oulun toimistolla. Markuksela toi-

mii YVA-hankkeessa projektikoordinaattorina ja hän on keskittynyt 

erityisesti riskiarviointeihin sekä ilmanlaatu- ja ilmastovaikutusten 

arviointeihin. 

Matti Leinonen 

LuK, kemia 

Kokemusvuodet: 1 

 

Luonnonvarat ja terveys 

Leinonen viimeistelee ympäristötieteen maisteriopintoja, joissa 

hän on keskittynyt ympäristöriskien arviointiin, ympäristöoikeu-

teen, GIS-järjestelmiin ja ympäristön kunnostukseen. Leinosella 

on kokemusta avustavista tehtävistä YVA-hankkeissa. 

Annika Grönvall 

TkT, ympäristötekniikka 

Kokemusvuodet: 1 

Muut vaikutukset 

Grönvall viimeistelee ympäristötekniikan maisteriopintoja, jossa 

osaaminen painottuu erityisesti tulevaisuuden kestäviin energia-

järjestelmien ympärille. Annika on ollut mukana työstämässä jo 

useampaa tuulivoiman YVA-hanketta, joissa Grönvall on arvioinut 

vaikutuksia elinkeinoihin, puolustusvoimien toimintaan ja viestin-

täyhteyksiin liittyen. Lisäksi Grönvall on avustanut selostuksen te-

kemisessä. 

Sampo Ahonen 

Muotoilija (AMK) 

Kokemusvuodet: > 20 

Kuvasovitteet 

Yli 20 vuoden kokemus graafisesta suunnittelusta ja visualisoin-

nista. 

Ville Virtanen 

Ins (AMK) 

Kokemusvuodet: 8 

 

Melu- ja välke 

Kokemusta laajasti melu- ja välkeasiantuntijan työtehtävistä mm. 

tuulivoima-, louhos-, teollisuus- ja kaavahankkeista noin 8 vuoden 

ajalta. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

Prokon Wind Energy Finland Oy  

Marko Kristola Hankekehittäjä 

Hanna Tuominen Hankekehittäjä 

6.5 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun hankkeesta vastaava jätti 10.1.2022 arviointiohjelman 

yhteysviranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysvi-

ranomainen antoi 18.3.2022 lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Ympäristövaikutusten arviointityö on 

tehty arviointiohjelman perusteella huomioiden yhteysviranomaisen antama lausunto, asukkaiden 

mielipiteet ja muiden viranomaistahojen lausunnot. Arvioinnin tulokset on koottu tähän arviointi-
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selostukseen, joka on toimitettu yhteysviranomaiselle joulukuussa 2022. Yhteysviranomainen an-

taa selostuksesta perustellun päätelmän. Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettely aikataulu 

ohjelma- ja selostusvaiheiden osalta on esitetty seuraavassa kuvassa.  

 

 
Kuva 6-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu. 
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6.6 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen 

Kainuun ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 18.3.2022. Lausunnossa esille 

tulevat lisäykset ja tarkennukset tulee selostusta laadittaessa ottaa vielä huomioon. Lausunnossa 

esille tuodut pääasiat ja niiden huomioon ottaminen arviointityössä ja YVA-selostuksessa on esitetty 

taulukossa (Taulukko 6-2). 

 
Taulukko 6-2. Yhteysviranomaisen lausunto. 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Hankkeen kuvaus ja taustat  

Yhteysviranomainen muistuttaa, että myös sähkönsiirron 

osalta tulee arvioida ympäristövaikutuksia ja selvittää mah-

dollisia vaihtoehtoja/sijaintia ympäristöhaittojen minimoi-

miseksi.  

Sähkönsiirron vaihtoehdot olisi hyvä esittää karttakuvina, 

vaikkakin ne ovat vielä alustavia ja tarvitsevat jatkosuunnit-

telua. Lisäksi sähkönsiirrosta olisi ollut mahdollista esittää 

tekniset kuvaukset. 

Sähkönsiirron ympäristövaikutuksia on arvioitu jokaisen osa-

alueen kohdalta luvuissa 8–26.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 esitetään YVA-selostuksen 

kartoissa. Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 linjaus ei ole esi-

tetty kartalla, sillä sen toteuttaminen ei tarkoita uutta lin-

jausta. Sähkönsiirron teknistä kuvausta on esitetty luvussa 

5.2. 

Selostuksessa on hyvä tuoda esiin tuulivoimaloiden teknisten 

vaihtoehtojen eri ympäristövaikutukset, elinkaari ja mahdol-

liset pysyvät jäljet. 

Tuulivoimaloiden teknistä kuvausta on esitetty luvussa 5.1.  

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tulee mahdollisuuksien 

mukaan esittää hankkeeseen käytettävän maa-aineksen 

määrä ja ottoalueet sekä mahdolliset läjitysalueet. 

YVA-menettelyn selostusvaiheessa ei ole vielä ollut mahdol-

lisuutta esittää näitä tietoja.  

Käytöstä poistoon liittyvässä kuvauksessa tulee esittää tie-

dot voimaloiden ja voimajohtojen poistamisesta vastaavista 

tahoista. 

Tuulivoimaloiden päättämisestä ja purkamisesta kerrotaan 

luvussa 5.5 ja 5.6. Voimajohtojen poistamista käsitellään lu-

vussa 5.2.1. sisäisen sähkönsiirron osalta ja luvussa 5.2.5. 

ulkoisen sähkönsiirron osalta. 

Yhteysviranomainen ehdottaa kansallisen luonnon virkistys-

käytön strategiaa ja alueellista metsäohjelmaa 2021–2025 

yhdeksi ohjaavaksi ohjelmaksi.  

Lukua 3.6. on päivitetty yhteysviranomaisen lausunnon pe-

rusteella.  

Huomioon tulee ottaa myös muut kuin tuulivoimahankkeet, 

joista voi syntyä yhteisvaikutuksia. Tuulivoimahankkeiden 

muutokset tulee pyrkiä ottamaan huomioon menettelyn seu-

raavissa vaiheessa. 

YVA-menettelyn aikana ei ole selvinnyt muita kuin tuulivoi-

mahankkeita, joista voisi aiheutua yhteisvaikutuksia.  

Hankealueen lähiympäristössä olemassa olevien ja suunni-

teltavien tuulivoimahankkeiden muutokset YVA-ohjelmavai-

heen jälkeen on huomioitu tässä YVA-selostuksessa. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muiden hankkeiden 

sähkönsiirtoratkaisut ja niiden aiheuttamat yhteisvaikutuk-

set.  

YVA-menettelyn tekemisen aikana Varsavaaraa lähimpien 

tuulivoimahankkeiden (Hietavaara ja Hukkalansalo) sähkön-

siirtoreittien ilmoitettiin tarkentuvan jatkosuunnittelun ai-

kana. Sen vuoksi niitä ei ole huomioitu tässä YVA-selostuk-

sessa. Merkittäviä yhteisvaikutuksia Pieni-Paljakan sähkön-

siirron kanssa ei arvioida aiheutuvan. 

YVA-menettely ja osallistuminen  

Seurantaryhmän osallistujista ja sen tuloksista on hyvä ra-

portoida hankkeen seuraavissa vaiheissa. Kuulemisen myötä 

on tullut uusia tahoa, joita on ehdotettu seurantaryhmän jä-

seniksi. 

Seurantaryhmän osallistujia ja siellä käytyä keskustelua on 

kuvailtu luvussa 6.3.2.  

Seurantaryhmää on laajennettu kuulemisen myötä.  

Lausunnoissa ja mielipiteissä nousseet teemat on hyvä ottaa 

huomioon asukaskyselyä laadittaessa. Asukaskysely on tar-

vittaessa käytävä läpi seurantaryhmän kanssa. 

Lausunnon teemat on otettu huomioon asukaskyselyä laadit-

taessa. Asukaskyselyn tuloksia käytiin läpi seurantaryhmän 

toisessa kokouksessa.  

Arvioitavat vaikutusten rajaukset ja arviointimenetelmät 

Merkittäviin vaikutuksiin on hyvä lisätä yhteisvaikutukset 

muiden hankkeiden kanssa. Lisäksi voimajohdon osalta on 

hyvä määritellä merkittäviksi arvioidut vaikutukset, mikäli ne 

Yhteisvaikutusten arviointi on nostettu yhdeksi merkittävim-

mistä vaikutuksista tämän hankkeen kohdalta.  
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

poikkeavat hankealueen merkittäviksi arvioiduista vaikutuk-

sista. 

Voimajohdon osalta merkittäviksi arvioidut vaikutukset ovat 

vastaavia kuin hankealueella.  

Yhteisvaikutusten osalta vaikutukset voivat vaihdella siirryt-

täessä alueelta kauemmas, ja tämä tulee huomioida selos-

tusvaiheessa ja kuvata selkeästi mahdollisesti karttakuvia 

hyödyntäen. Yhteisvaikutusten rajaukset tulee määritellä 

erikseen. 

Yhteisvaikutusten arvioinnin rajausta on kunkin aihealueen 

osalta käsitelty luvussa 28. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeästi kartalla hank-

keen vaikutusalueet vaikutuskohteittain. Vaikutuksia tulee 

selvittää riittävän laajasti rakentamisen, käytön ja käytöstä 

poiston ajalta. 

Hankkeen vaikutusalueet on esitetty kartalla luvussa 7.1. 

Kuvaus nykytilasta ja vaikutusten arviointi  

Rakennusten käyttötarkoitus tulee tarkistaa kunnan raken-

nustietokannasta. 

Hankealueella sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitus on 

tarkistettu Paltamon kunnalta.  

Vaikutukset maa- ja kallioperään  

Arvioinnissa tulee huomioida voimaloiden perustustekniikan 

ja käytettävien materiaalien vaikutukset maaperään. Maa- ja 

kallioperään kohdistuvien vaikutuksia kuvatessa on hyvä 

tuoda esiin vaikutusten elinkaari / pysyvät jäljet. 

Huomioitu luvussa 8. 

Vaikutukset vesistöön ja pohjavesiin  

Mikäli alueelle joudutaan tuomaan ulkopuolelta maa-aineksia 

teiden tai tuulivoimaloiden perustusten rakentamiseen olisi 

hyvä YVA-selostuksessa arvioida karkeasti ulkopuolelta tuo-

tavien ainesten määrä. 

Hankkeessa pyritään massatasapainoon, jolloin alueelta irro-

tettavat maa- ja kivisainekset hyödynnetään alueen raken-

nustöissä.  

Mutajoen yhteydessä kaikki jokiylitykset on toteutettava si-

ten, ettei ratkaisuista aiheudu estettä eliöstön vapaalle liik-

kumiselle tai liettymisriskiä varsinaiselle jokiuomalle. Uusien 

tielinjauksien jokiylityksissä on huomioitava uhanalaisen 

eliöstön esiintymisalueet. Jokiylityksissä on käytettävä riittä-

vän suuria aukkoratkaisuja, jotka eivät saa olla myöskään 

virtausvastukseltaan ylivoimaisia alhaalta ylävirtaan vaelta-

valle eliöstölle. 

Hankkeen toteutuminen laajimmassakaan muodossa ei ai-

heuta tarvetta rakentaa uusia Mutajoen ylityksiä. Olemassa 

olevaa sillan kohtaa saateta joutua muuttamaan erikoiskul-

jetustarpeisiin. Tämä toteutetaan siten, ettei eliöstön va-

paata liikkumista estetä ja liettymisriskiä aiheudu.  

Alueella olevan luonnonravintolammikon Varsajärven va-

luma-alueella ei saa tehdä sellaisia vesienjohtamisratkaisuja, 

jotka mahdollisesti heikentäisivät lammikon täyttämisedelly-

tyksiä tai järveen johdettavan veden laatua. 

Alueella olevan luonnonravintolammikon Varsajärven va-

luma-alueella huolehditaan, ettei tehdä sellaisia vesienjohta-

misratkaisuja, jotka mahdollisesti heikentäisivät lammikon 

täyttämisedellytyksiä tai järveen johdettavan veden laatua. 

 

Vaikutukset luontoon  

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys on tarpeellista tehdä 

myös alueilla, joissa sähkönsiirtoratkaisujen vuoksi on aiheu-

tumassa muutoksia.  

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys on tehty myös alueille, 

joissa sähkönsiirtoratkaisujen vuoksi on aiheutumassa muu-

toksia (liite 4). 

Paikkalinnustoselvityksessä kiinnitetään erityistä huomiota 

myös metsäkanalintujen soidinalueiden selvittämiseen ja ar-

viointiin, miten uudet voimajohdot ja johtoalueiden laajen-

nukset vaikuttavat metsäkanalintuihin.  

Metsäkanalintujen soidinalueet on selvitetty metsäkanalintu-

jen soidinpaikkaselvityksessä (liite 9). 

Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset metsäkanalintuihin 

on arvioitu luvussa 13.5.1. 

Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymispaikat on 

myös tarpeellista selvittää potentiaalisten elinympäristöjen 

lisäksi. Liito-oravien kulkuyhteyksiä elinpiirien välillä on pe-

rusteltua tarkastella voimajohtokäytävien osalta. 

Liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvityksissä on sel-

vitetty sekä lisääntymisalueet että lajeille potentiaaliset 

elinympäristöt. Myös kulkuyhteyksiä potentiaalisten elinym-

päristöjen välillä tarkasteltiin. (liitteet 5, 6 ja 7) 

ELY-keskuksen mielestä rauhoitettujen lajien esiintyminen 

alueilla, joihin hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia, tulee 

selvittää. Jokihelmisimpukan tarkempi esiintyminen lajin 

Rauhoitettujen lajien havainnot on selvitetty Lajitietokeskuk-

selta ja otettu huomioon arvioinnissa. 

Kainuun ELY-keskus ja konsultti ovat keskustelleet Varsa-

vaaran ja Pieni-Paljakan selvityksistä jokihelmisimpukan 
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

esiintymisympäristöksi soveltuvissa virtavesistöissä on syytä 

selvittää. 

osalta kokouksessa 20.5.2022. Tässä kokouksessa todettiin, 

että erityiselle inventoinnille ei tässä vaiheessa nähdä tar-

vetta. Jokihelmisimpukkaan kohdistuvien vaikutusten arvi-

ointi YVA-selostuksessa on tehty olemassa olevaan tietoon 

pohjautuen.  

Mahdollisesti esiintyvää uhanalaista kääpälajistoa on tar-

peellista selvittää niillä alueilla, joihin hankkeen rakentami-

sesta on aiheutumassa muutoksia. Rakentamisen myötä 

muuttuvilla alueilla on perusteltua selvittää myös jäkälälajis-

toa, jossa saattaa olla uhanalaisia lajeja. 

Lähtötietojen ja hankealueelle sekä sähkönsiirtoreitille 

(SVE2) tehdyn kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen mu-

kaan alueilla ei sijaitse sellaista uhanalaisille kääville sovel-

tuvaa vaativaa elinympäristöä, kuten vanhoja kangasmetsiä 

tai lehtoja tai sellaista lahopuun määrää, mikä olisi synnyt-

tänyt tarpeen tarkempaan kääpien inventointiin. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huo-

miota siihen, miten hankkeet yhdessä vaikuttavat alueella 

olevaan luonnonympäristöön ja luonnonmonimuotoisuuteen. 

Yhteisvaikutuksia on tarkasteltu luonnonympäristön osalta 

kiinnittäen erityistä huomiota lajistoon, jolla on laajat elinpii-

rit, kuten linnustoon ja suurpetoihin. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta on perustel-

tua selvittää ekologiset yhteydet tuulivoimapuiston sisällä 

sekä arvioida niiden toiminnallista jatkuvuutta puiston ulko-

puolella. Vaikutusten arvioinnissa pirstoutumisen vaikutuksia 

tulee tarkastella ja arvioida sen merkittävyyttä sekä lajiston, 

luontotyyppien että luonnon monimuotoisuuden näkökul-

masta. 

Pirstoutumisen vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä on 

tarkasteltu arvioinneissa EU:n luontodirektiivin IV-liitteen la-

jien, suurpetojen ja linnuston osalta. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Tulee huomioida, että VAT:in mukaan voimajohtolinjauksissa 

hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

YVA-selostuksessa on tarkemmin kuvattava, miten hanke 

vaikuttaa ohjelmassa todettuihin tavoitteisiin. 

Huomioitu luvussa 15.  

Selvityksessä on hyvä esittää maa-ainesmäärät ja maa-ai-

neksen ottopaikat hankealueella ja muualla. 

Hankkeessa pyritään massatasapainoon, jolloin alueelta irro-

tettavat maa- ja kivisainekset hyödynnetään alueen raken-

nustöissä.  

Tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi olla 

vaikutuksia maankäyttömuotojen suunnitteluun tuulivoima-

puiston välittömässä ympäristössä, jonka vaikutukset on 

hyvä kuvata selkeästi selostusvaiheessa. 

Huomioitu luvussa 15. 

Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

Arvioinnin yhteydessä tulee selvittää alueen elinkeinoraken-

teen nykytila, lähialueella sijaitsevat elinkeinot sekä arvioi-

daan vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen, kuten välil-

liset ja välittömät työllisyysvaikutukset, paikallisten palvelui-

den ostot, kiinteistöverotulot, maanvuokratulot sekä vaiku-

tukset matkailukeskuksiin. Vaikutukset ja niiden mahdolli-

sesti tarvittavat lieventämiskeinot tulee esittää arviointi-

selostuksessa. 

Huomioitu luvussa 18. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön  

Rakennetun kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksissa tulee 

huomioida seuraavat tarkennukset; Kainuun puromyllyt, 

Karppala ja Virpelä muodostavat yhdessä valtakunnallisesti 

merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteen. 

Tarkennus on huomioitu lukuun 16. 

1.3.2022 voimaan tulleessa valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden (VAMA) inventoinnissa Melalahden ja 

Vaarankylän kulttuurimaisemat ovat yhtenäistä VAMA-alu-

etta. Tässä YVAssa on syytä käyttää uusinta VAMA 2021 -

inventointia. 

Huomioitu luvussa 16. 

Maisemallisten yleispiirteinen vaikutustarkastelu 20 km sä-

teelle hankealueesta on suppea. Yhteysviranomainen esit-

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa –

oppaassa (Suomen ympäristö 1/2016) annetaan ohjeellisia 

esimerkkejä etäisyysvyöhykkeistä, joita voi hyödyntää mai-
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tää, että maisemavaikutukset tarkasteltaisiin Maisemavaiku-

tusten arviointi tuulivoimarakentamisessa –oppaan (Suomen 

ympäristö 1/2016) mukaisin etäisyysvyöhykkein. 

semaselvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa. Kaukovaiku-

tusalueen vyöhyke, noin 10–15 km - 20–25 km voimaloista, 

on oppaan mukaan alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta 

jolla niillä ei välttämättä enää ole merkitystä maiseman luon-

teen ja laadun kannalta; poikkeuksena esimerkiksi erämaiset 

alueet. Oppaan mukaan teoreettiselle maksiminäkyvyysalu-

eelle, noin 20–25 km - 35 km voimaloista, voimalat voi hy-

vissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa paljaalla silmällä; 

todennäköisesti ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun 

kannalta. 

Maisemaselvityksessä otetaan huomioon kokonaiskorkeudel-

taan enintään 300 m tuulivoimaloiden teoreettinen näkemä-

alue (noin 35 km etäisyysvyöhyke). Arviointityö on paino-

tettu kuitenkin niille etäisyysvyöhykkeille, joille on voitu olet-

taa syntyvän merkittävimpiä vaikutuksia. Tarkemmin tut-

kittu vyöhykkeen laajuus on noin 15 km voimaloista. Tätä 

etäämmälle kohdistuvat vaikutukset on tarkasteltu yleispiir-

teisesti. Yleispiirteisessä tarkastelussa ei havaittu, joihinkin 

tätä kaukaisempiin kohteisiin kohdistuisi merkittäviä vaiku-

tuksia. 

Näkemäanalyysin mallintaminen tulee mahdollisuuksien mu-

kaan laajentaa viereiseen Hietavaaran tuulivoimapuisto-

hankkeeseen sekä Hukkalannsalon tuulivoimahankkeeseen. 

Yhteisvaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu näkymäalue-

analyysi Varsavaaran, Hietavaaran, Pieni-Paljakan, Hukka-

lansalon ja Valkeisvaaran hankkeiden osalta (liite 12). 

Yhteysviranomainen edellyttää, että havainnekuvien otto-

paikkoja tarkasteltaessa on hyvä keskittyä hankealuetta ym-

päröiviin kyliin, tärkeisiin virkistys- ja luontokohteisiin ja 

maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Lisäksi havainneku-

vat erityisen häiriintyvistä kohteista, kuten lähistön loma-

asutuksesta, tulee esittää arviointiselostuksessa. Koska tuu-

livoimalat on varustettava lentoestevaloin, yhteysviranomai-

nen näkisi perusteluna, että osa kuvasovitteista sisältäisi 

myös yöajan havainnekuvia. 

Huomioitu luvussa 16. 

Kulttuuriympäristöjen osalta lisäksi lähteenä tulee käyttää 

Katajainen Kansa - Kainuun kulttuuriympäristöohjelma, Suo-

men ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema sekä Suo-

men ympäristö 1/2016 Maisemavaikutusten arviointi tuuli-

voimarakentamisessa. 

Hyödynnetty sopivilta osin luvussa 16. 

Arviointisuunnitelmassa esitetty tieto hankealueen läheisistä 

perinnemaisemakohteista on osin vanhentunutta. Perinne-

maisemien päivitysinventoinnit ovat Kainuussa juuri me-

nossa. Ajantasaisin tieto kohteista on pyydettävissä Kainuun 

ELY-keskukselta. 

Aineistoa pyydettiin, mutta ei saatu. Tästä on maininta lu-

vussa 16. 

Tehtävän arkeologinen inventoinnin pohjalta suunnittelussa 

tulee huomioida, että tehtävistä muutoksista ei aiheudu uh-

kaa muinaisjäännöskohteille. Muinaisjäännöksiin kohdistu-

viin vaikutuksiin tulee sisällyttää myös mahdollinen maa-ai-

neksen otto ja maan läjityspaikat. Arviointiselostuksessa tu-

lee esittää, kuinka muinaisjäännöskohteet turvataan jatko-

suunnittelussa. 

Huomioitu luvussa 16 vaikutusten arvioinnissa ja kappa-

leessa 16.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieven-

täminen. 

Vaikutukset liikenteeseen  

Arviointiohjelmassa todetaan, että hankkeen vaikutuksia lii-

kenteeseen arvioidaan tarkastelemalla rakentamisvaiheen 

kuljetuksissa ja toiminnan aikaisissa huoltotöissä käytettäviä 

reittejä. Samaa arviointia tulee tehdä myös voimalinjojen 

osalta. Lisäksi liikenteen ympäristövaikutuksia tulee tarkas-

tella yhteisvaikutusten osalta. 

Sähkönsiirron vaikutukset liikenteeseen on kuvattu luvussa 

19.5.2.  

 

Liikenteellisiä yhteisvaikutuksia on arvioitu luvussa 28.7. 

Hankkeen seuraavissa vaiheissa tulee kuvallisesti havainnol-

listaa, miten olemassa olevaa tiestöä hyödynnetään ja 

kuinka paljon uutta tiestöä tullaan rakentamaan. 

Luvussa 4.1. on kuvattu kartalla hankkeen myötä parannet-

tavat ja rakennettavat uudet tiet.  



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

58/350 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Ilmanlaadun osalta tulee huomioida myös teiden mahdolli-

nen pölyäminen, vaikutukset tienvarren asutukseen sekä 

esittää lieventämiskeinot. 

Huomioitu luvussa 20. 

Melu ja tärinä sekä varjostus- ja välkevaikutukset  

Mikäli melumallinnuksia ei voida laatia YVA-menettelyn vaih-

toehdoissa esitetyillä voimalatyypeillä, tulee arviointiselos-

tuksessa esittää selkeästi mallinnuksessa käytettyjen voima-

latyyppien ja YVA-menettelyn vaihtoehtojen väliset eroavuu-

det. Melumallinnuskartassa tulisi esittää myös toisen hank-

keen mahdolliset meluhaitat ja näiden yhteysvaikutukset eri 

sääolot huomioiden. Mallinnuksessa huomioidaan voimala-

kohtaisesti korkeuseron aiheuttama lisäys äänipäästöön. 

YVA-menettelyssä ei esitetty tiettyjä voimalatyyppejä. Käy-

tetyn voimalan tiedot on esitetty liitteen 14 melumallinnus-

raportin luvussa 3.1 ja liitteen 15 välkemallinnusraportin lu-

vussa 4.4. 

Yhteisvaikutukset on esitetty selostuksen luvussa 28.5 ja 

28.6 sekä liitteiden 14 ja 15 melu- ja välkemallinnusrapor-

teissa. 

ISO 9613-2 -mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida 

varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötä-

tuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. 

Voimalan perustusten ja altistuvan kohteen maanpinnan kor-

keuden eron vaikutus melupäästöön ja vaikutus laskentatu-

loksiin on esitetty selostuksen luvussa 22.5, yhteisvaikutuk-

sen osalta luvussa 28.5 sekä liitteen 14 melumallinnusrapor-

tissa.  

Melumallinnukset ja niiden raportointi tulee toteuttaa ympä-

ristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Melualueet ja lähimmät 

häiriintyvät kohteet tulee esittää karttapohjalla ja meluselvi-

tykset tulee liittää arviointiselostukseen. 

Melumallinnusraportti on esitetty liitteessä 14. 

Yhteisvaikutuksia arvioidessa muut äänilähteet tulee huomi-

oida. 

Yhteisvaikutukset on esitetty selostuksen luvussa 28.5 ja 

28.6 sekä liitteiden 14 ja 15 melu- ja välkemallinnusrapor-

teissa. Selvityksissä on esitetty lähimmät tuulivoima-alueet. 

Vuoden ja kellonajat varjostukselle ja välkkeelle selvitetään. 

Arvioinnissa tulee huomioida puuston vaikutus välkehait-

taan. 

Välkkeen esiintymisajankohdat on esitetty liitteen 15 väl-

keselvitysraportin liitteessä 7 olevissa kalentereissa. 

Puuston vaikutus välkkeeseen on esitetty selostuksen lu-

vussa 23.5 ja yhteisvaikutusten osalta 28.6, sekä liitteen 15 

välkemallinnusraportissa. 

Arviointiselostuksessa on syytä esittää havainnollisesti kart-

tapohjalla yhtäaikaisesti ilmenevät vaikutusalueet, mikäli 

niitä ilmenee häiriintyvissä kohteissa. 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioin-

nissa on kuvattu sanallisesti vaikutuksia, joita aiheutuu yh-

täaikaisesti ilmenevistä vaikutuksista. 

Vaikutukset ilmastoon sekä sopeutuminen ilmastonmuutokseen 

Sadantaa tulisi kuvata YVA-selostukseen lumisuuden lisäksi. Huomioitu luvussa 21. 

Päästöjen vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida tuulivoima-

hankkeen elinkaarellisia päästöjä sekä arvioida tuulivoima-

hankkeen kompensoivia vaikutuksia. Näitä arvioita tulee tar-

kastella alueellisiin päästöihin, ja sitä kautta arvioida pääs-

töjen merkittävyyttä alueellisiin tavoitteisiin. 

Huomioitu luvussa 21. 

Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja sopeutuminen tulee ar-

vioida ja perustua skenaarioihin. Selostusvaiheessa tulee 

esittää ne skenaariot, joiden pohjalta sopeutumista ja riskejä 

arvioidaan. Lisäksi selostuksessa on hyvä tuoda esiin keskei-

siä sopeutumisen toimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen tuomat 

muutokset tulee ottaa huomioon muiden osa-alueiden vaiku-

tuksia tarkasteltaessa. 

Huomioitu luvussa 27. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Asukaskysely tulisi toteuttaa lähettämällä kyselylomakkeet 

n. 7–8 km säteellä lähimmistä voimaloista vakituisille ja va-

paa-ajan asukkaille sekä voimajohtoreittien lähialueiden 

asukkaille. Hankkeen seuraavissa vaiheissa on hyvä tuoda 

Asukaskysely lähetettiin 10 km säteellä hankealueen keski-

pisteestä ja 10–15 km säteellä satunnaisotannalla. Sähkön-

siirron linjausvaihtoehto SVE2 kulkee Uvaan, joka sijaitsee 
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

esiin asukaskyselyn, yleisötilaisuuden ja seurantaryhmän 

ohjaavat tulokset. 

alle 10 km etäisyydellä hankealueen keskipisteestä. Asukas-

kyselyn toteutusta on kuvattu tarkemmin asukaskyselyra-

portissa liitteessä 16. 

Asukaskyselyssä, yleisötilaisuudessa ja seurantaryhmän ko-

kouksissa nousseita näkemyksiä on huomioitu luvussa 24. 

Hankkeesta vastaavan tulee tutustua kaikkiin YVA-ohjel-

masta annettuihin mielipiteisiin ja varmistaa, että niissä esi-

tettyihin huolenaiheisiin kiinnitetään riittävästi huomiota 

YVA- selostuksen laatimisessa.  

YVA-ohjelmasta annettujen mielipiteiden huolenaiheita on 

huomioitu arvioitaessa vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyy-

teen.  

Vaikutukset turvallisuuteen  

Hankevastaavan on tutkittava mahdolliset häiriövaikutukset 

viestintäyhteyksiin sekä esitettävä toimenpiteet niiden kor-

jaamiseksi Digita Oy:n ja Traficomin lausuntojen mukaisesti.  

Mahdolliset häiriövaikutukset ja toimenpiteet niiden korjaa-

miseksi esitetään tarvittaessa jatkosuunnittelussa. 

Hankkeen rakennusvaiheen vaikutukset turvallisuuteen tulee 

arvioida ja esittää toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi. 

Huomioitu luvussa 27.  

Muut vaikutukset  

Toiminnan lopettamisen vaikutuksia selvittäessä on hyvä 

kirjata vastuutahot, jotka vastaavat näiden vaikutusten mi-

nimoinnista. Tuulivoimalan elinkaaren päätyttyä myös pur-

kamisen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia tulee arvi-

oida. 

Hankkeen tekniseen kuvaukseen luvussa 5 on kirjattu vas-

tuutahot tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron purkamisen vas-

tuutahot.  

Tuulivoimaloiden purkamisen ympäristövaikutuksia on ku-

vattu kunkin aihealueen yhteydessä luvuissa 8–25.  

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Vaikutusalueen hankkeet tulee huomioida tuulivoimahank-

keen melu- ja varjostusmallinnuksissa, näkyvyysanalyysissa 

ja havainnekuvissa. Monien tuulivoimahankkeiden läheisyy-

den vuoksi tulee tarkastella myös hankkeiden yhteisvaiku-

tusta ihmisiin kohdistuvista, maankäytön, ekologisen ver-

koston ja lajistolle kohdistuvien vaikutusten näkökulmista. 

Vaikutusalueen hankkeet on huomioitu mallinnuksissa, nä-

kymäalueanalyysissa ja havainnekuvissa.  

Hankkeiden yhteisvaikutuksia ihmisiin, maankäyttöön, eko-

logiseen verkostoon ja lajistoon on kuvattu luvussa 28.  

 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tulee tarkastella 

sähkönsiirron sekä alueen antenni-tv:n toimivuuteen ja kat-

vealueiden syntymisen osalta. Aluetta tulee siten tarkastella 

laajemmin ja yhteistyötä on syytä tehdä alueella toimivan 

toisen hankkeen kanssa, molempien hankkeiden yhteisvai-

kutusten selvittämiseksi. Samaa yhteistyötä kannustetaan 

myös sähkönsiirron osalta. 

Viestintäyhteyksiin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi 

alueella tullaan toteuttamaan signaalien nykytilamittaukset 

ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten vai-

kutusten vertailumittaukset puiston rakentamisen jälkeen. 

 

Tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä otetaan huomioon 

lähialueilla sijaitsevat ja lähialueille suunnitteilla olevat tuu-

livoimalahankkeet, niihin liittyvät voimajohtohankkeet ja 

muut merkittävät rakennushankkeet sekä niiden suunnitte-

luvaihe. 

Lähialueille sijoittuvat tuulivoimahankkeet on huomioitu lu-

vussa 28. Tuulivoimahankkeiden sähkönsiirto tarkentuu, jo-

ten niitä ei ole huomioitu yhteisvaikutusten arvioinnissa. 

Yhteisvaikutusten arviointimenetelmät tulee avata ja tuo-

daan selkeästi esille, millaisilla tiedoilla yhteisvaikutuksia tul-

laan arvioimaan. 

Huomioitu luvussa 28. 

Hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuvan suunnit-

teilla olevan Hietavaaran tuulivoimahankkeen yhteisvaiku-

tukset tulee selvittää etenkin maiseman, melun ja välkkeen 

osalta YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa. 

Huomioitu luvussa 28. 

Todennäköisesti merkittävät vaikutukset  

Yhteisviranomainen haluaa lisätä merkittävimmiksi arvioi-

duiksi ja koetuiksi vaikutuksiksi yhteisvaikutukset ja ihmisiin 

kohdistuvat vaikutuksen. 

Yhteisvaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on nos-

tettu yhdeksi merkittävimmistä vaikutuksista tämän hank-

keen kohdalta. 

Tarvittavat luvat ja päätökset  
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Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Hankkeen toteuttamiseen vaadittavissa luvissa on hyvä huo-

mioida, että mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii toimenpi-

teitä maantien tiealueelle, tulee niiden suunnitteluun hakea 

suunnittelulupa Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen Lii-

kenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta. Tuulivoimalakulje-

tukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetuslu-

vissa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 

Tarvittavia lupia on päivitetty lukuun 26. 

 

 

Hankkeen seuraavissa vaiheissa on hyvä avata ympäristölu-

van ja hankkeen suhdetta enemmän, jotta osallisille syntyy 

ymmärrys siitä miksi tuulivoimahankkeet eivät vaadi ympä-

ristölupaa. 

Huomioitu luvussa 31. 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

61/350 

7. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

7.1 Tarkastelualueen rajaus 

Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta, sillä osa vaikutuksista rajoit-

tuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Ympäristövaikutusten 

tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laa-

jaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkasteltavan alueen ulko-

puolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan, että jollakin ympäristövai-

kutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue uudelleen. Tarkaste-

lualue on minimissään hankealue sekä liityntävoimajohtoyhteys alueelliseen sähköverkon liittymään 

asti. 

 

Ympäristövaikutukset, kuten melu-, välke- ja kasvillisuusvaikutukset, ovat selvimmin havaittavissa 

hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään alueelta kauemmas, ympäristövaikutukset 

vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten ar-

vioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien li-

säksi myös suuremman maantieteellisen alueen Kainuussa. Nämä laaja-alaiset, epäsuorat vaiku-

tukset liittyvät ensisijaisesti alueen työllistävään vaikutukseen. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 7-1) on esitetty hankkeen vaikutusalueet. Jäljempänä on tarkennettu 

vaikutusalueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain.  

 

 
 
Kuva 7-1. Hankkeen vaikutusalueen rajaus.  
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Luontovaikutukset (maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavedet, kasvillisuus, maaeläimistö, 

arvokkaat elinympäristöt, linnusto): Vaikutukset rajoittuvat ensisijaisesti rakennuspaikkoihin 

ja niiden lähiympäristöön, noin 100 metriä tuulivoimaloiden rakennuspaikoista ja noin 50 metriä 

ulkoisen sähkönsiirron voimajohdon molemmin puolin. Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa 

mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan lintujen muuttoreittejä ja kerääntymisalueita 

noin viiden kilometrin etäisyydeltä hankealueesta. 

 

Maankäyttö ja kaavoitus: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan tuulivoimapuistoaluetta laajem-

pana kokonaisuutena. Vaikutusalue on tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen noin kahden kilo-

metrin säteellä ja voimajohtoalue lähiympäristöineen noin 500 metrin säteellä. 

 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Maisemavaikutusten tarkastelualue on laaja. Lähimaisema-alue 

ulottuu useimmiten noin 2–3 kilometrin päähän. Kaukomaisema-alue ajatellaan olevan yli kuuden 

kilometrin päähän ulottuva alue, jonka jälkeen voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee ja se 

voi ulottua aina jopa noin 40 kilometriin asti. Voimajohdon osalta vaikutusalue on suppeampi. Vai-

kutuksia muinaisjäännöksiin tarkastellaan rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston ja voima-

johdon alueella.  

 

Liikenne: Liikennevaikutuksia tarkastellaan noin kolmen kilometrin etäisyydelle tuulivoimapuisto-

alueesta. Toisaalta liikennevaikutuksien osalta voidaan puhua selvästi laajemmasta alueesta, kuten 

kunnan ja maakunnan tasosta. 

 

Melu- ja välkevaikutukset: Vaikutuksia tarkastellaan sillä laajuudella, millä laskelmat osoittavat 

hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia. Yleisesti vaikutusalue on alle kahden kilometrin säteellä 

tuulivoimapuistosta.  

 

Ilmanlaatu ja ilmasto: Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan sen perusteella, kuinka 

paljon hanke vaikuttaa hankealueen ja sen lähiympäristön liikenteeseen. Lisäksi vaikutuksia ilman-

laatuun arvioidaan hankkeen päästökertoimen avulla. Vaikutuksia ilmastoon arvioidaan tarkastele-

malla hankkeen vaikutuksia alueellisiin ja paikallisiin ilmastostrategioihin ja -tavoitteisiin. Ilmasto-

vaikutuksia arvioidaan tuulivoimapuiston koko elinkaaren ajalta.  Tuulivoimalan osien ja materiaa-

lien hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmiä arvioidaan nykyisten menetelmien avulla. Lisäksi hank-

keessa arvioidaan vaikutuksia myös alueellisiin hiilinieluihin sekä muutoksia kasvillisuuteen. 

 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Vaikutusalueen arvioidaan keskittyvän noin kolmen kilomet-

rin etäisyydelle tuulivoimapuistoalueesta (esimerkiksi maisema-, melu- ja välkevaikutukset). Toi-

saalta esimerkiksi työllisyys-, talous- ja liikennevaikutuksien osalta voidaan puhua selvästi laajem-

masta alueesta, kuten kunnan ja maakunnan tasosta. Voimajohtoreitin suora vaikutusalue ulottuu 

noin 200 metrin etäisyydelle voimajohdosta.  

 

Voimajohtojen osalta vaikutusten tarkastelussa sovelletaan etäisyysvyöhykkeitä: 

• Välitön vaikutusalue (etäisyys voimajohtopylväästä noin 50 metriä) 

• Lähialue (etäisyys voimajohtopylväästä noin 200 metriä) 

• Kaukoalue (etäisyys voimajohtopylväästä 200 metriä–2 kilometriä) 

7.2 Vaikutusten ajoittuminen 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia ja toimin-

nan päättämisen aikaisia ympäristövaikutuksia omana kokonaisuutenaan, sillä ne poikkeavat ajal-
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liselta kestoltaan ja osittain myös muilta piirteiltään tuulivoimapuiston käytön aikaisista vaikutuk-

sista. Tuulivoimapuiston elinkaari tullaan esittämään kaavaselostukseen liitettävässä arviointiselos-

tuksessa tarkemmin. 

 

Rakentamisen vaikutukset 

Varsavaaran tuulivoimapuiston rakentaminen kestää arvioltaan 1–2 vuotta. Tuulivoimaloiden sekä 

niihin liitettävien kaapeleiden ja huoltoteiden rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat lähinnä raken-

nustöihin liittyvä liikenne ja melu. Myös alueella liikkuminen voi rajoittua rakentamisen aikana. 

 

Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset alkavat kunkin alueen valmistuttua ja jatkuvat tuu-

livoimaloiden käyttöiän ajan. Tuulivoimalan perustuksen ja tornin arvioitu käyttöikä on noin 30 

vuotta. Voimalan koneiston arvioitu käyttöikä on 20 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikää voidaan 

kuitenkin pidentää riittävällä huollolla ja osien vaihdolla. toisena ja todennäköisenä vaihtoehtona 

on jatkaa tuulivoimatuotantoa uusituilla tuulivoimaloilla.  

 

Toiminnan päättyminen 

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä vaikutuksia syntyy rakenteiden käytöstä poiston yhtey-

dessä. Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Kokonaisuudes-

saan lähes 80–96 % prosenttia tuulivoimaloissa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättä-

mään. Myös kierrätykseen kelpaamattomien materiaalien energiasisältö pystytään nykyisin hyö-

dyntämään polttamalla ne korkeita lämpötiloja käyttävissä jätteidenpolttolaitoksessa. 

 

Perustusten päälle voidaan rakentaa uusi, perustusten ominaisuuksiin sopiva voimalaitos. Perus-

tukset voidaan myös purkaa käytön päätyttyä. Jätemäärät tuulivoimapuiston elinkaaren aikana ar-

vioidaan tarkemmin YVA-selostuksen arviointiosiossa.  

7.3 Merkittävyyden arviointi 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertailtiin hankkeen toteuttamisen (VE1-VE2) ja hankkeen to-

teuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Vertailu tapahtui käy-

tettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkennetun tiedon perusteella. 

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen 

suuri tai erittäin suuri. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minkä perus-

teella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri. 

 

Tässä YVA-selostuksessa käytetyt vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden kriteerit 

on esitetty liitteessä 2.  

 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella (Kuva 7-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaiku-

tuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vä-

häisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 
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Kuva 7-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten 

suunnan ja merkittävyyden suhteen ( 

Kuva 7-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 
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Kuva 7-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

Muutoksen suuruus 
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8. MAA- JA KALLIOPERÄ 

8.1 Arvioinnin päätulokset 

 
 

8.2 Vaikutusmekanismi 

Vaikutukset maa- ja kallioperään syntyvät pääasiassa tuulivoimaloiden perustusten, huoltotiestön 

sekä sähkönsiirtorakenteiden rakentamisvaiheessa. Vaikutuksia syntyy maan muokkauksen ja ta-

sauksen, kallioperän louhinnan ja mahdollisen maaperän massanvaihdon yhteydessä. Hankkeen 

maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat tuulivoimaloiden perustamis- ja nostoalueille sekä uusille 

tai parannettaville tieyhteyksille. Maa- ja kallioperään tehtävät muutokset ovat luonteeltaan pysy-

viä, mutta suhteessa pienialaisia. Hankkeen toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta 

massatasapainoon, jolloin poistettavat maa-ainekset pyritään hyödyntämään hankealueella ja alu-

eelle tuotavien uusien maa-ainesten määrä olisi mahdollisimman vähäinen. 

 

Rakentamisen jälkeen toiminnan aikana tuulivoima-alueella ei synny uusia vaikutuksia maa- tai 

kallioperään. 

 

Tuulivoimapuiston toiminnan loppuessa tuulivoimalat ja muut rakenteet puretaan ja alue maise-

moidaan. Purkamisvaiheen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat rakentamisvaiheen kaltaiset, tai 

rakentamisvaihetta pienemmät, riippuen siitä puretaanko voimaloiden perustukset. Alueet maise-

moidaan, mutta muutokset kallioperään ovat pysyviä. Alueen tiestö tulee jäämään paikoilleen toi-

minnan loppumisen jälkeenkin. 

 

Voimaloiden rakenteissa ei käytetä materiaaleja, jotka aiheuttaisivat haitta-aineiden päätymistä 

maaperään. Rakentamisen ja toiminnan aikana hankealueella käsitellään pieniä määriä polttoaineita 

ja öljyjä, joten hankkeen toteutumiseen liittyy vähäinen maaperän pilaantumisriski, jos poikkeusti-

lanteessa kemikaaleja tai öljyjä pääsee maaperään. 

8.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Maa- ja kal-

lioperävaikutukset arvioitiin tuulivoimapuiston suunnitelmien ja alueelta olemassa olevan maape-

rätiedon perusteella. Hankkeen maaperään kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin pääosin kart-

tatarkastelun perusteella. 

 

Arvioinnin päätulokset 

Alueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus keskisuureksi kielteiseksi 

(VE1) tai pieneksi kielteiseksi (VE2). Molempien toteutusvaihtoehtojen (VE1 ja VE2) vaiku-

tukset maa- ja kallioperään arvioitiin vähäisiksi kielteisiksi. Vaikutuksia voidaan lieventää 

huomioimalla maaperäolosuhteet teiden ja voimaloiden sijoittelussa, valitsemalla kunkin voi-

malan alueelle parhaiten soveltuva perustustapa sekä minimoimalla muualta tuotavien maa-

ainesten tarve ja kuljetusmatkat. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta maa- ja kallioperän nykytilaan. Vaihtoehto 

SVE2 aiheuttaa vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. 
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Vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioitiin suhteessa tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen olosuhtei-

siin. Arvioinnissa otettiin huomioon esimerkiksi poistettavan maa- ja kallioperän määrä ja sen vai-

kutukset sekä mahdolliset maa-ainesten varastointipaikat ja kuljetusreitit. Vaikutusten arvioinnissa 

huomioitiin myös tuulivoimaloiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mah-

dolliset vaikutukset maaperään. Sähkönsiirron osalta huomioitiin maakaapelin rakentamisen vaiku-

tukset maaperään. 

 

Lisäksi arvioitiin yleispiirteisesti mahdollisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja esiintymi-

sen vaikutukset sijoitussuunnitelmiin ja maanrakennukseen liittyen. 

8.4 Nykytila ja kehitys 

8.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa. Korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen pohjoisosaan Var-

savaaralle ja eteläosaan Heiluanmäelle. Hankealueen maalaji on pääasiassa sekalajitteista maalajia, 

jonka päälajitetta ei ole määritetty. Hankealueella sijaitsee myös neljä erikokoista kalliomaa-alu-

etta, joilla maapeitteen paksuus on alle 1 m ja maalaji on yleensä moreenia. Lisäksi hankealueen 

etelä- ja pohjoisosissa on pieniä karkearakeisen maalajin alueita sekä eteläosiin hienojakoisen maa-

lajin alue. Hankealueen maaperä on esitetty kuvassa (Kuva 8-1). Hankealueella ei sijaitse arvok-

kaita geologisia muodostumia, mutta noin 400 metriä hankealueelta lounaaseen sijaitsee Kaletto-

manlammenkankaan tuulikerrostuma (ks. Kuva 14-1). 
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Kuva 8-1. Hankealueen maaperä. 

 

Hankealueen kallioperä on pääasiassa kvartsiittia ja biotiittiparaliusketta. Hankealueella on lounas-

koillinen suunnassa diabaasijuonia, mustaliuskealueita, gabroa sekä aivan pohjoisosissa raitaisia 

rautakiviä (Kuva 8-2). Hankealueella ei ole merkittäviä ruhjevyöhykkeitä, mutta alueen itäosassa 

kulkee pohjois-eteläsuuntainen siirrosvyöhyke. 
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Kuva 8-2. Hankealueen kallioperä. 

 

Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston (2021) perusteella alueella ei ole happamia sulfaattimaita, 

mutta myös mustaliuskealueella voi maaperässä esiintyä poikkeuksellisia rikkipitoisuuksia, jotka 

hapettuessaan voivat aiheuttaa happamoittavaa rikkihappoa. 
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8.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

SVE1 sisältyy hankealueen kuvaukseen. Sähkönsiirtoreitin vaihtoehdon SVE2 linjaus kulkee lähes 

koko matkalta sekalajitteisen maalajin alueella. Linjaus ylittää kaksi kalliomaa-aluetta (maapeitteen 

paksuus on alle 1 m, yleensä moreenia) ja ylittää tai sivuaa kahta paksun turvepeitteen (turveker-

roksen paksuus yli 0,6 m) aluetta. Linjauksen kallioperä on vaihteleva ja linjaus ylittää myös mus-

taliuskealueita. 

8.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys  

Alueen maa- ja kallioperän herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Hankealueella ei ole erityisiä kallio- 

tai maaperämuodostumia tai laaja-alaisia kalliopaljastumia. Aluetta ei ole luokiteltu geologisesti 

arvokkaaksi. Alueen maaperä on osittain luonnontilainen, mutta alueella on myös jo rakennettuja 

(metsä)teitä sekä ojitettuja alueita. 

 

Sähkönsiirtoreitin herkkyys on arvioitu vastaavaksi kuin hankealueen.  

8.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

8.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin ei aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 viisi tuulivoimalaa sijoittuu kalliomaan (maapeitteen paksuus alle 1 m, yleensä 

moreenia) alueelle, 12 sekalajitteisen maalajin alueelle ja neljä sekalajitteisen maalajin ja turve-

kerroksen välimaastoon. Suurin osa uusista tai parannettavista tielinjoista sijoittuu sekalajitteisen 

maalajin alueelle, mutta osa ylittää paksujen turvekerrosten alueita. Tielinjoissa hyödynnetään pää-

asiassa jo olemassa olevia teitä ja uudet rakennettavat tiet ovat lyhyitä pistoja lukuun ottamatta 

Heiluanmäen voimaloiden huoltoteitä. 

 

Voimaloiden sekä huoltoteiden rakentamisesta syntyy pysyviä muutoksia alueen maa- ja kalliope-

rään. Vaikutukset ovat kuitenkin paikallisia ja hankealueen kokoon suhteessa pieniä. Suurimmat 

vaikutukset syntyvät voimaloiden perustusten rakentamisesta. Osa voimaloista sijoittuu turveker-

rosten alueelle tai niiden läheisyyteen, jolloin perustaminen voi vaatia massanvaihdon maaperän 

riittävän kantavuuden varmistamiseksi. Kalliomaan tai muilla ohuen irtomaakerroksen alueilla jou-

dutaan louhimaan kalliota perustusten varauksia varten. Huoltoteiden ja nostoalueiden alueella 

kaivu- ja louhintatarve on vähäisempi kuin voimaloiden perustusten alueella. Sisäisen sähkönsiirron 

maakaapelointi toteutetaan pääasiassa huoltoteiden läheisyyteen, jolloin kaapelointi ei merkittä-

västi lisää vaikutuksia maaperään. 

 

Hankkeessa pyritään massatasapainoon eli alueelta irrotettavat maa- ja kiviainekset hyötykäyte-

tään alueen rakennustöissä. Myös mahdollisesti poistettavat turpeet on mahdollista hyödyntää alu-

eella, esimerkiksi voimaloiden nostoalueiden rakentamisvaiheen jälkeisessä maisemoinnissa. To-

dennäköisesti alueelle on tarpeen tuoda uusia rakennuskelpoisia maa-aineksia alueen ulkopuolelta, 

mikä aiheuttaa välillisiä vaikutuksia maaperään myös alueen ulkopuolelle. Uudet maa-ainekset tuo-

tetaan lähialueen maa-aineksenottopaikoilta, joilla on voimassa oleva lupa maa-aineksenottoon. 
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Rakentamisvaiheessa työkoneet ja lisääntynyt muu raskasliikenne aiheuttavat pienen riskin vahin-

kotilanteissa polttoaineen ja öljyjen pääsemiseen maaperään. Käsiteltävät polttoainemäärät ovat 

pieniä, eikä riski ei ole suurempi kuin muussa maanrakentamisessa. 

 

Rakennusvaiheen jälkeen toimintavaiheessa normaalitilanteessa hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia 

maa- tai kallioperään. Purkamisvaiheessa vaikutukset maa- ja kallioperään ovat samankaltaisia 

kuin rakentamisvaiheessa, mutta pienempiä, mikäli voimaloiden perustuksia ei pureta. 

 

Muutoksen suuruus vaihtoehdossa VE1 maa- ja kallioperässä arvioidaan keskisuureksi kiel-

teiseksi. Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset ovat pysyviä, mutta paikallisia ja melko 

pienialaisia. Käsiteltävä massamäärä on kuitenkin melko suuri ja osa voimaloista ja uusista tai pa-

rannettavista tielinjoista sijoittuu turvealueille tai niiden lähistölle, jolloin rakentaminen voi vaatia 

massanvaihtoja. Massanvaihdot vaativat myös uusien rakennettavuudeltaan parempien maa-aines-

ten tuomista muualta, vaikka louhittavat ja kaivettavat kallio- ja maa-ainekset hyödynnetäänkin 

hankealueella. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdossa VE2 Varsavaaran alueelle rakennettavat tuulivoimalat sijoittuvat Varsavaaran ko-

houman ympäristöön sekalajitteisen maalajin (5 kpl) ja kalliomaan (2 kpl) alueille. Tielinjaukset 

sijoittuvat sekalajitteisen maalajin sekä pieniltä osin kalliomaan alueelle. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset maa- ja kallioperään ovat samat kuin vaihtoehdon VE1, mutta pie-

nemmät voimaloiden pienemmän lukumäärän vuoksi. Vaikutukset ovat pysyviä, mutta ne tulevat 

pienemmälle alueelle kuin vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE2 voimalat sijoittuvat karttatarkas-

telun perusteella kantavuuden kannalta paremmalle maaperälle (ei turvekerroksia) kuin vaihtoeh-

dossa VE1, mikä vähentää massanvaihtojen ja siten muualta tuotavan rakennuskelpoisen maa-

aineksen tarvetta. Kuitenkin myös vaihtoehdossa VE2 joudutaan todennäköisesti louhimaan kallio-

perää. 

 

Vaihtoehdon pienempi maanmuokkaustöiden ja perustusten määrä pienentää myös purkamisvai-

heen vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

 

Muutoksen suuruus vaihtoehdossa VE2 maa- ja kallioperässä arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 

Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset ovat pysyviä, mutta paikallisia ja melko pienialaisia. 

Käsiteltävä massamäärä ei ole poikkeuksellisen suuri ja maaperäkartan karttatarkastelun perus-

teella tarvittavat massanvaihdot ovat todennäköisesti tässä vaihtoehdossa pienempiä kuin vaihto-

ehdossa VE1. Louhittavat ja kaivettavat kallio- ja maa-ainekset hyödynnetään hankealueella. 

8.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Ei lisää hankkeen vaikutuksia maa- tai kallioperään. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 voimalinjan linjaus kulkee pääosin sekalajitteisen maalajin alu-

eella, mutta muutamissa kohdin linjaus ylittää kalliomaan ja turvekerrosten alueita. Uuden linjan 

pylväiden perustusten rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia maaperään, mutta vaikutukset ovat pie-

niä ja hyvin paikallisia, koska pylväiden perustusten pinta-ala on pieni. Muutos arvioidaan pieneksi 

kielteiseksi. 
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On huomioitava, että suunnitellun voimalinjan alueella on kallioperässä paikoitellen mustaliusketta, 

mikä voi tarkoittaa myös lähialueen moreenin olevan rikkipitoista ja mahdollisesti potentiaalisesti 

hapanta sulfaattimaata (Ympäristöministeriö, 2022). 

8.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus vaihtoehdossa VE1 kielteiseksi 

keskisuureksi ja vaihtoehdossa VE2 kielteiseksi pieneksi. Näin ollen vaikutusten merkittävyys mo-

lemmille toteuttamisvaihtoehdoille (VE1 ja VE2) arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 ei aiheudu muutosta alueen nykytilaan. Vaihtoehdossa SVE2 

syntyy pieniä vaikutuksia maaperään uuden voimalinjan pylväiden perustusten kaivutöiden aikana. 

Vaikutusten merkittävyys arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi. 

 
 

Taulukko 8-1. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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8.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään voidaan vähentää valitsemalla tuulivoimaloiden perus-

tamistapa parhaiten kunkin voimalan maaperään ja alueen olosuhteisiin sopivaksi, jolloin perustus-

ten rakentaminen vaatii mahdollisimman vähän maa- ja kallioperän muokkausta. Voimaloiden pai-

kat tulisi valita pohjatutkimusten perusteella niin, että kantamattomia maamassoja (esimerkiksi 

turve) tarvitsee kaivaa ylös ja vaihtaa mahdollisimman vähän. Ylöskaivettava maa-aines ja louhit-

tava kiviaines hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla hankkeen rakentamisessa, jotta muu-

alta tuotavan maa-aineksen määrä olisi mahdollisimman pieni. Poistettavat turvekerrokset ja muut 

rakentamiseen kelpaamattomat maa-ainekset käytetään alueen maisemoinnissa. Tielinjauksissa 

tulee hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa tieverkostoa.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 tulee rakentamisessa huomioida linjauksen mustaliuskealueet. 

Näillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä kaivettavat maa-ainekset saattavat sisältää 

mustaliuskeperäistä rikkiä, joka voi hapettuessaan aiheuttaa happamoitumista. Mustaliuskeperäi-

sen rikin hapontuottopotentiaali on kuitenkin yleensä matala. Mikäli alueella on tarpeen kaivaa poh-

javedenpinnan alapuolelle, tulisi tällaiset hapettumattomat maat sijoittaa mahdollisuuksien mukaan 

takaisin kaivantoon pohjavedenpinnan alapuolelle ja peittää hapettumisen estämiseksi. Kallioperän 

Muutoksen suuruus 
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(mustaliuskeen) louhimista alueella tulisi välttää esimerkiksi pylväiden sijoittelun suunnittelulla. 

(Ympäristöministeriö, 2022) 

 

Maaperän pilaantumisen riskiä vähennetään työkoneiden, polttoaineiden ja muiden kemikaalien 

huolellisella käsittelyllä. Työkoneet tulee tankata tiivispohjaisella alustalla ja alueella tilapäisesti 

rakentamisen aikana säilytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai varustettu 

säiliön tilavuutta vastaavalla altaalla. Alueen rakentamisessa käytettävien maa-ainesten tulee olla 

pilaantumattomia. 

8.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Rakentamisessa käytettävän, muualta tuotavan murskeen ja maa-ainesten määrän arviointiin liit-

tyy vielä epävarmuuksia, eikä tuulivoimaloiden perustustapaa ole valittu. Maa- ja kallioperän vai-

kutusten arviointiin ei arvioida liittyvän johtopäätöksiin vaikuttavia merkittäviä epävarmuusteki-

jöitä. 
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9. POHJAVEDET 

9.1 Arvioinnin päätulokset 

 
 

9.2 Vaikutusmekanismi 

Merkittävimmät vaikutukset pohjaveteen syntyvät tuulivoimaloiden perustusten, huoltotiestön sekä 

sähkönsiirtorakenteiden rakentamisvaiheessa. Vaikutuksia syntyy maan muokkauksen ja tasauk-

sen, kallioperän louhinnan ja mahdollisen maaperän massanvaihdon yhteydessä, mikäli maanra-

kennustöitä tehdään pohjavedenpinnan alapuolella. Maankaivu voi aiheuttaa muutoksia pohjaveden 

muodostumisolosuhteissa, laadussa tai virtaussuunnissa. Puuston ja pintahumuksen poisto voi li-

sätä veden imeytymistä maaperään, kun taas tiiviit rakenteet vähentävät imeytymistä. Maan tasoi-

tus voi ohentaa pohjavettä suojaavia maakerroksia ja siten vähentää imeytyvän veden luontaista 

puhdistumista sekä tehdä pohjavedestä alttiimpaa pilaantumiselle. Maankaivu pohjavedenpinnan 

alapuolella voi aiheuttaa pohjaveden samentumista sekä rauta- ja mangaanipitoisuuden kasvua. 

Kallion louhinnassa mahdollisesti käytettävistä räjähteistä voi myös päätyä typpiyhdisteitä pohja-

veteen. Kaivantojen rakentamisenaikainen kuivatus muuttaa hetkellisesti pohjaveden määrää ja 

mahdollisesti virtausta, sekä voi vaikuttaa heikentävästi pohjaveden laatuun. 

 

Rakentamisessa käytettävien koneiden polttoaineet ja öljyt aiheuttavat riskin onnettomuustilan-

teessa pohjaveden laadulle, mikäli polttoainetta tai muita kemikaaleja pääsee vuotamaan maape-

rään. Myös osien kuljetuksen maanteitse nostavat riskiä haitta-aineiden pääsylle maaperään on-

nettomuustilanteessa.  

 

Rakentamisenaikaiset vaikutukset pohjavesiin ovat ohimeneviä ja rajoittuvat suurimpien maan-

muokkaustöiden aikaan. Vaikutukset ovat pääosin paikallisia, riippuen alueen hydrologisista olo-

suhteista. 

 

Rakentamisen jälkeen toiminnan aikana tuulivoima-alueella ei synny normaalitilanteessa synny vai-

kutuksia pohjaveteen. Voimaloiden perustuksissa käytettävä betoni ei aiheuta riskiä pohjaveden 

laadulle, vaan betonia käytetään yleisesti monissa vesihuoltoon liittyvissä rakenteissa. Betonista 

voi liueta ajan kuluessa kalsiumyhdisteitä, jotka eivät ole vaarallisia terveydelle tai ympäristölle. 

Kalsiumyhdisteet saattavat paikallisesti nostaa veden pH-arvoa. 

 

Tuulivoimaloissa on voimalatyypistä riippuen voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä sekä mahdollisesti jään-

estoaineita. Tarvittavat määrät ja aineet riippuvat voimalan tekniikasta. Mikäli öljyjä tai muuta ke-

mikaalia pääsee vuotamaan maaperään, aiheuttaa se riskin maaperän tai pohjaveden pilaantumi-

selle. Riskit ovat hyvin hallittavissa teknisillä ratkaisuilla. 

Arvioinnin päätulokset 

Alueella tai sen läheisyydessä on vedenottoon soveltuvia tai tärkeitä pohjavesialueita. Alueen 

herkkyys arvioitiin suureksi ja muutoksen suuruus pieneksi kielteiseksi. Molempien toteutus-

vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) vaikutukset pohjaveteen arvioitiin kohtalaisiksi kielteisiksi. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta pohjaveden nykytilaan. Vaihtoehto SVE2 

aiheuttaa vähäisiä kielteisiä vaikutuksia, mikäli pohjavedenpinta on korkealla ja perustukset 

joudutaan kaivamaan pohjavedenpinnan alapuolelle. 
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Tuulivoimapuiston toiminnan loppuessa tuulivoimalat ja muut rakenteet puretaan ja alue maise-

moidaan. Purkamisvaiheen vaikutukset pohjaveteen ovat rakentamisvaiheen kaltaiset, tai rakenta-

misvaihetta pienemmät, riippuen siitä puretaanko voimaloiden perustukset. Purkamisvaiheen vai-

kutukset ovat paikallisia ja ohimeneviä. 

9.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja sen lähiympäristön sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen luokitellut pohjave-

sialueet selvitettiin olemassa olevaan paikkatieto- ja muuhun aineistoon pohjautuen. Pohjavesialu-

eita tarkasteltiin karttatarkastelun ja muun olemassa olevan selvitysaineiston perusteella. 

 

Hankkeen pohjavesivaikutukset ajoittuvat lähinnä tuulivoimapuiston rakentamisaikaan. Vaikutus-

ten arvioinnissa otettiin huomioon tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron rakenteiden perustustekniikka 

ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään ja sitä kautta pohjave-

teen. Arvioinnissa huomioitiin myös hankkeen rakentamisen kuivatusvaikutus ja kuivatustoimien 

vaikutukset pohjavesiin sekä happamien valuntojen syntyyn alueilla, joilla happamien sulfaattimai-

den esiintyminen on olemassa olevaan aineistoon pohjautuen mahdollista. 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset pohjavesiin (laatu ja määrä) arvioitiin tuulivoimapuiston suunnitel-

mien, ympäristöhallinnon aineistojen, karttatarkastelun perusteella. 

9.4 Nykytila ja kehitys 

9.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Kylmäpuronharjun muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuva 

pohjavesialue (luokka 2E, 1157803), jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 

riippuvainen. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 1,7 km2. Muodostuvan pohjaveden määräksi arvi-

oidaan laskennallisesti 300 m3/d, mutta antoisuus lienee todellisesti vähäisempi eikä harjun kapean 

ytimen hydraulisesta yhteydestä koko harjun matkalta ole tietoa. Muodostuma on tyypiltään anti-

kliininen eli vettä ympäristöön purkava, mutta todennäköisesti osa Varsavaaran valumavesistä 

imeytyy harjuun. Harjun maa-aines on hyvin vettä johtavaa, joten sen voidaan katsoa soveltuvan 

pienimuotoiseen vedenhankintaan. Antoisuuspumppausten yhteydessä otetuissa vesinäytteissä on 

ollut korkea rautapitoisuus ja hapan pH. Vuoden 2017 kesällä tehdyn kartoituksen perusteella Kyl-

mäpuron eteläpuoleisella suolla sijaitsee lähde, josta valuu pohjavettä soisen vyöhykkeen läpi Kyl-

mäpuroon. Lisäksi Kylmäpuronharjun pohjoisosissa on useita pohjavesipurkaumia, joiden vesi ke-

rääntyy luonnontilaisiin puroihin ja metsäojiin. Kylmäpuron varrella on paljon pohjavesiriippuvaista 

kasvilajistoa (LIITE/Kuulutus KAIELY 576/2017). 

 

Lehtoharjun vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1, 1157802) sijaitsee osittain 

hankealueen lounaisosassa. Sen kokonaispinta-ala on noin 6,5 km2 ja arvioitu antoisuus on 4100 

m3/d. Lehtoharju on harjumuodostuma, jolla on selväpiirteinen ydinosa ja reuna-alueilla heikommin 

vettä johtavia, hienojakoisempia kerrostumia. Alueelle on tehty useita tutkimuksia ja koepump-

pauksissa muodostuman vedenlaatu on ollut hyvää. Harju on antikliininen eli ympäristöön vettä 

purkava, eivätkä Karjomäeltä tai Heiluanmäeltä valuvat vedet todennäköisesti merkittävästi vaikuta 

pohjavesialueen veden määrään tai laatuun reuna-alueen huonommin vettä johtavien kerrosten 

sekä Kotijoen ja Siltajoen takia. 

 

Hankealueen eteläpuolella sijaitsee Uuranmäen muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesi-

alue (luokka 2, 1157805) ja itäpuolella Torvenkankaan (luokka 2E, 1157804) muuhun vedenhan-
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kintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suo-

raan riippuvainen. Kaikki hankealueen ja sen lähiympäristön pohjavesialueet on esitetty kartalla 

Kuva 9-1.  

 

 
Kuva 9-1. Pohjavesialueet hankealueella ja sen läheisyydessä. 

9.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Sähkönsiirtoreitin SVE1 kuvaus sisältyy hankealueen kuvaukseen. 

 

Sähkönsiirtoreitin vaihtoehdon SVE2 linjaus ei kulje pohjavesialueiden lävitse. Linjaus sivuaa Tor-

venkankaan (1157804, 2E) pohjavesialueen pohjoisreunaa. 

9.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys  

Alueen pohjaveden herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. Hankealueella on pienimuotiseen veden-

hankintaan soveltuva 2E-luokan pohjavesialue Kylmäpuronharju, jonka vedenlaatu ei kaikilta osin 

ole täyttänyt talousveden laatusuosituksia, eikä alueella ole vedenottamoa. Hankealueen eteläreu-

nassa on vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu Lehtoharju, jolla ei ole tällä hetkellä toimivaa 

vedenottamoa (Kainuun ELY-keskus, 2020).  

 

Sähkönsiirtoreitin herkkyys on arvioitu vastaavaksi kuin hankealueen.  
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9.5 Vaikutukset pohjavesiin 

9.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin ei aiheudu vaikutuksia pohjavesiin. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdon VE1 voimalat sijoittuvat pääasiassa sekalajitteisen maalajin (moreeni) alueelle Varsa-

vaaralle, Karjomäelle ja Heiluanmäelle sekä Mutajoensuota ympäröiville moreenialueille. Vaihtoeh-

dossa kaksi voimalaa (T2 ja T3) sijoitetaan Kylmäpuronharjun pohjavesialueen aluerajan läheisyy-

teen lähimmillään noin 200 metrin etäisyydelle rajasta. Lehtoharjua lähin tuulivoimala (T20) on 

pohjavesialueen rajasta noin 600 metrin etäisyydellä. 

 

Karttatarkastelun perusteella irtomaapeite on osalla voimala-alueista todennäköisesti ohut, joten 

maaperän pohjavesikerros on ohut ja epäyhtenäinen tai varsinaista vedellä kyllästynyttä pohjave-

sikerrosta ei ole (kalliomaat). Kaivu- ja louhintatyöt voivat paikallisesti ja hetkellisesti aiheuttaa 

pohjaveden samentumista ja rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousua, mutta muutokset ovat tila-

päisiä. Tuulivoimalat on sijoitettu muuta ympäristöä korkeammille kohoumille tai mäkien (Varsa-

vaara, Karjomäki, Heiluanmäki) rinteille, joten voimaloiden perustusten kaivu- ja louhintatöillä ei 

ole merkittävää vaikutusta alueen virtaussuuntiin. Kaivantojen kuivatuksella voi olla vähäisiä pai-

kallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun, määrään tai virtaukseen kuivatuksen aikana. Voimaloiden 

betoniperustukset estävät sadeveden imeytymisen, mutta peittyvä pinta-ala on suhteessa alueen 

kokoon pieni, joten sillä ole merkittävää merkitystä muodostuvan pohjaveden määrään. 

 

Teiden ja nostoalueiden rakentamisessa maaperää tarvitsee kaivaa vähemmän, joten teiden ja nos-

toalueiden rakentaminen synnyttää perustusten rakentamista pienempiä vaikutuksia pohjaveteen. 

Osa tielinjauksista kulkee turvealueiden läpi, jossa voidaan joutua tekemään massanvaihtoja poh-

javedenpinnan alapuolelle, mistä voi aiheutua tilapäisiä ja paikallisia vaikutuksia pohjaveden laa-

tuun. Nostoalueet ja tiet ovat sorapintaisia, mikä ei estä sadeveden imeytymistä maaperään, ei-

vätkä ne siten vaikuta pohjaveden muodostumismäärään. 

 

Vaihtoehdossa VE1 kaksi voimalaa (T2 ja T3) sijoittuvat Kylmäpuronharjun pohjavesialueen rajan 

läheisyyteen noin 200 metrin etäisyydelle pohjavesialueen eteläosan rajasta. Lisäksi Varsavaaran 

laelle sijoitettu voimala (T1) on noin 400 metrin etäisyydellä pohjavesialueen länsiosan aluerajasta. 

Voimala T1 sijoittuu kalliomaan (maapeitteen paksuus on alle 1 m) alueelle, joten alueella ei ole 

merkittävää pohjavesikerrosta. Kallion louhinta voi paikallisesti ja tilapäisesti vaikuttaa alueella 

mahdollisesti esiintyvän kalliopohjaveden laatuun, jos louhinta ulotetaan kalliopohjaveden pinnan 

alapuolelle. Voimaloiden T2 ja T3 läheisyydessä harju on kapea, eikä sen ydinosan hydraulisesta 

yhtenäisyydestä ole tietoa. Voimaloiden perustusten rakentaminen voi aiheuttaa paikallisia ja tila-

päisiä muutoksia pohjaveden laatuun, mutta voimaloiden ja pohjavesialueen varsinaisen muodos-

tumisalueen välissä on ojitettuja, kosteampia alueita, joten vaikutuksia pohjavesimuodostuman ve-

denlaatuun ei arvioida syntyvän. 

 

Lehtoharjua lähin tuulivoimala (T20) on pohjavesialueen rajasta noin 600 metrin etäisyydellä Hei-

luanmäen länsirinteellä. Voimalan ja pohjavesialueen välissä virtaa Kotijoki, Siltajoki sekä Ruoko-

senlammesta alkunsa saava puro, minkä lisäksi pohjavesialueen reuna-alueiden on tutkimuksissa 

todettu olevan huonommin vettä johtavia ja hienoainespitoisia, joten voimalasta tai tielinjauksista 

ei aiheudu pohjavesivaikutuksia Lehtoharjun pohjavesialueelle. Karjomäelle suunnitellut voimalat 

ja tielinjaukset sijaitsevat pohjavesialueeseen nähden mäen toisella rinteellä, josta Karjomäellä 
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muodostuva pohjavesi purkautuu todennäköisesti Karjomäen koillispuolen suoalueelle, joten näil-

läkään voimaloilla ei ole vaikutuksia Lehtoharjun pohjavesialueeseen. 

 

Muutoksen suuruus pohjavedessä arvioidaan vaihtoehdossa VE1 pieneksi kielteiseksi. Pohjave-

teen vaihtoehdossa kohdistuvat vaikutukset ovat tilapäisiä ja melko paikallisia, eikä niillä normaa-

litilanteessa arvioida olevan vaikutusta alueen pohjaveden käyttöön. Voimaloilla ja tielinjauksilla ei 

arvioida olevan vaikutuksia hankealueen tai lähialueiden luokiteltuihin pohjavesialueisiin tai yhteis-

kunnan vedenottoon. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdossa VE2 tuulivoimalat sijoittuvat Varsavaaran kohouman ympäristöön. Yksi voimala (T2) 

sijoittuu Kylmäpuronharjun pohjavesialueen läheisyyteen noin 200 metrin etäisyydelle pohjavesi-

alueen rajasta. Lehtoharjun pohjavesialueen lähelle ei sijoitu tässä vaihtoehdossa voimaloita. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset pohjaveteen ovat samankaltaiset kuin vaihtoehdossa VE1. Tuulivoi-

maloita rakennetaan vähemmän ja vain hankealueen pohjoisosaan, joten rakennusaikana mahdol-

liset paikalliset ja tilapäiset vaikutukset pohjaveteen ovat pienempiä ja rajoittuvat pienemmälle 

alueelle. Vaihtoehdossa VE2 tarvitaan vähemmän raskasta kalustoa ja erikoiskuljetuksia, joten näi-

den aiheuttamat riskit pohjaveden laadulle ovat pienemmät. 

 

Vaihtoehdossa Kylmäpuronharjun pohjavesialueen läheisyyteen rakennetaan vain yksi voimala 

(T2). Jo vaihtoehdon VE1 osalta arvioitiin, ettei hankkeesta aiheudu vaikutuksia pohjavesialuee-

seen, joten vaihtoehdoissa ei tältä osin ole eroa keskenään. Vaihtoehdossa VE2 ei rakenneta lain-

kaan voimaloita tai tielinjoja Heiluanmäelle Lehtoharjun pohjavesialueen läheisyyteen, mutta vaih-

toehdossa VE1 ei havaittu vaikutuksia ko. pohjavesialueelle, joten vaihtoehdoissa ei tältä osin ole 

eroa keskenään. 

 

Muutoksen suuruus pohjavedessä arvioidaan vaihtoehdossa VE1 pieneksi kielteiseksi. Pohjave-

teen vaihtoehdossa kohdistuvat vaikutukset ovat tilapäisiä ja melko paikallisia, eikä niillä normaa-

litilanteessa arvioida olevan vaikutusta alueen pohjaveden käyttöön. Voimaloilla ja tielinjauksilla ei 

arvioida olevan vaikutuksia hankealueen tai lähialueiden luokiteltuihin pohjavesialueisiin tai yhteis-

kunnan vedenottoon. 

9.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Ei lisää hankkeen vaikutuksia pohjaveteen. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 linjaus ei kulje luokiteltujen pohjavesialueiden läpi, mutta kulkee 

Torvenkankaan (2E-luokka) pohjavesialueen rajauksen läheisyydessä. Pohjavesivaikutuksia vai 

syntyä pylväiden perustusten kaivutöiden yhteydessä, mikäli pohjavedenpinta alueella on korkealla 

ja perustukset kaivetaan pohjavedenpinnan alapuolelle. Vaikutukset ovat kuitenkin rakentamisen 

aikaisia, tilapäisiä ja hyvin pienialaisia. Vaikutusten suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 
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9.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen herkkyys arvioitiin suureksi ja muutoksen suuruus molemmissa vaihtoehdoissa pie-

neksi kielteiseksi. Näin ollen vaikutusten merkittävyys molemmille toteuttamisvaihtoehdoille (VE1 

ja VE2) arvioitiin kohtalaiseksi kielteiseksi. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 ei aiheudu muutosta alueen nykytilaan. Vaihtoehdossa SVE2 

syntyy pieniä vaikutuksia pohjaveteen uuden voimalinjan pylväiden perustusten kaivutöiden ai-

kana, mikäli alueen pohjavedenpinta on korkealla ja perustukset joudutaan kaivamaan pohjave-

denpinnan alapuolelle. Vaikutusten merkittävyys arvioitiin kohtalaiseksi kielteiseksi. 

 
Taulukko 9-1. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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9.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Kaivantoja kuivatetaan rakentamisen aikana vain tarpeen välttämättä niin vaatiessa. Alueen kuiva-

tukseen tehdään vain välttämättömät ojat. Silloin kuin mahdollista, teiden rakentaminen ja paran-

taminen tehdään tietä nostamalla kuin vaihtamalla kantamattomia massoja. Mikäli teiden raken-

nuksessa on tarvetta vaihtaa massoja pohjavedenpinnan alapuolelle, käytetään maa-aineksia, jotka 

eivät patoa pohjaveden virtausta. 

 

Pohjaveden pilaantumisen riskiä vähennetään työkoneiden, polttoaineiden ja muiden kemikaalien 

huolellisella käsittelyllä. Työkoneet tankataan tiivispohjaisella alustalla ja alueella tilapäisesti raken-

tamisen aikana säilytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai varustettu säiliön tilavuutta 

vastaavalla altaalla. Alueen rakentamisessa käytettään vain pilaantumattomia maa-aineksia. Poh-

javesialueiden läheisyyteen ei sijoiteta työmaan väliaikaista polttoainesäiliötä tai tankkauspistettä. 

 

Alueen tuulivoimaloissa on rakenteellisia ratkaisuja, jotka poikkeustilanteessa estävät öljyjen vuo-

tamisen maaperään ja sitä kautta päätymisen pohjaveteen. Öljyissä tulisi suosia kasvipohjaisia bio-

hajoavia öljyjä. 

 

Raskaan kaluston ja erikoiskuljetusten reitit suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että reitit 

eivät kulje 1-luokan pohjavesialueiden läpi. 

Muutoksen suuruus 
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9.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Alueen pohjavedestä ei ole käytettävissä laatu- tai pinnankorkeustietoja. Alueella esiintyvän kallio-

pohjaveden korkeudesta ei ole tietoa. Vaikutusten arviointi perustuu pääosin karttatarkasteluun. 

Pohjaveden vaikutusten arviointiin ei arvioida kuitenkaan liittyvän johtopäätöksiin vaikuttavia mer-

kittäviä epävarmuustekijöitä. 
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10. PINTAVEDET 

10.1 Arvioinnin päätulokset 

 

10.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa hankealueella tehtävät maanrakennustyöt voivat ai-

heuttaa vaikutuksia pintavesien laatuun ja sitä kautta vesieliöstöön. Rakentamistoimenpiteiden ai-

kana poistetaan pintamaata, mikä saattaa lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaines-

kuormitusta sekä turvemailla humus-, ravinne- ja rautakuormitusta. Hankealueelle on tarpeen ra-

kentaa uutta tietä ja ojia, joiden rakentamisella voi olla vähäisiä vaikutuksia alueen pintavesien 

kuormitukseen, hankealueen valuntaan ja vesitalouteen suotyyppien/ympäristöjen kuivumisen tai 

tulvimisen kautta. Jos alueella on happamia sulfaattimaita (mustaliuskealueet), voi kaivutöiden 

ulottuessa niihin saakka kulkeutua pintavesiin myös happamia valumavesiä, joissa saattaa olla kor-

keita metallipitoisuuksia. Käytettävästä kalustosta aiheutuu pieni riski öljypäästöihin liittyen. Ra-

kennustöiden yhteydessä muun muassa rummut ja muut valuntaa ohjaavat rakenteet suunnitellaan 

siten, että vaikutuksia nykytilaan verrattuna syntyy mahdollisimman vähän. Mahdolliset vaikutuk-

set rajoittuvat hankealueelle.  

 

Tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen 

pintavesiin synny. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä tie- ja nostoalueiden 

hulevesien muodossa. Uusissa ojissa voi esiintyä eroosiosta johtuvia kiintoaineen kuormituspiikkejä 

etenkin rankkasateilla, kunnes massat asettuvat.  

 

Purkamisvaiheessa vaikutukset pintavesiin ovat samankaltaisia kuin rakennusvaiheessa tai voi-

vat jäädä jopa vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi siitä, puretaanko voimaloiden perustuksia. Esi-

merkiksi happamista sulfaattimaista aiheutuvat vaikutukset ovat syntyneet jo rakentamisvai-

heessa, eikä lisävaikutuksia todennäköisesti synny, jos uusia sulfaattimaita ei paljasteta kaivamalla 

hapettomasta kerroksesta. Vaikutukset lievenevät ja loppuvat, kun alue on maisemoitu ja kasvit-

tunut.   

 

10.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviona. Hankealueen ja sen lä-

hiympäristön sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen vesistöt selvitettiin olemassa olevaan paik-

katieto- ja muuhun aineistoon pohjautuen.  

Arvioinnin päätulokset 

Pintavesien osalta alueen herkkyys arvioitiin suureksi hankealueella esiintyvien herkkien eliöla-

jien sekä luonnonravintolammikon vuoksi. Hankealueen itäosaan sijoittuu mustaliuskealue. 

Hankevaihtoehdon VE1 osalta vaikutukset arvioitiin kohtalaiseksi kielteisiksi. Vaihtoehdon 

VE2 vaikutus arvioitiin niin ikään kohtalaiseksi kielteisiksi, mutta ovat vähäisempiä VE1 vaih-

toehtoon verrattuna vähemmän rakentamistarpeen vuoksi.  

 

Sähkönsiirron osalta vaihtoehdon SVE1 ei arvioitu aiheuttavan muutosta pintavesien nyky-

tilaan. Vaihtoehdon SVE2 vaikutus pintavesiin arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi, mikäli toteu-

tuksessa joudutaan rankentamaan uudet pylväät ja kaatamaan puustoa.  
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Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin hankesuunnitelmassa esitetty tuulivoimaloiden ja sähkönsiir-

toreitin sijainti. Lisäksi otettiin huomioon rakenteiden perustustekniikka ja käytettävät materiaalit 

sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään ja sitä kautta vesistöihin. Arvioinnissa huomioitiin 

myös hankkeen rakentamisvaiheesta mahdollisesti aiheutuva kuivatus vaikutus. Hankealueella 

GTK:n aineiston mukaan (2021) esiintyy mustaliuskealueita, joten arvioinnissa huomioitiin myös 

mahdollisten happamien valuntojen synty. 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset pintavesien laatuun ja määrään arvioitiin tuulivoimapuiston suunni-

telmien, ympäristöhallinnon aineistojen ja hankealueelle tehdyn kasvillisuus- ja luontotyyppiselvi-

tyksen (liite 3) perusteella. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitettiin mahdollisiin luonnontilaisiin 

pienvesiin ja happamien sulfaattimaiden aiheuttamiin vesistövaikutuksiin. Samalla arvioitiin hank-

keen yleispiirteiset vaikutukset alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan vesipuite-

direktiivi sekä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat huomioiden. 

10.4 Nykytila ja kehitys 

10.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella (VHA4), Oulunjoen 

päävesistöalueella (59), välivaluma-alueilla 59.445 (Poikkijoen valuma-alue), 59.412 (Uurajärven-

Iijärven valuma-alue), 59.413 (Siltajoen valuma-alue) ja 59.414 (Kangasjärven valuma-alue). Han-

kealue on puustoista, alavilta alueiltaan ojitettua aluetta. Hankealueen keskiosassa sijaitsee 69 ha 

suuruinen Varsajärvi, jonka ekologista tilaa ei ole arvioitu, sillä se on luonnonravintolammikko. 

Varsajärvi on matala ja riippuvainen ympäröivän alueen vesitaloudesta, joten se on herkkä muu-

toksille. Varsajärven vedet johdetaan Varsajokeen, joka virtaa ekologiselta tilaltaan hyväksi luoki-

teltuun Kangasjärveen. Hankealueella sijaitsee myös jonkin verran lampia (Pieni-Poikkijärvi, Val-

keaislampi, Virkkunen, Ahvenlampi, Lehmilampi, Peiposenmeri, Tervalampi, Ruokosenlampi) ja jo-

kia (Kylmäpuro, Poikkijoki, Hietapuro, Lehmipuro, Ahvenjoki, Katajapuro, Hepopuro, Kahvelinpuro, 

Varsajoki, Mutajoki, Kotijoki ja Siltajoki), joiden ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Virtavesistä lähes 

kaikki mainitaan potentiaalisina vaellusvesistöinä taimenelle Oulujärveen laskevien vesistöjen sel-

vitysraportissa (Havumäki 2010). Hankealueen vesistöissä esiintyy uhanalaista jokihelmisimpuk-

kaa. 

 

Hankealueen pohjoisosassa pohjavesialueella on lähde. Hankealueen länsireunalla, hieman alueen 

halki kulkevan voimalinjan eteläpuolella on vesikuoppa. Hankealueen pohjoisosasta valumavedet 

laskevat Pieni-Uvaan, jonka ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Hankealueen keskiosasta valu-

mavedet laskevat Varsajärven ja Kangasjärven kautta Iijärven Luttulanlahteen, jonka ekologinen 

tila on niin ikään luokiteltu hyväksi. Hankealueen eteläosan länsipuolelta valumavedet laskevat Sil-

tajoen ja Väljänjoen kautta Uurajärveen. Uurajärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta sen 

läheiset ja alapuoliset vesimuodostumat on luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi. Hankealueen 

eteläosan itäpuolelta valumavedet laskevat Iijärvestä Uurajärveen laskevaan Kiehimänjokeen ja 

Uurajärven Uuranperälle. Näiden ekologinen tila arvioidaan ympäröivien vesimuodostumien luoki-

tuksen perusteella vähintäänkin hyväksi. Hankealueella sijaitsevista Metsälain 10 §:n mukaisista 

erityisen tärkeistä elinympäristöistä on kerrottu tarkemmin jäljempänä luvussa 11.4.1. Geologisen 

tutkimuskeskuksen (GTK) vuoden 2021 aineiston mukaan hankealueen itäosaan sijoittuu musta-

liuskealueita (Kuva 8-2). 
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Kuva 10-1. Valuma-alueet, vesistöt ja pintavesien ekologinen tila hankealueella ja sen läheisyydessä sekä sähkön-

siirtoreitti. 

Hankealueella ei ELY-keskuksen mukaan sijaitse tulvariskialueita. Ristijärven Iijärven alue on tul-

variskialue (Kuva 10-2) ja se sijoittuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle hankealueesta.  
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Kuva 10-2. Tulvariskialue hankealueen lähiympäristössä. 

 

10.4.2 Sähkönsiirtoreittien nykytila 

SVE1 sähkönsiirtoreitti sijoittuu hankealueen sisään, joten sen nykytilan kuvaus sisältyy pääpiir-

teittäin edellä esitettyyn. Sähköaseman pohjoispuolelle sijoittuu Ahvenjoki, jonka yli tai ali maa-

kaapeli tai ilmalinja vedetään.  

  

Sähkönsiirtolinjausvaihtoehdon SVE2 varrella sijaitsevia vesistöjä ovat Lehmilampi, Iipuro, Iilampi, 

Torvenjoki ja Sutelanjoki. Torvenjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi. Sutelanjoen 

veden ravinteisuus vaihtelee lievästi rehevästä rehevään. Happitilanne joessa vaihtelee välttävästä 

tyydyttävään, ja happamuus on välillä 6–7. Sutelanjoen sähkönjohtavuusarvot ovat alhaisia, väri 

tummaa (n. 175 Pt/l) ja rautapitoisuus vaihtelee 750–1250 µg/l. Sutelanjoessa esiintyy taimenta 

(Afry 2020).  

10.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys perustuu mm. pintavesien luokitukseen ja veden nykyiseen laatuun sekä 

mahdollisiin suojelullisiin arvoihin ja virkistyskäyttöarvoon. Liitteessä 2 on esitetty pintavesien ja 

kalaston herkkyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit. Pintavesien osalta alueen herkkyys arvioidaan 

suureksi. Hankealueella esiintyy runsaasti pienvesiä ja virtavesiä, jotka ovat sopivaa tai potentiaa-

lista elinympäristöä lohikaloille ja uhanalaiselle lajistolle. Valuma-alueella on luonnonravintolam-

mikko, joka on herkkä sekä vesitalouden että lisäkuormituksen aiheuttamille muutoksille. Lisäksi 

hankealueen itäosassa on riski happamalle valumalle. 
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Sähkönsiirron osalta vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi, sillä vaikutusalueen lajisto 

on herkkää muutoksille ja liettymiselle. 

10.5 Vaikutukset pintavesiin 

10.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Hanketta ei toteuteta, jolloin pintavesien tila kehittyy luonnollisten muutosten sekä valuma-alueen 

maankäytön mukaisesti. 

Vaihtoehto VE1 

Tuulivoimalat T1-T4 sijaitsevat hankealueen pohjoisosassa Poikkijoen valuma-alueella (59.445). 

Tuulivoimalat T5-T17 sijaitsevat Kangasjärven valuma-alueella (59.414), jolle suurin osa hankealu-

eesta sijoittuu. Tuulivoimalat T18 ja T20 sijaitsevat hankealueen eteläosan länsipuoliskolla Siltajoen 

valuma-alueella (59.413). Tuulivoimalat T19 ja T21 sijaitsevat hankealueen eteläosan itäpuoliskolla 

Uurajärven-Iijärven valuma-alueella (59.412). Rakentamisvaiheessa hankealueella tehtävät maan-

rakennustyöt saattavat lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta sekä tur-

vemailla humus-, ravinne- ja rautakuormitusta. Tämä näkyy mahdollisena paikallisena, lyhytaikai-

sena samentumisena vedessä. Pinnoittamattomilla alueilla osa hulevesistä imeytyy maaperään.  

 

Hankealueen itäosissa on riski happamalle valunnalle, ja raskasmetallien pitoisuuden kohoamiselle 

valumavedessä, jos rakennustöissä kaivu ulotetaan mahdollisiin mustaliuskekerroksiin. Riski liittyy 

olemassa olevan GTK:n 2021 aineiston perusteella tuulivoimaloiden T3, T4 ja T13 rakentamiseen 

sekä tuulivoimalan T13 eteläpuolella olevan uuden tieosuuden rakentamiseen.  

 

Kuormituksen esiintymiseen ja suuruuteen vaikuttavat virtaamaolosuhteet. Mahdollisen vaikutuk-

sen arvioidaan yltävän pohjoisessa korkeintaan Virkkuseen ja Poikkijokeen, etelässä Lehmilampeen 

ja Hepopuroon. Mahdollinen vaikutus on kestoltaan lyhytaikaista. Kaiken kaikkiaan uutta tie- ja 

ojaverkostoa tarvitsee hankealueelle rakentaa vain vähän. Tällä ei arvioida olevan merkittäviä pin-

tavesivaikutuksia. Sen sijaan tuulivoimapuiston sisäistä sähkönsiirtoa varten tienvieriojastoon kai-

vetaan maakaapelit, mikä voi jonkin verran nostaa hetkellisesti valuma-alueen kuormitusta.  

 

Uudet tieosuudet on suunniteltu rakennettavan alueille, joissa ei tarvitse tehdä suurimpien jokien 

ja purojen ylityksiä. Esimerkiksi Mutajokeen ei tarvitse tehdä uutta ylityskohtaa. Valumavedet ovat 

VE1 mukaisen toteutussuunnitelman mukaan mahdollista myös johtaa Varsajärven ohi niin, ettei 

hankkeella ole siihen merkittäviä vaikutuksia. 

 

Tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pinta-

vesiin synny. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän 

pinta-alan kasvaessa tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Kaapelien kaivu ojiin saattaa lisätä 

eroosiota ennen massojen asettumista, mikä voi aiheuttaa vähäisiä, paikallisia kuormituspiikkejä 

erityisesti rankkasateilla. Tie- ja nostoalueiden rakentamisessa mahdollisimman karkean aineksen 

käyttäminen edesauttaa hulevesien imeytymistä maaperään myös puiston käytön aikana.  

 

Tuulivoimapuiston purkamisvaiheessa vaikutukset pintavesiin ovat samankaltaisia, hetkellisiä kuor-

mituspiikkejä kuin rakennusvaiheessa tai voivat jäädä jopa vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi 

siitä, puretaanko voimaloiden perustuksia.  
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Pintavesissä tapahtuvien muutosten suuruuden arviointi perustuu veden ja sedimentoituvan ainek-

sen laatuun, määrään ja muutoksen kestoon. Tarkempi kuvaus muutoksen suuruuden arviointikri-

teereistä on esitetty vesistövaikutuksiin liitteessä 2. Edellä esitettyyn perustuen muutoksen suuruus 

vaikutusalueella arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Mahdolliset pintaveden laatuun ja määrään ai-

heutuvat vaikutukset ovat pieniä, lyhytkestoisia ja paikallisia, kun huomioidaan hankealueen eri-

tyispiirteet tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa. 

 

21 tuulivoimalan hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alapuolisen vesistön ekolo-

giseen tilaan. Hankkeen ei arvioida vaarantavan alueen pienvesiä tai luonnonravintolammikkoa, 

haittaavan pienimuotoista vedenottoa tai aiheuttavan merkittävää haittaa valuma-alueella esiinty-

ville eliölajeille. 

Vaihtoehto VE2 

Tuulivoimalat T1 ja T2 sijaitsevat Poikkijoen valuma-alueen (59.445) puolella ja tuulivoimalat T5-

T9 sijaitsevat Kangasjärven valuma-alueen (59.414) puolella. Tuulivoimalat sijoittuvat metsäiselle, 

lähes ojittamattomalle alueelle, jossa virtaamahuiput ovat pieniä. Voimalat eivät sijoitu turve-

maalle, ja mustaliuskeen esiintyminen voimalapaikoilla on epätodennäköistä. Rakentamisvaiheessa 

hankealueella tehtävät maanrakennustyöt saattavat lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiin-

toaineskuormitusta. Tämä näkyy mahdollisena paikallisena, lyhytaikaisena samentumisena ve-

dessä. Päällystämättömillä alueilla osa hulevesistä imeytyy maaperään. Kuormituspiikin esiintymi-

seen ja suuruuteen vaikuttavat myös virtaamaolosuhteet. Mahdollinen vaikutus on kestoltaan, vä-

häinen, lyhytaikainen ja paikallinen.  

 

Uutta tie- ja ojaverkostoa tarvitsee alueelle rakentaa vain vähän. Tällä ei arvioida olevan merkittä-

viä pintavesivaikutuksia. Sen sijaan tuulivoimapuiston sisäistä sähkönsiirtoa varten tienvieriojas-

toon kaivetaan maakaapelit, mikä voi jonkin verran nostaa hetkellisesti valuma-alueen kuormitusta.  

 

Uudet tieosuudet on suunniteltu rakennettavan alueille, joissa ei tarvitse tehdä suurimpien jokien 

ja purojen ylityksiä. Valumavedet ovat VE2 mukaisen toteutussuunnitelman mukaan mahdollista 

johtaa Varsajärven ohi niin, ettei hankkeella ole siihen merkittäviä vaikutuksia. 

 

Tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pinta-

vesiin synny. Kuitenkin vähäisiä vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän 

pinta-alan kasvaessa tie- ja nostoalueiden hulevesien muodossa. Rakentamisvaiheen jälkeiset rank-

kasateet saattavat kaivetuilla alueilla aiheuttaa vielä hetkellisiä piikkejä kiintoainekuormituksessa.   

 

Tuulivoimapuiston purkamisvaiheessa vaikutukset pintavesiin ovat samankaltaisia, hetkellisiä kuor-

mituspiikkejä kuin rakennusvaiheessa tai voivat jäädä jopa vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi 

siitä, puretaanko voimaloiden perustuksia.  

 

Edellä esitettyyn perustuen muutoksen suuruus vaikutusalueella arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 

Mahdolliset pintaveden laatuun ja määrään aiheutuvat vaikutukset ovat pieniä, lyhytkestoisia ja 

paikallisia. 

 

7 tuulivoimalan hankkeella ei arvioida olevan sellaisia pintavesivaikutuksia hankealueen alapuoli-

seen vesistöön, mikä vaarantaisi sen ekologisen hyvän tai erinomaisen tilan saavuttamista. Hank-

keen ei arvioida vaarantavan alueen pienvesiä, haittaavan pienimuotoista vedenottoa tai aiheutta-

van merkittävää haittaa valuma-alueella esiintyville eliölajeille. 
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10.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Olemassa olevan tekniikan puolesta maakaapelin veto voidaan toteuttaa niin, ettei merkittäviä vai-

kutuksia Ahvenjokeen synny. Tällöin merkittäviä pintavesivaikutuksia ei muodostu.  

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Uusi voimalinja kulkee Lehmilammen, Iipuron, Iilammen, Torvenjoen ja Sutelanjoen yli. Voimalin-

jarakentamisessa ei voida jättää virtavesien välittömään läheisyyteen puustoista suojavyöhykettä, 

minkä vuoksi uuden johtokäytävän vuoksi tehtävä puuston poisto lisännee kiintoainekuormitusta 

alueen vesistöissä hetkellisesti. Vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi, sillä lietty-

minen on lyhytaikaista ja paikallista. 

10.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutusalueen herkkyys arviointiin suureksi ja muutoksen suuruus kielteiseksi pieneksi. Näin ollen 

vaikutuksen merkittävyys sekä toteuttamisvaihtoehdolle VE1 että VE2 muodostuu kohtalaiseksi 

kielteiseksi (Taulukko 10-1). Vaihtoehdossa VE2 rakentaminen on vaihtoehtoon VE1 nähden huo-

mattavasti vähäisempää, joten siltä osin vaikutus hankealueen vesistöön on huomattavasti VE1 

vaihtoehtoon nähden vähäisempi.  

 

Sähkönsiirron osalta SVE1 vaihtoehto ei aiheuta merkittäviä pintavesivaikutuksia. Lisäksi olisi kus-

tannustehokasta liittyä jo olemassa olevaan johtoon. SVE2:n osalta vaikutuksen merkittävyys on 

edellä arvioidun mukaisesti vähäinen kielteinen johtuen liettymisvaikutuksen lyhytaikaisuudesta 

ja paikallisuudesta. 

 
Taulukko 10-1. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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10.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tuulivoimapuiston rakennustyöt tulisi toteuttaa vähäsateisena aikana, jolloin valunta on pienintä ja 

kiintoaineen sekä turvemailla humuksen, ravinteiden ja raudan kulkeutumismahdollisuus vesistöön 

on pieni. Rakentamisen jälkeen mahdollisesti tukkeutuneet ojat avataan. Teiden rakentamisessa 

tulee työn sallimissa puitteissa käyttää mahdollisimman karkeita maa-ainesmateriaaleja hulevesien 

imeyttämiseksi maaperään. Tierumpujen riittävällä määrällä ja oikealla mitoituksella voidaan vä-

Muutoksen suuruus 
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hentää vaikutuksia valuntaan ja ojien virtaamiin. Teiden vierusojiin on suositeltavaa kaivaa lie-

tesyvennyksiä kiintoaineen laskeuttamiseksi. Uusien teiden yhteyteen tehtävien ojien luiskaaminen 

tehdään maalajiin nähden sopivalla jyrkkyysasteella, jolla vältetään turha ojapenkan eroosio (Suo-

men ympäristökeskus 2007).  

 

Alueen kuivatukseen tehdään vain välttämättömät ojat. Vaikutusten vähentämiseksi rakentamisai-

kaisia hule- ja valumavesiä voidaan johtaa Varsajärven ohi. Huolellisuudella ja turvallisia työmene-

telmiä noudattamalla voidaan välttyä vahinkotilanteisiin liittyviltä öljyvahingoilta, jotka voivat pai-

kallisella tasolla aiheuttaa maaperän pilaantumisriskin. Suunnitelluilla tuulivoimalapaikoilla ja alu-

eille, joilla rakentamisen yhteydessä on tarve tehdä kaivutöitä, on suositeltavaa tehdä sulfaatti-

maaperäselvitys ennen kaivutöiden aloittamista. Näin rakentamisessa voitaisiin minimoida mahdol-

lisia ympäristöhaittoja sopivilla työtavoilla. 

10.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankealueelta ei ole tehty tarkempaa sulfaattimaaperäselvitystä, joten alueella saattaa esiintyä 

mustaliuskealueita GTK:n aineistossa todettua enemmän. Mikäli näin on, nousee riski happamalle 

valunnalle ja sen merkitys alapuolisessa vesistössä edellä arvioitua suuremmaksi. Muilta osin arvi-

ointiin ei katsota liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä. 
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11. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

11.1 Arvioinnin päätulokset 

 

11.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoimapuiston vaikutukset luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvat ensisijaisesti alueille, 

joille tehdään rakentamistoimia. Puusto kaadetaan ja kasvillisuus poistetaan tuulivoimaloiden pe-

rustusten, nosto- ja asennusalueen sekä huoltoteiden alueilta. Rakentamistoimien kohdistuessa 

turvemaihin tai muihin kantavuudeltaan heikkoihin alueisiin, voidaan rakentamisen yhteydessä jou-

tua tekemään maamassojen vaihtoa kantavimpiin materiaaleihin. 

 

Voimajohdon osalta vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin muodostuvat, kun maata kai-

vetaan maakaapelin maahan sijoittamiseksi tai puuston poistosta johtoaukealla sekä rakentamisen 

aikana työkoneiden liikkumisesta sen lähiympäristössä. Puuston poisto ja toistuva kasvillisuuden 

raivaaminen muuttavat kenttä- ja pohjakerroksen pienilmastoa, mutta näissä kerroksissa kasvilli-

suus kuitenkin säilyy muuttuen kasvupaikkatyypin mukaiseksi avoimemman ympäristön kasvilli-

suudeksi. Johtoaukean ympärille muodostuu reunavaikutteista ympäristöä, jonka voimakkuus vaih-

telee erityppisten ympäristöjen välillä. Sulkeutuneessa metsässä reunavaikutus yltää keskimäärin 

muutaman kymmenen metrin etäisyydelle, mikä vastaa 2–3 puun pituutta (Päivinen ym. 2011). 

Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla, reunavaikutus on verrattain 

vähäistä. 

 

Arvioinnin päätulokset 

Hankealueella sijaitsee sekä metsälain mukaisia erityisiä elinympäristöjä että uhanalaista val-

kolehdokkia ja silmälläpidettävää ahokissankäpälää. Tuulivoimapuistoon liittyvä rakentaminen 

ei kuitenkaan sijoitu näiden esiintymisalueille. Hankealueen joki- ja purovedet ovat sopivaa 

elinympäristöä uhanalaiselle jokihelmisimpukalle (arvioitu pintavesien yhteydessä). Sitä vastoin 

hankealueella tai sähkönsiirtoreiteillä ei sijaitse uhanalaisille kääville soveltuvaa vaativaa 

elinympäristöä.  

 

Sekä VE1 että VE2 osalta vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppien arvioitiin vähäisiksi 

kielteisiksi. Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia syntyy, kun tavanomaista kasvillisuutta poistetaan 

ja tilalle tulee rakennettua aluetta. Pirstoutumisen vaikutus on koko hankealueella pieni eikä 

hankkeella arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen monimuotoisuuteen. VE2 vaihtoeh-

dossa voimaloiden määrä sekä tämän myötä myös rakennettavien ja parannettavien teiden 

pituus on huomattavasti pienempi kuin vaihtoehdossa VE1. Näin ollen vaikutukset VE2 vaihto-

ehdossa jäävät huomattavasti vaihtoehtoa VE1 vähäisimmiksi. 

 

Sähkönsiirtoreiteillä vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioitiin vähäisiksi kiel-

teisiksi. Reittien metsät ovat talousmetsäkäytössä. Huomionarvoista kasvillisuutta tai luonto-

tyyppejä ei ole lukuun ottamatta ahokissankäpälää, jonka kasvupaikat voidaan rakentamisessa 

huomioida ja säästää. Vaihtoehtoon SVE1 verrattuna vaihtoehdon SVE2 vaikutukset ovat suu-

remmat, sillä uuden voimalinjan rakentamiseksi puustoa on tarve poistaa arviolta noin 26 ha. 

SVE1 vaihtoehdossa maakaapelin kaivutarve on vain muutaman sata metriä tai puuston pois-

totarve ilmalinjan tieltä noin hehtaari. 
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Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat vähäi-

siä. Tuulivoimahankkeen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyp-

peihin ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvaiheessa. Vaikutukset aiheutuvat voimaloiden purka-

misesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mahdollisesta purettujen osien välivarastoinnista.  Välil-

lisiä vaikutuksia kasvillisuuteen voi muodostua reunavaikutuksen voimakkaasta lisääntymisestä ja 

vaikutuksista alueen vesitalouteen.  

11.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueelta ei ole olemassa aikaisempia luontoselvityksiä, joita voitaisiin hyödyntää lähtötie-

toina. Hankealueen luontotyyppejä tarkasteltiin kartta- ja ilmakuva-analyysillä sekä kolmen maas-

topäivän aikana tehdyssä kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä elokuun alussa 2022. Selvitys-

alueen kasvillisuutta havainnoitiin myös muiden hankkeen myötä alueelle suoritettavien luontosel-

vitysten yhteydessä. 

 

Selvitys kohdennettiin ensisijaisesti tuulivoimaloiden sijoituspaikoille ja muille rakentamisalueille, 

kuten tiestölle, sekä näiden lähiympäristöön. Hankealueen yleispiirteiden selvittäminen tehtiin ke-

vyemmin, keskittyen tarkemmin luontoarvojen kannalta olennaisiin ja arvokkaisiin luontokohteisiin. 

Ennen maastokartoituksia aluetta tarkasteltiin karttojen ja ilmakuvien avulla potentiaalisten suoje-

lullisesti arvokkaiden elinympäristöjen paikantamiseksi. Maastossa tarkkoja kasvillisuusselvityksiä 

tehtiin rakentamisalueiden lisäksi myös ilmakuva- ja karttatyöskentelyn perusteella suojelullisesti 

arvokkaiksi arvioiduille luontokohteille. 

 

Hankealueelta selvitettiin seuraavat luonnonympäristöltään arvokkaat kohteet: 

• Uhanalaiset luontotyypit sekä huomionarvoinen lajisto 

• Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt 

• Vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamat arvokkaat pienvedet 

• Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit 

• Arvokkaat geologiset pienmuodostumat 

• Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien potentiaaliset elinympäristöt 

 

Lähtöaineiston ja maastotöiden tulosten perusteella kuvattiin alueen yleiset luonnonolosuhteet, 

huomionarvoiset luontokohteet sekä voimalakohtainen kuvaus alueen luonnonolosuhteista (maksi-

mivaihtoehto). Lisäksi kuvattiin mahdollisuuksien mukaan muiden rakennettavien alueiden luon-

nonolosuhteet. 

 

Selvityksen lähtötietoina käytettiin ilmakuvia, karttoja, sekä Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitä-

mää Laji.fi-palvelua uhanalaisen lajiston selvittämiseksi, Ympäristöhallinnon Avoin tieto -ympäristö- 

ja paikkatietopalvelua sekä Suomen Metsäkeskuksen avointa aineistoa (metsävaratiedot sekä eri-

tyisen tärkeät elinympäristöt). 

 

Myös sähkönsiirtoreitin ja verkkoliitynnän alueelta laadittiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 

siten että suunniteltu reitti käytiin riittävällä tarkkuudella läpi ja maastoselvitykset kohdistettiin 

luontoarvoiltaan arvokkaammille alueille. Tutkimusmenetelmät sähkönsiirron osalta olivat samat 

kuin hankealueella käytetyt. 

 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin vertaamalla hankkeen 

aiheuttamia muutoksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia nykytilaan. Arvioinnissa keskityttiin huomi-

onarvoisiin luontokohteisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuu-

tena. Arvioinnissa otettiin huomioon hankealueella mahdollisesti olevat lähteet. Arvioinnin lähtö-

kohtana oli, ettei mahdollisten lähteiden luonnontila saa vaarantua hankkeen vaikutusten takia. 
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11.4 Nykytila ja kehitys 

11.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella vyöhykkeellä, Pohjois-Karjalan-Kainuun (3b) vyöhykkeellä. 

Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä ei ole selvitetty aiemmin. Hankealue on pääasiassa 

havumetsää. Metsätaloustoimien myötä alueelle on myös syntynyt avoimia alueita. Yleisimmät kas-

vupaikkatyypit ovat kuivahkot ja tuoreet kankaat, joiden lisäksi esiintyy kuivia kankaita. Vaarojen 

rinteillä ja kosteissa notkoissa on kuusivaltaisia lehtomaisia kankaita, kun taas hankealueen etelä-

osaan Mutajoen alueelle ja sen eteläpuolelle sijoittuu hyvin kuivia, hiekkaisia mäntykankaita. Han-

kealueen metsät ovat metsätalouskäytössä, ja puuston ikä on valtaosalla kuvioista alle 80 vuotta. 

Hankealueella ei lähtötietojen ja alueelle tehdyn kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen mukaan 

sijaitse sellaista uhanalaisille kääville soveltuvaa vaativaa elinympäristöä, kuten vanhoja kangas-

metsiä tai lehtoja tai sellaista lahopuun määrää, mikä olisi synnyttänyt tarpeen tarkempaan kääpien 

inventointiin. 

 

Alueen pohjoisosassa sijaitsee Kylmäpuronharjun pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Kylmäpuron varressa sijaitsee lähde. Selvityksessä ei 

havaittu muita lähteitä. Alueelle sijoittuu ojitettuja rämeitä sekä muutamia suolampia ja avosoita, 

joiden vesitalous ei ole luonnontilassa. Suunnittelualueen poikki kulkee länsi-itäsuunnassa kirkas-

vetinen ja hiekkapohjainen Mutajoki. Hankealueella esiintyy jokihelmisimpukkaa ja sille soveltuvaa 

elinympäristöä. 

 

Metsäkeskuksen paikkatietojen mukaan hankealueella sijaitsee kahdeksan metsälain (1093/1996) 

10 §:n tarkoittamaa metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää elinympäristöä: neljä 

noroa, ruohokorpi, kostea lehto, tuore lehto ja lähde. Metsälain 10 §:n mukaiset kohteet on esitetty 

kuvassa Kuva 11-1. Tunnistettujen metsälain 10 §:n mukaisten kohteiden lisäksi hankealueella 

tunnistettiin yksi metsälakikohteen ominaispiirteet täyttävä metsäkortekorpikuvio. Muita kartoitta-

mattomia metsälakikohteita ei havaittu. 

 

Rauhoitettua valkolehdokkia (Platanthera bifolia) esiintyi kolmessa kohteessa: Varsavaaran laella 

kaksi esiintymää ja yksi Heiluanmäellä. Kahdessa kohteessa Varsavaaran laelle kulkevan nykyisen 

tien varrella havaittiin silmälläpidettävää ahokissankäpälää (Antennaria dioica). 

 

Tarkempi kuvaus hankealueen kasvillisuudesta ja luontotyypeistä löytyy liitteenä 3 olevasta kasvil-

lisuus- ja luontotyyppiselvityksestä.  
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Kuva 11-1. Metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja huomionarvoiset kasvilajit hankealueella 

sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin varrella. 

 

 
 
Kuva 11-2. Variksenmarja-kanervatyypin kuivaa kangasta. 
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Kuva 11-3. Metsälauha-mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää. 

 

 
 
Kuva 11-4. Variksenmarja-puolukkatyypin kuivahko kangas. 
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11.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Sähkönsiirtoreiteillä ei lähtötietojen ja alueelle tehdyn kasvillisuus- ja luontoselvityksen mukaan 

sijaitse sellaista uhanalaisille kääville soveltuvaa vaativaa elinympäristöä, kuten vanhoja kangas-

metsiä tai lehtoja tai sellaista lahopuun määrää, mikä olisi synnyttänyt tarpeen tarkempaan kääpien 

inventointiin. 

 

SVE1 sähkönsiirtoreitti sijoittuu hankealueen sisään, joten sen nykytilan kuvaus sisältyy pääpiir-

teittäin edellä esitettyyn. Sähköasema sijoittuu taimikolla olevalle alueelle. Sähköaseman pohjois-

puolisella johtokäytävän osalla kasvillisuus on pääosin kuivaa ja kuivahkoa kangasta sekä joitakin 

kosteita painanteita. Alueille ei sijoitu huomionarvoista lajistoa tai luontotyyppejä (Kuva 11-1).  

 

SVE2 vaihtoehdon osalta sähkönsiirtoreitin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys kohdennettiin jo 

olemassa olevalle johtokäytävälle. Selvityksessä ei havaittu huomionarvoisia luontotyyppejä. Joh-

tokäytävä on valtaosin tavanomaista heinittynyttä ja taimettunutta voimajohtoaukeaa. Reitillä on 

kuivahkoja kankaita, jotka vaihtuvat kosteissa painanteissa rahkarämeiksi ja varpurämeeksi. Reitin 

varrella on kuivia ja tuoreita kankaita sekä rämeitä, jotka eivät ole luonnontilassa. Huomionarvoi-

sista kasvilajeista reitin varrella havaittiin silmälläpidettävää (NT) ahokissankäpälää, jota kasvoi 

kuivilla kankailla ja tien pientareilla johtokäytävän kohdalla (Kuva 11-1). 

 

 

 
Kuva 11-5. Varpurämettä voimajohtokäytävällä. 
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Kuva 11-6. Kuivaa kangasta voimajohtokäytävällä. 

 

11.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys  

Hankealueelle sijoittuu kohteita, joiden herkkyydet vaihtelevat vähäisestä suureksi. Metsälain 

10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ovat herkkyydeltään suurempia, ja alueella esiin-

tyy rauhoitetun ja silmälläpidettävän kasvilajin esiintymiä. Kohteet on esitelty jäljempänä vaiku-

tusten arvioinnin yhteydessä (  
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Taulukko 11-2). Alue ei ole metsälakikohteita lukuun ottamatta kuitenkaan juurikaan luonnonti-

lassa, vaan metsäkuviot ovat metsätaloustoimenpitein käsiteltyjä ja herkkyydeltään vähäisiä.  

 

Sähkönsiirtoreittien herkkyys arvioidaan vähäiseksi. SVE1 liityntä olemassa olevaan voimalinjaan 

jää alle 300 metrin pituiseksi. SVE2 reitti sijoittuu jo olemassa olevalle johtokäytävälle, joka ei ole 

luonnontilainen sekä sen pohjoispuolelle, jonka metsäkuviot ovat talouskäytössä olevaa kasvatus-

metsää. Reitille sijoittuu muutamia silmälläpidettävän kasvilajin esiintymiä. Kummallekaan reitille 

ei sijoitu huomionarvoisia luontotyyppejä. 

11.5 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

11.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Alueen luonnonympäristö säilyy ennallaan. Nykytilan kaltaisesti alueella harjoitettava metsätalous-

toiminta vaikuttaa alueen luontoarvojen säilymiseen ja kehittymiseen.  

Vaihtoehto VE1 

Tuulivoimapuiston teiden ja itse voimaloiden sekä lastaus- ja huoltoalueiden rakentamisen seurauk-

sena näiltä alueilta kasvillisuus häviää. Vaikka hankealue on laajuudeltaan noin 35 km2, tuulivoi-

marakentaminen levittäytyy laajalti hankealueelle ja kasvillisuus häviää vain noin 1 % alueelta, 

mikäli voimaloita rakennetaan 21. Rakentaminen aiheuttaa kasvillisuuden pirstoutumista sen si-

jaan, että syntyisi yhtenäinen suurempi aukko, koska voimalat sijaitsevat varsin erillään toisistaan. 

Tuulivoimaloiden sijoittelu on suunniteltu niin, että pystytään huomattavilta osin hyödyntämään 

olemassa olevaa tiestöä. Vaihtoehdossa VE1 merkittävin uusi noin 2 km mittainen tie sijoittuu han-

kealueen eteläosaan johtaen voimaloille T19-T21. Yhteensä hankealueelle tulisi noin 13 km uutta 

tielinjaa ja arviolta yhteensä noin 17 km verran kunnostettavaa tieosuutta. Jo olemassa olevien 

teiden osalta tielinjauksen leventäminen lisää reunavaikutuksen suuruutta, mikä hieman pienentää 

läheisten elinympäristöjen pinta-alaa. Tuulivoimaloiden sijoittelusta johtuen rakentamistoimien to-

teuttamisesta ei aiheudu laajoja kumuloituvia vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, jonka vuoksi 

ei synny tarvetta erikseen tarkastella viherkäytävien riittävyyttä metsävaltaisella hankealueella.  

 

Tuulivoimaloiden ja teiden sijoittelu on suunniteltu niin, ettei lähtöaineistojen tai alueelle tehdyn 

kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen mukaan paikoilla sijaitse huomionarvoista lajistoa tai luon-

totyyppejä. Näin ollen niiden pinta-ala ei vähene tai luontotyyppi pirstaloidu hankkeen myötä. 

 

Muualle hankealueelle sijoittuviin huomionarvoisiin kohteisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden 

merkittävyys on esitetty jäljempänä (Taulukko 11-1). Vaikutukset Mutajokeen on arvioitu edellä 

muiden hankealueen pintavesivaikutusten yhteydessä luvussa 10.  

 

Huomionarvoisten lajien osalta valkolehdokkia sekä ahokissankäpälää esiintyy voimaloiden T1 ja 

T6 tuulivoima-alueiden ulkopuolella, jonne ei kohdistu rakentamista, sekä ahokissankäpälää voi-

malalta T9 etelän suuntaan johtavan tien varrella. Rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia, kun T9 

voimalalta etelän suuntaan johtavan tien mahdollisessa vahvistamisessa otetaan ahokissankäpälän 

esiintymispaikka huomioon ja toimenpiteet tehdään riittävän etäällä kasveista. Voimalan T20 tuu-

livoima-alue rajautuu siten, että viereinen tuore lehto ja lähdeluontotyyppikokonaisuus jää alueen 

ulkopuolelle eikä sille sijoitu rakentamista. Rakentaminen T20 tuulivoima-alueen sisällä tehdään 

siten, ettei sillä ole lähteen luonnontilaisuuteen tai vedenlaatuun heikentäviä vaikutuksia. 
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Edellä esitetyn perusteella muutoksen suuruus kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin hankealueella 

arvioidaan VE1 vaihtoehdon osalta pieneksi kielteiseksi. Kielteiset vaikutukset kohdistuvat ta-

vanomaiseen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Pirstoutumisen vaikutus on koko hankealueella 

pieni eikä hankkeella arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen monimuotoisuuteen. 

Vaihtoehto VE2 

VE2 vaihtoehdossa voimaloita rakennettaisiin 7, jonka seurauksena 35 km2:n hankealueelta arviolta 

noin alle 0,5 % pinta-alalta hankealueella jouduttaisiin kasvillisuus poistamaan teiden, itse voima-

loiden sekä lastaus- ja huoltoalueiden rakentamisen seurauksena. Rakentaminen aiheuttaa kasvil-

lisuuden pirstoutumista sen sijaan, että syntyisi yhtenäinen suurempi aukko, koska voimalat sijait-

sevat varsin erillään toisistaan. Tuulivoimaloiden sijoittelu on suunniteltu niin, että pystytään huo-

mattavilta osin hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Vaihtoehdossa VE2 ei ole yhtä merkittä-

vintä uutta tietä. Kaikkiaan lyhyinä tiepätkinä uutta tietä alueelle olisi tarve rakentaa yhteensä 

arviolta noin 5 km, ja arviolta reilu 7 km verran alueella on kunnostettavaa tieosuutta. Jo olemassa 

olevien teiden osalta tielinjauksen leventäminen lisää reunavaikutuksen suuruutta, mikä hieman 

pienentää läheisten elinympäristöjen pinta-alaa. Tuulivoimaloiden sijoittelusta johtuen rakentamis-

toimien toteuttamisesta ei aiheudu laajoja kumuloituvia vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, 

jonka vuoksi ei synny tarvetta erikseen tarkastella viherkäytävien riittävyyttä metsävaltaisella han-

kealueella.  

 

Tuulivoimaloiden ja teiden sijoittelu on suunniteltu niin, ettei lähtöaineistojen tai alueelle tehdyn 

kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen mukaan paikoilla sijaitse huomionarvoista lajistoa tai luon-

totyyppejä. Näin ollen niiden pinta-ala ei vähene tai luontotyyppi pirstaloidu hankkeen myötä. 

 

Muualle hankealueelle sijoittuvat huomionarvoiset luontotyypit sijaitsevat kaukana vaihtoehdon 

VE2 voimalapaikoista ja tielinjauksista eikä niihin synny vaikutuksia.  

 

Huomionarvoisten lajien osalta valkolehdokkia sekä ahokissankäpälää esiintyy voimaloiden T1 ja 

T6 tuulivoima-alueiden ulkopuolella, jonne ei kohdistu rakentamista, sekä ahokissankäpälää voi-

malalta T9 etelän suuntaan johtavan tien varrella. Rakentaminen ei aiheuta vaikutuksia, kun T9 

voimalalta etelän suuntaan johtavan tien mahdollisessa vahvistamisessa otetaan ahokissankäpälän 

esiintymispaikka huomioon ja toimenpiteet tehdään riittävän etäällä kasvien esiintymispaikoista.  

 

Edellä esitetyn perusteella muutoksen suuruus kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin hankealueella 

arvioidaan VE2 vaihtoehdon osalta pieneksi kielteiseksi. Kielteiset vaikutukset kohdistuvat ta-

vanomaiseen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Pirstoutumisen vaikutus on koko hankealueella 

pieni eikä hankkeella arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen monimuotoisuuteen. 

 

 
Taulukko 11-1. Huomionarvoisiin kohteisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden merkittävyys. 

Huomionarvoinen 
kohde 

Kohteen herk-
kyys 

Vaikutusme-
kanismi 

Vaikutuksen 
suuruus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Noro, 4 kpl  
(metsälain 10 §) 

Kohtalainen Luonnontilai-
suuden heiken-
tyminen 

Merkityksetön Merkityksetön 

Kostea lehto  
(metsälain 10 §) 

Kohtalainen Kuivattaminen Merkityksetön Merkityksetön 

Tuore lehto  
(metsälain 10 §) 

Kohtalainen Kuivattaminen Merkityksetön Merkityksetön 
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Huomionarvoinen 
kohde 

Kohteen herk-
kyys 

Vaikutusme-
kanismi 

Vaikutuksen 
suuruus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Lähde  
(metsälain 10 §) 

Suuri Vaikutus valu-
mavesiin 

Merkityksetön Merkityksetön 

Ruohokorpi  
(metsälain 10 §) 

Kohtalainen Kuivattaminen Merkityksetön Merkityksetön 

Metsäkortekorpi 
(metsälain 10 §) 

Kohtalainen Kuivattaminen Merkityksetön Merkityksetön 

Valkolehdokki 
(rauhoitettu koko 
maassa) 

Kohtalainen Ei vaikutusta Merkityksetön Merkityksetön 

Mutajoki Suuri Vaikutus valu-
mavesiin 

Pieni kielteinen Kohtalainen 

 

11.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähköasema ja voimajohto sijoittuvat alueelle, jossa ei ole huomionarvoista lajistoa tai luontotyyp-

pejä. Alueen kasvillisuuteen vaikutukset syntyvät rakennusaikana, jolloin sähköaseman alle jäävä 

kasvillisuus poistetaan. Lisäksi mikäli liityntä olemassa olevaan voimajohtoon tapahtuu maakaape-

lilla, kaivetaan kaapeli maahan, mikä voi vahingoittaa tai hävittää kaivualueen kasvillisuutta. Mikäli 

sähköasemalta liityntä tapahtuu ilmalinjana olemassa olevaan voimalinjaan, häviää kasvillisuus 

niiltä kohdin, joihin mahdolliset uudet pylväät sijoitetaan. Muutoksen suuruus SVE1 osalta arvioi-

daan pieneksi kielteiseksi, sillä vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen kasvillisuuteen ja jäävät 

pieniksi ja lyhytaikaisiksi.   

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

SVE1 vaihtoehdossa kuvatun lisäksi vaihtoehdossa SVE2 syntyy vaikutuksia uuden 110 kV voima-

linjan rakentamisen myötä. Nykyisen johtokäytävän pohjoispuolelta johtokäytävää jouduttaisiin le-

ventämään eli puusto poistamaan noin 26 hehtaarin alueelta. Lisäksi kasvillisuus häviäisi mahdol-

listen uusien pylväiden alta. Olemassa olevan johtokäytävän luontotyypit eivät ole luonnontilaisia. 

Johtokäytävää ympäröivät metsäkuviot ovat talouskäytössä olevaa kasvatusmetsää. Rakentami-

sella olisi hyvin vähäisiä vaikutuksia voimajohtoreitin pensas- ja kenttäkerroksen kasvillisuuteen. 

Kuivilla tien pientareilla ja kallioilla, joilla silmällä pidettävää ahokissankäpälää esiintyy, ei liene 

tarvetta puuston poistolle tai sen kasvupaikat voidaan rakentamisen aikana huomioida ja jättää 

suojaetäisyyttä. Näillä perusteilla muutoksen suuruus SVE2 osalta arvioidaan niin ikään pieneksi 

kielteiseksi. 

11.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Sekä VE1 että VE2 osalta herkkyys sen kasvillisuuden ja niiden luontotyyppien osalta, joille vaiku-

tuksia syntyy, arvioitiin vähäiseksi (pois lukien Mutajoki). Muutoksen suuruus arviointiin pieneksi 

kielteiseksi, jolloin vaikutuksen merkittävyys muodostuu vähäiseksi kielteiseksi. Vähäisiä kieltei-

siä vaikutuksia syntyy, kun tavanomaista kasvillisuutta poistetaan ja tilalle tulee rakennettua alu-

etta. Pirstoutumisen vaikutus on koko hankealueella pieni eikä hankkeella arvioida olevan merkit-

tävää vaikutusta alueen monimuotoisuuteen. VE2 vaihtoehdossa voimaloiden määrä sekä tämän 
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myötä myös rakennettavien ja parannettavien teiden pituus on huomattavasti pienempi kuin vaih-

toehdossa VE1. Näin ollen vaikutukset VE2 vaihtoehdossa jäävät huomattavasti vaihtoehtoa VE1 

vähäisimmiksi. 

 

Sähkönsiirron osalta herkkyys arviointiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus sähkönsiirtoreiteillä pie-

neksi kielteiseksi. Näin ollen vaikutus kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sähkönsiirtoreiteillä on 

vähäinen kielteinen. Vaihtoehtoon SVE1 verrattuna vaihtoehdon SVE2 vaikutukset ovat suurem-

mat, sillä SVE1 vaikutusten lisäksi SVE2 vaihtoehdossa on tarve muuttaa rakentamisen vuoksi ny-

kytilaa merkittävästi enemmän johtuen poistettavan puuston pinta-alasta. 

 

 

  



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

99/350 

V
a
ik

u
tu

s
k
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y

s
 

Taulukko 11-2. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin 
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 Merkityksetön  Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
suuri 

myönteinen 
             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen 

VE1 

VE2 

SVE1 
SVE2 

 VE0  Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  Merkityksetön  Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 
suuri 

Suuri Suuri Kohtalainen  Merkityksetön  Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

Suuri Suuri  Merkityksetön  Suuri Suuri 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

 

 

11.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmillaan rakentamisen aikana. Rakentamisalueita laa-

jempi kasvillisuus- ja kulumisvaurioiden aiheuttaminen voidaan välttää huolellisella rakentamistoi-

mien suunnittelulla sekä rajaamalla rakentamistoimet mahdollisimman pienelle alueelle ja merkit-

semällä liikkumisreitit maastoon. Rakentamisalueiden läheisyyteen sijoittuvat huomionarvoiset 

luontokohteet merkitään maastoon ennen rakentamistoimien aloittamista selkein huomiomerkein, 

jolloin niiden huomioon otto ja riittävien etäisyyksien pitäminen on käytännössä mahdollista.  

11.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Rakentamisalueiden luontotyyppikuvaukset perustuvat tuoreisiin, vuonna 2022 tehtyihin maasto-

käynteihin. Tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutukset tunnetaan yleisellä tasolla hyvin jo to-

teutettujen hankkeiden perusteella. Epävarmuustekijöiden merkitys vaikutusten arvioinnin kan-

nalta jää näin ollen vähäiseksi. 

 

Muutoksen suuruus 
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12. LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV(A) LAJIT JA MUU 

HUOMIONARVOINEN ELÄIMISTÖ 

12.1 Arvioinnin päätulokset 

 

12.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vaikutukset eläimistöön ja lajistoon kohdistuvat ensisijai-

sesti alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin. 

Välittömissä vaikutuksista lajin esiintymispaikka ja/ tai elinympäristö häviää rakentamisen seurauk-

sena. Välillisten vaikutusten, kuten häiriön lisääntymisen seurauksena, esiintymispaikan ja/tai 

elinympäristön laatu voi laatu heikentyä. 

 

Voimaloiden, huoltoteiden sekä sähkönsiirtoreittien rakentaminen aiheuttavat välittömiä vaikutuk-

sia; lajien luontaisten elinympäristöjen häviämistä sekä samalla mahdollisesti ravinnonhankinta-

alueiden vähentymistä. Elinympäristöjen pirstoutuminen lisää reunavaikutusta sekä saattaa hei-

kentää lajien kulkuyhteyksiä. Elinympäristöjen häviämisen myötä alueella aiemmin esiintynyt eläi-

mistö hakeutuu vastaaville alueille hankealueen ympäristössä, mikä lisää ainakin hetkellisesti esim. 

eläimistön yksilömäärää ja siten ekologista painetta näillä alueilla.  

 

Rakentamistoiminnan myötä aiheutuu erilaisia välillisiä vaikutuksia, pääosin melun, välkkeen sekä 

lisääntyvän ihmistoiminnan aikaansaamia häiriövaikutuksia. Häiriön lisääntymisen seurauksena lajit 

saattavat vältellä aluetta erityisesti rakentamistoimenpiteiden ajan. Karttaessaan voimaloita lajit 

saattavat menettää käytössä olevia ruokailualueita tai muita elinpiirinsä osia. Lisäksi alueen vesi-

töihin sekä suoelinympäristöihin voi kohdistua kuormitusta sekä vesitasapainon muutoksia, jotka 

vaikuttavat niissä esiintyviin vesieliöihin.  

 

Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaisia vaikutuksia aiheutuu pääosin ihmistoiminnan lisääntymi-

sestä mm. huoltotoimenpiteiden vuoksi. Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat pääosin vähäisiä, 

joista keskeisimpänä lepakoiden lisääntynyt törmäysriski. Tuulivoimahankkeen toiminnan päätty-

misen jälkeiset vaikutukset ovat vastaavanlaisia kuin rakentamisvaiheessa. Vaikutukset aiheutuvat 

Arvioinnin päätulokset 

Hankealueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta, ja liito-oravalle soveltuvia metsäkuvioita mää-

ritettiin vain kaksi. Viitasammakosta tehtiin vain yksi mahdollinen havainto. Alueella havaittiin 

saalistavia pohjanlepakoita, mutta laji- ja yksilömäärät jäivät vähäisiksi. Hankevaihtojen VE1 

ja VE2 ei arvioida vaikuttavan näiden lajien esiintymiseen. 

 

Hankealueelta ei tunneta havaintoja suurpedoista, vaikka Paltamon ja ympäröivien kuntien alu-

eilta on yksittäisiä suurpetohavaintoja. Lumijälkiseurannassa ei havaittu suurpetojen jälkiä. 

Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 ei arvioida vaikuttavan näiden lajien esiintymiseen. 

 

Hankealueella esiintyy uhanalaista jokihelmisimpukkaa, johon arvioitiin kohdistuvan kohtalai-

nen kielteinen vaikutus vaihtoehdosta VE1, mutta ei vaikutusta vaihtoehdosta VE2. 

 

Sähkönsiirtoreitille ei sijoitu tarkastelluille lajeille soveltuvia elinympäristöjä, ja sähkönsiirron 

hankevaihtoehdoilla SVE1 ja SVE2 ei arvioitu olevan vaikutusta tarkasteltuihin lajeihin. 
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voimaloiden purkamisesta ja siihen liittyvästä liikenteestä ja mahdollisesta purettujen osien väliva-

rastoinnista.  

Direktiivilajit 

Yllä mainituista vaikutusmekanismeista liito-oravan kannalta tärkeimmät ovat rakentamisen aiheut-

tamat välittömät vaikutukset sekä niistä seuraava elinympäristöjen pirstoutuminen. Myös käytön-

aikaiset häiriöt voivat vaikuttaa liito-oraviin. 

 

Viitasammakoiden kannalta tärkeimmät mekanismit ovat rakentamisen aikaiset välittömät vaiku-

tukset sekä niistä seuraavat vesistön kuormitus ja vesitasapainon muutos. 

 

Lepakoiden kannalta keskeisimpänä mekanismina on lisääntynyt törmäysriski sekä päiväpiilo- ja 

lisääntymisalueiden menettäminen rakentamisen seurauksena. 

Muu eläimistö 

Jokihelmisimpukan kannalta tärkeimmät mekanismit ovat rakentamisen aikaiset välittömät vaiku-

tukset sekä niistä seuraavat vesistön kuormitus ja vesitasapainon muutos. 

 

Hirvieläinten ja suurpetojen kannalta vaikutusmekanismit liittyvät elinympäristön rakenteen muut-

tumiseen sekä häiriön lisääntymiseen rakentamisen seurauksena. 

12.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) on uusimman uhanalaisuusluokituksen mukaisesti vaarantuneeksi 

VU, Hyvärinen ym. 2019) luokiteltu laji. Tyypillinen lajin elinympäristö on varttunut kuusivaltainen 

sekametsä, jossa on järeää puustoa, kolopuita pesä- ja piilopaikoiksi ja lehtipuita ravinnoksi. Han-

kealueelle laadittiin loppukeväästä 2022 liito-oravaselvitys. Selvitys tehtiin Suomen Ympäristö 

1/2017: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt (Nieminen, Ahola 

toim.) oppaan ohjeiden mukaisesti. Hankealue sijaitsee liito-oravan varsinaisella levinneisyysalu-

eella ja maastotyöt kohdistettiin lähtöaineiston mukaan lajille soveltuviksi arvioituihin ympäristöi-

hin. Ennen maastokäyntiä soveltuvat elinalueet rajattiin muun muassa peruskartta- ja ilmakuvatul-

kinnan perusteella. Maastotyöt tehtiin toukokuussa, jolloin lajille ominaiset ulostepapanat ovat sel-

vimmin havaittavissa puiden tyvillä. Papanoita etsittiin lajille soveliaista elinympäristöistä metsikön 

suurimpien kuusten, koivujen ja haapojen tyviltä. Maastokäyntien aikana havaittavat liito-oravan 

ulostepapanahavainnot kirjataan ylös ja merkitään karttaan. Lisäksi kirjataan ylös havainnot risu- 

ja kolopesistä. Lisääntymis- ja levähdysalueiden ja potentiaalisten elinalueiden rajaukset sekä kul-

kuyhteydet merkitään kartalle ja kuvataan maastohavaintojen, metsikkökuvioiden sekä ilmakuva- 

ja karttatulkintojen perusteella. Elinpiiriä kuvataan sanallisesti ja valokuvin. Liito-oravakartoitusta 

tehtiin osittain myös muiden, kuten linnusto- ja kasvillisuusselvitysten, yhteydessä. 

Viitasammakko 

Viitasammakko (Rana arvalis) on tiukasti suojeltu laji. Lajia esiintyy lähes koko Suomessa ja se 

on elinvoimainen (LC, Hyvärinen ym. 2019). Viitasammakkoa esiintyy kosteissa rehevissä ympä-

ristöissä viidoilla, metsissä, soissa ja lampareissa. Viitasammakoiden esiintyminen ja sekä mahdol-

liset lisääntymis- ja levähdysalueet hankealueella kartoitettiin keväällä 2022 jäiden lähdettyä. Kar-

toitus toteutettiin kuuntelemalla viitasammakkokoiraiden kutuaikaista ääntelyä. Maastotyöt keski-

tettiin lähtöaineiston perusteella lajille soveltuviksi arvioituihin ympäristöihin. Maastoselvitykset 

tehtiin hankealueella olevien lammikoiden ja kosteikkojen ranta-alueiden maastossa myöhäiseen 
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ilta-yö-aikaan, mikä on viitasammakoiden soitimen aktiivisinta aikaa. Laji on kuitenkin äänessä 

myös päivisin soitimen huippuaikana. Rannan tuntumassa kävellään hitaasti ja tasaisin välein py-

sähdellen, sillä viitasammakot keskeyttävät herkästi ääntelynsä tullessaan häirityiksi. Kudun ete-

nemistä seurattiin muun muassa Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä Laji.fi -havain-

topalvelusta. Kartoitettavat kohteet valokuvataan, ja kuuntelu- ja kutuääntelypaikat merkitään 

karttoihin. Samalla arvioitiin ääntelevien koiraiden lukumäärää ja elinympäristön soveltuvuutta vii-

tasammakolle. 

Lepakot 

Lepakoista pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii), vesisiipan (Myotis daubentonii) sekä iso- (Myotis 

brandtii) ja viiksisiipan (Myotis mystacinus) luontainen levinneisyysalue sijoittuu hankealueelle. 

Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Kaikki maassamme tava-

tut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja niiden lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LsL 49 §).  

 

Lepakot ovat yöeläimiä, ja päivisin ne lepäävät suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimer-

kiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiin-

tyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin 

kun sopivien kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät hor-

roksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat ja rakennuk-

set. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyt-

täytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. 

 

Alueelle tehtiin kesällä 2022 lepakkoselvitys Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusoh-

jeen mukaisesti. Selvityksen tavoitteena oli havaita selvitysalueella esiintyvät lepakkolajit, ja löytää 

niiden käyttämät siirtymäreitit, saalistusalueet tai muut tärkeät elinalueet. Lepakoiden esiintymistä 

hankealueella selvitettiin aktiivisin detektorikartoituksin kolmella käyntikerralla. Ensimmäinen 

käynti tehtiin kesäkuussa 2022, toinen käynti heinäkuussa lisääntymisyhdyskuntien hajaannuttua 

ja kolmas käynti elokuussa samana vuonna. Maastotyöt suunniteltiin ilmakuva- ja karttatarkastelun 

sekä muiden luontoselvitysten maastokäyntien perusteella. Kaikkina kartoitusöinä alueella kuljettiin 

mahdollisuuksien mukaan polkuja ja muita kulku-uria pitkin kuuntelemassa lepakoita. Valittu reitti 

kuljettiin hitaasti läpi nauhoittaen ultraääni-ilmaisimella (ns. lepakkodetektorilla) jatkuvasti lepa-

koiden ääniä. Lepakoiden äänet nauhoitettiin tarvittaessa myöhempää tarkistusta ja lajintunnis-

tusta varten. Kartoitus aloitettiin noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen, jolloin lepakot lähtevät 

liikkeelle, ja päätettiin hieman ennen auringonnousua. Kartoitukset tehtiin poutaisina ja kohtuulli-

sen tyyninä öinä, koska voimakas sade tai tuuli voivat vähentää lepakoiden saalistusaktiivisuutta. 

Selvitysalue luokiteltiin havaintojen perusteella Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeistuk-

sen mukaisesti luokkiin I-III. Lisäksi arvioitiin alueen arvoa lepakoille kokonaisuutena. 

Muu eläimistö 

Muuta eläimistöä tarkkailtiin muiden luontoselvitysten yhteydessä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti 

alueella mahdollisesti liikkuviin suurpetoihin ja hirvieläimiin. Hankealueella tehtiin suurpetoselvi-

tystä tarkkailemalla lumijälkiä muiden lumiseen aikaan tehtyjen selvitysten ohella. Tilastotiedot 

(riistakolmiot, hirvieläimet ja suurpetohavainnot) alueen riistaeläinkannoista pyydettiin Luonnon-

varakeskukselta (ent. RKTL). Alueella esiintyvistä riistalinnuista saatiin tietoa tämän hankkeen yh-

teydessä tehtävistä linnustoselvityksistä. Lisäksi muiden maastokäyntien yhteydessä kiinnitettiin 

huomiota riistaeläinten esiintymiseen alueella ja lajien kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin.  

 

Susi (Canis lupus) on viimeisimmän uhanalaisuusluokittelun mukaan erittäin uhanalainen (EN) laji 

(Hyvärinen ym. 2019). Susiparin tai näiden jälkeläisten muodostaman lauman lisääntymisreviirin 
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koko vaihtelee 600–2000 km2 välillä. Sudet pyrkivät pitämään vieraat lajikumppaninsa poissa re-

viiriltään. Sudet voivat liikkua reviirillään pitkiäkin matkoja ravinnonhaussa. Susi hyödyntää ravin-

tonaan hirvieläimiä, pienriistaa sekä raatoja. Nuoret sudet vaeltavat synnyinseuduiltaan etsiessään 

omaa reviiriään keskimäärin sadan kilometrin säteelle linnuntietä mitattuna. Susien pesäpaikka si-

jaitsee usein hiekkatörmässä kasvillisuuden ja kivien suojassa. Susi vaihtaa pesäpaikkojaan vuo-

sittain (Heikkinen ym. 2022). 

 

Viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa on yhteensä 60 (90 % todennäköisyydellä vaihte-

luvälillä 57–63) parien tai perhelaumojen muodostamaa susireviiriä. Reviirit painottuvat lännessä 

Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä idässä Kainuun ja Pohjois-

Karjalan alueille. Alustavan arvion mukaan vuoden 2022 maaliskuussa susikannan koko Suomessa 

on noin 290 yksilöä. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana kanta on kasvanut tasaisesti, jonka ansi-

osta susien reviirimäärä on nykytilassaan suurimmillaan koko seurantajaksolla vuodesta 1997 

(Heikkinen ym. 2022). 

 

Ilves (Lynx lynx) on viimeisimmän uhanalaisuusluokittelun mukaan elinvoimainen (LC, Hyvärinen 

ym. 2019). Ilves hyödyntää elinpiirinään laajoja alueita, jotka pitävät sisällään metsiä, peltoja, 

vesistöjä sekä asutusta. Ilveksen on kuitenkin havaittu välttelevän tiheämpää asutusta sekä vilk-

kaasti liikennöityjä teitä. Arviot lajin elinpiirin koosta vaihtelevat, tyypillisimmin noin 150–550 km2, 

mutta elinpiirin koossa esiintyy suurta yksilökohtaista vaihtelua. Ilvesuroksen elinpiiri on tavallisesti 

naarasta suurempi ja uroksen elinpiirin alueella voi sijaita useiden naaraiden elinpiirejä. Ilveksen 

saalistaa ravinnokseen nisäkkäitä sekä pikkulintuja. Ilveskannan koko ennen metsästyskauden 

2022/2023 alkamista on arviolta 2150–2405 yksilöä (Valtonen ym. 2022). 

 

Ahma (Gulo gulo) on erittäin uhanalainen (EN), EU:n luontodirektiivin liitteen II laji. Luonnonvara-

keskuksen laatimissa koko Suomea koskevien eri suurpetoja koskevien kanta-arvioiden (Kojola ym. 

2021) perustella ahman kannan positiivinen kehitys on ollut kuluneen kymmenen vuoden aikana 

aiempaa voimakkaampaa. Viimeisimmällä seurantajaksolla vuonna 2021 kannan koon arvioitiin ole-

van noin 390–400 yksilöä, joista poronhoitoalueen ulkopuolella on todennäköisesti 231 yksilöä (Ko-

jola ym. 2021). Ahmalle kelpaa liikkumiseen ja pesimiseen hyvin erilaiset havumetsävaltaiset alu-

eet. Ahman elinpiirin koosta Suomessa ei ole tutkimustietoa, Skandinavian tunturialueella lajin on 

havaittu käyttävän elinpiirinään laajaa aluetta (Kojola ym. 2021). Lajin pesimistä ja liikkumista 

määrittelee osittain sen saaliseläinten esiintyminen. Lajin tyypillistä ravintoa poronhoitoalueen ul-

kopuolella ovat hirvi sekä metsäjänis. 

 

Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) on Suomessa erittäin uhanalainen, täysin rau-

hoitettu ja erityisesti suojeltu laji. Jokihelmisimpukka eli raakku on taantunut erityisesti jokien uit-

toperkauksen, vesivoimarakentamisen sekä metsä- ja maatalouden aiheuttaman vesistökuormituk-

sen seurauksena. Raakun elinympäristövaatimukset ovat erittäin tiukat etenkin toukka- ja nuoruus-

vaiheessa, ja se tarvitsee neutraalia, hapekasta vettä ja suotuisia virtausolosuhteita. Raakku tar-

vitsee lisääntyäkseen väli-isännäksi taimenen tai lohen. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat (myös tietokan-

nasta poimitut aineistot), jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista, ovat salassa 

pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi ko. eläin- tai kasvilajin suojelun (Julkisuuslaki 24 § 

kohta 14). Tästä syystä hankkeen julkisissa asiakirjoissa ei lähtökohtaisesti esitetä tarkempaa tie-

toa uhanalaisten lajien esiintymisestä. 
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Kainuun Ely-keskukselta saatiin vaikutusten arviointia varten salassapidettävä jokihelmisimpukka-

selvitys (Oulasvirta ja Saarman 2021), joka on tehty Kainuun alueella vuosina 2020–2021. Selvi-

tyksen tietoja hyödynnettiin kesän 2022 aikana hankealueelle tehtyjen muiden luontoselvitysten 

taustatiedoksi sekä arvioitaessa hankkeen vaikutuksia jokihelmisimpukkaan. 

12.4 Nykytila ja kehitys 

Liito-orava 

Hankealue sijoittuu liito-oravan (Pteromys volans) levinneisyysalueelle. Lajitietokeskuksen ylläpitä-

män Laji.fi-palvelun perusteella hankealueen läheisyydessä itä-, kaakkois- ja länsipuolella on tun-

nettuja havaintoja lajin esiintymisestä (aineisto haettu 11.11.2021). Selvityksessä ei havaittu liito-

oravan papanoita, kolopesiä tai risupesiä. Selvitys kohdistettiin esiselvityksen perusteella hanke-

alueen vanhimmille ja soveltuvimmille metsäkuvioille Heiluanmäelle, Varsavaaran rinteille, Mutajo-

entien lähistöön sekä Varsajärven ympärille. Näistä Varsavaaran itärinne sekä Lehminiemi määri-

tettiin liito-oravalle soveltuviksi metsäkuvioiksi. Muut hankealueen metsäkuviot ovat liito-oravan 

kannalta liian käsiteltyjä ja nuoria talousmetsiä. 

 

Hankealueelle tehty liito-oravaselvityksen raportti on tämän selostuksen liitteenä 5. 

Viitasammakko 

Hankealueella on viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, kuten lampia ja reheviä kosteikkoja. 

Lajitietokeskuksen tietokannan Laji.fi -palvelun perusteella hankealueella ei ole aiempia havaintoja 

viitasammakosta (aineisto haettu 11.11.2021). Selvityksessä havaittiin Mutajoen rehevässä heinäi-

sessä ojassa mahdollisesti viitasammakon kutua, vaikka äänteleviä koiraita ei havaittu. Muita vii-

tasammakolle hyvin soveltuvia lisääntymisympäristöjä ei havaittu. 

 

Hankealueelle tehty viitasammakkoselvityksen raportti on tämän selostuksen liitteenä 6. 

Lepakot  

Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämästä Laji.fi-palvelusta haetun aineiston perusteella hankealu-

eelta ei ole lepakkohavaintoja (aineisto haettu 11.11.2021). Hankealueella havaittiin saalistavia 

pohjanlepakoita metsäautoteiden ja viereisten hakkuiden yllä. Varsajärven pohjoispuolella kulke-

valla tiellä havaittiin yhdellä kartoituskerralla kaksi ohilentävää siippaa. Lepakkohavainnot jäivät 

laji- ja yksilömääriltään pieniksi, vaikka olosuhteet olivat kaikilla kerroilla lepakoiden kannalta hy-

vät. Havaintojen perusteella ei rajattu Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen mukaisia lepakko-

alueita. Pohjanlepakot saalistavat mielellään erilaisissa avoimissa ympäristöissä, ja voivat käyttää 

saalistukseen hankealueen metsäautoteitä ja hakkuita. Hankealueella on kuitenkin niukasti lepa-

koille sopivia puunkoloja, eikä lainkaan lisääntymis- tai levähdyspaikoiksi soveltuvia rakennuksia 

tai kallioluolia. Hankealueelle ei sijoitu juurikaan lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. 

 

Hankealueelle tehty lepakkoselvityksen raportti on tämän selostuksen liitteenä 7. 

Muu eläimistö 

Hankealueella ei havaittu suurpetojen lumijälkiä. 

 

Hankealueella ei ole tehty havaintoja susista eikä hankealue kuulu susien reviirialueelle. Puolangan, 

Paltamon ja Hyrynsalmen alueilla on tehty yksittäisiä jälki- ja näköhavaintoja susista (Luonnonva-

rakeskus 2022). Lähimmät tunnetut susien reviirialueet sijaitsevat Kainuun etelärajalla sekä Suo-

mussalmella lähellä Suomen itärajaa (Heikkinen ym. 2022). 
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Hankealueella ei ole tehty havaintoja ilveksestä, mutta havaintoja on Paltamon alueelta. Ristijärven 

Peuravaaran alueella on tehty havaintoja ilvespentueesta viimeisen neljän kuukauden ajalta. Lisäksi 

yksittäisiä ilveshavaintoja on Hyrynsalmelta ja Puolangalta. Hankealueella ei ole tehty havaintoja 

ahmasta. Lähimmät ahmahavainnot on tehty Suomussalmen ja Kajaanin kuntien alueilla. Myöskään 

karhusta ei ole tehty havaintoja hankealueella, mutta lähimmät havainnot sijoittuvat Paltamon, 

Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueille (Luonnonvarakeskus 2022). 

 

Kainuun uhanalaisimmat lajit -raportissa on esitetty uhanalaisten lajien esiintymisen suotuisat alu-

eet 2016 (Kainuun liitto & Kainuun ELY-keskus 2017). Kainuun uhanalaisimmat lajit-raportin sekä 

Oulasvirta ja Saarman (2021) mukaan hankealueella esiintyy jokihelmisimpukkaa. Lajin tiedossa 

olevat havainnot hankealueelta haettiin myös Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelusta.  

12.4.1 Sähkönsiirtoreitin nykytila  

SVE1 sisältyy hankealueeseen. SVE2 osalta sähkönsiirtoreitille tehtiin luontoselvitys elokuussa 

2022. Maastoselvityksessä havainnoitiin reitin ja sen ympäristön kasvillisuutta, luontotyyppejä, lin-

nustoa, sekä soveltuvuutta direktiivilajien elinympäristöiksi. 

 

Sähkönsiirtoreitillä ei havaittu liito-oravalle tai viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, eikä läh-

tötietojen perusteella reitin läheisyyteen sijoitu aiempia havaintoja. Kaikki reitin varrelle sijoittuvat 

metsäkuviot ovat alle 80 vuoden ikäisiä, metsätalouskäytössä olevia metsiä, jotka eivät juurikaan 

sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Reitin varrella on paikoin kosteita painanteita ja soistumia, 

muttei viitasammakon lisääntymisalueiksi soveltuvia alueita.  

 

Reitin varrella ei havaittu lepakoiden pesä- tai päiväpiiloiksi soveltuvia rakenteita kuten louhikkoja, 

kolopuita tai rakennuksia. Reitin varrelle sijoittuvat metsät eivät ole lepakoiden kannalta erityisen 

soveltuvia, sillä talouskäytössä olevissa metsissä on niukasti laho- ja kolopuita, joita lepakot voisi-

vat käyttää pesä- tai päiväpiiloina. Reitin varrelle sijoittuu kuitenkin lepakoille soveltuvia saalistus-

alueita. Pohjanlepakot saalistavat avoimilla alueilla kuten hakkuilla ja metsäautoteillä, joita sijoittuu 

sähkönsiirtoreitin varrelle. Reitin itäosaan sijoittuvat pellot ja kulttuurimaisema sekä vesistöjen ku-

ten Iilammen ja Tolosenjoen lähiympäristöt ovat myös lepakoille otollista ympäristöä. 

12.4.2 Vaikutuskohteen herkkyys  

Vaikutuskohde arvioidaan herkkyydeltään kohtalaiseksi. Alueella ei havaittu eikä ole tiedossa 

aiempia havaintoja liito-oravista, mutta lepakoita ja mahdollinen viitasammakon elinympäristö ha-

vaittiin, sekä kaksi liito-oravalle soveltuvaa elinympäristökuviota. Jokihelmisimpukan elinympäristö 

arvioidaan herkkyydeltään suureksi, sillä laji on erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltu ja herkkä 

ympäristön muutoksille. Hankealueelta ei tehty havaintoja suurpetojen jäljistä. Näihin sisältyy säh-

könsiirron vaihtoehto SVE1. 

 

Sähkönsiirtovaihtoehdon SVE2 sähkönsiirtoreitin herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Reitin varrelle ei 

sijoitu direktiivilajien lisääntymisympäristöjä tai huomionarvoisia kohteita. 
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12.5 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muuhun huomionarvoiseen 

eläimistöön 

12.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

12.5.1.1 Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hankealueen luonnontila ja kehitys säilyy nykyisellään. Lajeihin vai-

kuttavat alueen mahdollinen muu maankäyttö sekä metsätaloustoimet.  

12.5.1.2 Vaihtoehto VE1 

Liito-orava 

Hankealueelta ei tehty havaintoja lajin esiintymisestä. Liito-oravaselvityksen perusteella alueella 

esiintyy vain vähän lajille soveltuvia elinympäristöjä, ja selvityksen yhteydessä hankealueelle ra-

jattiin vain kaksi liito-oravalle mahdollisesti soveltuvaa elinympäristökuviota, joille ei kohdistu ra-

kentamista. Peruskartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella rakentamisalueille ei sijoitu sellaisia 

järeitä kuusivaltaisia sekametsiä, joilla voisi olla merkitystä lajin elinympäristöinä. Alueella on kui-

tenkin myös sekapuustoista kuusikkoa, joka voisi kehittyä ajan saatossa liito-oravalle sopivaksi, ja 

hankealueen metsät ovat yhteydessä pohjois- ja länsipuolelle sijoittuviin metsäalueisiin, joista tun-

netaan liito-oravahavaintoja. Hankkeen toteuttaminen nykyisellään ei kuitenkaan merkittävästi hei-

kennä lajin mahdollisia kulkuyhteyksiä, eikä toteuttamisen arvioida estävän lajin levittäytymistä 

sille soveltuviin ja tulevaisuudessa sellaiseksi kehittyviin elinympäristöihin. Täten hankkeen vaiku-

tukset liito-oravaan arvioidaan hankevaihtoehdon VE1 osalta merkityksettömäksi. 

Viitasammakko 

Hankealueelta tehtiin yksi havainto viitasammakon mahdollisesta kudusta Mutajoen läheisestä re-

hevästä uomasta. Selvitetyt lammet ovat karuja suolampia eivätkä siten ole viitasammakolle so-

veltuvia kutuympäristöjä. Mutajoen alueelle ei kohdisteta rakentamista. Hankkeen vaikutukset vii-

tasammakkoon arvioidaan hankevaihtoehdon VE1 osalta merkityksettömäksi. 

Lepakot 

Hankealueelta tehtiin havaintoja saalistavista pohjanlepakoista, mutta yksilömäärät jäivät hyvin 

alhaisiksi. Kaikki havainnot keskittyvät teille ja teiden ympäristöön, vaikka myös metsäalueita kar-

toitettiin. Hankealueella on niukasti lepakoille sopivia puunkoloja, eikä lainkaan lisääntymis- tai le-

vähdyspaikoiksi soveltuvia rakennuksia tai kallioluolia. Hankealueelle ei sijoitu juurikaan lepakoille 

potentiaalisia elinympäristöjä. 

 

Alueelta havaittu pohjanlepakko ei ole erityisen herkkä tuulivoimarakentamisesta aiheutuvalle häi-

riölle, sillä laji esiintyy usein ihmisen muuttamissa ympäristöissä. Pohjanlepakko voi jopa hyötyä 

hankkeen toteutumisesta lajin ruokailuympäristöinä suosimiensa reuna- ja avoimien alueiden li-

sääntyessä alueen rakentamisen seurauksena. Pohjanlepakolla voidaan katsoa kuitenkin olevan ko-

honnut riski törmätä voimaloihin, sillä ne lentävät korkeammalla kuin monet muut lajit ja suosivat 

tuulivoimalapaikkojen kaltaisia avoimia alueita. Törmäysriski on kuitenkin suhteellisen pieni, koska 

lepakkojen esiintyvyys kaikkiaan hankealueella on varsin vähäistä. Tuulivoimalapaikkojen rakenta-

misen sekä kohteille johtavien tielinjauksien leventämisen edellyttämien puustonpoistojen voidaan 

arvioida olevan pohjanlepakon kannalta merkityksettömiä. Myös muuttavilla lepakoilla voi olla ko-

honnut riski törmätä voimaloihin, mutta lepakoiden muuttoreitit ja tuulivoiman vaikutus niihin tun-

netaan vielä heikosti.  

 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

107/350 

Alueella mahdollisesti esiintyvät siippalajit suosivat metsäisiä ympäristöjä ja välttelevät aukeita alu-

eita, jonka perusteella siippojen törmäysriski tuulivoimaloihin arvioidaan vähäiseksi. Hankkeen to-

teuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa siippoihin pirstomalla yhtenäisiä metsäkuvioita sekä pienentä-

mällä metsien pinta-alaa. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäisiksi johtuen alueen nykytilassaan 

voimakkaasta metsätalouskäytöstä sekä lajin esiintymisen epätodennäköisyydestä. Täten hank-

keen haitalliset vaikutukset lepakoihin arvioidaan hankevaihtoehdon VE1 osalta merkityksettö-

mäksi. 

 

Muut lajit 

Susi 

Hankealueelta ei ole suden lumijälkihavaintoja, eikä hankealue sijoitu susireviirille. Lumijälkiselvi-

tyksen perusteella ei kuitenkaan voida poissulkea vaihtoehtoa, että susia liikkuisi alueella. Susi 

suosii elinympäristöinään rauhallisia metsien ja soiden välillä vaihtelevia alueita, joissa ihmistoimin-

taa sekä tyypillisesti rakennettua ympäristöä on vähemmän (Karlsson ym. 2007). Susien reviirit 

ovat kuitenkin laajoja ja pitävät siten sisällään tyypillisesti myös ihmistoiminnan muokkaamia sekä 

pirstomia alueita (Ympäristöministeriö 2017). Susien kannalta olennaisimpia ovat niiden reviirien 

rauhallisimmat osat, joihin niiden pesäpaikat sijoittuvat. Sudet vaihtavat pesäpaikkoja vuosittain ja 

siirtelevät pentujaan tarpeen mukaan siirtopesien välillä kesän aikana. Reviirin alueelle sijoittuu 

näin ollen useita soveltuvia elinympäristöjä sekä mahdollisia pesäpaikkoja, jonka perusteella maan-

käytön muutoksilla reviirien alueella ei ole havaittu olevan vaikutusta susien lisääntymismenestyk-

seen (Ympäristöministeriö 2017). Hankealueelta ei ole tiedossa olevaa susireviiriä (Heikkinen ym. 

2022), joten hankealueella ei sijaitse suden kannalta tärkeitä kohteita.  

 

Hankealueella toteutettavilla toimenpiteillä voidaan täten arvioida olevan merkitystä pääsääntöi-

sesti alueen läpikulkevien tai sillä hetkellisesti oleskelevien yksilöiden kannalta, niiden etsiessä uu-

sia elinalueita. Tutkimustietoa tuulivoimalatoiminnan vaikutuksista susiin on vähän. Tutkimusten 

perusteella on kuitenkin viitteitä siitä, että vaikka sudet ovat häiriöherkkiä (Àlvares ym. 2011) ja 

välttelevät pääsääntöisesti reviirilleen sijoittuvia teitä ja rakennuksia (Karlsson ym. 2007), ne ovat 

jossain määrin ihmistoimintaan tottuvia ja saattavat hyödyntää vähäliikenteistä metsäautotiestöä 

liikkumiseensa (Gurarie ym. 2011). Rakentamistoiminnan aikaansaaman lisääntyneen ihmistoimin-

nan sekä melun voidaan arvioida aiheuttavan hetkellisiä karkotusvaikutuksia hankealueella mah-

dollisesti liikkuviin susiin. Rakentamisvaiheen jälkeen vaikutukset ympäristöön ovat osin palautuvia, 

jonka lisäksi myös susien ensisijaisesti ravintonaan hyödyntämät hirvieläimet saattavat palata alu-

eelle. Toiminnanaikaisiksi häiriövaikutuksiksi voivat muodostua tuulivoimaloiden aikaansaamat ää-

net sekä lisääntynyt ihmistoiminta. Koska hankealue ei sijoitu susireviirille tai sen läheisyyteen, 

vaikutus on kuitenkin korkeintaan vähäinen. Tämän perusteella hankkeen toteutumisen vaikutus 

susien kannalta arvioidaan merkityksettömäksi. 

Ilves 

Hankealueelta ei ole ilveksen lumijälkihavaintoja tai aiempia havaintoja, mutta Ristijärveltä on ha-

vainto ilvespentueesta vuodelta 2022. Ottaen huomioon ilveksen laajan elinpiirin on hyvin toden-

näköistä, että ilveksiä saattaa liikkua myös hankealueella, vaikka niiden lumijälkiä ei havaittu. Ilves 

on elinympäristöltään laaja-alainen eläin, joka kykenee hyödyntämään monentyyppisiä metsäkuvi-

oita. Ilveksen reviirit ovat laajoja, minkä perusteella hankealueella toteutettava maankäytön muu-

tos koskee vain hyvin pientä osaa lajin tyypillistä reviiriä. Tuulivoimala-alueen tai sen huoltotiestön 

ei arvioida estävän ilveksen liikkumista. Tämän perusteella elinympäristöjen pirstoutuminen ja vä-

hentymisen suuruus arvioidaan ilveksen kannalta merkityksettömäksi.  
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Karhu 

Hankealueelta ei ole lumijälkilaskennassa tehty havaintoja karhusta eikä alueelle sijoitu panta-ai-

neistojen perusteella lajin reviirejä (Heikkinen ym. 2022). Karhun tyypilliset elinympäristöt ovat 

rauhallisia, kuusivaltaisia ympäristöjä, jotka pitävät sisällään talvehtimiseen ja ruokailuun soveltu-

via alueita. Karhulle on tyypillistä vaeltaa pitkiä matkoja lyhyessä ajassa. Lähtötietojen perusteella 

hankealueella on merkitystä pääsääntöisesti alueen läpi mahdollisesti kulkeville tai lyhytaikaisesti 

oleskeleville yksilöille. Karhun reviirikoot vaihtelevat sukupuolen sekä pentujen läsnäolon mukaan 

250–1500 km2 välillä. Muiden suurpetojen tapaan, tuulivoimalahankeen rakentamisvaiheen sekä 

toimintavaiheen alkupuolella karhuun kohdistuu mahdollisesti lisääntyneestä melusta sekä ihmis-

toiminnasta hetkellisiä häiriövaikutuksia. Vaikutusten suuruus on kuitenkin korkeintaan pieni. Tuu-

livoimala-alueen tai sen huoltotiestön ei arvioida estävän karhun liikkumista ja täten kannan leviä-

mistä. Tämän perusteella hankkeen toteutumisen vaikutus karhujen kannalta arvioidaan merki-

tyksettömäksi. 

Ahma 

Hankealueella ei havaittu ahman lumijälkiä, ja lähimmät ahmahavainnot on tehty Suomussalmen 

ja Kajaanin kuntien alueilla. Lähimmät riistakolmiohavainnot tunnetaan Pohjois-Pohjanmaalta ja 

Suomen itärajalta (Kojola ym. 2021). Aikaisemmassa lumijälkitutkimuksessa Ruotsissa saatiin viit-

teitä siitä, että ahman yksilömäärä saattoi pienentyä tuulivoimapuiston alueella rakennusvaiheessa 

häiriövaikutusten vuoksi (Flagstad & Tovmo 2010). Myöhemmissä tuulivoimalatoiminnan vaiheissa 

yleisesti suurpetojen osalta tehdyissä tutkimuksissa lajien on havaittu sopeutuvan ihmistoimintaan 

sekä tuulivoimalatoiminnan melutasoon. Nämä tekijät huomioiden ahmoihin arvioidaan kohdistuvan 

suoria vaikutuksia pääsääntöisesti ihmistoiminnan lisääntymisestä sekä epäsuorasti ravinnon saa-

tavuuden kautta, jonka seurauksena laji saattaa vältellä aluetta erityisesti rakentamisvaiheen ai-

kana. Ahmat saattavat kuitenkin kulkea alueen tiestöä pitkin, mikä voi lisätä saalistuskäyttäyty-

mistä tiestön lähialueella. Hankealuetta ympäröivillä alueilla arvioidaan sijaitsevan samantyyppisiä 

lajille soveltuvia melko yhtenäisiä varttuneita metsäalueita. Alueelta ei kuitenkaan tunneta ahma-

havaintoja, joten hankkeen toteutumisen vaikutus ahmojen kannalta arvioidaan merkityksettö-

mäksi.  

Jokihelmisimpukka 

Hankealueen vesistöissä esiintyy jokihelmisimpukkaa. Tuulivoimahankkeeseen liittyvien teiden ra-

kentaminen saattaa näkyä hetkellisenä kuormituspiikkinä vesistöissä. Rakennustöiden yhteydessä 

muun muassa rummut ja muut valuntaa ohjaavat rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 

vaikutuksia nykytilaan verrattuna syntyy mahdollisimman vähän. Tuulivoimapuiston ollessa toimin-

nassa ei normaalitilanteessa varsinaisia vaikutuksia alueen pintavesiin synny. Kuitenkin vähäisiä 

vaikutuksia valumamääriin voi syntyä vettä läpäisemättömän pinta-alan kasvaessa tie- ja nosto-

alueiden hulevesien muodossa. Uudet ojat saattavat eroosion vuoksi aiheuttaa vähäisiä, paikallisia 

kuormituspiikkejä erityisesti rankkasateilla. Muutoksen suuruus arvioidaan jokihelmisimpukan kan-

nalta pieneksi kielteiseksi. 

Hirvieläimet 

Hirvieläinten käyttäytymisestä tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, 

että voimaloiden suorat, käytönaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visuaaliset häiriötekijät, ovat 

kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä, eivätkä hirvet merkittävällä tavalla vierasta niiden elinym-

päristöön sijoitettavia voimalarakenteita. Esimerkiksi Oklahomassa Yhdysvalloissa tuulivoimapuis-

ton rakentamisen ei havaittu merkittävästi muuttaneen saksanhirvien ruokailu- tai elinalueita lu-

kuun ottamatta voimaloiden varsinaisia rakentamisalueita, joiden käyttö saksanhirvillä väheni lä-

hinnä jäkälien määrän alenemisen seurauksena. Vastaavia tuloksia tuulivoimaloiden pienistä häi-

riövaikutuksista hirvieläimiin on Yhdysvaltojen ohella saatu myös mm. Norjassa, jossa on tutkittu 
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aitauksissa ruokailevien porolaumojen käyttäytymistä suhteessa käytössä oleviin ja pysäytettyihin 

voimaloihin. 

 

Hankkeessa rakennettavat huoltotiet (rinnastettaessa metsäautoteihin) eivät ole isommille eläimille 

merkittäviä kulkuesteitä. Sen sijaan hirvieläimet usein kulkevat vähäisen liikenteen teitä pitkin, 

jolloin teistä tuleekin käytäviä liikkumiselle. Tuulivoimapuiston yhteyteen rakennettavat huoltotiet 

vastaavat kooltaan metsäautoteitä, joiden liikennemäärät eivät pääsääntöisesti nouse merkittä-

viksi. Tästä syystä niiden synnyttämät estevaikutukset hirvien liikkumisen kannalta ovat todennä-

köisesti hyvin pieniä. Muutoksen suuruus hirvieläimiin arvioidaan merkityksettömäksi. 

 

12.5.1.3 Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat kaikkien vaikutustyyppien osalta huomattavasti pienemmät kuin 

vaihtoehdossa VE1, sillä vaihtoehdossa rakennetaan 21 voimalan sijaan 7 voimalaa. Vaihtoehdossa 

tuulivoimalat sijoittuvat samoille paikoille kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voimaloita T3 ja T4 sekä 

T10-21 ei rakenneta. 

Liito-orava 

Kaiken kaikkiaan vaikutukset ovat vähäisemmät kuin vaihtoehdossa VE1. Liito-oravalle mahdolli-

sesti soveltuville elinympäristökuvioille ei kohdistu rakentamista. Täten hankkeen vaikutukset liito-

oravaan arvioidaan hankevaihtoehdon VE1 osalta merkityksettömäksi. 

Viitasammakko 

Vaihtoehdossa ei kohdisteta rakennustoimenpiteitä viitasammakolle soveltuvien kutuympäristöjen 

lähelle. Vaikutukset viitasammakkoon arvioidaan merkityksettömäksi. 

Lepakot 

Vaihtoehdon vaikutukset ovat kaikkien vaikutustyyppien osalta huomattavasti pienemmät kuin VE1. 

Täten hankkeen vaikutukset lepakoihin arvioidaan hankevaihtoehdon VE2 osalta merkityksettö-

mäksi. 

Muut lajit 

Koska voimaloita rakennetaan vähemmän kuin vaihtoehdossa VE1, vaikutukset ovat kaikkien lajien 

osalta vähäisemmät. Mutajoentietä ei paranneta, joten kuormitusta ei synny. Täten hankkeen hai-

talliset vaikutukset suurpetoihin, hirvieläimiin ja jokihelmisimpukkaan arvioidaan hankevaihtoehdon 

VE2 osalta merkityksettömäksi. 

12.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

12.5.2.1 Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Liito-orava 

Uusi sähköasema ei sijoitu liito-oravalle soveltuville metsäkuvioille. Liito-oravaan vaikuttavat alueen 

mahdollinen muu maankäyttö sekä metsätaloustoimet, ja uusia vaikutuksia sähkönsiirrosta ei 

synny. Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi. 
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Viitasammakko 

Voimaloille rakennettavien maakaapelien kaivaminen saattaa synnyttää vesistöön kestoltaan lyhyt-

aikaisen kuormituksen. Muuten viitasammakon esiintymiseen vaikuttavat alueen mahdollinen muu 

maankäyttö sekä metsätaloustoimet, eikä sähkönsiirrosta synny muita uusia vaikutuksia, sillä säh-

könsiirtoreitti säilyy nykyisellään. Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi. 

Lepakot 

Sähkönsiirrosta ei synny uusia vaikutuksia, joten lepakoiden esiintymiseen vaikuttavat vain alueen 

mahdollinen muu maankäyttö sekä metsätaloustoimet. Uusi sähköasema ja maakaapelit eivät vai-

kuta lepakoiden esiintymiseen alueella. Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi. 

Muut lajit 

Lajien esiintymiseen vaikuttavat vain alueen mahdollinen muu maankäyttö sekä metsätaloustoimet. 

Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan kaikkien lajien osalta merkityksettömiksi. 

12.5.2.2 Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Liito-orava 

Reitin alueelle ei sijoitu liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Koska uusi reitti rakennetaan van-

han reitin yhteyteen, uusia pirstoutumis- tai estevaikutuksia ei synny. Vaihtoehdon vaikutukset 

arvioidaan merkityksettömiksi. 

Viitasammakko 

Uuden reitin alueelle ei sijoitu viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä. Vaihtoehdon vaikutukset 

arvioidaan merkityksettömiksi. 

Lepakot 

Uuden johtokäytävän toteutuminen ei häiritse esimerkiksi lepakoiden saalistusta alueella. Reitin 

varrelle ei sijoitu lepakoiden lisääntymisympäristöiksi sopivia metsiä, joissa olisi pesintään tai päi-

väpiiloiksi soveltuvia kolopuita tai louhikkoja. Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan siten merkityk-

settömiksi. 

Muut lajit 

Voimajohtoreitin rakentamisen vaikutukset liittyvät hirvieläinten ja suurpetojen osalta elinympäris-

tön rakenteen muuttumiseen sekä häiriön lisääntymiseen rakentamisen seurauksena. Rakentami-

sen aikainen häiriö rajoittuu yhteen vuoteen, joten vaikutukset jäävät pieniksi. Uusi johtoreitti saat-

taa toimia tien kaltaisesti eläinten kulkureittinä. Hirvien ei ole havaittu merkittävästi vierastavan 

rakenteita. Suurpetojen osalta johtoreitiltä raivattava ala edustaa vain pientä osaa suurista revii-

reistä, joita lajit käyttävät. Jokihelmisimpukan esiintymisalue ei ole johtoreitin rakentamisen vaiku-

tusalueella. Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan tarkasteltujen lajien osalta merkityksettömiksi. 

12.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Tuulivoiman hankevaihtoehdon VE1 aiheuttamat muutokset muihin kuin jokihelmisimpukkaan arvi-

oidaan merkityksettömiksi, joten vaikutusten ei arvioida aiheuttavan muutosta nykytilaan. Jo-

kihelmisimpukan osalta vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen kielteinen. 
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Vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat kaikilta osin huomattavasti pienemmät kuin vaihtoehdossa VE1, 

joten vaikutusten ei arvioida aiheuttavan muutosta nykytilaan. 

 

Sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan molempien hankevaihtoehtojen ja kaikkien tarkasteltujen la-

jien osalta merkityksettömiksi, eli niiden ei arvioida aiheuttavan muutosta nykytilaan. 

 

 
Taulukko 12-1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja muuhun huomionarvoiseen eläimistöön kohdistuvien vai-

kutusten merkittävyys. 

   

 

 

 

     

 

 

  Erittäin suuri  
kielteinen  

Suuri  
kielteinen  

Keskisuuri 
kielteinen 

Pieni  
kielteinen 

 
Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Pieni myön-
teinen 

Keskisuuri 
myönteinen 

Suuri myön-
teinen 

Erittäin suuri 
myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  
Ei  
muutosta 
nykytilaan 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  

VE0 

VE1 

VE2 

SVE1 

SVE2 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin suuri Suuri Suuri VE1J
 

 
Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri Erittäin suuri 

Erittäin suuri  Erittäin suuri Erittäin suuri Suuri Suuri  
Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri Erittäin suuri Erittäin suuri 

J=Vaikutukset jokihelmisimpukkaan 

 

12.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankealueella ei ole tehty havaintoja liito-oravista tai suurpedoista, ja viitasammakon lisääntymis-

alue jää vaikutusalueen ulkopuolelle. Lepakoiden kannalta turhaa valaistusta pimeän aikaan on 

hyvä välttää. 

12.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Eläinten esiintymisistä on arvioitu lähtöaineiston ja hankkeen yhteydessä toteutettujen selvitysten 

perusteella. Selvitykset eivät kata kaikkia eläinryhmiä ja selvityksiin liittyy yleisiä menetelmällisiä 

epävarmuustekijöitä, joita on avattu tarkemmin liitteenä olevissa selvityksissä. Epävarmuutta liittyy 

mm. vain yhtenä vuonna tehtyjen havaintojen yleistämiseen. Epävarmuustekijöiden ei kuitenkaan 

arvioida olevan tavanomaisesta poikkeavia ja selvityksistä saatuja tietoja voidaan pitää luotetta-

vina. 

 

Muutoksen suuruus 
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13. LINNUSTO  

13.1 Arvioinnin päätulokset 

 
 

13.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoiman linnustovaikutukset riippuvat muun muassa tarkasteltavalla alueella esiintyvästä lintu-

lajistosta, linnuston tiheydestä, voimaloiden määrästä, tyypistä ja sijoittelusta, sääoloista sekä 

suunniteltavan sähkönsiirron teknisistä yksityiskohdista. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset ovat 

luonteeltaan sekä suoria että välillisiä. Linnustovaikutukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:  

1. Häiriö- ja estevaikutuksiin 

2. Rakentamisesta johtuviin elinympäristömuutoksiin sekä  

3. Voimaloiden aiheuttamaan törmäyskuolleisuuteen  

Kaikkien kolmen vaikutustyypin aiheuttamilla fyysisillä, ekologisilla ja energiataloudellisilla vaiku-

tuksilla on vaikutusta linnun elinkelpoisuuteen ja kuolleisuuteen, joilla puolestaan on potentiaalia 

aiheuttaa muutoksia populaatiotasolla lajin populaatiokoon ja esiintymisalueen kautta. 

 

Häiriövaikutus muodostuu tuulivoimapuiston alueella toteutettavista rakennustöistä, jotka aiheut-

tavat muutoksia luonnonympäristöön ja lisäävät ihmistoiminnan aiheuttamaa suoraa, visuaalista 

häirintää ja melua. Häiriövaikutus kohdistuu etenkin voimaloiden ja kiviaineksen ottoon suunnitel-

tujen alueiden läheisyydessä pesivään ja ruokailevaan linnustoon, joiden pesimäalueet saattavat 

siirtyä kauemmaksi, mikä voi rajoittaa edelleen niille soveltuvien ruokailu- ja lisääntymisalueiden 

määrää ja näin vaikeuttaa pesäpaikkojen löytämistä ja ravinnonsaantia. Vaikutusten suuruus vaih-

telee suuresti laji- ja jopa yksilökohtaisesti. Visuaalisen häirinnän aiheuttaman pakoreaktion etäi-

syys on valtaosalla linnuista korkeintaan muutamia satoja metrejä, mutta etenkin petolinnuilla pa-

koetäisyys voi olla yksilöstä riippuen huomattavasti korkeampikin (Ruddock & Whitfield 2007). Suo-

ran häirinnän vaikutusalue vaihtelee lajiryhmästä riippuen 200–800 metrin välillä, ollen korkein 

avomaiden linnuilla, kuten kahlaajilla ja lepäilevillä hanhilla.  

Arvioinnin päätulokset 

Pesimälinnuston herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi, sillä alueella esiintyy useita huomionarvoisia 

lajeja ja muutamia metsäkanalintujen soidinpaikkoja. Hankevaihtoehdon VE1 vaikutus arvioitiin 

merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Vaihtoehto VE2 on kaikilta vaikutuksiltaan pienempi, sillä 

voimaloita rakennetaan huomattavasti vähemmän, joten vaihtoehdon merkittävyys arvioitiin 

vähäiseksi kielteiseksi. Sähkönsiirron vaihtoehdolla SVE1 ei arvioitu olevan vaikutusta 

pesimälinnustoon, sillä vaihtoehto toteutetaan olemassa olevalle reitille, mutta vaihtoehdon 

SVE2 vaikutus arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi puuston poistojen takia.  

 

Hankealue ei sijoitu linnuston päämuuttoreitille, ja havaittu muutto oli hyvin heikkoa. Muutto-

linnuston herkkyys arvioitiin siten vähäiseksi, ja hankevaihtoehtojen VE1 ja V2 vähäiseksi 

kielteiseksi. Sähkönsiirron hankevaihtoehdoilla ei arvioitu olevan vaikutusta muuttolinnus-

toon, sillä sähkönsiirron reittivaihtoehtojen varrelle ei sijoitu tärkeitä linnuston muutonaikaisia 

levähdysalueita. 
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Melu puolestaan aiheuttaa linnuille stressiä sekä kommunikaation häiriintymistä, joiden vaikutukset 

näkyvät mm. lintujen pesimätiheyden alenemisena. Melu vaikuttaa eniten lajeihin, jotka ovat vah-

vasti riippuvaisia laulusta valitessaan puolisoa tai puolustaessaan reviiriä. Haitallista vaikutusta lie-

ventää lintujen kyky sopeuttaa laulunsa paremmin meluolosuhteisiin sopivaksi. Melulle alttiimpia 

ovat lajit, jotka laulavat matalalla taajuudella, vahingollisimman taajuuden ollessa 2–4 kHz. Alhaista 

laulutaajuutta kompensoi monella lajilla kova ääni sekä laulaminen yhdessä puolison kanssa, millä 

on arvioitu olevan noin 3 dB:n vaikutus äänen voimakkuuteen. Käytön aikana ihmistoiminta on 

vähäistä ja häiriötä linnustolle aiheuttaa lähinnä voimaloiden melu, mahdollisesti myös välke (Gove 

ym. 2003, Habib ym. 2007, Langston & Pullan 2006, Larsen & Madsen 2000, Pearce-Higgins ym. 

2009). Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset vähenevät lähtötilanteen tasolle, mikä mahdol-

listaa lintulajien palautumisen alueelle. 

 

Estevaikutuksella tarkoitetaan voimalarakenteiden muodostamaa fyysistä estettä, jonka seu-

rauksena linnut saattavat joutua muuttamaan muuttomatkallaan tai pesimä- ja ruokailualueidensa 

välillä käyttämiä lentoreittejään. Linnun energiatalouden kannalta vuodenaikaan sidonnaiset päivit-

täiset ruokailu- ja yöpymislentoihin liittyvät reittimuutokset vaikuttavat linnun energiatalouteen 

suhteellisesti enemmän kuin läpimuuttavien lintujen reittimuutokset. Vesilintujen on todettu tuuli-

voimapuistoja lähestyessään muuttavan lentoreittiään vuorokaudenajasta riippuen pääsääntöisesti 

0,5–3 km etäisyydellä ja puiston ohitusetäisyyden vaihtelevan huomattavasti lajista riippuen, haah-

koilla jopa kilometrejä ja hanhilla pääasiassa muutamia satoja metrejä (Petersen ym. 2006, Pet-

tersson 2005. Perämeren alueella Simon ja Iin tuulivoimapuistojen linnustoseurannassa on ha-

vaittu, että maakotka, piekana, hiirihaukka ja monet muut suuret tai keskikokoiset petolinnut väis-

tävät olemassa olevia tuulivoimaloita, joko nostamalla lentokorkeutta tai muuttamalla hieman len-

toreittiään sivuun voimalan kohtaamisesta. Mikäli voimalat sijaitsevat harvassa (800–1000 m vä-

lein), petolinnut eivät väistä tuulivoimapuistoja yhtä voimakkaasti vaan luovivat tuulivoimaloiden 

väleistä (FCG 2017).   

 

Tuulivoimaloiden, tarvittavien huoltoteiden ja sähkönsiirtoreitin rakentaminen aiheuttaa elinym-

päristöjen muutoksen elinympäristöjen hävitessä ja pirstoutuessa. Lajille soveltuvan elinympä-

ristön häviäminen, pieneneminen tai pirstoutuminen voi johtaa ravinnonhankinnan vaikeutumiseen 

tai siirtymiseen laadultaan heikommalle alueelle sekä laajoille yhtenäisille alueille tyypillisten lajien 

häviämiseen alueelta. Näissä tapauksissa pesimämenestys tai pesivien parien määrä todennäköi-

sesti alenee. Elinympäristöjen pirstoutuminen ja häviäminen vaikuttaa eniten paikkauskollisiin ja 

elinympäristöiltään pitkälle erikoistuneisiin lajeihin, joilla on vain vähän sopivia elinympäristöjä tar-

jolla. Samoin ihmistä karttavat arat lajit ovat häiriövaikutukselle alttiimpia kuin rakennetun maan 

ja kulttuuriympäristöjen lajit. Toisaalta rakentamisen myötä ihmisen muokkaamissa ympäristöissä 

esiintyville lajeille syntyy lisää sopivaa elinympäristöä.  

 

Lintujen törmäyskuolleisuus aiheutuu siitä, että linnut eivät ehdi tai osaa varoa tuulivoimalan 

pyöriviä lapoja ja menehtyvät törmätessään niihin. Törmäysriskiin vaikuttaa tarkasteltavan alueen 

sijainti, tuulivoimapuiston koko sekä tuulivoimaloiden sijoittaminen ja ominaisuudet. Lisäksi tör-

mäysriski vaihtelee huomattavasti lintulajeittain. Törmäysriski on korkea etenkin alueilla, jotka si-

jaitsevat merkittävien muuttoreittien varrella, muutonaikaisilla kerääntymisalueilla tai tiheiden pe-

simäyhdyskuntien läheisyydessä (Everaert & Kuijken 2007). Törmäysriski kasvaa tuulivoimaloiden 

lukumäärän kasvaessa, mutta myös voimaloiden sijoittamisella toisiinsa nähden on vaikutusta tör-

mäysriskiin. Teoriassa esimerkiksi muuttavan linnun törmäysriski kasvaa, mikäli tuulivoimaloiden 

lapojen pyörimisala on kohtisuorassa linnun lentosuuntaan nähden. Törmäysriski kasvaa edelleen, 

mikäli yksittäiset voimalat on sijoitettu riviin linnun lentosuuntaan nähden. Puolestaan jonomai-

sessa voimaloiden sijoittelussa törmäyspinta-ala linnun kulkusuuntaan nähden pienenee ja samalla 

törmäysriski alenee. Törmäysriskiä tarkastelevissa tutkimuksissa voimaloiden sijoittelulla ei ole kui-

tenkaan aina havaittu vaikutuksia törmäysriskin suuruuteen (Krijgsveld, ym. 2009). Voimaloiden 
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sijoittelu muuttosuuntaan nähden tiiviiseen ryhmään vähentää kuitenkin tuulivoimahankkeen este-

vaikutusta. 

 

Tuulivoimalan rakenteellisilla ominaisuuksilla on vaikutusta törmäysriskiin. Törmäysriskiä kasvatta-

vat voimalan rakenteet, jotka mahdollistavat lintujen levähtämisen voimalan lapojen läheisyydessä 

ja yöaikaiset kirkkaat valot. Vilkkuvan valon on todettu vähentävän törmäysriskiä jatkuvaan kirk-

kaaseen valoon nähden (Richardson 2000). Törmäysriski vaihtelee lajeittain ja lajiryhmittäin. Eri-

tyisen altis laji törmäyksille on havaintojen perusteella merikotka, joka ei juurikaan väistä lentorei-

tille osuvia tuulivoimalan lapoja. 

 

Törmäysriskiin vaikuttaa lisäksi vuorokaudenaika ja vallitsevat sääolosuhteet. Lintujen on todettu 

väistävän tuulivoimaloita päivällä satoja metrejä aiemmin kuin yöaikaan. Sääolosuhteet vaikuttavat 

voimakkaasti lintujen lentoreitteihin ja lentokorkeuteen. Muutonaikaiset voimakkaat ilmavirtaukset 

voivat saada aikaan lintujen voimakkaankin poikkeamisen tavanomaiselta muuttoreitiltään. Kovalla 

tuulella ja etenkin voimakkaammissa vastatuulissa linnut lentävät pääsääntöisesti matalammalla 

kuin vähätuulisella säällä. 

 

Törmäysriskin vaikutusalue vaihtelee vuodenajasta riippuen. Pesimäaikana törmäykset vaikuttavat 

lähinnä tuulivoimapuiston alueella ja läheisyydessä pesiviin lajeihin ja tuulivoimapuiston alueella 

ruokaileviin lajeihin. Valtaosalla linnustosta pääasiallinen vaikutusalue yltää korkeintaan kilometrin 

etäisyydelle suunnittelualueesta. Osalla lokkilinnuista, kuikkalinnuilla ja esimerkiksi suurilla päivä-

petolinnuilla vaikutusalue voi kuitenkin olla huomattavasti laajempi, mikäli tuulivoimapuisto sijait-

see lajin ruokailualueella tai ruoanhakureitin varrella. 

 

Myös ilmajohtoina toteutettava sähkönsiirto aiheuttaa linnuille törmäysriskin. Suomessa voimajoh-

tojen aiheuttamaksi lintujen kuolleisuudeksi on arvioitu 0,7 yksilöä/linjakilometri/vuosi (Koistinen 

2004). Voimajohtolinjan koko, johtimien sijainti maisematasolla sekä linjan tekniset yksityiskohdat 

vaikuttavat törmäystodennäköisyyteen. Yleensä voimajohtolinjoissa oleva maadoitusjohdin aiheut-

taa suurimman törmäysriskin, sillä se on jännitteellisiä johtimia ohuempi ja sijaitsee niiden yläpuo-

lella. Lisäksi törmäysriskiä nostaa se, että johtimet on sijoitettu useaan eri tasoon maanpinnasta 

nähden, jolloin linjan poikki lentävällä linnulla on suurempi todennäköisyys törmätä johtimiin (Be-

vanger 1994, Haas ym. 2002, Rioux ym. 2003). 

 

Muutonaikainen vaikutusalue riippuu pitkälti läpimuuttavasta lajistosta. Suomen läpi muuttavasta 

linnustosta huomattava osa (etenkin vesilinnut, hanhet) pesii Venäjän puolella ja vähäisemmin 

myös muiden Ruotsissa ja Norjassa. Useimmilla lajeilla vaikutusta voidaan tarkastella Suomen po-

pulaation tasolla, mutta etenkin uhanalaisilla tai muutoin pienillä ja pohjoisilla populaatioilla vaiku-

tusalue ulottuu myös rajojemme ulkopuolelle. 

 

Metsäalueille rakennettavista tuulivoimaloista voi syntyä muuttolintuihin kohdistuvia vaikutuksia 

pääasiassa joko lintujen törmäyksistä voimaloihin tai estevaikutuksista. Sen sijaan metsäalueella 

tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat elinympäristömuutokset kohdistuvat lähinnä paikalli-

seen pesimälajistoon. 

Pesimälinnusto 

Rakentamisvaiheen pesimälinnustoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat rakennustoi-

minnan aikainen häirintä sekä muutokset elinympäristöissä. Rakentamisen aikainen suora häirintä 

ja meluvaikutus lintujen lisääntymiskauden aikana voivat vaikuttaa alueella pesivään linnustoon 

haitallisesti. Rakentamisen takia pesimälinnuston elinympäristöjä tuhoutuu ja pirstoutuu. 
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Rakentamisvaiheessa pystytetyt voimalat ja sähkönsiirtoverkot aiheuttavat alueella pesiville ja alu-

een kautta lentäville linnuille estevaikutusta ja törmäysriskin. 

Käytönaikaisiin vaikutuksiin kuuluvat estevaikutus ja törmäysriski. Vaikutukset kohdistuvat paitsi 

suunnittelualueen ja sen lähiympäristön pesimälajistoon, myös pesimäaikana alueen läpi lentäviin 

lintuihin. 

Toiminnan päättymisen aikaiset vaikutukset muodostuvat purkutöistä aiheuttamasta häiriövaiku-

tuksesta. 

Muuttolinnusto 

Muuttomatkalla oleville linnuille rakentamis- ja purkuvaiheesta voi aiheutua häiriötä lähinnä leväh-

tämään pysähtyneille linnuille, kun ihmistoiminta alueella on vilkasta. Toiminnanaikaisia vaikutuksia 

ovat voimaloiden aiheuttama estevaikutus ja törmäysriski sekä huoltotöistä mahdollisesti aiheutu-

vat häiriövaikutukset levähtäviin lintuihin. 

13.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tämän hankeen yhteydessä tehtyjen selvitysten lisäksi linnuston kuvauksessa ja vaikutusarvioin-

nissa hyödynnetään muiden hankealueen lähialueelle sijoittuvien tuulivoimapuistojen YVA-menet-

telyjen ja myöhemmin toteutettujen linnustoseurantojen tuloksia. 

Pesimälinnusto 

Hankealueella ei ole aikaisemmin tehty linnustoseurantoja. Hankealueen pesimälinnuston yleispiir-

teet selvitettiin touko-kesäkuussa 2022 toteutettavalla pesimälinnustoselvityksellä. Lisäksi alueen 

linnustoa tarkasteltiin yleispiirteisesti muiden maastokäyntien yhteydessä. Pesimälinnustoselvityk-

sessä keskityttiin lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin. Suomen erityisvastuulajeihin, sekä 

uusimmassa kansallisessa uhanalaistarkastelussa valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiseksi 

määritettyihin lajeihin sekä alueella esiintyvään petolintulajistoon. Selvitysten tavoitteena oli laatia 

yleiskuva alueen linnustosta ja tunnistaa linnustollisesti arvokkaimmat alueet suunnittelun sekä 

arviointityön tueksi. 

 

Pesimälinnustoselvityksen tueksi hankittiin tiedot uhanalaisten ja/tai muuten huomionarvoisten la-

jien esiintymisestä hankealueelta ja sen läheisyydestä.  

Muuttolinnusto 

Hankealueen läpi muuttavan linnuston maastoselvitykset jakaantuivat sekä kevät- että syysmuuton 

osalle. Kevätmuutonseuranta ajoitettiin kevään edistymisen mukaan maalis-toukokuun 2022 väli-

selle ajalle ja syysmuutonseuranta vastaavasti elo-marraskuulle 2021. Muuttoseurantapäivät pyrit-

tiin kohdentamaan erityisesti isokokoisten lintulajien (mm. hanhet, kurjet, joutsenet, petolinnut) 

voimakkaimmille muuttopäiville, jotta saatiin muodostettua kokonaiskuva hankealueen merkittä-

vyydestä kyseisten lajien muuttoreittinä. Muuttoseurannan havaintopaikka pyrittiin valitsemaan si-

ten, että sieltä avautuisi mahdollisimman laaja-alainen näkyvyys hankealueelle ja mahdollisesti 

myös hankealueen ulkopuolelle. Havaituista lajeista kirjattiin laji- ja yksilömäärien lisäksi tiedot ylös 

yksilöiden tai parvien muuttosuunnista, ohituspuolesta suhteessa suunniteltuun tuulivoima-aluee-

seen sekä muuttokorkeudesta (lentokorkeudet jaetaan eri luokkiin esim. 0–50 m, 50–100 m, 100–

300 ja yli 300 m). Selostuksessa esitellään muutonseurannan tulokset. 

 

Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -opas (SY 6/2016) suosittelee Pohjois-Suo-

messa muutonseurannan laajuudeksi 20 päivää keväällä ja 20 päivää syksyllä, Etelä-Suomessa 
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vastaavasti 30 päivää/kausi. Hankealue ei sijaitse keskeisellä ja tärkeällä lintujen muuton pullon-

kaula-alueella rannikolla. Tästä syystä maastotyömäärää ja samalla kustannuksia oli mahdollista 

perustellusti hieman keventää verrattuna aivan rannikkolinjalla oleviin vastaaviin hankealueisiin. 

Muutonseurantaa tehtiin hankealueella keväällä yhteensä 8 päivää ja syksyllä yhteensä 10 päivää. 

13.4 Nykytila ja kehitys 

13.4.1 Hankealueen nykytila 

Arvokkaat linnustoalueet 

Varsavaaran hankealueella ei sijaitse kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) tai kansallisesti tär-

keitä lintualueita (FINIBA), mutta hankealueen pohjois- ja koillispuolella, yli 10 km päästä hanke-

alueesta sijaitsee kaksi FINIBA-aluetta. Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara -alu-

eesta Säkkisenlatvasuo, Jännesuo ja Lamminsuo kuuluvat soidensuojelualueeseen, ja Peuravaaralla 

on järeää ikikuusikkoa, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Paljakka ja Latvavaara 

kuuluvat Kainuun vaarajakson metsät FINIBA-alueeseen. FINIBA-alueet on esitetty kartassa Kuva 

13-1. 
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Kuva 13-1. FINIBA-alueet hankealueen läheisyydessä. 

Pesimälinnusto 

Suunnittelualueella havaittiin yhteensä 45 lajia. Keskimääräiseksi linnustotiheydeksi suunnittelu-

alueella saatiin pistelaskennassa ensimmäisellä kierroksella 102 paria/km2 ja toisella kierroksella 97 

paria/km2. Pesimälinnuston tiheys on matala verrattuna Kainuun alueen keskimääräiseen maalin-

nuston tiheyteen, joka on 150–175 paria/km2 (Väisänen ym. 1998). Pisteiden välinen vaihtelu oli 

kohtalaista, suurimman tiheyden ollessa 244 paria/km2 ja matalimman 57 paria/km2. Valtaosa ti-

heyksistä sijoittui kuitenkin 80–150 välille. 

 

Havaitut lajit ovat pääasiassa tavanomaista mäntykankaiden ja sekametsien lajistoa. Metsälajeista 

runsaslukuisimpana Varsavaaran suunnittelualueella esiintyivät erityisesti suomalaiselle metsäym-

päristölle tyypilliset lajit peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja laulurastas. Kartoitushetkellä voimassa 

olleen uhanalaisuusluokituksen (2019) mukaan suunnittelualueella pesiviä silmälläpidettäviä (NT) 
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lajeja ovat valkoviklo, järripeippo, pohjansirkku ja västäräkki. Vaarantunut (VU) laji on pensas-

tasku. Erittäin uhanalaisista (EN) lajeista havaittiin hömötiainen ja alueellisesti uhanalaisista (RT) 

lajeista niittykirvinen. Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeista havaittiin 

leppälintu ja valkoviklo. Vesilintulaskennassa ja sen ohella havaituista lajeista silmälläpidettävä 

(NT) laji on ruokokerttunen ja vaarantunut (VU) on pajusirkku. Euroopan Unionin lintudirektiivin 

(Neuvoston direktiivi 2009/147/EC) liitteessä I mainituista lajeista alueella havaittiin kaakkuri, ka-

latiira ja kuikka. Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeista havaittiin kala-

tiira, rantasipi, tavi ja telkkä. Ruokosenlammella havaittiin heinäkuussa kasvillisuusselvityksen yh-

teydessä taigametsähanhipoikue (VU; erityisvastuulaji). 

 

Pöllöselvityksessä ei havaittu lainkaan pöllöjen soidinääniä tai tehty näköhavaintoja pöllöistä, vaikka 

selvitykset tehtiin pöllöjen soitimen kannalta hyvissä olosuhteissa. Hankealueen ulkopuolella Iivaa-

ralla havaittiin kevätmuuttoselvityksen yhteydessä varpuspöllön reviiri. 

 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksessä havaittiin lumijälkien ja näköhavaintojen perusteella 

yksi metson soidinpaikka ja kuusi teeren soidinpaikkaa, joista yksi hankealueen ulkopuolelta. Yksi-

lömäärältään suurin teeren soidin oli Ahvenlampi, jolla havaittiin 3 koirasta soitimella. Kaikilla soi-

dinpaikoilla ei kuitenkaan runsaista soitimen jäljistä huolimatta havaittu soidintavia yksilöitä, joten 

suurinta soidinta kaikista selvityksessä löydetyistä soitimista ei voitu määrittää. 

 

Kalasääski on lintudirektiivin I liitteen laji. Paltamossa on 17 kalasääsken asuttua pesää (Kainuun 

liitto & Kainuun ELY-keskus 2017). Linnustoselvityksissä ei havaittu hankealueelle sijoittuvia peto-

lintujen reviirejä. 

Muuttolinnusto 

Hankealue ei sijoitu linnuston kevät- tai syysmuuton päämuuttoreittien alueelle (Toivanen ym. 

2014). Hankealueen muuttolinnustoa on selvitetty lintujen kevätmuuttoselvityksen ja syysmuutto-

selvityksen aikana. Kevätmuutontarkkailu toteutettiin kahdeksana päivänä toukokuussa 2021 ja 

syysmuutontarkkailu kymmenenä päivänä syys-lokakuussa 2021. Tarkkailut toteutettiin kahdesta 

seurantapisteestä Iivaaralta hankealueen itäpuolella (alueen ulkopuolella) ja Karjomäeltä hanke-

alueen lounaisosassa. Kevätmuutonseurannan aikana lintujen liikehdintä suuntautui pääosin poh-

joiseen ja lentojen vähäinen lukumäärä jakautui tasaisesti seurannan ajalle. Syysmuutonseurannan 

aikana liikehdintä suuntautui pääosin etelään lentojen lukumäärän ollessa suurinta seurannan 

alussa eli syyskuun loppupuolella. 

 

Hanhia havaittiin kevätmuutonseurannassa kaksi harmaahanhilajin yksilöä. Syysmuutonseuran-

nassa havaittiin 48 metsähanhea ja 20 määrittämättömän hanhilajin yksilöä. 66,7 % metsähanhista 

ja kaikki määrittämättömän hanhilajin yksilöt ylittivät hankealueen riskikorkeudella. 

 

Laulujoutsenia ei havaittu kevätmuutonseurannassa lainkaan. Syysmuutonseurannassa havaittiin 

28 laulujoutsenta, joista 39 % muutti riskikorkeudella. 

 

Kurkia ei havaittu kevätmuutonseurannassa lainkaan. Syysmuutonseurannassa havaittiin kolme 

kurkea. Kurjet muuttivat riskikorkeuden alapuolella. 

 

Varpushaukkoja havaittiin syysmuutonseurannassa kohtalaisesti, 14 yksilöä, joista 21 % muutti 

riskikorkeudella. Kanahaukkoja ja ampuhaukkoja havaittiin syysmuutonseurannassa kaksi. Ke-

vätmuutonseurannassa havaittiin kaksi tuulihaukkaa, piekana ja hiirihaukkalaji. Syysmuuton-

seurannassa havaittiin yksi hiirihaukka, nuolihaukka, maakotka, pieni jalohaukka sekä suo-

haukkalaji. 
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13.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Vaihtoehdon SVE1 nykytilan kuvaus sisältyy hankealueen kuvaukseen. Tässä luvussa kuvataan 

vaihtoehdon SVE2 nykytila. 

Pesimälinnusto 

Sähkönsiirtoreitillä havaittiin elokuussa 2022 tehdyn luontoselvityksen aikana tavanomaisia metsä- 

ja kulttuuriympäristöjen lajeja. Huomionarvoisia lajeja ei havaittu. 

Muuttolinnusto 

Sähkönsiirtoreitille ei sijoitu tärkeitä muutonaikaisia levähdys- tai kerääntymisalueita. Reitin itä-

osassa johtokäytävä kulkee muutaman pellon läpi, jolle mm. kurjet, joutsenet ja hanhet voivat 

kerääntyä muuton aikaan. Näillä pelloilla ei kuitenkaan havaittu lintuja muutonseurantojen yhtey-

dessä. 

13.4.3  Vaikutuskohteen herkkyys 

Pesimälinnusto 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan pesimälinnuston osalta kohtalaiseksi. Hankealueella havait-

tiin metson soidin ja useita teeren soitimia. Vaikutusalueella esiintyy pääosin tavanomaisia, mutta 

myös useita uhanalaisia ja/tai lintudirektiivin liitteen I lajeja etenkin suolampien lähistöillä. 

 

Sekä vaihtoehdon SVE1 että SVE2 osalta sähkönsiirron pesimälinnuston herkkyys arvioidaan vä-

häiseksi. Vaikutusalueen elinympäristöjen potentiaalisuus uhanalaisten tai lintudirektiivin liitteen I 

lajien pesimäalueina on alhainen. Alueella ei ole tärkeitä IBA/FINIBA/MAALI-alueita. 

Muuttolinnusto 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan muuttolinnuston osalta vähäiseksi. Muuttoaikoina uhanalai-

sia, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai tuulivoimalle herkkiä lajeja ei esiinny lainkaan tai esiintyy vain 

vähäisesti, eikä hankealueen läheisyydessä ei sijaitse muutonaikaisia levähdys- tai ruokailualueita. 

Hankealue ei sijoitu linnuston päämuuttoreitille, ja muutonseurannoissa havaittu liikehdintä oli hy-

vin heikkoa. 

13.5 Vaikutukset linnustoon 

13.5.1 Pesimälinnusto 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla, joko tuulivoimalla tai jollain 

muulla tuotantomenetelmällä. Kaikki nykyisin käytössä olevat sähköntuotantomenetelmät aiheut-

tavat linnustovaikutuksia. Näitä voivat olla joko voimalan rakentamispaikan raivaamisen aiheutta-

mat elinympäristömenetykset, käytettävän polttoaineen hankinnasta aiheutuvat elinympäristömuu-

tokset (esim. turve, puu) tai välilliset vaikutukset esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kautta (energian 

tuotanto, raaka-aineiden kuljetus). Vaihtoehtoisen tuotantomuodon linnustovaikutukset voivat olla 

pienempiä tai suurempia kuin arvioitavan hankkeen ja ne voivat kohdistua joko pistemäisesti tai 

laaja-alaisesti. Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta on arvioitavissa, että suunnittelualueelle 

ei muodostu lintujen käyttäytymiseen vaikuttavaa estettä tai törmäysriskiä eikä voimalapaikkojen 

elinympäristöjä menetetä, vaan ne säilyvät nykyisen kaltaisessa metsätalouskäytössä. Hankkeen 

toteutumatta jättäminen ei aiheuta muutosta nykytilaan. 
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Vaihtoehto VE1 

Elinympäristöjen muutokset 

Suunnittelualue on pääosin käsiteltyä, metsätalouskäytössä olevaa metsää, jolla ei ole erityistä 

potentiaalia uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Alueella havaittiin kuitenkin myös huomionarvoi-

sia metsäympäristöjen lajeja, kuten palokärki, pikkusieppo ja isokäpylintu, ja avoimien ympäristö-

jen lajeja kuten niittykirvinen ja valkoviklo. Suunnittelualueelle ei kuitenkaan sijoitu linnustollisesti 

arvokkaita alueita. Suurin osa tuulivoimaloista sijoittuu metsäkuvioille, joiden pesimälajiston ja pe-

sivien parien määrät ovat tavanomaiset verrattuna alueelle tyypillisiin metsämaihin.  

 

Yhden tuulivoimalan rakentamisen vaatima pinta-ala on noin 1–1,5 hehtaaria/voimala sisältäen 

viereen rakennettavat kokoamis- ja nostoalueet. Itse tuulivoimaloiden perustusten halkaisija on 

noin 25–30 metriä. Tuulivoimapuiston liikennettä varten hyödynnetään olemassa olevia teitä, mutta 

myös uusia teitä rakennetaan. Voimaloiden rakentamispinta-alalta ja uusien teiden alueelta lintujen 

lisääntymisympäristöt menetetään kokonaan, vaikka kokoamis- ja nostoalueille ja teiden reunoille 

muodostuukin joillekin lajeille soveltuvia uusia elinympäristöjä. Teiden reunat tarjoavat myös joil-

lekin reunaelinympäristöjä hyvin hyödyntäville lajeille talousmetsiä parempia pensaikkoisia ruokai-

luympäristöjä. Rakentamisen vuoksi raivattava alue sijoittuu lähes kokonaan metsätalouskäytössä 

oleville kuvioille, joten muutoksella ei ole merkitystä alueella tavattavien uhanalaisten lajien elinym-

päristöjen kannalta. Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan 21 voimalaa, jolloin voimaloiden rakentami-

seen raivattava pinta-ala on yhteensä noin 31,5 hehtaaria, noin 0,9 % koko hankealueen pinta-

alasta, joten metsäisten lajien kannalta vaikutusta voidaan pitää vähäisenä.  

 

Häiriövaikutukset 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden 

ja muiden rakenteiden rakentamisalueille, joskin mm. mahdollisista junttaus- ja räjäytystöistä sekä 

kiviainesten otosta aiheutuvat meluvaikutukset voivat yltää laajemmallekin alueelle. Eri lajien herk-

kyys rakentamistoimien aiheuttamalle häiriölle vaihtelee. Tavallisimpien metsälajien on havaittu 

sietävän varsin hyvin rakennustöistä aiheutuvaa häirintää, mikäli niiden pesimäympäristöön ei suo-

raan kohdistu muutoksia. 

 

Hankkeen rakentamisen aikaisten häiriövaikutusten kannalta herkimmäksi lajiksi voidaan arvioida 

alueella esiintyvistä lajeista ihmistoimintaa karttavat metso ja teeri. Molempien lajien elinkierron 

kannalta ihmistoiminnalle herkin vaihe on ryhmäsoidin, mikä edellyttää rauhallista sijaintia ihmis-

toiminnan ulkopuolella. Suunnitelmassa yhden tuulivoimalan paikka on osoitettu noin 300 m etäi-

syydelle teeren soidinpaikasta ja 250 m etäisyydelle metson soidinpaikasta. Samasta metson soi-

dinpaikasta noin 360 m etäisyydellä sijaitsee toinen voimalapaikka. Yhden voimalan paikka on osoi-

tettu noin 170 m etäisyydelle, toisen noin 330 m etäisyydelle ja kolmannen noin 380 m etäisyydelle 

teeren soidinpaikasta siten, että soidinpaikka sijoittuu näiden kolmen voimalapaikan keskelle. Yksi 

voimalan paikka on osoitettu noin 450 m etäisyydelle teeren soidinpaikasta. Muilla soidinpaikoilla 

etäisyys lähimpään voimalapaikkaan on vähintään 700 m. Näillä etäisyyksillä vain yksi voimalapaik-

kaa varten raivattava rakennusalue ulottuu aivan soidinpaikkarajaukseen kiinni. Muiden soidinpaik-

kojen välittömään läheisyyteen ei osoiteta rakentamista. Rakentamisvaiheessa puuston raivaami-

nen ja rakennustyö aiheuttavat lyhytkestoista mutta paikallisesti voimakasta häiriötä. Yhden soi-

dinpaikan osalta rakentamisvaiheen häiriö rajoittuu pääosin yhteen vuoteen. Puuston raivaaminen 

soidinalueiden läheltä vaikuttaa eniten metsoon, joka tarvitsee soidinalueelle laajan alueen yhte-

näistä metsää. Teeri sen sijaan pystyy hyödyntämään myös muokattuja avoimia alueita soidinpaik-

koina. Soidinpaikat on esitetty salassa pidettävässä liitteen 9 salassa pidettävässä liitteessä. 

 

Melumallinnuksen perusteella tuulivoimaloiden käytön aikana keskiäänitaso teeren ja metson soi-

dinalueilla on pääosin 45–50 dB. Kahdella teeren soidinpaikalla taso on 40–45 dB ja hankealueen 

ulkopuolella alle 35 dB. Tieliikenteen melusta tehdyssä tutkimuksessa lintukantojen on havaittu 
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alkavan kärsiä metsäisillä alueilla 42–52 dB(A) ja avoimilla alueilla 47 dB(A) melutason kohdalla 

(Reijnen & Foppen 2006). Tutkimus esittää vaikutusmekanismiksi sitä, että lisääntyvä melu peittää 

lintujen omaa ääntelyä. Tämän vuoksi on oletettava, että melun vaikutus on vähäisempi sellaisilla 

lintulajeilla, joilla laulu tai muu ääntely ei ole yhtä tärkeää elinkierron kannalta. Tuulivoimalan ai-

heuttama ääni on tieliikenteen melun kaltaista tasaista ääntä, joten se ei aiheuta impulssimaiselle 

melulle tyypillisiä pelästymisreaktioita. Ääni saattaa häiritä teeren ja metson soidinta, mutta vaiku-

tus kohdistuu laajalle pinta-alalle, joten vaikutus arvioidaan vähäiseksi.  

 

Hankealueen suolammilla pesii tai ruokailee useita huomionarvoisia lajeja kuten pohjansirkku, 

kaakkuri, kalatiira, kuikka, tavi, ja telkkä. Näillä lammilla keskiäänitaso on 45-50 dB. Näillä lajeilla 

pohjansirkkua lukuun ottamatta laulu tai muu ääntely ei kuitenkaan ole yhtä tärkeää elinkierron 

kannalta, joten äänen häiriövaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

 

Rakentamisvaiheessa syntyvä melu saattaa aiheuttaa lyhytkestoista häiriötä, joka voi aiheuttaa 

satunnaisia pelästymisreaktiota soitimella oleville teerille ja metsoille. Metson kannalta soitimen 

häiriintyminen saattaa estää lisääntymisen. Yhdessä elinympäristön muuttumisen kanssa häiriö voi 

karkottaa metson soidinpaikoilta. Teeren soidinkausi puolestaan on metson soidinta pidempi, eikä 

lajia pidetä yleisesti yhtä häiriöherkkänä kuin metsoa. Lisäksi laji on luokiteltu elinvoimaiseksi, eikä 

se ole alueellisesti uhanalainen. Molempien lajien on lisäksi todettu pystyvän siirtämään soidinpaik-

kojaan. Kasvatusikäisiin talousmetsiin sijoittuvat metson soidinpaikat ovat myös harvemmin pysy-

viä. Yksi teeren soidinpaikoista sijoittui myös taimikkoon, joka muuttuu ajan saatossa taimien kas-

vaessa soidinkäyttöön soveltumattomaksi. Herkimmät kohteet teeren paikallisen kannan kannalta 

ovat siis vuodesta toiseen avoimena pysyvät soidinpaikat, joilla on muitakin luontoarvoja, kuten 

Ahvenlampi, Varsajärvi ja Ruokosenlampi. 

 

Vesi- ja kosteikkolinnut ovat yleensä kaikkein häiriöalttiimpia tuulivoimalle ja tuulivoimaloiden vi-

suaalisen häiriön todettu karkottavan yksilöitä kymmenien tai jopa satojen metrien etäisyydelle. 

Tyypillisesti häiriövyöhyke on 100–200 m useimmilla lajeilla (Larsen & Madsen 2000). Hankealueella 

tavattavilla lajeilla on todettu seuraavia tuulivoimaloiden häiriöetäisyyksiä tutkimuksissa: taivaan-

vuohi 400 m, ja niittykirvinen 100 m (Pearce-Higgins ym. 2009). Vaihtoehdossa VE1 voimalapaikka 

T12 sijoittuu alle 200 m etäisyydelle taivaanvuohen reviiristä. Muut voimalapaikat eivät sijoitu häi-

riöetäisyydelle näiden lajien reviireistä. 

 

Muita suunnittelualueella pesiviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä tai lintudirektiivin I-liitteen lajeja 

ovat mm. pajusirkku, pensastasku, ruokokerttunen ja hömötiainen. Näitä lajeja ei pidetä erityisen 

herkkinä tuulivoimatuotannolle ja niiden uhanalaisuuden syyt liittyvät mm. metsätalouteen. Samoin 

lajien runsaus suunnittelualueella tulevaisuudessa liittyy lähinnä alueen metsätalouden harjoittami-

sen ratkaisuihin, ei tuulivoimarakentamiseen. 

 

Törmäyskuolleisuus 

Suurin osa suunnittelualueella pesivistä lajeista on metsäympäristölle ja avoimille ympäristölle tyy-

pillisiä lajeja, jotka etsivät ravintonsa pääasiassa metsän sisältä läheltä maan pintaa tai puustosta. 

Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentävät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen 

korkeudella noin sadan metrin korkeudella maanpinnasta tai ylempänä, minkä takia näiden lajien 

törmääminen lapoihin on epätodennäköistä. Suunnittelualueella pesivistä lajeista kokonsa tai käyt-

täytymisensä puolesta törmäysalttiimpina voi pitää petolintuja, kuikkalintuja ja metsähanhea. Li-

säksi metsäkanalinnuilla on tunnettu taipumus törmätä voimaloiden torneihin. Metsäkanalintuihin 

kohdistuu alueella kohtalainen törmäysriski. 

 

Petolinnuista hankealueella tai sen läheisyydessä todennäköisesti pesii yksi varpushaukkapari, 

jonka maastopoikue havaittiin noin 360 metrin etäisyydellä voimalapaikasta T9. Varpushaukkaan 
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kohdistuva törmäysriski arvioidaan kohtalaiseksi. Kuikka havaittiin Varsajärvellä sekä Ruokosen-

lammella, ja kaakkuri havaittiin Ruokosenlammella. Nämä lajit voivat ravinnonhakumatkoilla tör-

mätä voimaloihin. Törmäysriski arvioidaan kohtalaiseksi.  

 

Estevaikutus 

Suunnittelualueen ulkopuolella pesivien lajien säännöllisiä ruokailulentoja suunnittelualueelle ei ha-

vaittu. Päiväpetolintuhavaintoja kertyi varpushaukkaa lukuun ottamatta niukasti. Hankealue sijoit-

tuu metsäiselle alueelle, eikä esimerkiksi merkittävien vesistöjen välille. 

 

Vaikutuksen suuruus vaihtoehdossa VE1 

Pesimälinnustoon kohdistuvan vaikutuksen suuruus arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. Tuuli-

voima-alueiden ja tiestön rakentamisen myötä pääasiassa metsäympäristöjä vähenee noin 0,9 % 

hankealueen pinta-alasta. Pesimälinnusto koostuu enimmäkseen tavallisesta metsälajistosta ja 

avoimien ympäristöjen lajistosta, ja suurin osa huomionarvoisista lajeista on Suomessa varsin ylei-

siä lajeja. Rakentamisen ja käytön aikaisella häiriöllä on paikallisesti lievä heikentävä vaikutus met-

son paikalliseen kantaan, sillä hankealueella havaittiin vain yksi metson soidinpaikka. Rakentamisen 

aikaisella häiriöllä ja mahdollisesti myös käytön aikaisella häiriöllä on kohtalainen heikentävä vai-

kutus myös teeren kantoihin paikallisella, suunnittelualueen tasolla. Törmäysriski kohdistuu ensisi-

jaisesti kuikkalintuihin ja metsäkanalintuihin, joihin kohdistuu todennäköisesti kohtalainen törmäys-

riski. Pesimälinnustolle aiheutuva estevaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdossa VE2 rakennetaan 7 voimalaa, jolloin voimaloiden rakentamiseen raivattava pinta-ala 

on yhteensä noin 10,5 hehtaaria, noin 0,3 % koko hankealueen pinta-alasta, joten metsäisten lajien 

kannalta vaikutusta voidaan pitää vähäisenä. Tiestöön hyödynnetään olemassa olevia teitä, mutta 

myös uusia teitä rakennetaan. Suunnittelualueelle ja suunnitelluille voimalapaikoille ei sijoitu lin-

nustollisesti arvokkaita alueita. Suurin osa tuulivoimaloista sijoittuu metsäkuvioille, joiden pesimä-

lajiston ja pesivien parien määrät ovat pienet verrattuna tavanomaisiin määriin metsämailla. Ra-

kentamisen vuoksi raivattava alue sijoittuu lähes kokonaan metsätalouskäytössä oleville kuvioille, 

joten muutoksella ei ole merkitystä alueella tavattavien uhanalaisten lajien elinympäristöjen kan-

nalta. Metson soidinpaikkojen kannalta tärkeää yhtenäistä metsäaluetta pirstoutuu, mutta vaikutus 

on vähäinen. 

 

Häiriövaikutukset 

Suunnitelmassa tuulivoimalan T8 paikka on osoitettu noin 300 m etäisyydelle teeren soidinpaikasta 

ja 250 m etäisyydelle metson soidinpaikasta. Näihin soidinpaikkoihin kohdistuva häiriö arvioidaan 

kohtalaiseksi. Muiden huomionarvoisten lajien häiriöetäisyyksille ei sijoitu voimaloita. Linnustoon 

kohdistuvat häiriövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, ja ne kohdistuvat pääasiassa 

tavanomaiseen metsätalousalueilla elävään lajistoon. 

 

Törmäyskuolleisuus 

Verrattuna vaihtoehtoon VE1, pesimälinnuston törmäysriski arvioidaan vaihtoehdossa VE2 hieman 

alhaisemmaksi, johtuen pienemmästä tuulivoimaloiden lukumäärästä. Törmäysriskin kannalta kes-

keisimmät tuulivoimalapaikat kurjen ja petolintujen kannalta ovat kuitenkin samat kuin vaihtoeh-

dossa VE1. 

 

Estevaikutus 

Tuulivoimalat eivät sijoitu linnustollisesti arvokkaiden suoalueiden tai merkittävien vesistöjen väliin. 
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Vaikutuksen suuruus vaihtoehdossa VE2 

Vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Tuulivoima-alueiden ja tiestön rakentami-

sen myötä pääasiassa metsäympäristöjä vähenee vain noin 0,3 % koko hankealueen pinta-alasta. 

Rakentamisen ja käytön aikaisella häiriöllä on kuitenkin paikallisesti lievä heikentävä vaikutus met-

son paikalliseen kantaan. Rakentamisen aikaisella häiriöllä ja mahdollisesti myös käytön aikaisella 

häiriöllä saattaa olla lievä heikentävä vaikutus teeren kantoihin paikallisella, suunnittelualueen ta-

solla, mutta häiriövaikutus kohdistuu vain yhteen teeren soidinpaikkaan. Törmäysriski kohdistuu 

ensisijaisesti vain metsäkanalintuihin. Pesimälinnustolle aiheutuva estevaikutus arvioidaan vä-

häiseksi. 

13.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1  

Maakaapelien kaivamiseen huoltoteiden yhteyteen voidaan joutua raivaamaan puustoa, mutta täl-

löin voi syntyä myös uutta tienvarsiympäristöä, jota useat lajit käyttävät ruokailuympäristönä. 

Muita uusia vaikutuksia pesimälinnustoon ei synny, ja linnustovaikutukset koostuvat käytön aikai-

sesta törmäyskuolleisuudesta, joka säilyy nykyisellään.  

 

Suomessa voimajohtojen aiheuttamaksi lintujen kuolleisuudeksi on arvioitu 0,7 yksilöä/linjakilo-

metri/vuosi (Koistinen 2004). Voimajohtolinjan koko, johtimien sijainti maisematasolla sekä linjan 

tekniset yksityiskohdat vaikuttavat törmäystodennäköisyyteen. Yleensä voimajohtolinjoissa oleva 

maadoitusjohdin aiheuttaa suurimman törmäysriskin, sillä se on jännitteellisiä johtimia ohuempi ja 

sijaitsee niiden yläpuolella. Lisäksi törmäysriskiä nostaa se, että johtimet on sijoitettu useaan eri 

tasoon maanpinnasta nähden, jolloin linjan poikki lentävällä linnulla on suurempi todennäköisyys 

törmätä johtimiin (Bevanger 1994, Haass ym. 2002, Rioux ym. 2003). Törmäysriski on pienin suu-

ren jännitteen voimalinjoilla (>110 kV), joiden paksummat johdot näkyvät paremmin, ovat sijoi-

tettu korkeammalle, ja joiden johtojen väli on niin suuri, etteivät suurimmatkaan lintulajit yllä ai-

heuttamaan oikosulkua. 

 

Vaihtoehdolla ei arvioida olevan muutosta nykytilaan. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirtoreittien toteuttamisen linnustovaikutukset syntyvät rakentamisen aikaisesta häiriöstä, 

rakentamisen aiheuttamasta elinympäristöjen pirstoutumisesta, sekä käytön aikaisesta törmäys-

kuolleisuuden kasvusta.  

 

Etenkin metsäkanalinnut, suuret linnut kuten joutsenet ja hanhet, sekä petolinnut ovat törmäysalt-

tiita. Reittivaihtoehdon varrella ei ole kosteikkoja, joilla on havaittu keskimääräistä törmäystoden-

näköisyyttä paljon korkeampia arvoja (von Heijnis 1980). Muissa reitin varrelle sijoittuvissa elinym-

päristöissä törmäyskuolleisuus on keskimäärin vain 0,7 yksilöä/linjakilometri/vuosi.  

 

Rakentamisen aikainen häiriö rajoittuu yhteen vuoteen. Voimajohtoreitti toteutetaan nykyisen reitin 

viereen, joten elinympäristöjen muutos rajoittuu niiden menetykseen johtoreitin alalta, ja pirstou-

tumisvaikutus jää pieneksi. Reitin varrelle sijoittuvien elinympäristöjen ei arvioida olevan linnustol-

lisesti arvokkaita. 

 

Vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Törmäyskuolleisuus on vähäistä, ja koh-

distuu vain pieneen osaan paikallisia populaatioita. 
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13.5.3 Muuttolinnusto 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla, joko tuulivoimalla tai jollain 

muulla tuotantomenetelmällä. Kaikki nykyisin käytössä olevat sähköntuotantomenetelmät aiheut-

tavat linnustovaikutuksia. Näitä voivat olla joko voimalan rakentamispaikan raivaamisen aiheutta-

mat elinympäristömenetykset, käytettävän polttoaineen hankinnasta aiheutuvat elinympäristömuu-

tokset (esim. turve, puu) tai välilliset vaikutukset esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kautta (energian 

tuotanto, raaka-aineiden kuljetus). Vaihtoehtoisen tuotantomuodon linnustovaikutukset voivat olla 

pienempiä tai suurempia kuin arvioitavan hankkeen ja ne voivat kohdistua joko pistemäisesti tai 

laaja-alaisesti. Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta on arvioitavissa, että suunnittelualueelle 

ei muodostu lintujen muuttokäyttäytymiseen vaikuttavaa estettä tai törmäysriskiä eikä voimala-

paikkojen elinympäristöjä menetetä, vaan ne säilyvät nykyisen kaltaisessa metsätalouskäytössä. 

Hankkeen toteutumatta jättäminen ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

Vaihtoehto VE1 

Muuttolinnuston törmäyskuolleisuutta arvioitaessa eri lajien ja lajiryhmien välillä on suuria eroja 

siinä, miten niiden on havaittu väistävän tuulivoimapuistoja. Jotkin suurikokoiset lajit, esimerkiksi 

kurki ja useimmat petolinnut, pyrkivät kiertämään koko tuulivoimapuiston. Osa lajeista taas lentää 

suoraviivaisemmin tuulivoimapuiston läpi, mutta pyrkivät väistämään silti kohdalle osuvaa tuulivoi-

malaa. Jo rakennettujen Iin ja Simon kuntien alueille sijoittuvien tuulivoimapuistojen linnustonseu-

rannoissa on todettu, että suuri osa linnuista kiertää koko tuulivoimapuiston, mikä on ilmennyt 

muuton tiivistymisenä 500–1000 metrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Tuulivoimapuiston läpi 

lentävien lintujen on puolestaan havaittu pystyvän hyvin väistämään tuulivoimalat, mikäli niiden 

väliin jää vähintään 500 metriä leveä vapaa alue (FCG 2015, FCG 2017). Vastaavasti Pohjois-Ruot-

sissa Umeån lähellä sijaitsevan Hörneforsin tuulivoimapuiston linnustonseurannassa havaittiin, että 

kun ennen tuulivoimapuiston perustamista sen alueen kautta muutti 50 % kaikista havaituista lin-

nuista, rakentamisen jälkeisinä vuosina läpi muuttavien lintujen osuus oli vain 7–11 % (Granér 

2011). Vaihtoehdossa VE1 kaikkien suunniteltujen tuulivoimaloiden välille jää vähintään 500 met-

riä, joten turvallisille läpilennoille on enemmän tilaa. 

 

Törmäyskuolleisuus 

Eri lajien erilaisia väistöominaisuuksia kuvataan lintujen törmäysmallinnuksissa käytettävillä väis-

tökertoimilla. Suurimmalla osalla lajeja väistökerroin (väistöprosentti) on tutkimusten mukaan 98 

tai jopa 99 %, eli tuulivoimalaa kohti lentävistä linnuista yksi tai kaksi yksilöä sadasta ei väistä sitä. 

Lajikohtaiset vaihtelut väistölle vaihtelevat merikotkan 95 % ja hanhien 99,98 % välillä (Scottish 

Natural Heritage 2018). Lisäksi on huomattava, että suurikokoisellakin linnulla tuulivoimalan root-

torialan läpilennoista vain noin 10 % johtaa osumaan. Koska osa linnuista muuttaa tuulivoimaloiden 

lapakorkeuden ala- ja osa yläpuolelta eikä roottoriala kata koko tuulivoimapuiston poikkileikkaus-

pinta-alaa, alle tuhannesosa tuulivoimapuiston kautta tapahtuvista läpilennoista johtaa linnun tör-

määmiseen. Uusimmissa suunniteltavissa tuulivoimaloissa roottorikoot ovat entisestään suurentu-

neet ja niiden kierrosnopeus on alhaisempi. Tämä lisää läpilentävän linnun mahdollisuutta välttää 

osuma lavan kanssa. 

 

Kaikkien suurikokoisten lintujen riskilentomäärät olivat sekä kevät- että syysmuutolla niin pieniä, 

että törmäysriskit ovat erittäin vähäisiä, etenkin törmäysasteen ollessa esimerkiksi hanhilla lähes 

100 %. Törmäyksistä kevät- tai syysmuutolla ei arvioida kohdistuvan millekään lajille populaatiota-

son vaikutuksia. 

 

Estevaikutus 
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Tuulivoimahanke muodostaa noin 8 km laajuisen estevyöhykkeen lintujen muuttoväylälle itä-länsi-

suunnassa. Hankkeen aiheuttamasta lisäkierrosta aiheutuu keskimäärin vain muutaman kilometrin 

lisäys lintujen muuttomatkaan, mikä on koko muuttomatkaan suhteutettuna merkityksetön vaiku-

tus. Hankealueen lähelle ei myöskään sijoitu muutonaikaisia kerääntymisalueita, joille syntyisi este 

hankkeen toteutuessa. Estevaikutuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia minkään lajin 

populaatioon. 

 
Muut vaikutukset  

Rakentamis- ja purkuaikana ihmistoiminta alueella on tavanomaista vilkkaampaa. Muuttolintuihin 

tällä voisi olla vaikutusta vain siinä tapauksessa, että rakentamisalueiden lähiympäristössä olisi 

tärkeitä muutonaikaisia yöpymis- tai ruokailualueita. Suunnittelualueella ei kuitenkaan sijaitse täl-

laisia kerääntymisalueita, joten muuttolinnustoon kohdistuvat häiriövaikutukset jäävät vähäisiksi. 

 

Vaikutuksien suuruus vaihtoehdossa VE1 

Vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäyskuol-

leisuus ja estevaikutus on hyvin vähäistä, sillä alueen kautta tapahtuva muutto on erittäin heikkoa. 

Törmäyskuolleisuudella ja estevaikutuksella ei arvioida olevan populaatiotason vaikutuksia mille-

kään lajille. Suunnittelualueen läheisyyteen ei sijoitu tärkeitä muutonaikaisia yöpymis- ja ruokailu-

alueita. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdon VE2 linnustovaikutukset ovat kaikkien vaikutustyyppien osalta hieman pienemmät 

kuin vaihtoehdossa VE1, sillä vaihtoehdossa rakennetaan 21 voimalan sijaan 7 voimalaa. Törmäys-

riski on vielä pienempi vaihtoehtoon VE1 verrattuna. Vaihtoehdon toteuttamisen aiheuttama tör-

mäyskuolleisuus ja estevaikutus arvioidaan vähäisiksi. 

 

Vaikutuksien suuruus vaihtoehdossa VE2 

Vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäyskuol-

leisuus ja estevaikutus on hyvin vähäistä, sillä alueen kautta tapahtuva muutto on erittäin heikkoa. 

Törmäyskuolleisuudella ja estevaikutuksella ei arvioida olevan populaatiotason vaikutuksia mille-

kään lajille. Suunnittelualueen läheisyyteen ei sijoitu tärkeitä muutonaikaisia yöpymis- ja ruokailu-

alueita. 

13.5.4 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Uusia vaikutuksia muuttolinnustoon ei synny, ja linnustovaikutukset koostuvat käytön aikaisesta 

törmäyskuolleisuudesta, joka säilyy nykyisellään. Voimajohtoreitin rakentaminen kasvattaa tör-

mäyskuolemien todennäköisyyttä alueella lähinnä paikalliselle pesimälinnustolle. Muuttolinnustosta 

voimajohtoihin törmäävät todennäköisimmin muutonaikaisille levähdysalueille tai niiden välillä len-

tävät linnut. Reitin lähistöllä ei ole tiedossa merkittäviä muutonaikaisia levähdysalueita eikä muut-

tovirtojen pullonkaula-alueita, joten vaikutus muuttolinnustoon on merkityksetön. 

 

Vaihtoehdolla ei arvioida olevan muutosta nykytilaan. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Voimajohtoreitin rakentaminen kasvattaa törmäyskuolemien todennäköisyyttä alueella lähinnä pai-

kalliselle pesimälinnustolle. Muuttolinnustosta voimajohtoihin törmäävät todennäköisimmin muu-
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tonaikaisille levähdysalueille tai niiden välillä lentävät linnut. Reitin lähistöllä ei ole tiedossa merkit-

täviä muutonaikaisia levähdysalueita eikä muuttovirtojen pullonkaula-alueita, joten vaikutus muut-

tolinnustoon on merkityksetön. 

 

Vaihtoehdolla ei arvioida olevan muutosta nykytilaan. 

13.5.5 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankevaihtoehdon VE1 vaikutusten merkittävyys pesimälinnustolle arvioidaan kohtalaiseksi kiel-

teiseksi, ja muuttolinnustolle vähäiseksi kielteiseksi. Vaihtoehdon VE2 vaikutusten merkittävyys 

arvioidaan pesimälinnustolle ja muuttolinnustolle vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdolla SVE1 ei arvioida olevan vaikutusta reitin pesimälinnustoon tai 

muuttolinnustoon. Vaihtoehdolla SVE2 arvioidaan olevan vähäinen kielteinen vaikutus reitin pe-

simälinnustoon, ja muuttolinnustoon ei arvioida olevan vaikutusta. 

 

 
Taulukko 13-1. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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P=Vaikutukset pesimälinnustoon 

M=Vaikutukset muuttolinnustoon 

13.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisesta aiheutuvan melun ja muun häiriön haittoja voidaan vähentää ajoittamalla hank-

keen rakennustyöt lintujen pesimäkauden ulkopuolelle keskeisillä alueilla, sekä hankealueen että 

sähkönsiirtoreitin osalta, mikäli puustoa raivataan uudelta reitiltä. Metsäkanalintujen törmäysriskiä 

tuulivoimaloiden torneihin voidaan vähentää maalaamalla torni tummalla maalilla. Voimajohtoihin 

voidaan asentaa huomiopalloja törmäyksien vähentämiseksi. 

 

Muuttolinnuille aiheutuvaa törmäysriskiä voidaan tarvittaessa vähentää pysäyttämällä tai hidasta-

malla voimaloita kriittisiksi havaittuina ajankohtina. Tuulivoimaloihin voidaan liittää tutkajärjestel-

miä ja videokameroita, joita voidaan käyttää apuna siihen, milloin ja minkä voimaloiden osalta 

pysäytys on ajankohtainen. 

Muutoksen suuruus 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

127/350 

13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maastokartoitusten epävarmuustekijöitä on avattu tarkemmin erillisselvityksissä. Maastoselvitysten 

epävarmuudet liittyvät yhden vuoden aikana tehtyjen kartoitusten tulosten yleistettävyyteen ja 

käytettävyyteen arvioinnissa. Metsiin sijoitettavien tuulivoimaloiden vaikutukset metsien pesimä-

linnustoon tunnetaan myös huonommin kuin avomaiden linnustoon. 

 

Epävarmuutta syntyy myös vain yhden tarkkailupisteen käytöstä muutonseurannassa. Tarkkailu-

pisteitä käytettäessä näköpiirissä on vain osa hankealueesta, ja osa linnustosta jää siten havaitse-

matta. Tarkkailujen tulokset ovat siis väistämättä vain suuntaa antavia. 
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14. LUONNONSUOJELUALUEET 

14.1 Arvioinnin päätulokset 

 

14.2 Vaikutusmekanismi 

Suojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Alueisiin 

kohdistuu välittömiä vaikutuksia, mikäli rakennustoimet ulottuvat suojelualueille. Välillisiä vaiku-

tuksia muodostuu, mikäli alueiden ulkopuolella tehtävistä tuulivoimahankkeen rakentamistöistä 

muodostuu alueille johtuvia haitallisia pintavesivaikutuksia, kuten samentumista ja kiintoaineen 

kertymistä. Muutokset valuma-alueessa ja pintavalunnassa voivat vaikuttaa lähinnä suo- ja puro-

luontotyyppeihin. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä myös, jos hankkeen toteuttaminen luo esteen, 

joka vaikuttaa negatiivisesti muuttaviin tai ravinnonhakulentoja tekeviin lintulajeihin, jotka ovat 

suojelualueiden suojeluperusteina. 

14.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, mutta alueen läheisyydessä sijaitsee yksi yksityinen 

luonnonsuojelualue ja yksi Natura 2000 -verkoston kohde, jotka huomioitiin YVA-menettelyn yh-

teydessä. Lähialueella sijaitsevien luonnonsuojelualueiden osalta arvioitiin hankkeen mahdolliset 

vaikutukset alueiden suojeluperusteisiin. Kun arviointiin hankkeen vaikutuksia lähimpiin suojelualu-

eisiin, hyödynnettiin YVA-menettelyn muiden vaikutusten arviointien tuloksia. 

14.4 Nykytila ja kehitys 

14.4.1  Hankealueen nykytila 

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Aivan hankealueen luoteispuolen rajassa kiinni si-

jaitsee yksityinen luonnonsuojelualue Taapurin luonnonsuojelualue (YSA251988). Taapurin luon-

nonsuojelualue koostuu vanhoista tuoreen kankaan kuusikoista, kallioisista vanhoista männiköistä, 

korpimaisista vanhoista kuusikoista sekä jyrkistä ja louhikkoisista rinteistä. Lisäksi alueella sijaitsee 

lähteitä, lehtoalueita sekä luonnontilainen, paikoin rehevä puronotko. Nämä tekevät alueesta mo-

nimuotoisen kokonaisuuden.  

 

Hankealueen länsipuolella, alle 2 km etäisyydellä hankealueesta, sijaitsee Natura-alue Ison Kaita-

sen lehto (FI1200451, SAC). Se on Iso-Kaitanen järven länsi- ja itärannoilla sijaitsevien lehtojen 

muodostama kokonaisuus. Kasvillisuus vaihtelee paikoin jyrkästikin järveen viettävien rinteiden 

yläosien kuivista lehdoista ja entisistä lehtoniityistä tuoreisiin ja kosteisiin tyyppeihin ja soistumiin. 

Rinteiden tuoreet metsäkurjenpolvikäenkaali-oravanmarjalehdot ovat hyvin edustavia. Lehto-or-

vokkia ja mustakonnanmarjaa on paikoin runsaasti. Notkelmissa ja rinteiden alaosassa on reheviä 

kosteita suurruoholehtoja. Notkoissa on myös hiirenporraslehtoa, suurruoholehtokorpea ja harvi-

naista myyränporraslehtokorpea. Lettokorpea on pienenä laikkuna. Puusto on vaihtelevaa, etu-

Arvioinnin päätulokset 

Hankealueelle ei sijoitu suojelualueita, joten välittömiä vaikutuksia suojelualueisiin ei synny. 

Kaikki suojelualueet sijoittuvat sellaiselle etäisyydelle rakentamisalueilta, ettei välillisiä haital-

lisia pintavesivaikutuksia tai reunavaikutuksia synny. Kaiken kaikkiaan millään hankevaihtoeh-

doilla ei arvioida olevan vaikutusta lähimpien suojelualueiden suojeluperusteisiin. 
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päässä harmaaleppävaltaista lehtimetsää ja tuomitiheikköjä, mutta paikoin on myös kookasta kuu-

sikkoa ja nuorta mänty-kuusisekametsää. Alueella esiintyy runsaasti vaateliaita ja alueellisesti mer-

kittäviä kasvilajeja (Natura 2009 tietolomake FI1200451).  

 

Viiden kilometrin säteellä hankealueesta ei sijaitse muita luonnonsuojelualueita. Hankealuetta lä-

himmät suojelualueet on esitetty seuraavassa kuvassa Kuva 14-1. 

 

 
 
Kuva 14-1. Suojelualueet hankealueella ja sen ympäristössä. 
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14.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Sähkönsiirtoreiteille tai niiden läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita.  

14.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Taapurin luonnonsuojelualue ja Iso-Kaitasen lehto ovat edustavia ja luonnontilaisen kaltaisia, joten 

niiden herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.  

 

Sähkönsiirtoreitin herkkyys on arvioitu vähäiseksi, sillä sen varrella tai läheisyydessä ei sijaitse 

luonnonsuojelualueita.  

14.5 Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin 

14.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 suojelualueiden nykytilaan ei kohdistu muutosta. 

Vaihtoehto VE1 

Suojelualueille ei kohdistu rakentamista, joten välittömiä vaikutuksia ei synny. Suojelualueet sijoit-

tuvat riittävän kauas lähimmistä rakennusalueista, joten välillisiä vaikutuksia valuma-alueessa ja 

pintavalunnassa suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen ei synny. Suojelualu-

eisiin kohdistuvat vaikutukset ovat lähinnä muutoksia äänimaailmassa. Hankevaihtoehdossa VE1 

välittömästi hankealueen luoteispuolelle sijoittuvalla Taapurin luonnonsuojelualueella tuulivoima-

puiston käytönaikainen keskiäänitaso on 40–45 dB. Äänitaso ei vaikuta haitallisesti suojelualueen 

suojeluperusteisiin. Rakentamisen aikaiset äänet voivat ulottua kauemmas, mutta niiden vaikutus 

on lyhytkestoinen. Muihin suojelualueisiin ei kohdistu äänihaittoja. Suojelualueisiin ei kohdistu 

muutosta. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat kaikkien vaikutustyyppien osalta huomattavasti pienemmät kuin 

vaihtoehdossa VE1, sillä vaihtoehdossa rakennetaan 21 voimalan sijaan 7 voimalaa.  

 

Suojelualueille ei kohdistu rakentamista, joten välittömiä vaikutuksia ei synny. Suojelualueet sijoit-

tuvat riittävän kauas lähimmistä rakennusalueista, joten välillisiä vaikutuksia valuma-alueessa ja 

pintavalunnassa suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen ei synny.  Suojelu-

alueisiin ei kohdistu muutosta. 

14.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Vaihtoehdossa sähkönsiirto toteutetaan liittymällä olemassa olevaan voimajohtolinjaan. Tällöin suo-

jelualueisiin ei kohdistu muutosta.  

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Suojelualueille ei kohdistu rakentamista, joten välittömiä vaikutuksia ei synny. Kaikki suojelualueet 

sijoittuvat useiden kilometrien päähän sähkönsiirtoreitistä, joten välillisiä vaikutuksia valuma-alu-

eessa ja pintavalunnassa suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen ei synny. 
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Suojelualueisiin ei kohdistu muutosta. 

14.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Minkään tuulivoiman tai sähkönsiirron hankevaihtoehdoista ei arvioida aiheuttavan muutosta 

suojelualueiden nykytilaan. 

 

 
Taulukko 14-1. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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14.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmillaan rakentamisen aikana. Rakentamisalueita laa-

jempi kasvillisuus- ja kulumisvaurioiden aiheuttaminen voidaan välttää huolellisella rakentamistoi-

mien suunnittelulla sekä rajaamalla rakentamistoimet mahdollisimman pienelle alueelle ja merkit-

semällä liikkumisreitit maastoon. Rakentamisalueiden läheisyyteen sijoittuvat huomionarvoiset 

luontokohteet merkitään maastoon ennen rakentamistoimien aloittamista selkein huomiomerkein. 

Turvemaille sijoittuvat rakennustoimet voidaan tehdä routa/lumiseen aikaan, jolloin maaston kan-

tavuus on sulaa aikaa parempi ja kasillisuus lumen suojaama. 

14.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimarakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset tunnetaan hyvin yleisellä tasolla jo to-

teutettujen hankkeiden perusteella. Epävarmuustekijöiden merkitys vaikutusten arvioinnin kan-

nalta jää näin ollen vähäiseksi. 

 

Muutoksen suuruus 
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15. YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

15.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Arvioinnin päätulokset 

VE1: Hankevaihtoehdon tuulivoimaloiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön 

ja kaavoitukseen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi. Hankealue ja sen lä-

hiympäristö eivät ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittäviä suuntia. Hanke-

vaihtoehdolla on vähäinen merkittävyys alueen maankäyttöön. Hanke rajoittaa uutta asumi-

sen ja loma-asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueelle. Hankealueen 

ulkopuolella melu- ja välkealueilla ei sijaitse asuinrakennuksia. Hankevaihtoehto on osin voi-

massa olevan sekä vireillä olevan maakuntakaavan mukainen. Hankkeella on kielteinen vaiku-

tus hankealueen läheisyydessä sijaitsevaan Paltamon Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaa-

van alueelle. Hankealueella tai hankkeen meluvaikutusten alueilla ei sijaitse yleiskaavoitettuja 

asuin- tai lomarakennusalueita. Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkittävyydeltään 

kohtalainen kielteinen vaikutus. Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen 

nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin merkittävästi. Arvioitavista hankevaih-

toehdoista hankevaihtoehdon vaikutukset ovat suuremmat ja kohdistuvat laajem-

malle alueelle. 

 

VE2: Hankevaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä kaavoi-

tukseen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi. Hankealue ja sen lähiympä-

ristö eivät ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittäviä suuntia. Hankevaihto-

ehdolla on merkittävyydeltään vähäinen kielteinen vaikutus alueen maankäyttöön. Hanke 

rajoittaa uutta asumisen ja loma-asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välke-

alueelle. Hankealueen ulkopuolella melu- ja välkealueilla ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. 

Hankevaihtoehto on maakuntakaavan mukainen. Vaihtoehdon melu- ja välkevaikutusten alu-

eilla ei sijaitse yleiskaavoitettuja asuin- tai lomarakennusalueita. Vaihtoehdolla on maa- ja met-

sätalouteen merkittävyydeltään kohtalainen kielteinen vaikutus. Metsäpinta-ala vähenee 

tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin merkit-

tävästi. Arvioitavista hankevaihtoehdoista hankevaihtoehdon vaikutukset ovat pie-

nemmät ja kohdistuvat pienemmälle alueelle. 

 

SVE1: Sähkönsiirron SVE1 vaikutukset on huomioitu osana hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 

arviointeja ja siten hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä kaa-

voitukseen on arvioitu merkittävyydeltään merkityksettömiksi. Arvioitavista sähkönsiir-

ron vaihtoehdoista vaikutukset ovat merkittävästi pienemmät ja kohdistuvat pienem-

mälle alueelle.  

 

SVE2: Uvaan rakennettavan voimajohdon osalta vaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään 

vähäisesti kielteisiksi. Kielteisiä vaikutuksia voimajohdosta syntyy voimajohdon lähialueille 

sijoittuvista rakennuksista ja muodostuvasta rakentamisrajoitteesta. Lisäksi uuden voimajoh-

don rakentaminen olemassa olevan voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään poistaa rei-

tiltä laajenevan johtoalueen verran metsä- ja maatalousmaata. Voimajohdon alueella ei sijaitse 

asema- tai yleiskaavoitettuja alueita. Voimajohto on osoitettu voimassa olevassa maakunta-

kaavassa. Arvioitavista sähkönsiirron vaihtoehdoista vaikutukset ovat merkittävästi 

suuremmat ja kohdistuvat laajemmalle alueelle. 
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15.2 Vaikutusmekanismi 

Laaja-alainen tuulivoimapuisto muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jolla sijainnista riip-

puen voi olla yhdyskuntarakenteellista merkitystä, mikäli se vaikuttaa muiden toimintojen sijoittu-

miseen ja aluevarausten osoittamiseen kaavoituksessa. Vaikutukset voivat kohdentua sekä nykyi-

seen maankäyttöön ja kaavojen aluevarauksiin, että tuleviin maankäytön kehittämismahdollisuuk-

siin. Tuulivoimahanke synnyttää kaavoitustarpeita ja aiheuttaa maankäytön muutoksen verrattuna 

nykytilanteeseen, kun alueen maankäyttö muuttuu pääosin maa- ja metsätalousvaltaisesta alu-

eesta tuulivoimarakentamisen ja -tuotannon mahdollistavaksi alueeksi.  

 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sen vaatiman säh-

könsiirtoreitin ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen, voimajohtojen, sähköasemien 

ja huoltoteiden kohdalla alue muuttuu metsätalousalueesta rakennetuksi ympäristöksi. Muualla tuu-

livoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu nykyisellään. Alueelle rakennettava huoltotie- ja maa-

kaapeliverkosto sekä ilmajohdot 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 myös muuhun liikkumiseen.  

 

Välillisiä vaikutuksia tuulivoimapuistoalueella ja sen lähiympäristössä voi aiheutua muun muassa 

toiminnan aikaisesta melusta ja auringonvalon aiheuttamasta välkkeestä, jotka rajoittavat asumi-

sen ja muiden ympäristöhäiriöille herkkien toimintojen sijoittumista tuulivoimaloiden läheisyyteen, 

millä on hajarakentamista rajoittava merkitys. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin, vai-

kuttaako tuulivoimapuistohanke hankealueen ja sen lähiympäristön nykyiseen ja tulevaan maan-

käyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti hankealueella ja sen 

läheisyydessä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille kohdistuvat vaikutukset. Alueellisen tarkaste-

lutason lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaikutuksia maakun-

nallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

 

Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan tuulivoimapuistoaluetta laajempana kokonaisuutena. Maan-

käyttöön kohdistuvien vaikutusten vaikutusalue käsittää varsinaisen hankealueen ja sen välittämän 

lähiympäristöä noin kahden kilometrin säteellä. Tuulivoimaloiden vaikutusalue on lähiympäristöi-

neen noin 2 kilometrin säteellä voimaloista ja voimajohtoalue lähiympäristöineen noin 500 metrin 

säteellä.  

15.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Laaja-alainen tuulivoimapuisto muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jolla sijainnista riip-

puen voi olla yhdyskuntarakenteellista merkitystä, mikäli se vaikuttaa muiden toimintojen sijoittu-

miseen ja aluevarausten osoittamiseen kaavoituksessa. Vaikutukset voivat kohdentua sekä nykyi-

seen maankäyttöön ja kaavojen aluevarauksiin, että tuleviin maankäytön kehittämismahdollisuuk-

siin. 

 

Arviointia varten selvitetään hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyisestä maan-

käytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat sekä muut maankäytönsuunnitelmat. Nykyisestä 

maankäytöstä selvitetään maankäytön perusluokat vaikutusalueella, asutus, loma-asutus, tieyh-

teydet, tekninen huolto, elinkeinot ja virkistys. Lisäksi arvioinnissa käytetään ympäristövaikutusten 

arvioinnin yhteydessä tehtäviä selvityksiä (mm. melu- ja varjostusvaikutukset, maisema-analyysi). 

Myös yleisötilaisuuksissa ja lausunnoissa saatu palaute huomioidaan. 

 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin 

ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdalla alue muuttuu metsätalousalueesta 
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energiantuotannon alueeksi. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään.  

Alueelle rakennettava huoltotie- ja maakaapeliverkosto voivat rajoittaa maa- ja metsätalouden har-

joittamista menetetyn maan muodossa. Toisaalta alueelle rakennettavat hyväkuntoiset huoltotiet 

ovat avuksi maa- ja metsätalouden kuljetuksissa, ja niitä voidaan käyttää ympäri vuoden muuhun-

kin liikkumiseen. 

 

Välillisiä vaikutuksia tuulivoimapuistoalueella ja sen lähiympäristössä voi aiheutua muun muassa 

toiminnan aikaisesta melusta ja välkkeestä, jotka rajoittavat asumisen ja muiden ympäristöhäiriöille 

herkkien toimintojen sijoittumista tuulivoimaloiden läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 

selvitetään vaikuttaako tuulivoimapuistohanke hankealueen ja sen lähiympäristön nykyiseen ja tu-

levaan maankäyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti hanke- 

alueella ja sen läheisyydessä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille kohdistuvat vaikutukset. Alu-

eellisen tarkastelutason lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaiku-

tuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

 

Nykyisestä maankäytöstä selvitetään maankäytön perusluokat vaikutusalueella, asutus, loma-asu-

tus, tieyhteydet, tekninen huolto, elinkeinot ja virkistys. 

 

Samanaikaisesti YVA-arvioinnin aikana laaditaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa. Arvioinnin ai-

kana valmistuvat selvitykset palvelevat YVA:n lisäksi tätä osayleiskaavoitusta. 

15.4 Nykyinen maankäyttö 

Hankealue sijaitsee Paltamon pohjoisosassa aivan Ristijärven ja Puolangan kunnanrajojen tuntu-

massa. Kaikki tuulivoimalat sijoittuvat Paltamon kunnan alueelle. Alueelta on noin 9,5 km Paltamon 

keskustaan, noin 14 km Ristijärven keskustaan ja noin 34 km Puolangan keskustaan.  

15.4.1 Maankäyttö, yhdyskuntarakenne ja asutus 

Hankealue sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti luokittelemattomalle harvaanasutulle seudulle, joka 

on maankäytöltään pääosin metsätalouskäytössä (Kuva 15-1). Hankealue rajautuu pohjois-, itä- ja 

eteläpuolelta yhdyskuntarakenteeltaan maaseutumaisiin alueisiin. Lähimmät taajama-alueet ovat 

Paltamon ja Ristijärven keskustaajamat. Paltamon keskustaajama sijoittuu lähimmillään noin 8,2 

kilometrin päähän hankealueen eteläpuolelle ja Ristijärven taajama noin 13,5 kilometrin päähän 

itäpuolelle. Hankealueen lähimmät yhdyskuntarakenteellisesti kyliksi tai pienkyliksi luokiteltavat ky-

lät ovat Uvan pienkylä, joka sijoittuu noin 4 kilometrin päähän hankealueen itäpuolelle Ristijärven 

kunnan alueelle, Möttölännimen pienkylä noin 9 kilometrin päähän hankealueen itäpuolelle Ristijär-

ven alueelle ja Latvalan pienkylä noin 9 kilometrin päässä hankealueen pohjoispuolella Puolangan 

kunnan alueella. Hankkeen suunniteltu sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 kulkee yhdyskuntarakenteel-

lisessa aluejaossa pääosin harvaanasutuille alueille sekä harvaanasutuille maaseutualueille.   
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Kuva 15-1. YKR-jako hankealueella ja sen lähiympäristössä. 

 

Hankealue on maankäyttömuodoiltaan pääosin havu- ja sekametsää sekä harvapuustoista aluetta 

(Kuva 15-2). Alueen keskiosassa sijaitsee Varsajärven luonnonravintolammikko, jota käytetään 

pääasiassa kalankasvatuksen tarpeisiin. Hankealueen läpi länsi-itä-suuntaisesti kulkee myös Fingrid 

Oyj:n 220 kV Nuojua – Seitenoikea -voimalinja.  

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä alueen ulkopuolella sijaitsee lounaassa maa-ainesten ot-

toalue ja idässä vesistöjen rannoilla yksittäisiä ja pienialaisia pienipiirteistä maatalousmosaiikin 

sekä viljelyalueen maankäyttömuotoja. Hankealueen eteläosan ulkopuolelle rajautuu Lehtoharjun 

maa-ainesten ottoalue. Aluetta käytetään soran ja hiekan ottamiseen 

 

Hankkeen suunniteltu sähkönsiirtovaihtoehto SVE2 kulkee pääasiassa metsäisillä alueilla olemassa 

olevan Fingridi Oyj:n Nuojua – Seitenoikea 220 kV voimajohdon maastokäytävässä. Sähkönsiirto-

vaihtoehto SVE2 ylittää yhdessä olemassa olevan voimalinjan kanssa reitillään vähäisesti Iilammen 
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sekä Torvenjoen vesialueet ja kulkee Tolosenjoen alueella pienipiirteisen maatalousmosaiikin alu-

eilla ja vähäisesti peltoalueilla sekä ylittää Uvan- ja Tolosenjoentiet. 

 

 
 
Kuva 15-2. Hankealueen ja sen ympäristön maankäyttö CORINE 2018-aineiston mukaisesti. 

 

Varsavaaran tuulivoimapuiston hankealueella sijaitsee Maanmittauslaitoksen avoimien maastotie-

tokannan mukaan kolme asuin- tai lomarakennukseksi luokiteltavaa rakennusta (Kuva 15-3). Pal-

tamon kunnalta tarkistettujen tietojen perusteella yksi rakennuksista on luokiteltu kunnan ylläpitä-

mässä rakennusrekisterissä vapaa-ajan asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta ei ole tarkkoja 

käyttötarkoitustietoja. Rakennusten käyttötarkoitusta on selvitetty kiinteistöjen omistajilta sekä 

vuokraajilta. Rakennuksia on viime vuosina käytetty eräkämppinä. Hanketoimija on myös selvittä-

nyt rakennusten käyttötarkoituksen muutosta. 
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Kuva 15-3. Asutus hankealueella ja sen läheisyydessä. 

Hankealueen ulkopuolella lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat lähimmillään hankevaih-

toehdon VE1 tuulivoimaloista noin 1,5–2,0 kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjois-, itä-, etelä- 

ja länsipuolilla keskittyen Puolangan Poikkijärven etelärannalle, Paltamon Kangasjärven rannoille, 

Paltamon Väljänjoen ja Saarisenjärven rannoille sekä Puolangan Iso-Kaitainen ja Hietajärven ran-

noille.  

 

Hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimalat sijoittuvat hankealueen pohjoisosaan, jolloin vaihtoehdon lä-

himmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,7–2,0 kilometrin etäisyydellä hankealueen 

pohjois- ja länsipuolilla keskittyen Puolangan Poikkijärven etelärannalle sekä Puolangan Iso-Kaitai-

nen ja Hietajärven rannoille. 

 

Tuulivoimahankkeen vaihtoehtoinen voimajohtoreitti SVE2 kulkee osittain haja-asutuksen ja loma-

asuntojen lähettyvillä olemassa olevan Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohdon maastokäytävässä. Alle 

100 metrin päässä SVE2 voimajohtoreitistä sijaitsee kaikkiaan kolme rakennusta, joista yksi on 
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asuinrakennus ja kaksi lomarakennuksia. Alle 500 metrin päässä voimajohtolinjauksesta sijaitsee 6 

asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta.  

 

Hankkeen vaikutusalueella asuin- ja lomarakennusten määrät on esitetty seuraavissa taulukoissa 

(Taulukko 15-1), jonka lisäksi taulukoissa on esitetty Tilastokeskuksen ruututietokannan perus-

teella laskettu asukkaiden määrä eri etäisyysvyöhykkeillä eri vaihtoehdoissa. Ruututietokannan 

suurpiirteisyyden vuoksi taulukossa on esitetty asukkaita kilometrin säteellä hankealueesta, vaikka 

tuolla etäisyydellä ei sijaitse yhtään asuinrakennusta. Asuin- ja lomarakennukset sekä etäisyys-

vyöhykkeet on esitetty kustakin vaihtoehdosta (VE1, VE2 ja SVE2) taulukossa Taulukko 15-1 ja 

kartalla Kuva 15-3. 
 

Taulukko 15-1. Asuin- ja lomarakennusten lukumäärä sähkönsiirron osalta 100 ja 500 metrin etäisyydellä ja tuu-

livoimaloiden osalta 1, 2 ja 5 kilometrin etäisyydellä (Rakennustiedot MML maastotietokanta 2022, Paltamon kunta 

2021 ja asukastiedot Tilastokeskus ruututietokanta 2020) 

Etäisyys 
Asukkaita Asuinrakennus Lomarakennus 

VE1 VE2 SVE2 VE1 VE2 SVE2 VE1 VE2 SVE2 

100 m 0 - alle 10 0 0 1 0 0 2 

500 m 0 - 12 0 0 6 0 0 10 

1 km 0 - - 0 0 - 0 0 - 

2 km 17 0 - 9 2 - 48 6 - 

5 km 145 43 - 100 36 - 304 133 - 

 

15.4.2 Maa-alueiden omistus 

Pääosa hankealueen kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa. Hankekehittäjä jatkaa maanvuok-

rasopimusten solmimista alueen maanomistajien kanssa. 

15.5 Suunniteltu maankäyttö 

15.5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista ja tällä hetkellä voimassa olevista 

valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Uudella päätöksellä korvattiin valtioneu-

voston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista. Uudet tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisimpänä tehtävänä on varmistaa valtakunnalli-

sesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion 

viranomaisten toiminnassa. Uudistetuilla tavoitteilla on tarkoitus taittaa yhdyskuntien ja liikenteen 

päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkei-

nojen uudistumismahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteiden tarkoitus on osaltaan myös sopeuttaa yhteis-

kuntaa ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jaetaan viiteen kokonaisuuteen, jotka käsittelevät seuraa-

via teemoja: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
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• Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka seurauksena alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittä-

vään lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mu-

kaan tuulivoimalat tulee ensisijaisesti sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan yksiköihin. 

15.5.2 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa 5 maakuntakaavaa, joista kolmen maakuntakaavan merkinnät kosket-

tavat Varsavaaran tuulivoimahanketta: Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun tuulivoimamaakun-

takaava ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030.  

 

Alueella voimassa olevat maakuntakaavat ja niiden merkinnät on osoitetuttu kuvan (Kuva 15-4) 

epävirallisessa yhtenäismaakuntakaavassa, johon on yhdistetty kaikki Kainuussa voimassa olevat 

maakuntakaavat 
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Kuva 15-4. Kainuun maakuntakaavayhdistelmä 2/2020. 

Kainuun maakuntakaava 2020 

Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007. ja 

vahvistettu Valtioneuvostossa 29.4.2009 (valtioneuvoston päätös YM3/5222/2007). Maakunta-

kaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksillä 13.10.2009 ja 20.2.2013. Kainuun maakuntakaava 

2020 kattaa koko Kainuun alueen ja siinä on käsitelty kaikki kaavan valmistelun aikana tunnistetut 

keskeisen maankäytön muodot. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu 

ympäristöministeriössä 31.1.2017. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön vahvistus-

päätöksestä tehdyn valituksen 21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 6425/1/17). Kaavassa osoite-

taan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhai-

ten soveltuvat alueet Kainuussa.  
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Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 

Lainvoimainen Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

16.12.2019. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, vir-

kistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elin-

keinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavakarttaratkaisujen 

osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 

2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kai-

nuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -

määräyksiin. 

Hankealueella voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät 

 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISET ALUEET  

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötar-

koitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana 

muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja ki-

viainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden 

rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä 

perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä 

suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 

 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE 

(Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) 

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään vähintään seudullisten 

tuulivoima-alueiden rakentamiseen. Merkinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta potentiaali-

sen tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu 

kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous. Maakuntakaavan merkinnöillä 

ei osoiteta yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden kokonaisvoimalamäärää, 

alueille sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua korkeutta tai voimalatehoa. 

 

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kymmenen (10) 

teollisen kokoluokan voimalan muodostamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-

alueella maakuntakaavaa edellyttävän tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vähintään viittä (5) 

teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan 

tai osittain alle 3 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti 

huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaami-

sesta johtuvat rajoitteet. 

 

Maakuntakaavan toteuttamisessa alueilla tv-1 Iso Tuomivaara, tv-2 Lumivaara, tv-3 Kivivaara-Peu-

ravaara, tv-4 Piiparinmäki-Kokkosuo, tv-5 Murtomäki, tv-7 Maaselänkangas, tv-8 Teerivaara, tv-9 
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Varsavaara ja tv-11 Kintasmäki - Iso koirakangas ja niiden suunnittelussa on otettava huomioon 

luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit, joiden lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

 

 

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 

(Kainuun maakuntakaava 2020) 

Merkinnällä osoitetaan vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat 

(2. luokan) pohjavesialueet. 

 

Suunnittelumääräys: 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riit-

tävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus veden-

hankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainestenottotarpei-

den yhteensovittamisesta. 

 

 

MOOTTORIKELKKAILUREITTI 

(Kainuun maakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät yleisen liikkumisen kan-

nalta tärkeät ohjeelliset moottorikelkkailureitit. 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400kV, 220 kV, 110 kV 

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n, 220 kV:n ja 110 kV:n kantaverkon ja 110 kV:n alueverkon nykyi-

set pääsähköjohdot (voimajohdot). Pääsähköjohdon jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johto-

käytävän johtojen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakenta-

misrajoitus. 

 

 

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV  

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan uudet ohjeelliset 110 kV:n pääsähköjohdot. Pääsähköjohdon jännitetasoon 

lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän johtojen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 33.1 §:n 

mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus 

 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä sijoittamaan samaan tai 

olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. 

 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE 

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava,  

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Kohdemerkinnällä luo osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevat merkittävimmät uhanalaisten 

kasvien ja hyönteisten esiintymisalueet. LUO-merkinnöillä voidaan varmistaa uhanalaisten lajien 

huomioiminen erilaisissa toimenpiteissä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden 

alueiden kaavamerkintään sisältyvät sekä tärkeimmät suojelualueiden ulkopuoliset uhanalaisten 

kasvien ja hyönteisten esiintymät. 
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Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että suunniteltu maankäyttö ei vaaranna 

uhanalaisten kasvien tai hyönteisten elinoloja. 

 

 

LIIKENTEEN YHTEISTYÖKÄYTÄVÄ 

(Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Kehittämisperiaatemerkinnällä lk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuksen alu-

eita, joiden kehittämisessä on tarvetta kansainväliseen, ylimaakunnalliseen ja/tai kuntien väliseen 

yhteistyöhön. Kehittämismerkinnällä osoitetaan kansainvälinen Oulu-Kajaani-Vartius -Vyöhyke, Ka-

jaani-Kuhmo-Vartius-vyöhyke sekä maakuntarajat ylittävä Viitostien kehittämisvyöhyke ja NIIKA 

kehittämisvyöhyke. 

 

Suunnittelumääräys: 

Liikenteen yhteistyökäytävää kehitetään maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan sekä suju-

viin ja turvallisiin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, va-

paa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinni-

tettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen 

kehittämiseen. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisen maantie- ja 

rautatieliikenteen sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle 

maankäytölle. 

 

 

PERINNEMAISEMAKOHDE 

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemaisema- ja pe-

rinnebiotooppikohteita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden suunnittelussa tulee turvata kohteen kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilyminen. 

 

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE TAI 

ALUE 

(Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet 

sekä ominaispiirteet ja turvata merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säily-

minen. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varat-

tava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 

 

 

KYLÄ 

(Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä at kylä osoitetaan aluerakenteen näkökulmasta keskeisiä kyläalueita, joiden lähiympä-

ristöä voidaan pitää erityisen suotuisana virkistyksen, elinkeinojen ja asumisen alueina. Muut maa-
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seutualueet täydentävät ja tukevat maakuntakaavassa osoitettua kyläverkostoa. Kylän tai paikan-

nimi (esim. Jonkeri) merkinnällä esitetään pohjakarttamerkintänä haja-asutusluonteiset kylät, joilla 

on merkitystä kyläverkoston vakituisen tai vapaa-ajan asumisen tai identiteetin kannalta. 

 

Suunnittelumääräys: 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen sopeuttamiseen olevaan 

kylärakenteeseen ja -ympäristöön sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen. Uudisrakentaminen 

tulee ensisijaisesti ohjata tukemaan nykyistä kylärakennetta ja palvelujen hyvää saatavuutta tie- 

ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. 

 

 

TURVETUOTANTOALUE 

(Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä EOt osoitetaan energiahuollon kannalta tärkeät turvetuotannossa olevat suoalueet, joi-

den osalta turvetuotanto on käynnistynyt tai jotka on kunnostettu turvetuotantoa varten tai joilla 

on turvetuotantoa varten voimassa oleva ympäristölupa. 

 

Suunnittelumääräys: 

Merkinnällä EOt osoitetaan energiahuollon kannalta tärkeät turvetuotannossa olevat suoalueet, joi-

den osalta turvetuotanto on käynnistynyt tai jotka on kunnostettu turvetuotantoa varten tai joilla 

on turvetuotantoa varten voimassa oleva ympäristölupa. 

 

 

Hankealueella voimassa olevat maakuntakaavojen yleiset suunnittelumääräykset: 

 

Hankealueella voimassa oleviin maakuntakaavoihin kuuluu myös koko maakuntakaava-aluetta kos-

kevia yleisiä suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset liittyvät vähittäiskauppaan, rantojen 

käyttöön, turvetuotantoon, liikenneturvallisuuteen, maa-ainesten ottamiseen, muinaisjäännöksiin 

ja arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tähän tuulivoimapuiston 

osayleiskaavaan liittyvät etenkin tuulivoimaloiden rakentamista säätelevät yleiset suunnittelumää-

räykset 

- Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa 

tuulivoimarakentamista, mikäli se ei ole merkitykseltään seudullista. 

- Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tuulivoimalat tulee sijoittaa luonnonsuojelualuei-

den, Natura 2000 -verkoston alueiden, vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialuei-

den, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan virkistysalueiden sekä valtakun-

nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen ulkopuo-

lelle. 

- Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon ko. tuulivoimahankkeen 

sekä eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan, lin-

nustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään 

haitallisia vaikutuksia. 

- Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei tuu-

livoimarakentamisesta aiheudu asutukselle merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia. 

- Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puo-

lustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän, lentoliikenteen, liikenneväylien sekä ar-

keologisen kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelulailla suojeltujen kohteiden edellyttämät ra-

joitteet tuulivoimarakentamiselle ja pyytää lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. 
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Vireillä oleva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 

Kainuun maakuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan 

laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkis-

taminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkaste-

lunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. Kainuun tuulivoimamaakunta-

kaavaksi 2035 nimetyssä vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoima-

loiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin sekä merkittäviä pohja-

vesialueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoima-

maakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja. 

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 22.12.2021–

31.1.2022. Maakuntakaavaluonnoksessa Varsavaaran tuulivoimahankealueelle on osoitettu voi-

massa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-alueen tv-9 itäpuolelle uusi ja laa-

jempi tuulivoimaloiden alue tv-29 (Kuva 15-5). Lisäksi maakuntakaavaluonnoksessa hankealueelle 

on osoitettu merkittävä pohjavesialue (pv) sekä pääsähköjohdon yhteystarve 110 kV. Hankealu-

eelle esitetyt maakuntakaavaluonnoksen tarkemmat selitykset ja määräykset on esitetty alla. 
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Kuva 15-5. Ote julkisesti nähtävillä olleesta Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnoksesta. 

 

 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE 

(Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaluonnos 2035) 

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään vähintään seudullisten 

tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Merkinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta potentiaa-

lisena tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu 

kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous. Maakuntakaavan merkinnöillä 

ei osoiteta yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden kokonaisvoimalamäärää, 

alueille sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua korkeutta tai voimalatehoa. 

 

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 
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Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kymmenen (10) 

teollisen kokoluokan voimalan muodostamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-

alueella maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vähintään kolmen 

(3) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee koko-

naan tai osittain alle 5 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä. 

 

Suunnittelumääräys (hankealuetta koskeva): 

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien kehittämistarpeet ja toimintaedellytykset 

sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radio-

yhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 

 

MERKITTÄVÄ POHJAVESIALUE 

(Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaluonnos 2035) 

Alueen erityisominaisuutta kuvaavalla merkinnällä pv merkittävä pohjavesialue osoitetaan veden-

hankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (1-luokka) ja muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat 

pohjavesialueet (2-luokka) sekä ne pohjavesialueet, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosys-

teemi on suoraan riippuvainen (E-luokka). 

 

Suunnittelumääräys: 

Aluetta koskevat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että ne eivät vaaranna pohjaveden määrää, 

laatua ja vedenhankintakäyttöä. 

 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot tulee sijoittaa riit-

tävän etäälle merkittävistä pohjavesialueista tai on suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökel-

poisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Edellä mainittujen sijoittamisella ei tule myöskään vaarantaa 

pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien esiintymistä. 

 

Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 

 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE 400 KV, 110 KV 

(Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaluonnos 2035) 

Merkinnällä osoitetaan uudet 400 kV:n ja 110 kV:n pääsähköjohtojen yhteystarpeet. Pääsähköjoh-

don jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän uusien johtojen lukumäärän. Alueella ei 

ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 

 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä sijoittamaan samaan tai 

olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. 

 

 

ENNALLAAN SÄILYVÄT MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 muuttaa osin Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa 2030, 

Kainuun maakuntakaavaa 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavaa 2030. Muiden Kainuun voimassa 

olevien maakuntakaavojen, Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kai-

nuun kaupan vaihemaakuntakaavan merkintöihin ja määräyksiin Kainuun tuulivoimamaakunta-

kaava 2035 ei aiheuta muutoksia. 
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15.5.3 Yleiskaava 

Hankealueelle ei ole voimassa olevia yleiskaavoja (Kuva 15-6). Lähimmät yleiskaavat ovat Kiehi-

mäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaava (24.1.2006, 50 metriä, lännessä), Kotilan alueen oyk 

(23.8.1990, 4 km, pohjoisessa), Iijärven-Ristijärven rantaosayleiskaava (23.1.2002, 6 km, idässä) 

(Kuva 15-7), Kemilän rantaosayleiskaava (18.5.2005, 8 km, idässä), Iijärven - Ristijärven ran-

taoyk:n muutos, Iiniemi (12.7.2006, 11 km, idässä). 

 

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtovaihtoehto SVE2 ei sijoitu yleiskaava-alueille. 

 

 

 
Kuva 15-6. Hankealueen läheisyydessä voimassa olevat yleiskaavat. 
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Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaava 

Hankealueen lähin ja laaja-alainen Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty Pal-

tamon kunnassa 24.1.2006. Osayleiskaavassa hankealueen lähimpänä sijaitsevat alueet on osoi-

tettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisäksi alueen läheisyydessä on osoitettu 

alueita rantakaavan loma-asuntoalueeksi (RA-1), loma-asuntoalueeksi (RA) ja pientalovaltaiseksi 

asuntoalueeksi (AP). Näillä alueilla rakennuspaikkoja on luokiteltu rakennetuiksi rakennuspaikoiksi 

(punainen ympyrä), rantakaavan rakennuspaikoiksi (musta ympyrä) sekä rakentamattomiksi ra-

kennuspaikoiksi (tyhjä ympyrä). 

 

Muita hankealueen läheisyyteen osoitettuja aluevarausmerkintöjä osayleiskaavassa ovat maisemal-

lisesti arvokas peltoalue (MA), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

(MY) sekä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Lisäksi 

hankealueen läheisyyteen on osoitettu merkinnöillä mahdollisia liito-oravien elinympäristöjen rajoja 

(e-1), yhdystie (yt), pohjavesialue (pv-2), suojeltu rakennus (sr), tervahautoja (th) ja muinais-

muistokohteita (sm). 

 

Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavan rakennuspaikat sijaitsevat lähimmillään noin 1,6 kilo-

metrin päässä Varsavaaran tuulivoimahankkeen hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista ja noin 3,3 

kilometrin päässä hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimaloista.  
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Kuva 15-7. Ote Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavasta. 

Vireillä olevat yleiskaavat 

Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Wpd Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kainuuseen Puolangan kuntaan Hietavaaran alu-

eelle. Alue rajautuu Varsavaaran tuulivoimapuiston hankealueeseen alueen länsipuolelta. Hietavaa-

ran hankealue sijaitsee 25 kilometriä Puolangan keskustasta kaakkoon Ristijärven ja Paltamon ra-

joilla. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho 

on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä. Suunnitellun Hietavaaran tuulivoima-

puiston eteläisin osa on osa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-alu-

etta. Alue on arvioitu maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvaksi alueeksi. 

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan 

Seitenoikean sähköaseman kautta. Uusi voimajohto sijoittuisi olemassa olevan voimajohdon rin-

nalle. 
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Kuva 15-8. Puolangan Hietavaaran tuulivoimahankkeen alustava tuulivoimaloiden sijoittuminen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta (VE1: 18 voimalaa ja VE2: 13 voimalaa). 

 

Hietavaaran tuulivoimahankkeessa hankkeelle laaditaan osayleiskaava MRL:n 77 a §:n tarkoitta-

mana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten 

tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). 

 

Hankkeesta on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Puolangan kunnalle, jonka kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt kokouksessaan 21.12.2020 § 30. 

 

Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille 23.6.2021 ja osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma ja YVA-suunnitelma on ollut nähtävillä 23.6.-23.7.2021. Asiakirjat asetetaan uudel-

leen nähtäville 6.10.-6.11.2021 väliseksi ajaksi. 

 

Varsavaaran tuulivoimaosayleiskaava 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen toteuttaminen vaatii voimassa olevan yleiskaavan, jotta tuulivoi-

maloille voidaan myöntää niiden vaatimat rakennusluvat. Tästä syystä Paltamon kunnanhallitus on 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

152/350 

päättänyt 27.9.2021 § 246 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Varsavaaran 

tuulivoimapuistoa varten.  

 

Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. 

Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämi-

sen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). 

 

Varsavaaran tuulivoimaosayleiskaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa enimmil-

lään 21 300 metriä korkeaa tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 MW ja 

koko tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 174–290 MW. Suunnittelualue sijaitsee Paltamon Uuran 

alueella Nurkkakylän Varsavaarassa noin 9,5 kilometriä Paltamon keskustasta pohjoiseen. Alue ra-

jautuu Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kuntien rajaan. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudes-

saan Paltamon kunnan alueelle. 

 

Varsavaaran tuulivoimaosayleiskaava ja Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten 

arviointi toteutetaan erillismenettelyllä, mutta pääosin yhtenevin aikatauluin. Osayleiskaavan luon-

nosvaihe on kulkenut samanaikaisesti YVA-selostuksen laatimisen kanssa. Osayleiskaavan suunnit-

telu jatkuu YVA-menettelyn päättymisen jälkeen kaavan ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheessa 

huomioidaan YVA-menettelystä saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä kaikki muut 

YVA-menettelyn yhteydessä toteutetut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.  

15.5.4 Asemakaavat ja ranta-asemakaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat 

noin 10 kilometrin päässä Paltamon keskustaajamassa (Kuva 15-9). Lähimmät ranta-asemakaava-

alueet sijaitsevat hankealueen itäpuolella noin 300–400 metrin päässä. Lähimpänä sijaitsevat 

ranta-asemakaavat ovat Paltamon kunnan Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos (Kuva 15-10) 

sekä Saunasalmen ranta-asemakaava (Kuva 15-11). 
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Kuva 15-9. Asemakaavoitetut alueet 2019 ja likimääräiset ranta-asemakaava-alueet 10 km etäisyydellä hankealu-

eesta. 

Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos 

Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty Paltamon kunnanhallituksessa vuonna 

2012. Ranta-asemakaavan muutoksessa Kangasjärven ja Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu 

loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1), erillispientalojen korttelialuetta (AO-1), venevalkama (VL) 

sekä maa- ja metsätalousaluetta (M) (Kuva 15-10).  

 

Ranta-asemakaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA-1 ja AO-1) sijaitsevat lähimmil-

lään hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista noin 1,5 kilometrin etäisyydellä ja hankevaihtoehdon 

VE2 tuulivoimaloista noin 3,6 kilometrin etäisyydellä.  
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Kuva 15-10. Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos. 

Saunasalmen ranta-asemakaavan muutos 

Saunasalmen ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty Paltamon kunnanhallituksessa vuonna 

2012. Ranta-asemakaavan muutoksessa Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA), muinaismuistoalue (SM) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M) (Kuva 15-11).  

 

Ranta-asemakaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA) sijaitsevat lähimmillään hanke-

vaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista noin 1,7 km etäisyydellä ja hankevaihtoehdon VE2 tuulivoima-

loista noin 5,4 km etäisyydellä.  

 

 

Kuva 15-11. Saunasalmen ranta-asemakaavan muutos. 
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15.5.5 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet 

Varsavaaran hankealuetta lähimmät tuulivoimalahankkeet ovat Hietavaaran 18 voimalan hanke, 

Hukkalansalon 19 voimalan hanke Pieni-Paljakan 9 voimalan hanke sekä Valkeisvaaran 6 voimalan 

hanke. Tarkemmat tiedot Varsavaaran lähistöllä olevista tuulivoimahankkeista on esitetty YVA-se-

lostuksen taulukossa (  
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Taulukko 5-1) sekä karttakuvana (Kuva 5-7). Tuulivoimahankkeiden lisäksi hankealueen läheisyy-

teen ei sijoitu muita suunnitteilla tai vireillä olevia hankkeita. 

15.5.6 Vaikutuskohteen herkkyys 

Kohteen herkkyys maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin määräytyy 

alueen ja sitä ympäröivien alueiden maankäytöstä ja maankäytön suunnittelutilanteesta. Herkkiä 

muutoksille ovat alueet, joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luontokohteita ja mai-

sema-alueita, asumista tai muuta sellaista maankäyttöä, joka saattaa muutoksesta häiriintyä. 

 

Vaikutusalueen herkkyys maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta on arvioitu kohtalaiseksi 

ja sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella kohtalaiseksi. 

 

Hankealueella sijaitsevien rakennusten käyttötarkoitus tullaan tarkentamaan ennen hankkeen to-

teuttamista. Lähimmät muut asuin- ja lomarakennukset (60) sijaitsevat noin 1–2 km etäisyydellä 

VE1 tuulivoimaloista. Asukkaita alla kahden kilometrin etäisyydellä on noin 17 (Tilastokeskus 2021). 

Lähimmät kyläalueet ovat Uvan kylä hankealueen itäpuolella, Latvalan alue hankealueen pohjois-

puolella ja Möttölänniemen alue hankealueen itäpuolella. Paltamon keskustaajama sijoittuu noin 8 

km etäisyydelle hankealueesta ja Ristijärven keskustaajama noin 14 km etäisyydelle.  

 

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä sekä alueella sijaitsee kalankasvatukseen käytettävä Var-

sajärven luonnonravintolammikko. Alueella sijaitsevat seudullinen moottorikelkkailureitti ja sähkön-

siirron kantaverkon linja. Osa alueesta on osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimatuotannon alu-

eeksi. 

 

Alueella sijaitsee muinaisjäännöksiä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympä-

ristöjä.  

 

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten suuruutta on tässä vaikutus-

arviossa arvioitu vertaamalla muutosta verrattuna nykytilanteeseen sekä arvioimalla muutoksen 

vaikutusta eri maankäyttömuotojen toteuttamismahdollisuuksiin ja niiden säilymisen mahdollisuuk-

siin. 

 

Vaikutuskohteen herkkyyden kriteeristö on esitetty YVA-selostuksen liitteessä 2. 

15.6 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

Varsavaaran tuulivoimahankkeen hankealue ei sijoitu taajama-alueille tai niiden välittömään lähei-

syyteen eikä estä tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä eikä mahdollisia laajenemissuun-

tia. Alueelle ei kohdistu yhdyskuntarakenteen laajentamispaineita. Hankkeen toteuttaminen ei edel-

lytä uusien asuin-, virkistys-, palvelualueiden toteuttamista voimassa olevista maankäytön suunni-

telmista poikkeavalla tavalla. Hankealueen liikenteen järjestäminen ei edellytä muutoksia alueen 

päätieverkkoon. Hankealueen sisällä käytetään ensisijaisesti jo olemassa olevia yksityis- ja metsä-

autoteitä, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulivoimahankkeen elinkaaren ajan hankkeesta vas-

taavan puolesta sekä rakennetaan uusia. Tuulivoimalat, huoltotiet ja maakaapelit sekä sähkönsiir-

ron voimajohtoalueet vaativat aluevarauksia ja laajentavat teknisen huollon verkostoja. 
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15.6.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Hankevaihtoehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja metsätalousvaltaiselle alueelle, vaan alue pysyy 

ennallaan. Nykytilanteeseen verrattuna vaihtoehto ei aiheuta yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia 

muutoksia eikä estä tavoiteltua kehitystä.  

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat muutoksen suuruudelta merkitykset-

tömiä, koska alueen herkkyys on kohtalainen, ovat vaikutukset merkittävyydeltään merkitykset-

tömiä. 

Vaihtoehto VE1 

Hankevaihtoehto VE1 sijoittuu suurelta osin metsätalousvaltaiselle alueelle keskeisen yhdyskunta- 

ja taajamarakenteen ulkopuolelle. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hankevaihtoehto muodos-

taa yhden rakentunutta yhdyskuntarakennetta laajemmalle maaseutualueelle ulottuvan tuulivoi-

matuotantoalueen. Tuulivoimat sijoittuvat alueen itä- ja keskiosassa yhdyskuntarakennetta palve-

levien keskeisten liikenneväylien ja merkittävien sähkölinjojen läheisyyteen. Hankealueen kaak-

koisosa rajautuu yhdystietasoiseen Uvantiehen ja hankealueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 220 kV 

Nuojua – Seitenoikea voimajohto. 

 

Hankevaihtoehdossa on huomioitu riittävät suojaetäisyydet alueen ympärillä sijaiseviin asuin- ja 

lomarakennuksiin tai niiden muodostamiin rakennuskeskittymiin, liikenneverkkoon sekä hankealu-

een läpi kulkevaan voimajohtolinjaan. Hankealueella sijaitsee kolme Maanmittauslaitoksen maas-

totietokannan mukaista asuin- tai lomarakennusta. Paltamon kunnalta tarkistettujen tietojen pe-

rusteella yksi rakennuksista on luokiteltu kunnan ylläpitämässä rakennusrekisterissä vapaa-ajan 

asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta ei ole tarkkoja käyttötarkoitustietoja. Rakennusten 

käyttötarkoitusta on selvitetty kiinteistöjen omistajilta sekä vuokraajilta. Rakennuksia on viime vuo-

sina käytetty eräkämppinä. Hanketoimija on myös selvittänyt rakennusten käyttötarkoituksen muu-

tosta. 

 

Alueelle ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen 

kannalta merkittävä suunta. Vaihtoehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen koh-

distuvia muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoimahanke ei toteutuessaan vaikuta mer-

kittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Vaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kokonaisuutena ovat muutoksen suuruudelta 

pieniä kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittä-

vyys on vähäinen kielteinen. 

Vaihtoehto VE2 

Hankevaihtoehto VE2 sijoittuu suurelta osin metsätalousvaltaiselle alueelle keskeisen yhdyskunta- 

ja taajamarakenteen ulkopuolelle. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hankevaihtoehto muodos-

taa yhden rakentunutta yhdyskuntarakennetta laajemmalle maaseutualueelle ulottuvan tuulivoi-

matuotantoalueen. Tuulivoimat sijoittuvat alueen itä- ja keskiosassa yhdyskuntarakennetta palve-

levien keskeisten liikenneväylien ja merkittävien sähkölinjojen läheisyyteen. Hankealueen kaak-

koiskulma rajautuu yhdystietasoiseen Uvantiehen ja hankealueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 220 kV 

Nuojua – Seitenoikea voimajohto. 
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Hankevaihtoehdossa on huomioitu riittävät suojaetäisyydet alueen ympärillä sijaiseviin asuin- ja 

lomarakennuksiin tai niiden muodostamiin rakennuskeskittymiin, liikenneverkkoon sekä hankealu-

een läpi kulkevaan voimajohtolinjaan. Hankealueella sijaitsee kolme Maanmittauslaitoksen maas-

totietokannan mukaista asuin- tai lomarakennukseksi luokiteltavaa rakennusta. Paltamon kunnalta 

tarkistettujen tietojen perusteella yksi rakennuksista on luokiteltu kunnan ylläpitämässä rakennus-

rekisterissä vapaa-ajan asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta ei ole tarkkoja käyttötarkoi-

tustietoja. Rakennusten käyttötarkoitusta on selvitetty kiinteistöjen omistajilta sekä vuokraajilta. 

Rakennuksia on viime vuosina käytetty eräkämppinä. Hanketoimija on myös selvittänyt rakennus-

ten käyttötarkoituksen muutosta. 

 

Alueelle ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta. Alue ei ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen 

kannalta merkittävä suunta. Vaihtoehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen koh-

distuvia muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoimahanke ei toteutuessaan vaikuta mer-

kittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Vaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kokonaisuutena ovat muutoksen suuruudelta 

pieniä kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittä-

vyys on vähäinen kielteinen. 

15.6.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 toteutetaan hankealueella maakaapelein, si-

joittaen maakaapelit hankealueella kunnostettavana tiestön ja uudelleen rakennettavia teiden yh-

teyteen. Nykyiseen voimajohtoon tukeutuminen hankealueella siten, ettei voimajohtoalue laajene 

tai uutta kilometrien mittaista voimajohtoa ole tarpeen rakentaa, eivät vaikuta yhdyskuntaraken-

teeseen. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutuksen yhdyskuntarakenteeseen ovat muutoksen suuruu-

delta merkityksettömiä, koska alueen herkkyys on kohtalainen, on vaikutuksen merkittävyys 

merkityksetön. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 johtoalueelle ei sijoitu laajoja yhdyskuntarakenteen kannalta mer-

kittäviä alueita, eivätkä alueet ole yhdyskuntarakenteen eheytymisen kannalta tärkeässä ase-

massa. Laajeneva johtoaukea voi kuitenkin osaltaan vähäisesti haitata uuden voimajohdon lähialu-

eiden käyttöä asumiseen. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutuksen yhdyskuntarakenteeseen ovat muutoksen suuruu-

delta pieniä kielteisiä, koska alueen herkkyys on kohtalainen, on vaikutuksen merkittävyys vä-

häinen kielteinen.  

15.7 Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

15.7.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Hankkeen mahdollistaman tuulivoimahankkeen toteuttaminen monipuolistaa alueen maankäyttöä 

tuoden metsätalouden ja kalankasvatuksen rinnalle uuden maankäyttömuodon, energiantuotan-

non. Tuulivoimaloiden, niiden pystytys- ja huoltoalueiden sekä huoltoteiden rakentaminen vähen-

tävät metsätalousmaata metsätaloustuotannosta. Maa- ja metsätalouskäytössä oleva alue muuttuu 

osittain energiantuotannon alueeksi tuulivoimahankkeen toteutuessa.  
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Hanke aiheuttaa yhteensovittamistarvetta maa- ja metsätalouden ja alueen virkistyskäytön kanssa. 

Tuulivoimarakentaminen ei rajoita muutoin alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen tai metsäta-

loutta palvelevien rakennusten tai rakenteiden rakentamista. Huoltoteiden rakentaminen ja nykyi-

sen tiestön kunnostaminen helpottavat puukuljetusten pääsyä alueelle ympärivuoden. Tuulivoima-

hankkeen rakentamisvaihe ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa metsänhoidollisia toimen-

piteitä, mutta tuulivoimaloiden toiminta-aikana ei rajoituksia muodostu. 

 

Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 rajoittavat uutta asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- 

ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden yli 40 dB(A) meluvyöhykkeen sisälle ei voi rakentaa asuin- tai 

loma-asuinrakennuksia. Hajarakentamisen rakennuslupamenettelyssä huomioidaan ympäristöhal-

linnon suositusten mukaisesti välkkeen ulkomaiset ohjearvot kuten Ruotsin ohjearvo 8 h/a tai Tans-

kan ohjearvo 10 h/a, koska tuulivoimaloiden välkkeelle ei ole annettu suomalaista ohjearvoa. 

 

Hankealueen läpi kulkee Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohtolinja ja alueen kaakkoisosa rajautuu yh-

dystietasoiseen Uvantiehen. Hankkeella ei ole vaikutuksia Uvantien maankäyttöön tai kehittämi-

seen. Hankealuetta halkovaan nykyiseen voimalinjaan on jätetty (1,5 x tuulivoimalan korkeus) 450 

metrin suojaetäisyys tuulivoimaloista. Tuulivoimaloilla ei ole vaikutusta voimalinjoihin.  

 

Hankealueelle ei sijoitu maa-ainestenottotoimintoja eikä turvetuotantoa. Hankealueen eteläosa kui-

tenkin rajautuu Lehtoharjun maa-ainestenottoalueeseen, jota käytetään hiekka- ja kiviainesten ot-

tamiseen. 

Vaihtoehto VE0 

Hankevaihtoehdon VE0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ei vaikuta alueen aineellisen omai-

suuden tai maankäytön olemassa olevaan tilanteeseen. Tästä syystä hankevaihtoehdon VE0 vaiku-

tuksen aineelliseen omaisuuteen ovat merkityksettömiä. 

Vaihtoehto VE1 

Asutus ja loma-asutus 
Hajarakentamista rajoittavat melualueet eivät ulotu hankealueen ulkopuolella sijaitseville loma- ja 

asuinrakennuksille. Hankevaihtoehdon välkevaikutuksia kohdistuu yhteen yli 8 tuntia, mutta alle 10 

tuntia vuosittain neljälle hankealueen ulkopuolella sijaitsevalle lomarakennukselle.   

 

Varsavaaran tuulivoimapuiston suunnittelualueella sijaitsee Maanmittauslaitoksen avoimen maas-

totietokannan mukaan kolme asuin- tai lomarakennukseksi luokiteltavaa rakennusta. Paltamon 

kunnalta tarkistettujen tietojen perusteella yksi rakennuksista on luokiteltu kunnan ylläpitämässä 

rakennusrekisterissä vapaa-ajan asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta ei ole tarkkoja käyt-

tötarkoitustietoja. Rakennusten käyttötarkoitusta on selvitetty kiinteistöjen omistajilta sekä vuok-

raajilta. Rakennuksia on viime vuosina käytetty eräkämppinä. Hanketoimija on myös selvittänyt 

rakennusten käyttötarkoituksen muutosta. 

 

Hankealueen ulkopuolella sijaitsevaan asutukseen ja loma-asutukseen on huomioitu riittävät suo-

jaetäisyydet selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Hankevaihtoehto VE1 rajoittaa uutta 

asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden yli 40 dB(A) 

meluvyöhykkeen sisälle ei voi rakentaa asuin- tai loma-asuinrakennuksia. Valtioneuvoston asetuk-

sen (1107/2015) melun ohjearvot eivät ylity hankealueen ulkopuolella asuin- tai lomarakennusten 

kohdalla. Hankealueella sijaitsevat kolme eräkämppää/metsästysmaa sijoittuvat kaikki 40 dB(A):n 

meluvyöhykkeiden sisälle. Hankealueella sijaitseville kolmelle eräkämpälle/metsästysmajalle koh-

distuu myös yli 15–30 tuntia välkettä vuodessa. Loma-asunnoista neljään kohdistuu yli 8 h, mutta 

alle 10 h/välkettä vuodessa. Hankealueen tuulivoimaloiden alueen lähiympäristöön kohdistuvat 
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maisemavaikutukset eivät rajoita maankäyttöä alueella, vaan vaikuttavat elinympäristön laatuun 

ja virkistyskäyttöön. Hankealueen ja lähiympäristön loma-asunnoille aiheutuvat maisemavaikutuk-

set on arvioitu suuriksi tai kohtalaisiksi.  

 

Hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimalat (T16) sijoittuvat lähimmillään noin 1,5 kilometrin päähän lä-

himmästä asuin- tai lomarakennuksesta. Nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen on huomioitu 

riittävät suojaetäisyydet selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. 

 
Vaihtoehdon VE1 vaikutukset uuden hajarakentamisen sijoittumiseen alueelle ovat muutoksen suu-

ruudelta suuria kielteisiä, mutta nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen pieniä kielteisiä. 

Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on uuden haja-

rakentamisen sijoittumisen osalta kohtalainen kielteinen ja nykyiseen asutukseen ja loma-asu-

tukseen vähäinen kielteinen. 

 

Maa- ja metsätalous  

Viljeltäviin peltoalueisiin ei kohdistu vaikutuksia, koska hankealueella on vähäisessä määrin pelto-

alueita vain hankealueen kaakkoisosassa Heiluanmäellä, jonne ei ole osoitettu toimintoja.  

 

Hankevaihtoehdossa VE1 tuulivoimaloiden kenttäalueisiin jää noin 21 ha, tiestöön noin 179–448 

ha, josta kunnostettavien teiden osuus on noin 56 %. Muokattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 

200,5–469,5 ha, mikä on noin 6–13 prosenttia koko hankealueen pinta-alasta. Muokattavasta 

pinta-alasta valtaosa on metsätalousvaltaista aluetta, joka vähenee metsäpinta-alasta. Metsäpinta-

ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin 

merkittävästi. Metsäalueen menetys jakaantuu useiden metsänomistajien kesken. Metsänomista-

jille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla.  

 

Tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-alat on esi-

tetty taulukossa (  
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Taulukko 15-2) ja vaikutukset maa- ja kallioperään arvioitu tarkemmin luvussa 8. Alueella tehtäviä 

metsätaloustoimia ja alueella liikkumista voidaan turvallisuussyistä rakentamistaikana rajoittaa, 

mutta tuulivoimaloiden toiminnan aikana metsätalous voi jatkua entiseen tapaan. Uusia tieyhteyk-

siä voidaan käyttää virkistyskäytössä sekä metsätalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin ja 

liikkumiseen. Esimerkiksi puunkuljetukset alueella helpottuvat, kun kuljetukset eivät enää ole niin 

paljon sidoksissa talviaikaan maan ollessa jäässä. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat muutoksen suuruudelta keskisuuria 

kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

kohtalainen kielteinen. Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat hankevaihtoehtoon VE1 verrat-

tuna pienempiä ja kohdistuvat suppeammalle alueelle. 
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Taulukko 15-2. Hankevaihtoehdon VE 1 tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-

alueiden pinta-ala. 

 VE1 

Hankealueen kokonaispinta-ala 
 

3 497 ha 
 

Tiestö (uusi) 
 VE1: 13 216 metriä 

 

(tien leveys) 6 m: 79 ha 
12 m: 159 ha  

15 m: 198 ha 
 

Tiestö (parannettava) 

 VE1: 16 664 metriä 
 

(tien leveys) 6 m: 100 ha  
12 m: 200 ha 

15 m: 250 ha 
 

Tuulivoimalan kenttäalueet 
 VE1: 21 kpl 

 Kenttäalueen koko noin 1 ha/voimala 
 

21 ha 
 

 
 

Sähköasema 

 

0,5 ha 

 

Vaihtoehto VE2 

Asutus ja loma-asutus 
Hajarakentamista rajoittavat melu- ja välkealueet eivät ulotu hankealueen ulkopuolella sijaitseville 

loma- ja asuinrakennuksille. Hankealueella ei ole haja-asutusta, mutta alueella sijaitsee 3 raken-

nusta. Paltamon kunnalta tarkistettujen tietojen perusteella yksi rakennuksista on luokiteltu vapaa-

ajan asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta rakennuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Rakennusten 

käyttötarkoitukset selvitetään hankkeen edetessä. 

 

Varsavaaran tuulivoimapuiston suunnittelualueella sijaitsee Maanmittauslaitoksen avoimen maas-

totietokannan mukaan kolme asuin- tai lomarakennukseksi luokiteltavaa rakennusta. Paltamon 

kunnalta tarkistettujen tietojen perusteella yksi rakennuksista on luokiteltu kunnan ylläpitämässä 

rakennusrekisterissä vapaa-ajan asuinrakennukseksi, mutta kahdesta muusta ei ole tarkkoja käyt-

tötarkoitustietoja. Rakennusten käyttötarkoitusta on selvitetty kiinteistöjen omistajilta sekä vuok-

raajilta. Rakennuksia on viime vuosina käytetty eräkämppinä. Hanketoimija on myös selvittänyt 

rakennusten käyttötarkoituksen muutosta. 

 

Hankealueen ulkopuolella sijaitsevaan asutukseen ja loma-asutukseen on huomioitu riittävät suo-

jaetäisyydet selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Hankevaihtoehto VE1 rajoittaa uutta 

asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueilla. Tuulivoimaloiden yli 40 dB(A) 

meluvyöhykkeen sisälle ei voi rakentaa asuin- tai loma-asuinrakennuksia. Valtioneuvoston asetuk-

sen (1107/2015) melun ohjearvot eivät ylity hankealueen ulkopuolella lähialueen asuin- tai loma-

rakennusten kohdalla. Lisäksi hankealueella sijaitseva eräkämpät/metsästysmajat jäävät 40 

dB(A):n meluvyöhykkeiden ulkopuolelle. Yhdelle hankealueella sijaitsevalle eräkämpälle/metsäs-

tysmajalle kohdistuu yli 15–30 tuntia välkettä vuodessa. Hankealueen ulkopuolella sijaitseville 

asuin- ja lomarakennuksille ei ulotu välkevaikutuksia. Hankealueen tuulivoimaloiden alueen lähiym-

päristöön kohdistuvat maisemavaikutukset eivät rajoita maankäyttöä alueella, vaan vaikuttavat 

elinympäristön laatuun ja virkistyskäyttöön. Hankealueen ja lähiympäristön loma-asunnoille aiheu-

tuvat maisemavaikutukset on arvioitu suuriksi tai kohtalaisiksi.  

 

Hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään noin 2,3 kilometrin päähän lähim-

mästä asuin- tai lomarakennuksesta. Nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen on huomioitu riit-

tävät suojaetäisyydet selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset uuden hajarakentamisen sijoittumiseen alueelle ovat muutoksen suu-

ruudelta suuria kielteisiä, mutta nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen pieniä kielteisiä. 
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Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on uuden haja-

rakentamisen sijoittumisen osalta kohtalainen kielteinen ja nykyiseen asutukseen ja loma-asu-

tukseen vähäinen kielteinen. 

 

Maa- ja metsätalous  

Viljeltäviin peltoalueisiin ei kohdistu vaikutuksia, koska hankealueella on vähäisessä määrin pelto-

alueita vain hankealueen kaakkoisosassa Heiluanmäellä.  

 

Hankevaihtoehdossa VE2 tuulivoimaloiden kenttäalueisiin jää noin 7 ha, tiestöön noin 72–180 ha, 

josta kunnostettavien teiden osuus on noin 62 %. Muokattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 79,5–

187,5 ha, mikä on noin 2,3–5,4 prosenttia koko hankealueen pinta-alasta. Muokattavasta pinta-

alasta valtaosa on metsätalousvaltaista aluetta, joka vähenee metsäpinta-alasta. Metsäpinta-ala 

vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alallisesti kuitenkin 

merkittävästi. Metsäalueen menetys jakaantuu useiden metsänomistajien kesken. Metsänomista-

jille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla. Tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyh-

teyksien sekä muokattavien maa-alueiden pinta-alat on esitetty taulukossa (Taulukko 15-3) ja vai-

kutukset maa- ja kallioperään arvioitu tarkemmin luvussa 8. Alueella tehtäviä metsätaloustoimia ja 

alueella liikkumista voidaan turvallisuussyistä rakentamistaikana rajoittaa, mutta tuulivoimaloiden 

toiminnan aikana metsätalous voi jatkua entiseen tapaan. Uusia tieyhteyksiä voidaan käyttää vir-

kistyskäytössä sekä metsätalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin ja liikkumiseen. Esimer-

kiksi puunkuljetukset alueella helpottuvat, kun kuljetukset eivät enää ole niin paljon sidoksissa 

talviaikaan maan ollessa jäässä. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat muutoksen suuruudelta keskisuuria 

kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

kohtalainen kielteinen. Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat hankevaihtoehtoon VE1 verrat-

tuna pienempiä ja kohdistuvat suppeammalle alueelle. 

 
Taulukko 15-3. Hankevaihtoehdon VE 2 Tuulivoimaloiden kenttäalueiden, tieyhteyksien sekä muokattavien maa-

alueiden pinta-ala. 

 VE2 

Hankealueen kokonaispinta-ala 
 

3 497 ha 
 

Tiestö (uusi) 

 VE2: 4 566 metriä 
 

(tien leveys) 6 m: 27 ha 
12 m: 55 ha  

15 m: 68 ha 
 

Tiestö (parannettava) 

 VE2: 7 434 metriä 

 

(tien leveys) 6 m: 45 ha  

12 m: 89 ha 

15 m: 112 ha 

 

Tuulivoimalan kenttäalueet 

 VE2: 7 kpl 
 Kenttäalueen koko noin 1 ha/voimala 

 

7 ha 

 
 

 

Sähköasema 

 

0,5 ha 

 

 

15.7.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutukset asuin- ja lomarakentamiseen sekä maa- ja metsäta-

louteen arvioidaan muutoksen suuruudeltaan merkityksettömiksi. Koska alueen herkkyys on koh-

talainen, on vaikutuksen merkittävyys merkityksetön. 
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Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Asutus ja loma-asutus 

Tuulivoimapuiston teiden yhteyteen rakennetut maakaapelit eivät aiheuta vaikutuksia asuin- ja lo-

marakentamiselle. Varsavaaran tuulivoima-alueen sekä Uvan sähköasemalle kulkevan ilmajohdon 

100 metrin etäisyysvyöhykkeellä sijaitsee kaikkiaan 1 asuinrakennus ja 2 lomarakennusta sekä 500 

metrin etäisyysvyöhykkeellä 6 asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta. Lähin lomarakennus sijait-

see noin 60 metrin ja asuinrakennus noin 100 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 rakennettavan uuden voimajohdon vaikutukset asuin- ja loma-

rakennuksille ovat muutoksen suuruudelta pieniä kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalai-

nen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen. Hankealueella toteutet-

tavan teiden yhteyteen rakennettavan maakaapeloinnin sekä sähköaseman rakentamisen vaiku-

tukset on huomioitu tuulivoimaloiden hankevaihtoehtojen arvioinnissa.  

 

Maa- ja metsätalous  

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutukset peltoalueisiin kohdistuvat hankealueen itäpuolella To-

losenjoen alueella, jossa voimajohto ylittää kolmessa kohdassa peltoalueen samassa maastokäytä-

vässä olemassa olevan Fingrid Oyj:n voimajohdon kanssa. Voimajohto ei estä peltoalueiden vilje-

lyskäyttöä. Ainoat rajoitteet koskevat voimalinjojen pylväitä ja mahdollisesti käytettyjä haruksia, 

joiden sijoittelulla voidaan kuitenkin hallita peltoalueille kohdistuvia vaikutuksia. Voimajohdon ra-

kentamisaikana aiheutuu myös vähäistä haittaa peltoalueille. Rakentamisen ajoittamisella viljely-

ajan ulkopuolelle haitallisia hetkellisiä vaikutuksia on kuitenkin mahdollista lieventää. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 ilmajohto Varsavaaran tuulivoimapuiston sähköasemalta Uvan 

sähköasemalle kulkee pääosin maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla olemassa olevan voimalinjan 

laajennettavalla maastokäytävällä. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Corine 2018 maan-

käyttöaineiston mukaan uuden ilmajohdon rakentaminen ja olemassa olevan voimajohdon johto-

alueen 26 metrin laajeneminen vähentää maa- ja metsätalousvaltaista aluetta noin 26 hehtaaria. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 rakennettavan uuden voimajohdon vaikutukset maa- ja metsä-

talouteen ovat muutoksen suuruudelta pieniä kielteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, 

niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen. Hankealueella toteutettavan 

teiden yhteyteen rakennettavan maakaapeloinnin sekä sähköaseman rakentamisen vaikutukset on 

huomioitu tuulivoimaloiden hankevaihtoehtojen arvioinnissa. 

15.8 Vaikutukset kaavoitukseen 

15.8.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset maakuntakaavaan 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten maakun-

takaava ohjaa hankealueen maankäyttöä ja ympäristövaikutusten arvioinnin ohella alueelle suun-

niteltavan osayleiskaavan laatimista.  

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 ei esitetä uusia toimintoja metsätalousvaltaiselle alueelle. Vaihtoehto ei aiheuta 

yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia tai estä tavoiteltua kehitystä. Voimassa olevassa 

maakuntakaavassa Varsavaaran hankealueen pohjoisosaan on osoitettu tuulivoimaloiden alue (tv-

9), joka jatkuu Puolangan kunnan puolelle. Lisäksi Kainuun liitossa vireillä olevassa Kainuun tuuli-

voimamaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty tuulivoimaloiden alue (tv-29) lähes koko hanke-

alueen laajuudeltaan. Mikäli hanketta ei toteuta, ei voimassa olevan ja vireillä olevan maakunta-

kaavan tuulivoimaloiden alueiden merkinnät toteudu täydessä laajuudessaan suunnitellulla tavalla. 
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Vaihtoehdon VE0 vaikutukset maakuntakaavaan ovat muutoksen suuruudelta pieniä kielteisiä, 

koska alueen herkkyys on kohtalainen, ovat vaikutukset merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehto VE1 tukeutuu osittain maakuntakaavan tuulivoima-alueeseen tv-9, mutta sijoittuu maa-

kuntakaavan tuulivoima-aluetta laajemmalle alueelle. Hankevaihtoehto eroaa maakuntakaavan 

tuulivoima-alueiden ratkaisusta hankekooltaan ja sijainniltaan. Maakuntakaavaan tuulivoima-alue-

merkintä sijoittuu sekä Paltamon että Puolangan kunnan alueille. Varsavaaran tuulivoimahankkeen 

lisäksi Puolangan kunnan puolelle on suunnitteilla Hietavaaran tuulivoimahanke, joka sijoittuu sa-

malle maakuntakaavan tuulivoima-alueelle.  

 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa koko hankealue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi. Suunnittelumääräyksen mukaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voi-

daan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muutta-

matta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elin-

keinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään 

ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan pe-

rustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule 

ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden 

yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 

 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista 7 sijoittuu maakuntakaa-

van tuulivoima-alueelle. Maakuntakaavassa osoitettuun tuulivoima-alueeseen tukeutuu alle kilo-

metrin etäisyydellä yhteensä 10 tuulivoimalaa, alle kahden kilometrin etäisyydellä 13 tuulivoimalaa 

ja alle 5,5 etäisyydellä 21 tuulivoimalaa.  

 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa vaihtoehdon VE1 laajuista tuulivoimaloiden sijoittumisalu-

etta ei ole osoitettu sellaiseen muuhun maankäyttöön, joka estäisi tuulivoimarakentamisen. Näin 

ollen tuulivoimahanke ei estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön toteutu-

mista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin alueisiin on jätetty riittävät suojaetäisyy-

det ja arvioitu vaikutukset sekä hankealueelle sijoittuvat pohjavesialueet on huomioitu tuulivoima-

hankkeen kehityksessä, voimaloiden sijoittelussa ja niiden vaikutukset on arvioitu. Lisäksi tuulivoi-

mahanke ei estä hankealueen läpi kulkevan moottorikelkkareitin toteutumista. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset maakuntakaavan arvioidaan muutoksen suuruudelta vähäinen 

myönteinen. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys 

on pieni myönteinen. 

 

Kainuun liitolla on vireillä Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035. Maakuntakaavaluonnos on ollut 

nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022 välisenä aikana. Hankevaihtoehto VE1 sijoittuu osittain maakun-

takaavan luonnoksessa osoitetulle tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle (tv-29). Luonnok-

sessa tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle sijoittuu vaihtoehdosta VE1 13 tuulivoimalaa. 8 

tuulivoimalaa sijoittuu tuulivoimaloiden alueen ulkopuolelle, mutta 6 niistä sijoittuu voimassa ole-

van maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle tv-9. Ulkopuolella sijaitsevat voimalat sijaitsevat 

alle kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloille soveltuvasta (tv) alueesta ja tukeutuvat siihen (Kuva 

15-5).  
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Vaihtoehto VE2 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa koko hankealue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi. Suunnittelumääräyksen mukaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voi-

daan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muutta-

matta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elin-

keinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään 

ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. 

 

Vaihtoehto VE2 tukeutuu kokonaisuudessaan voimassa olevan maakuntakaavan tuulivoima-aluee-

seen tv-9. Vaihtoehdon kaikki tuulivoimalat sijoittuvat maakuntakaavan tuulivoima-alueen Palta-

mon kunnan puoleiselle alueelle. Vaihtoehto on hankekooltaan sekä sijainniltaan maakuntakaavan 

mukainen ja näin ollen toteuttaa maakuntakaavaa. Varsavaaran tuulivoimahankkeen vaihtoehdon 

VE2 suunnitellussa on huomioitu maakuntakaavaan osoitettu pohjavesialue ja vaikutukset pohja-

vesialueeseen on arvioitu. Lisäksi hankkeen suunnittelussa on huomioitu maakuntakaavan tuuli-

voima-alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset maakuntakaavan arvioidaan muutoksen suuruudelta vähäinen 

myönteinen. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys 

on pieni myönteinen. 

 

Kainuun liitolla on vireillä Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035. Maakuntakaavaluonnos on ollut 

nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022 välisenä aikana. Hankevaihtoehto VE2 sijoittuu maakuntakaavan 

luonnoksessa osoitetulle tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen (tv-29) vierelle voimassa olevan 

maakuntakaavan tuulivoimatuotantoon soveltuvalle alueelle (tv-9). Näin ollen vaihtoehto VE2 ei 

kuitenkaan toteuta maakuntakaavaluonnoksessa osoitettua tuulivoimatuotantoon soveltuvaa mer-

kintää. 

15.8.2 Sähkönsiirron vaikutukset maakuntakaavaan 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirto tukeutuu olemassa olevaan maakuntakaavaan osoitettuun voimajohtolinjaukseen.  

Vaihtoehdon SVE1 vaikutukset maakuntakaavan arvioidaan muutoksen suuruudelta vähäinen 

myönteinen. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys 

on pieni myönteinen. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Voimassa olevaan maakuntakaavaan on osoitettu sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 linjaukselle pää-

sähköjohto 220 kV sekä ohjeellinen pääsähköjohto 110 kV. Näin ollen maakuntakaavan tarkastelu-

tason huomioon ottaen, sähkön siirron vaihtoehto SVE2 toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaa-

vaa.  

 

Vaihtoehdon SVE2 vaikutukset maakuntakaavan arvioidaan muutoksen suuruudelta vähäinen 

myönteinen. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys 

on pieni myönteinen. 

 

Vireillä olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa 2035 sähkönsiirron linjaukselle on osoitettu 

sekä pääsähköjohdon yhteystarve 400 kV että 110 kV. Lisäksi hankealueelle on osoitettu kaksi 

vaihtoehtoista pääsähköjohdon yhteystarpeen päättymispistettä. Näin ollen sähkön siirron vaihto-

ehto SVE2 toteuttaa myös vireillä olevaa tuulivoimamaakuntakaavaa, mikäli kaava lopulta hyväk-

sytään hankealueella luonnoksessa olevin merkinnöin. 
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15.8.3 Tuulivoimaloiden vaikutukset yleiskaavaan 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehto VE0 ei edellytä yleiskaavan laatimista tai huomioimista voimassa olevan maakuntakaa-

van tavoitteista poiketen. Vaihtoehdolla myönteinen suhde voimassa olevan Kiehimäjoen ja Iijärven 

rantaosayleiskaavan kohdalla. Hankkeen toteuttamatta jättäminen estää tuulivoimaloiden synnyt-

tämien maisema-, melu- ja välkevaikutusten aiheutumisen rantaosayleiskaavan alueelle. Vaihtoeh-

dolla ei ole keskeisiä vaikutuksia muiden voimassa tai vireillä olevien yleiskaavojen ratkaisuihin.  

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset kaavoitukseen ovat muutoksen suuruudelta pieniä myönteisiä. 

Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on vähäinen 

myönteinen. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehto edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista, jotta tuulivoimaloiden rakennusluvat voi-

daan myöntää. Tuulivoimahanke ei estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä olevien yleiskaavojen 

tavoiteltua maankäyttöä toteutumasta. 

 

Hankevaihtoehdossa VE1 hankealue sijoittuu lähimmillään noin 0,5 kilometrin päähän Paltamon 

Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavan alueesta ja lähimmät vaihtoehdon VE1 tuulivoimalat 

noin 1,3 kilometrin päähän kaava-alueesta. Osayleiskaavassa tuulivoimahanketta lähimmät alueet 

on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisäksi alueen läheisyydessä on 

osoitettu alueita rantakaavan loma-asuntoalueeksi (RA-1), loma-asuntoalueeksi (RA) ja pientalo-

valtaiseksi asuntoalueeksi (AP). Näillä alueilla rakennuspaikkoja on luokiteltu rakennetuiksi raken-

nuspaikoiksi (punainen ympyrä), rantakaavan rakennuspaikoiksi (musta ympyrä) sekä rakentamat-

tomiksi rakennuspai-koiksi (tyhjä ympyrä). Vaihtoehto VE1 ei estä Kiehimäjoen ja Iijärven ranta-

osayleiskaavan toteutumista. Vaihtoehdon meluvaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- 

ja lomarakennuspaikoille.  Välkevaikutuksia kohdistuu osayleiskaavassa kahdelle lomarakennuspai-

kalle sekä yhdelle asuinrakennuspaikalle yli 8 tuntia, mutta alle 10 tuntia vuodessa. Maisemavai-

kutukset on arvioitu luvussa 16.  

 

Hankealueen länsirajaan rajautuu Puolangan kunnan puolelle sijoittuva vireillä oleva Hietavaaran 

tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue. wpd Finland Oy:llä on parhaillaan vireillä hankealueen 

länsipuolelle tuulivoimahanke, jossa Puolangan Hietavaaran alueelle suunnitellaan enimmillään 18 

tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-ohjelman mu-

kaan osayleiskaavan tuulivoimaloista neljä sijoittuu noin kahden kilometrin päähän vaihtoehdon 

VE1 tuulivoimaloista. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset on arvioitu kappaleessa 28. 

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset yleiskaavaan arvioidaan muutoksen suuruudelta keskisuuriksi kiel-

teisiksi. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on 

kohtalainen kielteinen. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehto edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista, jotta tuulivoimaloiden rakennusluvat voi-

daan myöntää. Tuulivoimahanke ei estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä olevien yleiskaavojen 

tavoiteltua maankäyttöä toteutumasta. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 hankealue sijoittuu lähimmillään noin 0,5 kilometrin päähän Paltamon 

Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavan alueesta ja lähimmät vaihtoehdon VE2 tuulivoimalat 

noin 3 kilometrin päähän kaava-alueesta. Osayleiskaavassa tuulivoimahanketta lähimmät alueet on 
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osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisäksi alueen läheisyydessä on osoi-

tettu alueita rantakaavan loma-asuntoalueeksi (RA-1), loma-asuntoalueeksi (RA) ja pientaloval-

taiseksi asuntoalueeksi (AP). Näillä alueilla rakennuspaikkoja on luokiteltu rakennetuiksi rakennus-

paikoiksi (punainen ympyrä), rantakaavan rakennuspaikoiksi (musta ympyrä) sekä rakentamatto-

miksi rakennuspai-koiksi (tyhjä ympyrä). Vaihtoehto VE2 ei estä Kiehimäjoen ja Iijärven ranta-

osayleiskaavan toteutumista. Vaihtoehdon melu- ja välkevaikutukset eivät ulotu kaavassa osoite-

tuille asuin- ja lomarakennuspaikoille. Maisemavaikutukset on arvioitu luvussa 16. 

 

Hankealueen länsirajaan rajautuu Puolangan kunnan puolelle sijoittuva vireillä oleva Hietavaaran 

tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue. wpd Finland Oy:llä on parhaillaan vireillä hankealueen 

länsipuolelle tuulivoimahanke, jossa Puolangan Hietavaaran alueelle suunnitellaan enimmillään 18 

tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-ohjelman mu-

kaan osayleiskaavan tuulivoimaloista neljä sijoittuu noin kahden kilometrin päähän vaihtoehdon 

VE1 tuulivoimaloista. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset on arvioitu luvussa 28. 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset yleiskaavaan arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettö-

miksi. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on mer-

kityksetön. 

 

15.8.4 Sähkönsiirron vaikutukset yleiskaavaan 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Vaihtoehto ei sijoitu yleiskaavoitetulle alueelle, eikä alueella ole rakentamispainetta. Tuulivoima-

puiston tuulivoimaloiden rakennusluvat vaativat MRL 77a § mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan, 

jollaisen laatiminen on vireillä Varsavaaran tuulivoimahankealueella samanaikaisesti hankkeen ym-

päristövaikutusten arvioinnin kanssa. Tuulivoimapuiston vireillä olevassa osayleiskaavassa hanke-

alueelle tullaan osoittamaan tuulivoimapuistoa keskeisimmin palvelevat yhdyskuntahuollon raken-

teet kuten esimerkiksi tuulivoimapuiston sähköaseman sijainti sekä tuulivoimapuiston sisäinen 

maakaapelein järjestettävä sähkönsiirto. Osayleiskaavassa osoitetaan myös hankealueen läpi kul-

keva Fingrid Oyj:n voimalinja, johon tuulivoimahanke tullaan vaihtoehdossa SVE1 liittämään. 

 

Tuulivoimahankkeen alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, eikä alueelle kohdistu rakenta-

mispainetta ja sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 lopullinen sijoittuminen hankealueella ratkaistaan 

vireillä olevan Varsavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavassa määriteltyjen tuulivoimaloiden si-

jaintien perusteella. Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutukset yleiskaavaan arvioidaan muutok-

sen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon 

vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Vaihtoehto ei sijoitu yleiskaavoitetulle alueelle, eikä alueella ole rakentamispainetta. Tuulivoima-

puiston tuulivoimaloiden rakennusluvat vaativat MRL 77a § mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan, 

jollaisen laatiminen on vireillä Varsavaaran tuulivoimahankealueella samanaikaisesti hankkeen ym-

päristövaikutusten arvioinnin kanssa. Tuulivoimapuiston vireillä olevassa osayleiskaavassa hanke-

alueelle tullaan osoittamaan tuulivoimapuistoa keskeisimmin palvelevat yhdyskuntahuollon raken-

teet kuten esimerkiksi tuulivoimapuiston sähköaseman sijainti sekä tuulivoimapuiston sisäinen 

maakaapelein järjestettävä sähkönsiirto. Osayleiskaavassa osoitetaan myös hankealueen läpi kul-

keva Fingrid Oyj:n voimalinja, jonka maastokäytävään tuulivoimapuiston uusi voimajohto tullaan 

sijoittamaan. Hankealueen ulkopuolella kulkeva sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 uusi 110 kV voi-

majohto ei vaadi toteuttamiseen voimassa olevaa yleiskaavaa. 
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Tuulivoimahankkeen alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, eikä alueelle kohdistu rakenta-

mispainetta ja sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 lopullinen sijoittuminen hankealueella ratkaistaan 

vireillä olevassa Varsavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavassa, sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 

vaikutukset yleiskaavaan arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska alueen 

herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

 

15.8.5 Tuulivoimaloiden vaikutukset asema- ja ranta-asemakaavaan 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehto VE0 ei edellytä asemakaavan laatimista tai huomioimista voimassa olevan maakunta-

kaavan tavoitteista poiketen. Vaihtoehdolla on myönteistä vaikutusta voimassa olevien Kangasjär-

ven ranta-asemakaavan muutoksen sekä Saunasalmen ranta-asemakaavan muutoksen kohdalla. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen estää tuulivoimaloiden synnyttämien maisema-, melu- ja väl-

kevaikutusten aiheutumisen ranta-asemakaavojen alueille. Vaihtoehdolla ei ole keskeisiä vaikutusta 

muiden voimassa tai vireillä olevien asema- ja ranta-asemakaavojen ratkaisuihin.  

 

Vaihtoehdon VE0 vaikutukset asema- ja ranta-asemakaavoitukseen ovat muutoksen suuruudelta 

pieniä myönteisiä. Koska alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkit-

tävyys on vähäinen myönteinen. 

Vaihtoehto VE1 

Hankealueella ei sijaitse voimassa olevaa asema- tai ranta-asemakaavaa. Hankealue sijoittuu lä-

himmillään 150 metrin päähän Paltamon Kangasjärven ranta-asemakaavan muutoksen kaava-alu-

eesta ja noin 1,4 kilometrin päähän vaihtoehdon VE1 lähimmästä tuulivoimalasta T19 Ranta-ase-

makaavan muutoksessa Kangasjärven ja Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA-1), erillispientalojen korttelialuetta (AO-1), venevalkama (VL) sekä maa- ja met-

sätalousaluetta (M). Ranta-asemakaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA-1 ja AO-1) 

sijaitsevat lähimmillään hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista noin 1,5 km etäisyydellä. 

 

Vaihtoehto VE1 ei estä Kangasjärven ranta-asemakaavan muutoksen toteutumista. Vaihtoehdon 

melu- ja välkevaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- ja lomarakennuspaikoille. Maise-

mavaikutukset on arvioitu luvussa 16. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset Kangasjärven ranta-asema-

kaavan muutokseen arvioidaan muutoksen suuruudelta keskisuuriksi kielteisiksi. Koska alueen 

herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen. 

 

Hankealue sijoittuu lähimmillään 650 metrin päähän Paltamon Saunasalmen ranta-asemakaavan 

muutoksen kaava-alueesta ja noin 1,6 kilometrin päähän vaihtoehdon VE1 lähimmästä tuulivoima-

lasta T21 Ranta-asemakaavan muutoksessa Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA), muinaismuistoalue (SM) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Ranta-asema-

kaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA) sijaitsevat lähimmillään hankevaihtoehdon 

VE1 tuulivoimaloista noin 1,9 km etäisyydellä 

 

Vaihtoehto VE1 ei estä Saunasalmen ranta-asemakaavan muutoksen toteutumista. Vaihtoehdon 

melu- ja välkevaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- ja lomarakennuspaikoille. Maise-

mavaikutukset on arvioitu luvussa 16. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset Saunasalmen ranta-asema-

kaavan muutokseen arvioidaan muutoksen suuruudelta keskisuuriksi kielteisiksi. Koska alueen 

herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen. 
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Vaihtoehto VE2 

Hankealueella ei sijaitse voimassa olevaa asema- tai ranta-asemakaavaa. Hankealue sijoittuu lä-

himmillään 150 metrin päähän Paltamon Kangasjärven ranta-asemakaavan muutoksen kaava-alu-

eesta ja noin 3,2 kilometrin päähän vaihtoehdon VE1 lähimmästä tuulivoimalasta T7 Ranta-asema-

kaavan muutoksessa Kangasjärven ja Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu loma-asuntojen kort-

telialuetta (RA-1), erillispientalojen korttelialuetta (AO-1), venevalkama (VL) sekä maa- ja metsä-

talousaluetta (M). Ranta-asemakaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA-1 ja AO-1) si-

jaitsevat lähimmillään hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimaloista noin 3,6 etäisyydellä  

 

Vaihtoehto VE2 ei estä Kangasjärven ranta-asemakaavan muutoksen toteutumista. Vaihtoehdon 

melu- ja välkevaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- ja lomarakennuspaikoille. Maise-

mavaikutukset on arvioitu luvussa 16. Vaihtoehdon VE2 vaikutukset Kangasjärven ranta-asema-

kaavan muutokseen arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska alueen herk-

kyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

 

Hankealue sijoittuu lähimmillään 650 metrin päähän Paltamon Saunasalmen ranta-asemakaavan 

muutoksen kaava-alueesta ja noin 5,5 kilometrin päähän vaihtoehdon VE2 lähimmästä tuulivoima-

lasta T7 Ranta-asemakaavan muutoksessa Iijärven rantavyöhykkeille on osoitettu loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA), muinaismuistoalue (SM) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Ranta-asema-

kaavan rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet (RA) sijaitsevat lähimmillään hankevaihtoehdon 

VE1 tuulivoimaloista noin 1,7 km etäisyydellä 

 

Vaihtoehto VE2 ei estä Saunasalmen ranta-asemakaavan muutoksen toteutumista. Vaihtoehdon 

melu- ja välkevaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- ja lomarakennuspaikoille. Maise-

mavaikutukset on arvioitu luvussa 16. Vaihtoehdon VE2 vaikutukset Saunasalmen ranta-asema-

kaavan muutokseen arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska alueen herk-

kyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

15.8.6 Sähkönsiirron vaikutukset asema- ja ranta-asemakaavaan 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Tuulivoimahankkeen alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai ranta-asemakaavaa, eikä alueelle 

kohdistu rakentamispainetta. Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 toteutetaan kokonaisuudessaan han-

kealueella pääosin maakaapeloinnilla. Tästä johtuen sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutukset 

asema- ja ranta-asemakaavaan arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska 

alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutusalueella ei ole voimassa olevaa asema- tai ranta-asema-

kaavaa, eikä alueelle kohdistu rakentamispainetta. Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutukset 

asema- ja ranta-asemakaavaan arvioidaan muutoksen suuruudelta merkityksettömiksi. Koska 

alueen herkkyys on kohtalainen, niin vaihtoehdon vaikutusten merkittävyys on merkityksetön. 

15.9 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Seuraavassa taulukossa (  
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Taulukko 15-4) on arvioitu, kuinka valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet toteutuvat Varsavaaran 

tuulivoimahankkeessa.  
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Taulukko 15-4. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutuminen Varsavaaran tuulivoimahankkeessa 

käyttötavoitteiden toteutuminen 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-

den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väes-
tökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 

monipuoliselle asuntotuotannolle 
 

 

Hankkeen tuulienergian tuotanto edistävät valtakunnallisia ja 

maakunnallisia uusiutuvan energiantuotannon tavoitteita. Pai-
kallisia tuuliolosuhteita käytetään energiantuotantoon. 

 
Hankkeen toteutumisesta ei kohdistu suuria muutoksia alue- 

tai yhdyskuntarakenteeseen, eikä sen toteuttaminen edellytä 
uusia asuin-, teollisuus- tai työpaikka-alueiden rakentamista. 

Hankealue ei sijoitu taajama-alueille. Hankkeen toteuttaminen 
vaatii hyväksytyn oikeusvaikutteisen yleiskaavan, joka mah-

dollistama hankesuunnitelman mukainen maankäyttö ei estä 
toteuttamasta tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä. 

 
Tuulienergian rakentaminen sekä tuotanto tarjoavat mahdolli-

suuksia alueen elinkeinoelämälle ja työpaikoille. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-

surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-

massa olevaan rakenteeseen. 

Tuulienergian tuotanto vähentävät sähköntuotannon CO2-pääs-

töjä korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä 

markkinoilta. Tuulienergia on uusiutuva energiamuoto. Hank-

keen toteuttaminen lisää uusiutuvien energianlähteiden hyö-
dyntämismahdollisuuksia ja vähentää kasvihuonekaasupääs-

töjä sähköntuotannossa 
 

Hankkeen sähkönsiirtoratkaisut tukeutuvat nykyisiin voimajoh-
toihin sekä niiden käytäviin ja käytävien laajentamiseen. Han-

kealueen sisäinen sähkönsiirtoratkaisu toteutetaan maakaape-
leilla. Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään nykyistä ties-

töä sekä perusparannetaan olemassa olevia metsäautoteitä ja 
rakennetaan uutta huoltotieverkostoa. 

 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Tavoite Toteutuminen 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huo-

nosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 

YVA –menettelyssä on selvitetty ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-

set sekä melu- ja välkevaikutukset.  
 

Melun ulkomelutason ohjearvot eivät ylity asuin- ja loma-asun-
tojen kohdalla. Välkevaikutukset ovat pääosin alle suositusarvo-

jen vakituisilla asuinrakennuksilla ja suunnittelualueen ympäris-
tön lomarakennuksilla. Vähäisiä ylityksiä esiintyy 3 kiinteistöllä. 

Välkevaikutus on mallinnuksessa esitetty puuston kanssa peit-
tovaikutuksella ja ilman puustoa. Selvitysten tulokset ja vaiku-

tusarvioinnit huomioidaan kaavaratkaisussa sekä kaavamerkin-
nöissä ja –määräyksissä sekä tunnistettuja haitallisia vaikutuk-

sia on pyritty lieventämään kaavaratkaisulla ja -määräyksillä. 

 

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta tärinästä tai huo-
nosta ilman laadusta aiheutuvia terveyshaittoja. 

 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 

sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-
vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-

kien hallinta varmistetaan muutoin. 

Suojaetäisyydet tiestöön, voimalinjoihin ja asutukseen on huo-

mioitu suunnittelussa. Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei lisää il-

mastonmuutokseen liittyviä sään ääri-ilmiöitä. 
 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu tulvariskialueelle. 
 

Vaikutukset pintavesiin, maa- ja kallioperään on arvioitu sekä 
huomioitu tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän infran sijoittami-

sessa. 
 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnetto-
muusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 

vaikutuksille herkkien toimintojen välille 
jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit 

hallitaan muulla tavoin. 

Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on huomioitu riittävät suoja-
etäisyydet asutukseen ja loma-asutukseen ja voimajohtoihin, 

teihin. 
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käyttötavoitteiden toteutuminen 

 

Elinympäristön terveellisyyteen ja turval-

lisuuteen liittyviä haittatekijöitä ovat eri-
tyisesti liikenteen ja tuotantotoiminnan 

päästöt maaperään, veteen ja ilmaan, al-

tistuminen melulle sekä ympäristöön ja 
vakavat onnettomuudet. 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutukset on arvioitu. Tuuli-

voimalat on sijoitettu siten, etteivät melun ulkomelutason oh-
jearvot tai asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat 

asuntojen sisätiloissa ylity asuin- ja loma-asuinrakennusten 

kohdalla. 
 

Tuulivoima ovat uusiutuvaa energiaa, eikä niiden tuotannossa 
synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. 

 
Hanke ei vaikuta rakentamis- ja toiminta-aikanaan luokiteltujen 

pohjavesien laatuun, määrään tai muodostumiseen, eikä sillä 
ole haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan tai yksityisten vedenot-

toon. 
 

Otetaan huomioon yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvataan niille riittävät alueelliset 

kehittämisedellytykset ja toimintamah-

dollisuudet. 

 

Puolustusvoimat on osallisena hankkeessa. Puolustusvoimilta on 
saatu lausunto 24.8.2021, jossa Puolustusvoimat ei vastusta 

hanketta.  

Tehokas liikennejärjestelmä  

Tavoite Toteutuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri aluei-

den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väes-
tökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 

monipuoliselle asuntotuotannolle. 
 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-

selle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. 

Hankkeen liikenne tukeutuu yhdystiehen 19205. Hankealueelle 

kohdistuva liikenne on suunniteltu alustavasti toteutettavaksi 
Uvantieltä hankealueen kaakkoisosasta. Huoltotieverkoston ra-

kentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo 
olevaa tieverkkoa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kuitenkin 

myös uusia tieyhteyksien rakentamista ja nykyisten teiden pa-
rantamista.  

 
Maankäyttöratkaisuilla ei heikennetä valtakunnallisen liikenne-

järjestelmän toimivuutta tai taloudellisuutta. 
 

Hankkeella ei ole vaikutusta, eikä sillä heikennetä kansainväli-
sesti tai valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-

teyksien jatkuvuutta tai kehittämistä. 
 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite  Toteutuminen 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-

gisten yhteyksien säilymistä. 

Hankkeessa on osoitettu maankäytön toiminnot siten, etteivät 
ne vaaranna arvokkaiden tai herkkien alueiden monimuotoisuu-

den säilymistä. 
 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-

rinnön arvojen turvaamisesta. 

Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriperintöihin 
ja luontoarvoihin on arvioitu ja huomioitu suunnittelussa. 

 
Hankkeella ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta alueen 

kulttuuriympäristölle tai rakennusperinnölle. 
 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-

alueverkoston jatkuvuudesta. 

Vaikutukset virkistyskäyttöön on arvioitu, eikä hankkeella hei-
kennetä laajoja yhtenäisten virkistysalueiden virkistyskäyttö- 

mahdollisuuksia. Alueen suureen pinta-alaan verrattuna tuuli-
voimarakentaminen pirstovat kuitenkin metsätalousalueita. 

 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotalou-
delle sekä edistetään luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan 
maa- ja metsätalouden kannalta merkit-

tävien yhtenäisten viljely- ja metsäaluei-
den sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkei-

nojen kannalta merkittävien alueiden säi-

lymisestä. 

 

Hankealueen pääkäyttötarkoituksena säilyy edelleen metsäta-
lous. Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen ja huoltotieyhteyk-

sien pinta-ala on pieni verrattuna kaava-alueen pinta-alaan. 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

174/350 

käyttötavoitteiden toteutuminen 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Tavoite Toteutuminen 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuo-
tannon ja sen edellyttämien logististen 

ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoi-
tetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 

voimalan yksiköihin. 

Hanke edistää valtakunnallisia ja maakunnallisia uusiutuvan 
energiantuotannon ja ilmastotavoitteita. Hankkeessa uusiutu-

van energiantuotantomuodon sijoittuminen alueelle, jolla fossii-
lisiin energialähteisiin rinnastettavan turpeen tuotanto korva-

taan.  
 

Tuulivoimalat suunnitellaan rakennettavaksi useamman voima-
lan kokonaisuudeksi pääosin vireillä olevan maakuntakaavan 

kaavaluonnoksen tuulivoimaloiden alueelle ja osin alle kahden 
kilometrin etäisyydelle alueesta. 

 

Turvataan valtakunnallisen energiahuol-

lon kannalta merkittävien voimajohtojen 
linjaukset ja niiden toteuttamismahdolli-

suudet. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia joh-

tokäytäviä. 

Sähkönsiirrossa valtakunnan verkkoon hyödynnetään nykyisiä 

voimajohtokäytäviä tarvittaessa niitä laajentaen. Hankkeen to-
teuttaminen edellyttää myös tuulivoimapuiston sisäisen ilma-

johdon ja sähköaseman/sähköasemien rakentamista.  
 

Hankevastaava on keskustellut liityntävaihtoehdoista Fingrid 

Oyj:n kanssa. 

 

 

15.10 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankevaihtoehto VE0 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat merkityksettömiä. Hankevaihtoehdossa VE0 ei esitetä 

toimintoja metsätalousvaltaiselle alueelle, vaan alue pysyy olemassa olevassa käytössä. Yhdyskun-

tarakenteen näkökulmasta alue pysyy maaseutumaisena alueena. Vaihtoehto ei aiheuta yhdyskun-

tarakenteeseen kohdistuvia muutoksia tai estä tavoiteltua kehitystä- 

 

Vaikutukset maankäyttöön kokonaisuutena ovat merkittävyydeltään merkityksettömiä. Vaikutuk-

set hajarakentamisen toteutumiseen hankealueella ja sen ympäristössä ovat nykytilanteeseen ver-

rattuna merkityksettömiä. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ovat merkityksettömiä. Hankevaih-

toehto ei estä tai heikennä alueen tai sen lähiympäristön käyttöä asuin- tai lomarakentamiseen. 

Vaikutukset ovat nykyisen kaltaisia maa- ja metsätalouteen. Metsätalouspinta-ala ei vähene. 

 

Vaikutukset kaavoitukseen ovat kokonaisuudessaan merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiä. 

Hankevaihtoehto VE0 ei edellytä yleis- tai asemakaavan laatimista tai huomioista voimassa olevan 

maakuntakaavan tavoitteista poiketen. Hankevaihtoehto ei toteuta voimassa ja vireillä olevien maa-

kuntakaavojen tuulivoima-alueiden toteutumista. Tuulivoimahankkeen toteuttamatta jättäminen ei 

kuitenkaan estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön toteutumista, kuten 

maa- ja metsätalousalueeksi soveltuvien alueiden käyttöä tai sähkönsiirtoa. 

Hankevaihtoehto VE1 

Hankevaihtoehdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat merkittävyydeltään vähäisesti kiel-

teisiä. Alueeseen ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta, eikä alue ole yhdyskuntarakenteen 

laajenemisen kannalta merkittävä suunta. Hankevaihtoehto ei aiheuta suuria alue- tai yhdyskunta-

rakenteellisia muutoksia, eikä se estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoimahanke ei toteutuessaan vai-

kuta merkittävästi alueen yhdyskuntarakenteeseen.  

 

Hankevaihtoehdon vaikutuksen maankäyttöön kokonaisuutena ovat merkittävyydeltään vähäisesti 

kielteisiä. Vaihtoehdolla VE1 on uuden hajarakentamisen sijoittumiseen alueelle merkittävyydel-
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tään suuri kielteinen vaikutus, mutta nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen vähäinen kiel-

teinen vaikutus. Olemassa olevaan hankealueen ulkopuoliseen asuin- ja lomarakentamiseen on 

huomioitu riittävät suojaetäisyydet selvitysten ja vaikutustenarvioinnin perusteella. 

 

Hankevaihtoehdon hajarakentamista rajoittavat meluvaikutukset eivät ulotu hankealueen ulkopuo-

lisille loma- ja asuinrakennuksille. Hankevaihtoehdon välkevaikutukset ulottuvat kolmelle lomara-

kennukselle, joille välkemallinnuksen mukaan suuntautuu yli 8 tuntia, mutta alle 10 tuntia välkettä 

vuosittain. Hankevaihtoehto rajoittaa uutta asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja 

välkealueilla. Tuulivoimaloiden yli 40 dB(A) meluvyöhykkeen sisälle ei voi rakentaa asuin- tai loma-

rakennuksia. Melualue sijoittuu pääosin hankealueen rajausten sisäpuolelle. 

 

Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkittävyydeltään kohtalainen kielteinen vaikutus. 

Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alalli-

sesti kuitenkin merkittävästi. Hankekoosta johtuen vaihtoehdolla VE1 on suuremmat vaikutukset 

metsätalouteen kuin vaihtoehdossa VE2.  

 

Kaavoitukseen kokonaisuutena hankevaihtoehdon vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen kiel-

teinen. Vaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista 7 sijoittuu voimassa olevassa maakuntakaavassa osoite-

tulle tuulivoimaloiden alueelle. Lisäksi Kainuun liitossa on vireillä tuulivoimamaakuntakaava 2035. 

Vireillä olevan kaavan kaavaluonnoksessa hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista 13 sijoittuu uu-

delle muodostettavalle tuulivoimaloiden alueelle. Voimassa olevasta maakuntakaavasta ja tuulivoi-

mamaakuntakaavan 2035 maakuntakaavaluonnoksesta tuulivoimaloiden alueen ulkopuolelle jää 

kolme tuulivoimalaa, jotka sijoittuvat noin kilometrin päähän tuulivoimaloiden alueista. Tuulivoima-

hanke ei estä maakuntakaavan tavoitteiden mukaisen muun maankäytön toteutumista, kuten maa- 

ja metsätalousalueeksi soveltuvien alueiden käyttöä tai sähkönsiirtoa.  

 

Varsavaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei sijaitse voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. 

Hankealue sijoittuu noin 0,5 kilometrin päähän Paltamon Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaa-

van alueesta ja lähimmät hankevaihtoehdon tuulivoimalat sijoittuvat noin 1,3 kilometrin päähän 

kaava-alueesta. Vaihtoehdon meluvaikutukset eivät ulotu kaavassa osoitetuille asuin- ja lomara-

kennuspaikoille. Välkevaikutuksia kohdistuu osayleiskaavassa kahdelle lomarakennuspaikalle sekä 

yhdelle asuinrakennuspaikalle yli 8 tuntia, mutta alle 10 tuntia vuodessa. 

 

Hanke ei estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä olevien asemakaavojen tavoiteltua maankäyttöä 

toteutumasta. Hankevaihtoehdolla on maisemallisia vaikutuksia Paltamon Kangasjärven ranta-ase-

makaavan muutoksen alueelle sekä Paltamon Saunasalmen ranta-asemakaavan alueille. Maisema-

vaikutukset on arvioitu luvussa 16. 

 

Hankevaihtoehto edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Arvioitavista hankevaihtoeh-

doista hankevaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat suuremmat ja kohdistuvat laajemmalle 

alueelle. 

Hankevaihtoehto VE2 

Hankevaihtoehdon vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on merkittävyydeltään vähäinen kieltei-

nen. Hankealueeseen tai sen lähiympäristöön ei kohdistu merkittävää rakentamispainetta. Alue ei 

ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittävä suunta. Vaihtoehto ei aiheuta suuria 

alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia, eikä estä tavoiteltua kehitystä. Tuulivoi-

mahanke ei toteutuessaan vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 
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Maankäyttöön kokonaisuutena hankevaihtoehdon vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kieltei-

nen. Vaihtoehdolla VE2 on uuden hajarakentamisen sijoittumiseen hankealueelle vaihtoehdon tuu-

livoimaloiden lähiympäristöön merkittävyydeltään suuri kielteinen vaikutus, mutta nykyiseen asu-

tukseen ja loma-asutukseen vähäinen kielteinen vaikutus.  

 

Hankealueen ulkopuolella sijaitsevaan asuin- ja lomarakennuksiin on huomioitu riittävät suojaetäi-

syydet selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Myöskään hajarakentamista rajoittavat melu- 

ja välkealueet eivät ulotu hankealueen ulkopuolella sijaitseville loma- ja asuinrakennuksille. Han-

kevaihtoehto rajoittaa uutta asumisen hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkealueilla. 

Tuulivoimaloiden yli 40 dB(A) meluvyöhykkeen sisälle ei voi rakentaa asuin- tai loma-asuinraken-

nuksia.  

 

Vaihtoehdolla on maa- ja metsätalouteen merkittävyydeltään kohtalainen kielteinen vaikutus. 

Metsäpinta-ala vähenee tuulivoimapuiston hankealueeseen nähden vähäisesti, mutta pinta-alalli-

sesti kuitenkin merkittävästi. Hankekoosta johtuen vaihtoehdolla VE2 on merkittävästi pienemmät 

vaikutukset metsätalouteen kuin vaihtoehdossa VE1.  

 

Kaavoitukseen kokonaisuutena hankevaihtoehdon vaikutus on merkittävyydeltään pieni myöntei-

nen. Vaihtoehdon VE2 on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen ja kaikki tuulivoimalat si-

joittuvat maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle. Tuulivoimahanke ei estä maakuntakaavan ta-

voitteiden mukaisen muun maankäytön toteutumista, kuten maa- ja metsätalousalueeksi soveltu-

vien alueiden käyttöä tai sähkönsiirtoa. Hankevaihtoehto ei estä tai rajoita kaavoitettujen tai vireillä 

olevien yleis- tai asemakaavojen tavoiteltua maankäyttöä toteutumasta. Hankevaihtoehdolla on 

maisemavaikutuksia etenkin Paltamon Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaavoihin sekä Palta-

mon Kangasjärven ranta-asemakaavan muutokseen ja Saunasalmen ranta-asemakaavan muutok-

seen. Hankkeen maisemavaikutukset on arvioitu luvussa 16. 

 

Hankevaihtoehto edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Arvioitavista hankevaihtoeh-

doista hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat pienemmät ja kohdistuvat pienemmälle 

alueelle. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 maakaapeloinnin ja sähköaseman rakentaminen on huomioitu 

tuulivoimaloiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Tästä syystä hankkeen sähkönsiirron vaihto-

ehdon SVE1 vaikutukset yhdyskuntarakenteelle ja maankäytölle ovat siten merkittävyydeltään 

merkityksettömiä. Sähkönsiirron vaikutukset kaavoitukselle ovat merkittävyydeltään pieniä 

myönteisiä, sillä vaihtoehto toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa. 

 

Arvioitavista sähkönsiirron vaihtoehdoista vaihtoehdon SVE1 vaikutukset ovat merkittä-

västi pienemmät ja kohdistuvat pienemmälle alueelle. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Hankkeen sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutukset yhdyskuntarakenteelle ovat merkittävyy-

deltään vähäisesti kielteisiä. Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 ilmajohtona rakennettavana 

osuuden 100 metrin etäisyysvyöhykkeellä sijaitsee kaikkiaan 1 asuinrakennus ja 2 lomarakennusta 

sekä 500 metrin etäisyysvyöhykkeellä 6 asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta. Lähin lomaraken-

nus sijaitsee noin 60 metrin ja asuinrakennus noin 100 metrin päässä suunnitellusta voimajohdosta. 

Vaikutukset asutukselle ja loma-asutukselle arvioidaan vaihtoehdon kohdalla kokonaisuudessaan 

merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi.  
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Hankealueen ja Uvan sähköaseman välille olemassa olevaan voimajohdon maastokäytävään raken-

nettava uusi voimajohto laajentaa olemassa olevaa voimajohdon johtoaluetta, joka poistuu pääosin 

maa- ja metsätalouskäytöstä. Ilmajohdon osalta sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutukset maa- 

ja metsätalouteen arvioidaan merkittävyydeltään vähäisesti kielteisiksi. Lisäksi sähkönsiirron 

vaihtoehtoon SVE2 sisältyy hankealueelle rakennettava sähköasema ja tiestön yhteyteen rakennet-

tava maakaapelointi, jotka on huomioitu tuulivoimaloiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

 

Vaihtoehdolla SVE2 ilmajohto on olemassa olevan maakuntakaavan mukainen. Ilmajohdolla ei ole 

vaikutuksia alueella tai alueen lähistöllä sijaitseviin yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoihin. Säh-

könsiirron vaikutuksen kaavoitukseen on arvioitu merkittävyydeltään pieneksi myönteiseksi. 

 

Arvioitavista sähkönsiirron vaihtoehdoista vaihtoehdon SVE2 vaikutukset ovat merkittä-

västi suuremmat ja kohdistuvat laajemmalle alueelle 

 

 
Taulukko 15-5. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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15.11 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tarpeen huomioida alueella sijaitseviin rakennuksiin kohdistuvat 

melu-, välke- ja maisemavaikutukset. 

 

Hankkeen toteuttaminen vaatii oikeusvaikutteisten osayleiskaavan laatimista, jossa hankkeen hai-

tallisia vaikutuksia voidaan vähentää kaavamääräyksin ja -merkinnöin. Rakennuslupaviranomainen 

tarkistaa rakennuslupaa myöntäessään, että rakennussuunnitelma on vahvistetun kaavan ja raken-

nusmääräysten mukainen. Kaavoituksessa voidaan antaa määräyksiä mm. rakennelmien ja toimin-

tojen sijoitteluun, korkeusasemiin ja suojavyöhykkeisiin. Lisäksi kaavoituksessa annetaan määräyk-

siä, joiden keinoin on pyrittävä vähentämään alueen haittavaikutuksia ympäristöön mm. maise-

maan, asutukseen ja luontoon. 

 

15.12 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Nykyisen 

maankäytön osalta arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia. Kaavoitukseen kohdistuvien vai-

Muutoksen suuruus 
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kutusten arviointi perustuu voimassa oleviin maakunta-, yleis-, ja ranta-asemakaavoihin. 0-vaihto-

ehdon osalta ei kaavoituksen liittyviä epävarmuustekijöitä ole. Hankevaihtoehdon VE1 tai VE2 to-

teutuminen edellyttää osayleiskaavan laadintaa, jonka yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaisesti osayleiskaavan vaikutukset. 

 

Arvioinnissa käytetyt voimaloiden sijoitussuunnitelmat voivat vielä myöhemmän suunnittelun ede-

tessä muuttua. Tarkennukset voivat koskea mm. tuulivoimaloiden lukumäärää ja paikkaa, sähkö-

asemien paikkoja tai maakaapelien ja uusien huoltoteiden linjauksia. Varsavaaran tuulivoimahank-

keen kaavoitusmenettelyssä arviointia täsmennetään koskemaan kaavassa esitettyä toteuttamis-

vaihtoehtoa. YVA-menettelyssä arvioitu voimaloiden maksimimäärä ja kokonaiskorkeus luovat kaa-

voitukselle raamit, jolloin toteutustavan osalta ovat voimaloiden mahdollinen maksimäärä tai sal-

littu maksimikorkeus tiedossa jo YVA-vaiheessa. 
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16. MAISEMA, KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA 

MUINAISJÄÄNNÖKSET 

16.1 Arvioinnin päätulokset 

 
 

16.2 Vaikutusmekanismi 

Maisemavaikutus tarkoittaa muutosta maiseman rakenteeseen ja maiseman tyyppiin, johon liittyy 

maiseman luonne ja laatu. Maisemarakenne muodostuu maiseman perusrungosta (kallioperä, maa-

perä, vesiolosuhteet ja kasvillisuus) sekä maisemaan liittyvistä luonnon ja kulttuurin prosesseista. 

Maiseman voi tyypitellä luonnonmaisemaksi tai kulttuurimaisemaksi tai tarkentaen esimerkiksi kau-

punki-, saaristo- järvi- tai maatalousmaisemaksi. Kulttuuriympäristössä voidaan erottaa kulttuuri-

maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö, ja se käsittää myös kiinteät muinaisjäännökset ja pe-

rinnemaisemat. 

 

Maiseman luonne tarkentaa maisematyyppiä ja voi liittyä esimerkiksi maisematyypin mittakaavaan, 

ihmisen toimintojen vaikutukseen ja ajalliseen luonteeseen. Maisemakuva on maisematilan muo-

dostama visuaalinen kokonaisuus. 

 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset aiheutuvat tuulivoimaloista, sähkönsiirtoon liittyvistä raken-

teista sekä uusista tai parannettavista tieyhteyksistä. Vaikutukset kohdistuvat sekä maisemaraken-

teeseen että maisemakuvaan. Tuulivoimaloiden laaja-alaisimmat ympäristövaikutukset ovat visu-

aalisia eli muuttavat tiettyjä näkymiä ja maisemakuvaa. Maisemarakenteeseen kohdistuvat vaiku-

tukset aiheutuvat rakennettavaan alueeseen ja sen lähiympäristöön kohdistuvista muutoksista, ku-

ten maa- ja kallioperän muokkauksista ja kasvillisuuden poistamisesta. Maisemaan liittyy myös 

aineettomia tekijöitä: alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vai-

kuttavat maiseman kokemiseen. 

 

Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen maisemassa vaikuttaa tuulivoimaloiden koko ja määrä, tuulivoi-

maloiden etäisyys ja näkyminen, tuulivoimaloiden sijoittelu ryhmässä sekä lentoestevalot ja liike. 

Voimalan ja olemassa olevien maisemaelementtien välille saattaa syntyä kilpailutilanne mittakaa-

vallisesti tai symbolisten merkitysten suhteen. 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten vaikutusten kokeminen on subjektiivista ja sen vuoksi 

mm. vaikutusten merkittävyyden ja vaikutustavan arvioiminen on haastavaa. Tuulivoimalat eivät 

Arvioinnin päätulokset 

Vaikutusalueen sisällä sijaitsee kohteita, joiden herkkyydet vaihtelevat vähäisen ja suuren 

herkkyyden välillä. Muutoksen suuruus arvioitiin enintään erittäin suureksi kielteiseksi 

(VE1) tai enintään suureksi kielteiseksi (VE2). Vaihtoehdon VE1 maisemaan ja kulttuuriym-

päristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on enintään erittäin suuri kielteinen. Vaih-

toehdon VE2 vaikutusten merkittävyys on enintään suuri kielteinen. Vaikutukset muinaisjään-

nöksiin (VE1, VE2 ja SVE2) ovat enintään suuria kielteisiä. Merkittävimmät keinot maisemal-

listen vaikutusten lieventämiseen ovat voimaloiden määrän vähentäminen ja napakorkeuden 

laskeminen.  
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välttämättä aiheuta merkittäviä maisemavaikutuksia, vaikka niiden aiheuttama visuaalinen muutos 

olisikin huomattava. Maiseman muuttumista ei voi suoraan luokitella haitalliseksi vaikutukseksi. 

Uusien toimintojen myötä maisemassa tapahtuu muutoksia jatkuvasti. 

 

Tuulivoimala koostuu 3-lapaisesta roottorista, jonka halkaisija on 200 metriä, konehuoneesta sekä 

tornista perustuksineen (Kuva 16-1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus lavan mitta 

mukaan lukien on 300 metriä.  

 

Tuulivoimaloiden ja niiden tornien väritys on vakiintunut harmahtavan valkoiseksi. Voimalat näh-

dään useimmiten vaaleaa taustaa eli käytännössä taivasta vasten ja harmahtava sävy tasoittaa 

kontrastisuutta sekä sopii eri valaistus- ja sääolosuhteisiin. Voimalat varustetaan lentoestevaloin. 

Lentoestevalaistus määräytyy kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) suositusten ja kansallis-

ten lakien sekä määräysten mukaisesti. 

 

Tuulivoimalat kytketään toisiinsa maakaapeleiden avulla. Kaapeleiden rakentamisessa pyritään 

hyödyntämään hankealueella jo muokattua maata niin, että seuraukset luonnolle jäävät mahdolli-

simman vähäisiksi. Teiden ja tuulivoimala-alueen rakentamisen jälkeen toiminta ei aiheuta vaiku-

tuksia maa- ja kallioperään. 

 

 

 
 
Kuva 16-1. Esimerkki nykyaikaisen tuulivoimalan muodosta ja perustuksista. 

16.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutuksien osalta määriteltiin vaikutuksen laa-

juus, luonne ja merkittävyys. Maisemavaikutusten arviointimenetelminä käytettiin maisema-ana-

lyysiä, valokuvasovitteina tehtyjä havainnekuvia, näkemäalueanalyysiä sekä maastohavaintoihin 

perustuvaa asiantuntija-arvioita. Näiden avulla muodostettiin käsitys maiseman ominaispiirteistä, 
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arvoista, maiseman muutosherkkyydestä ja näihin kohdistuvista vaikutuksista. Menetelmät on ku-

vattu myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä tarkasteltiin näkökulmista: 

• Miten, kuinka paljon ja kuinka merkittävästi tuulivoimalat muuttavat vaikutusalueiden ny-

kyistä luonnetta? 

• Missä vaikutukset kohdistuvat maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta erityisen herkille 

alueille? 

• Mikä on maiseman sietokyky eli kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset 

maiseman perustekijät voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään. 

• Ovatko tuulivoimalat hallitsevia? Syntyykö tuulivoimaloiden ja olemassa olevien maisema-

elementtien välille kilpailutilanne mittakaavallisesti tai symbolisten merkitysten suhteen? 

 

Ihanteellisissa oloissa tuulivoimalan torni erottuu jopa 40 kilometrin etäisyydelle. Maisemavaiku-

tuksien muodostumisessa etäisyys tuulivoimalan ja arvioitavan kohteen välillä on merkittävä tekijä. 

Yleisen käsityksen mukaan vielä 5–7 km etäisyydellä maisemavaikutus voi olla dominoiva ja tätä 

suuremmilla etäisyyksillä voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee. Tässä hankkeessa maise-

mavaikutustarkastelu rajattiin ulottumaan noin 25–30 km säteelle hankealueesta, keskittyen eri-

tyisesti lähivaikutusalueen arviointiin noin 6 km säteellä tuulivoimaloista. Mikäli yleispiirteisessä 

tarkastelussa havaittiin, että joihinkin tätä kaukaisempiin kohteisiin saattaa kohdistua merkittäviä 

vaikutuksia, laajennettiin vaikutusarviointia koskemaan niitä. 

 

Maisema-analyysissä kuvattiin seudun maisemarakenne, maisemalliset kokonaisuudet sekä maise-

man ja kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Analyysit perustuvat paik-

katietoaineistoihin ja aiempiin selvityksiin. Arvojen osalta lähtötietoina käytettiin valtakunnallisia ja 

maakunnallisia maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä koskevia inventointeja (mm. kulttuuriym-

päristöohjelmat) sekä maakuntakaavoitusta varten laadittuja selvityksiä ja päivitysinventointeja. 

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit olivat Kainuussa meneillään arvioinnin laatimisen aikana. 

Ajantasaisinta tietoa kohteista pyydettiin Kainuun ELY-keskukselta, mutta tietoja ei saatu. Vaiku-

tusten arviointi koskien perinnemaisemia perustui voimassa olevan maakuntakaavan merkintöihin, 

minkä perusteella perinnemaisemia ei sijoitu hankealueelle. 

 

Vaikutusarvioinnin taustaksi määriteltiin arvioitavan kohteen, kuten maisemallisen kokonaisuuden 

tai arvokohteen herkkyys muutokselle eli ns. maisemallinen sietokyky. Sietokyky koostuu muun 

muassa maiseman mittasuhteista, maiseman visuaalisesta luonteesta (maisemakuva) ja historial-

lisesta kerroksellisuudesta. 

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin näkymäalueanalyysiä, jonka avulla voitiin arvioida 

tuulivoimaloista aiheutuvien vaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista. Analyysi antoi myös kä-

sityksen mahdollisista näkymäsuunnista, joihin tuli vaikutusarvioinnissa erityisesti kiinnittää huo-

miota. Näkymäanalyysissä mallinnettiin paikkatietopohjaisesti alueet, joille tuulivoimalat tulevat 

näkymään ja alueet, joilla tuulivoimalat todennäköisesti eivät näy. Analyysissä otettiin huomioon 

maaston muodot ja puusto. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä, vaikutuksen luonnetta ja merkittävyyttä 

maisemassa on havainnollistettu valokuviin tehtyjen kuvasovitteiden avulla. Kuvasovitteiden kat-

selupisteet valittiin siten, että kuvilla on havainnollistettu kyseiselle hankkeelle tyypillisiä maise-

mallisia vaikutuksia, maisemallisiin arvoihin kohdistuvia ja hankkeesta asutukselle tai virkistyskäyt-

täjille kohdistuvia maisemallisia vaikutuksia. 

 

Näkyvyysanalyysikartta (liite 11) ja valokuvasovitteet (liite 12) ovat tämän raportin liitteinä ja esi-

tetty myös pienennettyinä raportin kuvina. 

 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

182/350 

Muinaisjäännösten osalta hankealue ja sähkönsiirtoreitti inventoitiin ja vaikutukset arvioitiin selvi-

tyksen tulosten perusteella. 

16.4 Nykytila ja kehitys 

16.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue sijoittuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Kainuun ja Kuusamon vaaramaa -

maisemamaakuntaan ja tarkemmin Kainuun vaaraseutuun. Nimensä mukaisesti alueelle ovat tyy-

pillisiä jylhät vaaramaisemat. Mannerjäätikkö on muovannut pinnanmuotoja luoteesta kaakkoon. 

Alueella sijaitsee paljon pieniä järviä ja jokivesistöjä sekä suurempia järviä ja reittivesistöjä. (Ym-

päristöministeriö 1993.) 

 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnissa (Muhonen & 

Savolainen 2013) maisemamaakuntajakoa on tarkennettu ja siinä hankealueen ympäristö on esi-

tetty Kainuun vaara-asutuksen alueena. Kyseisen maisematyypin alueella on paljon metsiä ja soita, 

kun taas pellot ovat pieniä ja sijaitsevat usein huuhtoutumattomilla vaarojen lakialueilla. Asutus on 

harvaa ja sijoittuu vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Esimerkkinä vaara-asutuksesta hanke-

alueen läheisyydessä on Iivaara, jonka laelle sijoittuu muutama maatila peltoineen noin 230-250 m 

merenpinnan yläpuolella (mpy) korkeusvyöhykkeelle. Vaaran laelta avautuu etelän suuntaan kau-

komaisema (Kuva 16-2).  

 

 
 
Kuva 16-2. Iivaaralta laelta peltojen kautta avautuu etelän suuntaan kaukomaisema. 

 

Hankealue sijoittuu kolmelle vaaralle, jotka ovat Varsavaara, Karjomäki ja Heiluanmäki, sekä niiden 

väliselle Ansakankaalle. Varsavaaran korkein huippu on noin 300 m mpy, Karjomäki 230 m mpy ja 

Heiluanmäki 220 m mpy. Maisema on sulkeutunutta, sillä hankealue on pääosin metsien peitossa. 
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Suunnittelualueen metsät ovat metsätalouskäytössä; ihmisen vaikutus näkyy maisemassa esimer-

kiksi metsäteinä ja talousmetsän hoidon jälkinä. Puuston ikä on valtaosalla kuvioista alle 80 vuotta. 

Hankealueen ainoa pieni peltoalue sijaitsee Heiluanmäen pohjoispuolella hankealueen eteläosassa. 

Hankealueen keskiosissa sijaitsee Varsajärvi ja alueella on suoreunaisia lampia. Alueen läpi Varsa-

vaaran eteläpuolelta kulkee länsi-itäsuuntaisesti 220 kV voimalinja, jonka johtoaukea muodostaa 

avoimen käytävän muutoin suljetussa metsäympäristössä. 

 

Hankealueen eteläosan ulkopuolelle rajautuu Lehtoharjun maa-ainesten ottoalue. Aluetta käytetään 

soran ja hiekan ottamiseen. Maa-ainesten ottoalue näkyy maisemavauriona kaukomaisemassa Puo-

langantieltä hankealueen suuntaan katsottuna Rajamäen kohdalla. 

 

Hankealueen lähiympäristössä on enimmäkseen metsätalousalueita. Hankealueen itäpuolen lä-

hiympäristöön sijoittuu myös pieniä peltoja etenkin järvien rannoille sekä Iivaaran laelle. Tolosen-

joelle ja Uvan kylään sijoittuvat lähimmät laajat peltoalueet. Myös Törmänmäellä on avoimia vilje-

lysmaisemia. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee lukuisia pieniä ja isompia järviä sekä lampia. 

Järvialueet muodostavat metsäisellä seudulla laajimmat avoimet alueet hankealueen ympäristössä. 

Puolangantie (Kantatie 78) kulkee hankealueen lounaspuolelta noin 0,5 km päästä ja Uvantie itä-

/kaakkoispuolella noin 1 km päästä. 

 

Suurimmat vakinaisen asutuksen keskittymät hankealueen läheisyydessä sijaitsevat Uvan ja Tör-

mänmäen kylissä. Lisäksi pienempiä keskittymiä sijaitsee Tolosenjoen varressa, Uurassa ja Raja-

mäellä. Vapaa-ajan asutus sijoittuu hankealuetta ympäröivien järvien rannoille. Kuten yhdyskunta-

rakennetta ja maankäyttöä koskevassa luvussa (Luku 15) todettiin, hankealueella sijaitsee kolme 

rakennusta. Hankealueen ympäristössä alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoima-

lasta vaihtoehdosta VE1 sijaitsee 9 asuinrakennusta ja 48 lomarakennusta. Hankealueen ja sen 

lähiympäristön korkeusasemia sekä avoimia maisemia ja asutuskeskittymiä on esitetty maisema-

analyysikartalla ja korkeusmallissa (Kuva 16-4 ja Kuva 16-5). 

 

Hankealueen lähiympäristössä, noin 6 km etäisyydellä, sijaitsee Uvan kylän alueella pienpiirteinen 

maatalousmosaiikkialue. Uvan kylässä pellot sijaitsevat lounaisrinteessä, minkä vuoksi kylältä 

avautuu näkymiä lounaaseen ja länteen hankealueen suuntaan (Kuva 16-3). Uvajärven ranta on 

puustoinen, mutta kaukomaisema erottuu aivan rannassa ja ylempänä rinteessä. Alueen pihapiirien 

rakennukset ja puusto pirstovat peltoalueita ja estävä paikoin näkymiä. Puolangantieltä avautuu 

paikoitellen kaukomaisemia Uvajärven suuntaan.  

 

Hankealueen lähimmät retkeilyalueet sijaitsevat Paljakan matkailukeskuksen ympäristössä. Retkei-

lyreiteistä lähin on Köngäskierroksen retkeilyreitti noin 11 km etäisyydellä hankealueesta. Paltamon 

Kivesvaaran retkeilyreitit sijaitsevat noin 13 km etäisyydellä hankealueesta. 
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Kuva 16-3. Maisema hankealueen suuntaan Uvan kylän Rantatien eteläpuoliselta pellolta. Kaukomaisemassa näkyy 

Iivaaran laella oleva sähkölinja ja masto. 
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Kuva 16-4. Hankealueen ja sen lähiympäristön korkeusolosuhteet, avoimet maisematilat ja asutus ilmakuvan 

päälle asetettuna. 

 

Saarisenjärvi 
Iijärvi 
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Kuva 16-5. Hankealueen korkeusmalli. 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

187/350 

 

16.4.2 Arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet sekä kohteet 

16.4.2.1 Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvoalueet 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä ra-

kennetun kulttuuriympäristön kohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VAMA 

2021), Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat, sijaitsee lähimmillään noin 8 km etäisyydellä 

hankealueen lounaispuolella. Alue on maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokasta perinnemaisemaa, 

jonka maataloustoiminta on edelleen aktiivista ja elinvoimaista. Asutusta alueella on ollut jo 1500-

luvulla ja kyläkuvaa hallitsee Myllymäen korkea kuusimetsä, joka on nykyisin luonnonsuojelualu-

eena. Kulttuurimaisema on perinteistä viljelymaisemaa, johon kuuluu vaihtelevat pelto- ja laidun-

maisemat. (Muhonen & Savolainen 2013.) 

 

Lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Kainuun puromyllyt, sijaitsee 

noin 3 km hankealueelta itään. Kainuun puromyllyt on kokonaisuus, johon kuuluu useita eri-ikäisiä 

ja -tyyppisiä myllyjä Kainuussa. Kohde on nimeltään Karppalan turbiinimylly ja myllylato (Kuva 

16-6). Kohteeseen kuuluu lisäksi Karppalan ja Virpelän pihapiirit, jotka sijaitsevat myllyn välittö-

mässä läheisyydessä mäen laella. Pihapiireihin kuuluu mm. savupirtti, jonka alkujuuret ovat 1700-

luvulta, 1800-luvun savusauna ja 1851 rakennettu paja. Karppalan myllykokonaisuus on yksi Kai-

nuun edustavimpia. (Museovirasto 2009). Torvenjoen kosken vesivoimaa on käytetty jauhattami-

sen lisäksi myllyn, pajan ja Karppalan asuinrakennuksen tarvitseman sähkön tuottamiseen (Helo 

ym. 2013).  

 

 
 
Kuva 16-6. Torvenjoen varrella sijaitse Karppalan mylly. Taustalla näkyy myllyalueen ylittävä 220 kV sähkölinja. 
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Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Karhulankylän rantaviljelymaisema Ristijärvellä si-

jaitsee noin 8 km päässä hankealueesta itään. Kylä sijaitsee Iijärven ja Lahnasen järven välisellä 

kannaksella. Kylämiljöö on avara ja yhtenäinen. Kylätie polveilee tilojen läpi. Ranta-alueet ovat 

puustoisia, mutta järvimaisemat avautuvat joidenkin peltoaukeiden takana ja mahdollisesti pihapii-

reistä (Kuva 16-7). Kaukomaisema on loivasti kumpuilevaa, alueelle tyypillistä vaaramaisemaa. 

Rakennuskanta on hyväkuntoista ja maisemaan sopivaa (Muhonen & Savolainen 2013). 

 

 

 
 
Kuva 16-7. Karhulankylän rantaviljelymaisemaa. Taustalla näkyvä järvi on Lahnanen. 

 

Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue Puolangan kunnan alueella on Latvan kylämaisema, 

joka sijaitsee noin 9 km päässä hankealueesta luoteeseen Latvavaaran etelärinteellä. Latvan kylä 

on tiivis ja elinvoimainen mäkikylä, joka on maisemakuvaltaan monipuolinen ja eheä (Kuva 16-8). 

Alueella on useita metsälaitumia ja laidunniittyjä. Pellot ovat melko pienialaisia ja puustoiset kohdat 

katkaisevat Latvantien varrella näkymiä. Maisemassa ei näy suuria moderneja tuotantolaitoksia. 

Ytimen muodostavat Mikkolan, Kujalan ja Harjulan tilat. Latvan kylä sijaitsee noin yhden kilometrin 

etäisyydellä Paljakan laskettelukeskuksesta. Latvan kylämaiseman läpi kulkee keskukselta alkava 

retkeilyreitti. Kylässä on myös jonkin verran matkailu- ja majoitustoimintaa. (Muhonen ja Savolai-

nen 2013.) 
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Kuva 16-8. Latvan viljelymaisemaa etelään päin katsottuna Kanervantien varrelta Mikkolan tilan edustalta. 

 

 

Hankealueen lähialueella ei sijaitse rakennussuojelukohteita. Lähin suojeltu rakennus on Ristijärven 

kirkko noin 15 km lähimmästä voimalasta. 

 

Muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä valtakunnallisesti mer-

kittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sijaitsevat yli 10 km etäisyydellä hankealueesta ja ne on 

listattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 16-1) ja kartalla (Kuva 16-9).  

 
Taulukko 16-1. Hankealueen ympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kult-

tuuriympäristöt ja geologiset muodostumat. 

Hankealueen ympäristö 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) 

Numero 
kartalla 

Nimi Etäisyys lä-
himmästä  
voimalasta, 
km (VE1) 

1 Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat 8,2 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja geologiset muodostumat 

Numero 
kartalla 

Nimi Lisätieto Etäisyys lä-
himmästä  
voimalasta, 
km (VE1) 

1 Karhulankylän rantaviljelymai-
sema 

Maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti arvokas alue 

8,3 

2 Latvan kylämaisema Maiseman vaal. kann. maakunnal-
lisesti arvokas alue 

9,7 
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Hankealueen ympäristö 

3 Kainuun vaarakylät: Saukko-
vaaran vaara-asutus 

Maiseman vaal. kann. maakunnal-
lisesti arvokas alue 

16,0 

4  Valtakunnallisen harjujensuoje-
luohjelman harjualue 

23,6 

RKY-alueet 
Numero 
kartalla 

Nimi Lisätieto Etäisyys lähim-
mästä  
voimalasta, 
km (VE1) 

1 Kainuun puromyllyt Karppala 3,0 

2 Oulujoen ja Sotkamon reitin voi-
malaitokset 

Leppikoski 5,9 
 

3 Kainuun puromyllyt Rinne 9,4 

4 Museosilta Möykkysenjoen silta 13,3 

5 Kivesjärven rautatieasema  18,1 

6 Kaunislehdon talomuseo  22,1 

7 Kontiomäen rautatieasema  22,3 

8 Oulujoen ja Sotkamon reitin voi-
malaitokset 

Seitenoikea 23,4 

9 Kainuun puromyllyt Komulanköngäs 23,8 
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Kuva 16-9. Hankealueen ympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvoalueet. 
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16.4.2.2 Geologiset arvokohteet, kulttuuriympäristön arvokohteet ja perinnemaisemat  

Hankealueen maakuntakaavayhdistelmän 2021 arvokkaat kohteet on listattu seuraavaan tauluk-

koon (Taulukko 16-2). Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet on 

myös esitetty kartalla (Kuva 16-10). Hankealueen läheisyydessä Paltamon, Ristijärven ja Puolangan 

kuntien alueella sijaitsevat kulttuuriympäristöohjelman mukaiset kohteita on myös kuvattu myö-

hempänä.  

 
Taulukko 16-2. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet. 

Maakuntakaavayhdistelmä 2021 arvokkaat kohteet 
Numero 
kartalla Nimi Lisätieto 

Etäisyys lähimmästä  
voimalasta, km (VE1) 

1 Kalettomanlammenkangas Valtak. arvok. tuuli- ja ranta-
kerrostumat 

1,9 

2 Karppalan niitty, latoniitty Perinnemaisemakohde 3,0 
 

3 Karppala Valtakunn. arv. kulttuurihis-
toriallinen kohde 

3,2 

4 Törmänmäki, Alanteen laitu-
met, Alanteen pihahaka ja 
peltoniitty 

Perinnemaisemakohde 5,0 

5 Iijärven Aittoniemi, ranta-
niitty ja haka 

Perinnemaisemakohde 5,0 

6 Leppikoski Valtakunn. arv. kulttuurihis-
toriallinen kohde 

6,0 

7 Tihilän–Putkonsaaren drum-
liiniparvi 

Valtakunnallisesti arvokkaat 
moreenimuodostumat 

6,3 

8 Lauttamäen haka, Kotirin-
teen laidun 

Perinnemaisemakohde 6,4 

9 Kokkoharju Valtak. arvok. tuuli- ja ranta-
kerrostumat 

7,2 

10  Arvokas harjualue 7,8 

11 Lähtevälän huvilasaari Maakunnalli. arv. kulttuuri-
historiallinen kohde 

8,6 

12 Rinne Valtakunn. arv. kulttuurihis-
toriallinen kohde 

9,5 

13  Arvokas harjualue 10,6 

14 Helvetinkuoppa Valtakunnallisesti arvokkaat 
kivikot 

10,7 

15 Heinikangas Valtak. arvok. tuuli- ja ranta-
kerrostumat 

12,0 

16 Viilonkallio Arvokas kallioalue 12,9 

17 Pienen Koivujärven kumpu-
moreenialue 

Valtakunnallisesti arvokkaat 
moreenimuodostumat 

14,8 
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Kuva 16-10. Maakuntakaavayhdistelmän 2021 kohteet numeroituna kartalla sekä Paltamon, Puolangan ja Ristijär-

ven kulttuuriympäristöohjelmien kohteiden sijainnit (lähtöaineiston puutteellisuuden vuoksi kulttuuriympäristö-

kohteet ovat numeroimattomana).  

 

Hankealue sijoittuu Paltamon kunnan alueelle, jonne on laadittu kulttuuriympäristöohjelma vuonna 

2001. Hankealueelle ei sijoitu kulttuuriympäristöohjelman kohteita. Hankealueen lounaispuolella 
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Saarisenjärven rannalla sijaitsee rakennetun ympäristön kohde Heikkilä. Heikkilä on osa maaseu-

tuasutusta ja sen pirtti on rakennettu 1800-luvulla. Pirttiä on kunnostettu 1998–1999. Toinen lä-

hellä sijaitseva rakennetun ympäristön kohde on hankealueen itäpuolella, Kangasjärven rannalla 

sijaitseva Etelälahti. Etelälahti on yksittäinen tila, jonka pirttiosa on rakennettu 1895. Pihapiirissä 

sijaitsee myös pieni navettarakennus ja riihi. Uurajärven itäpuolella sijaitsee kaksi rakennetun ym-

päristön kohdetta, Minkkilä ja Harju, sekä maakunnallisesti merkittävä kohde Uurtaja alle 5 km 

etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa (Kainuun maakun-

takaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030) Uurtajaa ei ole osoitettu maakunnallisesti mer-

kittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Lisäksi kulttuuriympäristöohjelmassa on tunnistettu 

Uurajärven itäpuolen rannoilla kauniita maisemakokonaisuuksia, maisemallisesti merkittäviä pelto-

alueita ja perinnemaisemia. (Pimiä 2001.) 

 

Hankealueesta noin 2 km etäisyydellä itään Ristijärven kunnan alueella sijaitsee kulttuuriympäris-

töohjelman inventointikohde Laitila. Karppala ja Virpelä muodostavat yhteisen pihapiirin ja raken-

nusryhmä sijaitsee mäen laella, josta on näkymät joelle, ympäristöön ja vaaroille. Torvenkosken 

rannalla sijaitsee Karppalan mylly ja myllylato. Mylly on kaksikerroksinen turbiinimylly, joka on 

toiminut muun muassa saha- ja sähkölaitoksena. Hankealueesta noin 2 km pohjoiseen sijaitsee 

Poikkijärven ja Kallion tilat, joiden paikalla on asuttu jo 1700-luvulta lähtien. Lähellä toisiaan sijait-

sevien tilojen päärakennukset ovat lähekkäin ja piirit yhtenäiset. Lisäksi hankealueesta itään yli 5 

km päässä suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitsee Väisälän ja Uvan koulun inventointikohteet. 

(Mikkonen 2001.) 

 

Suunnitelluista tuulivoimaloista noin 5 km etäisyydellä länteen Puolangan kunnan alueella sijaitsee 

perinnemaisemakohteita Törmänmäellä. Kohteet ovat Kallioahon haka, Jaakkolan haka, Alanteen 

metsälaidun ja Alanteen haka. Kallioahon haassa sijaitsee Törmänmäen edustavin perinnebiotooppi, 

joka on harmaaleppähaka, jonka veräjältä aukeavat näkymät viereiselle vaaralle. Jaakkolan haka 

on puolestaan Törmänmäen ainoa laidunkäytössä oleva harmaaleppähaka, joka sijaitsee nurmilai-

tumen yhteydessä. Haan yläosaa laidunnetaan vuosittain. Alanteen metsälaidun on lehmien met-

sälaidun Törmänmäen kaakkoisrinteessä. Alue on pääosin kuusivaltaista metsää, johon sisältyy 

myös hakamaisia alueita ja niittyjä. Alanteen haka on kahden tilustien rajaama haka ja se on ollut 

vasikkahakana 1950-luvulta. Alueelle on kehittynyt edustavaa niittykasvillisuutta ja laidoilla kasvaa 

kuusia ja koivuja. (Tervonen ja Karvonen 2005). 

 

Törmänmäellä arvokkaalla kylämaisemalla sijaitsee kahdeksan inventoitua kohdetta: Alatalo, Vie-

remä, Törmänmäen entinen kansakoulu, Osuusliikkeen kauppa, Rauhala, Hovi, Vanhala ja Väyrylä. 

Törmänmäen asutus on Puolangan maisemakuvassa harvinaisen tiivis kylänraitti, jonka asutus on 

vanhaa ja maisemakuva kerroksellinen. Arvokkaasta kylämaisemasta hieman erillään sijaitsee 

Ahola, jonka vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun alusta ja uusimmat 1960-luvulta. Puolangan 

puolelta lähinnä hankealuetta, noin 2 km hankealueesta länteen, sijaitsee Arolan ja Uusitalon piha-

piirit. Arola on nykyään vain kesäkäytössä ja sen lähiympäristö metsittyy. Uusitalo on rakennettu 

sodan jälkeen ja sen rakennukset ovat edelleen hyväkuntoisia, pihapiiri hoidettu ja pellot avoimia 

(Tervonen ja Karvonen 2005). 

16.4.3 Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Sen mukaan 

kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja his-

toriasta. Ilman lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.  
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Hankealueen lähiympäristön muinaisjäännökset ja muut arkeologisen selvityksen kulttuuriperintö-

kohteet on esitetty alla (Kuva 16-11). Hankealueen muinaisjäännökset inventoitiin Keski-Pohjan-

maan Arkeologiapalvelun (Schulz 2022) toimesta heinäkuussa 2022. 

 

Hankealueelta oli ennen kesän 2022 inventointia merkitty muinaisjäännösrekisteriin 4 mahdollista 

muinaisjäännöstä: 3 tervahautaa ja yksi kuoppakohde. Kaikki muinaisjäännösrekisteriin merkityt 

kohteet tarkastettiin maastossa. Inventoinnissa vuonna 2022 löydettiin 32 uutta kohdetta: 27 ter-

vahautakohdetta, 1 kiuas, 2 maakuoppaa / painannetta, 2 kämpän jäännettä, ja yksi resentti kuop-

pakohde -pruuvikuopat. Kohteiden sijainnit on esitetty kartalla (Kuva 16-11) ja etäisyydet lähimpiin 

voimaloihin on listattu taulukossa (Taulukko 16-3).  

 

 

 
 
Kuva 16-11. Hankealueen ja lähiympäristön muinaisjäännökset sekä muut arkeologisen selvityksen kulttuuripe-

rintökohteet (Schulz 2022). 
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Taulukko 16-3. Hankealueen muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteet sekä etäisyys lähimmästä voimalasta. 

Kohteen 
numero 

Nimi Tyyppi Etäisyys lähim-
mästä voimalasta 
(metriä) 

Lähimmän  
tuulivoimalan 
suunta 

1 Heiluanmäki kaakko 1 tervahauta 959 Pohjoinen 

2 Heiluanmäki kaakko 2 tervahauta 792 Pohjoinen 

3 Heiluanmäki tervahauta 605 Koillinen 

4 Heiluanmäki itä tervahauta 603 Pohjoinen 

5 Lehtoharju itä tervahauta 894 Itä 

6 Heiluanmäki länsi tervahauta 474 Itä 

7 Heiluanmäki pohjoinen tervahauta 295 Itä 

8 Ruokosenlampi länsi tervahauta 256 Pohjoinen 

9 Ruokosenlampi länsi 2 tervahauta 221 Luode 

10 Ruokosenlampi pohjoinen 
1 

tervahauta 
kiuas 

442 Länsi 

11 Ruokosenlahti pohjoinen 2 maakuoppa 463 Länsi 

12 Ruokosenlampi pohjoinen 
3 

tervahauta 442 Lounas 

13 Ruokosenlampi koillinen tervahauta 682 Etelä 

14 Sileäsuo 1 tervahauta 429 Lounas 

15 Sileasuo 2 tervahauta 812 Lounas 

16 Sileäsuo 3 tervahauta 913 Länsi 

17 Sileasuo luode 1 tervahauta 943 Etelä 

18 Sileäsuo luode 2 tervahauta 1003 Etelä 

19 Sileäsuo luode 3 tervahauta 1210 Etelä 

20 Karjomäki itä painanne 378 Länsi 

21 Karjomäki itä 2 tervahauta 433 Louna 

22 Karjomäki itä 3 tervahauta 626 Länsi 

23 Lehmimäki talon jäännös 594 Itä 

24 Mutajoensuo länsi tervahauta 459 Lounas 

25 Mutajoki 1 tervahauta 239 Luode 

26 Mutajoki 2 tervahauta 174 Koillinen 

27 Mutajärvi etelä tervahauta 790 Etelä 

28 Ansakangas pohjoinen tervahauta 296 Kaakko 

29 Pöytäsuo kaakko tervahauta 674 Pohjoinen 

30 Teerisuo tervahauta 256 Länsi 

31 Pöytäsuo tervahauta 636 Pohjoinen 

32 Pöytäsuo luode tervahauta 192 Länsi 

33 Kettusärkät tervahauta 679 Pohjoinen 

34 Varsavaara tervahauta 317 Luode 

35 Pieni Poikkijärvi tervahauta 799 Etelä 

36 Kopla Torpan paikka 1270 Etelä 
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16.4.4 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

SVE1 sisältyy hankealueen nykytilan kuvaukseen. SVE2 osalta nykyinen 220 kV:n sähkönsiirtoreitti 

hankealueen kohdalla on suljetun metsämaiseman rajaamaa avointa/puoliavointa johtoaukeaa. 

Lehmilampi ja Iilampi sijaitsevat pieninä avoimina vesialueina johtoaukean kohdalla. Voimalinja 

ylittää Torvenjoen valtakunnallisesti arvokkaan Karppalan turbiinimyllyn ja myllyladon kohdalla, 

missä kohtaa johtoaukea näkyy selkeimmin maisemassa. Voimalinja näkyy maisemassa selkeästi 

etelästä Tolosenjoentieltä päin tultaessa ohitettaessa Taival -niminen tila sekä Karppalan ja Virpilän 

tilat. 

 

Näkymiä johtoaukealle muodostuu kolmessa risteyskohdassa, joissa johtoaukea ylittää Uvantien 

(Kuva 16-12, Kuva 16-13). Pistemäinen näkymä muodostuu myös voimalinjan ylittäessä Puolan-

gantien Uvan kylän eteläpuolella. Muutoin voimalinja kulkee enimmäkseen suljetussa maisemassa 

metsien ja soiden keskellä. 

 

 
 
Kuva 16-12. Näkymä Tolosenjoentieltä länteen. Maaston notkossa sijaitsee Torvenjoki ja RKY-alue Kainuun myl-

lypurot (Karppala). Voimalinjan vasemmalle puolelle kuvan ulkopuolelle rajautuvat Karppalan ja Virpelän pihapii-

rit. 
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Kuva 16-13. Näkymä Tolosenjoentieltä itään. 

 

Sähkönsiirtolinjauksen varrelta löytyi lisäksi kaksi muuta muinaisjäännöskohdetta, sillan jäänteet 

ja savenottokuoppa. Sähkösiirtolinjauksen alueelta inventoitujen kohteita ei ole esitetty kartalla 

puutteellisen lähtöaineiston vuoksi. Kohteet eivät ole muinaisjäännöksiä eivätkä kulttuuriperintö-

kohteita vaan muita kohteita. 

16.4.5 Vaikutuskohteen herkkyys 

Tuulivoiman maisemavaikutusten muutosherkkyyttä on arvioitu käyttäen useita kriteereitä, kuten 

esimerkiksi sitä, sijaitseeko suunnitellun hankkeen vaikutusalueella kansallisen tai maakunnallisen 

suojelustatuksen omaavia kohteita tai mikä on vaikutusalueen maiseman luonne. Vaikutuskohteen 

herkkyystaso maisemavaikutuksille määräytyy alueen maiseman ja kulttuuriympäristön ominais-

piirteiden, käyttötarkoituksen ja historian mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat myös ympäröivän 

rakennetun ympäristön laatu sekä historiallisiin piirteisiin aiemmin kohdistuneiden muutosvaikutus-

ten määrä. 

 

Vaikutuskohteen herkkyyden lisäksi arvioidaan tuulivoimaloiden aiheuttaman maisemavaikutuksen 

suuruutta. Tuulivoimaloiden vaikutuksen maisemaan voidaan katsoa olevan suurin silloin, kun muu-

tos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispirtei-

den säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi. Vaikutus voi myös olla suurta, kun tuulivoimalat 

muuttavat alueen laatua tai luonnetta ja/tai, kun vaikutus kohdistuu laajoille alueille. 

 

Tässä vaikutusten arvioinnissa vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu kohdekohtaisesti luvussa 

16.5. 
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16.5 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin 

16.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

16.5.1.1 Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hankealue jää nykyiseen tilaansa eikä maise-

massa tapahdu muutosta. 

16.5.1.2 Vaihtoehto VE1 

Tuulivoimaloiden vaikutukset lähialueelle, etäisyys tuulivoimaloista alle 6 km 

Hankealue ja sen lähivaikutusalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa sulkeutunutta maisema-

tilaa. Maisematilaltaan sulkeutuneet metsäalueet sekä avohakkuualueet ovat herkkyydeltään vä-

häisiä. Metsätalousalueilla tuulivoimalat eivät aiheuta mainittavaa muutosta visuaaliseen maisema-

kuvaan tai ympäristön ominaispiirteiden säilymiseen. Metsätalousalueilla maisemaan kohdistuvien 

vaikutusten suuruus on pieni kielteinen. Näin ollen maisemavaikutuksen merkittävyys on metsäta-

lousalueilla vähäinen kielteinen. Metsätalousalueilla metsien avohakkuut saattavat aiheuttaa 

väliaikaisesti paikallisesti suuren muutoksen, jos avohakkuualueen kautta avautuu näkymä 

tuulivoimaloihin. 

 

Suurimmat näkyvyysalueet sijoittuvat näkymäalueanalyysin perusteella järvialueille. Järvien rannat 

ovat seudulla enimmäkseen puustoisia, mutta paikoin järvien rannoilla sijaitsee myös peltoalueita, 

joilta avautuu esteettömiä näkymiä hankealueen suuntaan. Lähivaikutusalueella 5 km etäisyydellä 

tuulivoimaloista sijaitsee 304 lomarakennusta ja 100 asuinrakennusta (Luku 15.4). Järvien rannoilla 

ja niiltä avautuvilta näkymiltä on maisemallista arvoa sekä vakinaisille asukkaille että loma-asuk-

kaille.  

 

Kangasjärven rannalla on lomarakennuksia ja alueella on voimassa ranta-asemakaava. Lomaraken-

nukset sijaitsevat lähimmillään hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloista noin 1,5 kilometrin etäisyy-

dellä ja hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimaloista noin 3,6 kilometrin etäisyydellä.  Kangasjärven ete-

lärannalla sijaitsee myös paikallinen rakennusinventoikohde Etelälahti, joka ei ilmeisesti enää ole 

ympärivuotisessa asutuksessa. Järven etelärannalta avautuu pohjoisen suuntaan esteettömät nä-

kymät. Uvantien varrelta Lahtelan tilan kohdalla avautuu peltojen yli hankealueen suuntaan näkymä 

(Kuva 16-14). Peltojen keskellä sijaitsee myös kaksi asuinrakennusta Luttula ja Lahtela. 

 

 
 
Kuva 16-14. VE1 tuulivoimalat Kangasjärven itäpäästä Uvantien kohdalta katsottuna. Luttulan ja Lahtelan tilat 

rajautuvat kuvan oikean reunan ulkopuolelle. Etäisyys hankealueelle noin 2,5 km. 

 

Saunasalmentien varrella sijaitsevilta mökkirannoilta avautuu Luttulanlahden kautta esteetön nä-

kymä tuulivoimaloihin (Kuva 16-15). Idästä katsottuna tuulivoimalat erottuvat leveänä sektorina 

peittäen koko näkemäsektorin. Roottorit ja lavat sijaitsevat horisontin yläpuolella ja hallitsevat 

taustamaisemaa. 
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Kuva 16-15. VE1 tuulivoimalat Saunasalmentien mökkirannasta katsottuna. Etualalla Luttulanlahti. Etäisyys noin 

2 km. 

 

Saarisenjärven etelärannalta katsottuna lähimmät, Karjomäellä ja Heiluanmäellä sijaitsevat tuuli-

voimalat dominoivat maisemaa korkealla horisontin yläpuolella. Suuret voimalat muuttavat maise-

man luonnetta suhteellisen luonnontilaisesta ja maaseutumaisesta järvimaisemasta teknisemmäksi 

teollisuusmaisemaksi (Kuva 16-16). Voimalat vievät päähuomion maiseman muilta arvokkailta ele-

menteiltä. Tuulivoimalat näkyvät Saarisen järven etelärannalta katsottuna leveällä näkymäsekto-

rilla.  

 

 
 
Kuva 16-16. VE1 tuulivoimalat Saarisenjärven etelärannasta hankealueen suuntaan. Etäisyys noin 3 km. 

 

Edellä mainittujen järvien lisäksi vaikutuksia kohdistuu myös muille pienille lähijärville, kuten Poik-

kijärvelle. Lähimpien alle neljän kilometrin etäisyydellä sijaitsevien järvi- ja rantamaisemien herk-

kyys tuulivoimaloiden aiheuttamille maisemavaikutuksille on suuri. Järvimaisemilla on maisemal-

lista arvoa paikallisille sekä loma-asukkaille. Lähivaikutusalueilla järvien ranta- ja vesistömaise-

maan vaikutuksen suuruus on erittäin suuri kielteinen. Muutos näkyy arvioidussa kohteessa laajasti 

järvialueilla ja voimakkaasti näkyvät tuulivoimalat heikentävät metsien rajaavan järvimaiseman ar-

voja. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on siten erittäin suuri kielteinen. 

 

Lähimmät paikallisesti merkittäviksi arvioidut rakennusperintökohteet sijaitsevat Kangasjärven, 

Saarisenjärven ja Poikkijärven rannoilla. Kohteet ovat nimeltään Etelälahti, Heikkilä, Poikkijärvi ja 

Kallio. Kohteet sijaitsevat lähijärvien rannoilla, joten niihin kohdistuvat vaikutukset voidaan rinnas-

taa samankaltaisiksi kuin ympäröivien järvi- ja rantamaisemien. Lähimpien paikallisesti merkittä-

vien rakennusperintökohteisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on erittäin suuri kieltei-

nen. 

 

Uvan kylä sijaitsee lounais- ja etelärinteessä, jonka peltoalueilta, pihapiireistä ja venerannalta avau-

tuu maisema hankealueen suuntaan (Kuva 16-17). Kylän etäisyys hankealueesta on noin 5 km. 

Maisema on pienipiirteistä maatalousmosaiikkia. Pihapiirien rakennukset ja puusto aiheuttavat kat-
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vealueita. Alueella on paikallisesti merkittäviä maisemallisia arvoja sekä kaksi rakennusinventoin-

tikohdetta. Rakennuskanta on kuitenkin suhteellisen uutta ja kylästä välittyy elinvoimainen tun-

nelma. Tervolan navetta toimii viljelysmaiseman modernina teollisuuselementtinä, joten tuulivoi-

malat eivät olisi ainoa moderni elementti maisemassa. Pohjoisosan voimalat nro T1-T15 erottuvat 

horisontin yläpuolella yhtenäisenä ryhmänä. Etäisimmistä voimaloista näkyy lähinnä lapoja hori-

sontin puuston takaa. Kaukomaisemassa erottuu myös tuulivoimaloiden vasemmalla puolella Iivaa-

ran huipulla sijaitseva masto. Tuulivoimaloiden suunnalla näkyvä järvimaisema kuitenkin enimmäk-

seen metsien rajaamaa luonnonmaisemaa. Uvan kylän maiseman herkkyys on kohtalainen. Maise-

mavaikutuksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys 

on siten kohtalainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-17. VE1 tuulivoimalat Uvajärven pohjoisrannan venerannasta katsottuna. Etäisyys hankealueelle noin 5 

km. 

 

Iivaara on hankealueen lähin itäpuolinen vaara. Vaaran laen peltojen reunat ovat puustoiset, mutta 

alueelta avautuu näkymiä tuulivoimaloihin, sillä pellot sijaitsevat samalla korkeustasolla Karjomäen 

ja Heiluanmäen lakialueiden kanssa (Kuva 16-18). Viljelysmaisemasta syntyy perinteinen vaiku-

telma, sillä suurikoisia tuotantolaitoksia ei ole. Tuulivoimalat näkyvät leveällä sektorilla lännen 

suuntaan katsottaessa. Kuitenkin hankealueen eteläpäädyn voimalat jäävät pääosin puuston/hori-

sontin taakse puuston ollessa lehdessä. Selkeimmin erottuvat pohjoispäädyn voimalat nro T1-T13. 

Tietyn voimalan näkyvyys kohteessa riippuu katselupisteestä. Näkymä tuulivoimaloihin avautuu 

puuston läpi siivilöityen tai aukkokohdassa voimalat näkyvät esteettä. Alueella asuu pieni määrä 

ihmisiä, mutta alueella on maisemallista arvoa paikallisille ihmisille. Maiseman herkkyys on kohta-

lainen. Vaikutuksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Maisemavaikutus Iivaaran laella on siten koh-

talainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-18. VE1 tuulivoimalat Iivaaran huipulta Iivaarantieltä peltojen ylitse katsottuna. Etäisyys hankealueelle 

noin 3 km. 

 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

202/350 

Näkymäalueanalyysin perusteella Törmänmäen itärinne Vanhalan, Väyrylän ja Alanteen pelloilla ja 

pihapiireissä ovat tuulivoimalan näkymäalueita. Maastonmuoto ja puusto estävät näkymät Palta-

montien länsipuoliselle kyläalueelle, joka sijaitsee Törmänmäentien varrella. Alueen maisema on 

pienipiirteistä ja näkymät rajautuvia, jolloin syntyy katvealueita. Törmänmäellä sijaitsee paikalli-

sesti arvokasta kylä- ja perinnemaisemaa sekä useita inventoituja rakennuskohteita, joihin lukeu-

tuu mm. Vanhala ja Väyrylä. Iso-Hoikantien varrella sijaitsevien Väyrylän ja Vanhalan vierekkäisistä 

pihapiireistä itään katsottaessa voi nähdä tuulivoimalat nro T1-T9 ja T13 roottorit ja lavat (Kuva 

16-19). Muut voimalat jäävät puuston taakse. Horisontin yläpuolelle kohoaa vain yksittäisiä lapoja. 

Pihapiirin keskellä rakennukset todennäköisesti estävät näkymät. Näkyvät voimalat muodostavat 

selkeän ja melko hallitsevan ryhmän perinteisessä viljelysmaisemassa. Kohteen maiseman herk-

kyys on kohtalainen. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten suuruus on keskisuuri kielteinen. Maise-

mavaikutuksen merkittävyys Törmänmäellä on kohtalainen kielteinen. 

 

 

 
Kuva 16-19. VE1 tuulivoimalat Törmänmäen viljelysmaisemaan sijoitettuna. Etäisyys on noin 5 km. 

 

Alle 6 km etäisyyden lähivaikutusalueella maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaiku-

tusten merkittävyys on enintään erittäin suuri kielteinen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistu-

vat järvien selille sekä rannoille, joilta aukeaa näkymiä kohti tuulivoimaloita. Rannoilta ja järviltä 

avautuvilla maisemilla on erityistä merkitystä paitsi vakinaisille asukkaille mutta myös loma-asuk-

kaille. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset kaukoalueille, etäisyys tuulivoimaloista yli 6 km 

Kaukovaikutusalueen lähimmät luontoretkeilykohteet sijaitsevat Paljakan matkailukeskuksen lähei-

syydellä noin 11 km etäisyydellä ja Paltamon Kivesvaaralla noin 13 km etäisyydellä. Näkymät kau-

komaisemaan avautuvat lähinnä maaston korkeimmista pisteistä, esimerkiksi Kivesvaaran näkö-

alatasanteelta, Paljakan laskettelurinteiltä ja huipulta tai Köngäskierroksen varrelta Mustakummun 

näkötornilta. Pitkän etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät näy maisemassa hallitsevasti ja kauko-

maiseman mittakaava antaa tukea voimaloiden mittakaavalle. Vaikutusten kokevien ihmisten 

määrä voi kuitenkin olla suuri. Retkeilyalueiden maiseman herkkyys kaukovaikutusalueella on koh-

talainen. Maisemavaikutuksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Maisemavaikutuksen merkittävyys 

lähimmillä retkeilyalueilla on siten kohtalainen kielteinen. 

 

Näkymäalueanalyysin perusteella yli 6-15 km etäisyydellä laajimmat näkyvyysalueet sijoittuvat Ii-

järvelle ja sen eri selille, joista erityisesti Hirsiselän itärannoille. Lisäksi laajoja näkyvyysalueita 

kohdistuu Lahnasen itärannoille ja Iiniemen länsirannoille. Tuulivoimalat näkyvät paikoittain Risti-

järven taajaman tuntumassa järvien rannoilla sekä mm. Ristijärven Pirtti-leirintäalueen rannalla 

noin 15 km etäisyydellä. Näille etäisyyksille voimalat voivat näkyä selvästi, mutta voimaloiden mah-

dolliset vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden kasvaessa. Avoimen 

vesistömaiseman mittakaava antaa tukea voimaloiden mittakaavalle. (Ympäristöministeriö 2016.) 
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Maisemavaikutusten merkittävyys arvioidaan olevan järvi- ja rantamaisemissa 6-15 km etäisyydellä 

kohtalainen kielteinen. 

 

Noin 6 kilometrin etäisyydellä hankealueesta, Kiehimänjoen varrella sijaitsee valtakunnallisesti ar-

vokas RKY-alue Leppikosken voimalaitos, joka on osa Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset -

kokonaisuutta. Leppikosken voimalaitos on rakennettu sähköntuotantoa varten, joten se on säh-

köntuotantoon liittyvää maisemaa tuulivoimapuistojen tapaan. Kiehimänjoen ylitse avautuu pohjoi-

seen hankealueen suuntaan kaukomaisema. Osa tuulivoimaloista jää horisontin taakse, mutta lä-

himpien voimaloiden roottorit ja lavat kohoavat osittain horisontin yläpuolelle puurajan tuntumaan. 

Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymi-

sen mahdollisuuksiin heikentävästi. Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainitta-

via muutoksia. Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei muutu. RKY-arvon vuoksi alueen herkkyys 

on kuitenkin suuri. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuva muutos on pieni kielteinen, jol-

loin vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-20. VE1 voimalat Leppikosken voimalaitokselta, Leppikoskentieltä katsottuna. Etäisyys noin 6 km. 

 

Maakunnallisesti arvokkaan Karhulankylän rantaviljelysmaiseman voi näkyvyysanalyysin perus-

teella kohdistua heikkoa näkyvyyttä tuulivoimaloihin. Etäisyys hankealueelle on noin 10 km. Maas-

tokäynnillä todettiin hankealueen suuntaan olevien rantojen olevan puustoisia, joten tuulivoimaloi-

den näkyvyys alueelle on epätodennäköistä. Karhulankylässä sijaitsevan Lähtevälän huvilasaaren 

mökkirannasta laadittiin hankealueen suuntaan kuvasovite havainnollistamaan tuulivoimaloiden nä-

kyvyyttä järvialueelle noin 9 km etäisyydellä. Lähtevälän huvilasaaren länsirannalta aivan vesira-

jasta katsottuna tuulivoimalat erottuvat horisontissa melko laajana sektorina. Osa voimaloista jää 

horisontin taakse siten, että niistä näkyy vain lapoja ja osa voimaloista kohoaa metsärajan yläpuo-

lelle siten, että sekä roottorit ja lavat erottuvat. Etäisyyden vuoksi voimalat eivät erotu maisemassa 

hallitsevasti, mutta muuttavat kuitenkin maiseman luonnetta järvimaisemasta kohti teollisempaa 

maisemaa. Huvilasaaren etelä- ja pohjoisrannoilta näkymäsektorit ovat todennäköisesti kapeat tai 

näkyvyyttä ei ole. Huvilasaaren maiseman herkkyys on kohtalainen. Muutoksen suuruus on keski-

suuri kielteinen. Lähtevälän huvilasaarelta katsottuna maisemavaikutusten merkittävyys on koh-

talainen kielteinen.  
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Kuva 16-21. VE1 tuulivoimalat Karhulankylään liittyvän Lähtevälän huvilasaaren länsirannalta katsottuna. Etäisyys 

vajaat 9 km. 

 

Näkyvyyttä kohdistuu myös 15–25 km etäisyydellä Oulujärven Mieslahdelle ja Paltaselälle sekä nii-

den eteläpuolisille rannoille kuten Hannusrantaan. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella Oulu-

järven rannat ovat puustoisia ja näkyvyyttä on rannoilla lähinnä asuinrakennusten ja mökkien ran-

noilla. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus pienenee ja suuren järven mittakaavassa 

tuulivoimalat eivät enää korostu. Tällä etäisyydellä voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuh-

teissa erottaa paljaalla silmällä, mutta todennäköisesti voimaloilla ei ole merkitystä maiseman luon-

teen tai laadun kannalta. (Ympäristöministeriö 2016.) 

 

Yli 6 km etäisyyden kaukovaikutusalueella maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaiku-

tusten merkittävyys on enintään kohtalainen kielteinen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat 

järvien selille sekä rannoille, joilta aukeaa näkymiä kohti tuulivoimaloita. Rannoilta ja järviltä avau-

tuvilla maisemilla on erityistä merkitystä paitsi vakinaisille asukkaille mutta myös loma-asukkaille. 

Vaikutukset arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin sekä –kohteisiin vaihtoehdossa 

VE1 

Valtakunnallisesti arvokkaat Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemat (VAMA 2021) sijaitsevat 

8-18 km:n etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Näkyvyysalueanalyysin perusteella tuulivoimalat 

näkyvät korkeintaan hyvin pienialaisesti ja pistemäisesti alueelle. Maastokäynnillä etsittiin paikkoja 

havainnekuvien pohjaksi, mutta puuston peitteisyyden ja kumpuilevan maaston vuoksi ei löydetty 

sopivia kohteita. Näkymäalueanalyysin perusteella Melalahteen kohdistuisi eniten näkyvyyttä, 

mutta havainnekuvan (Kuva 16-22) perusteella tuulivoimalat jäävät puuston taakse. Melalahdelta 

katsottuna horisontti on hankealueen suuntaan hyvin peitteinen. Pitkän etäisyyden ja vähäisen nä-

kyvyyden vuoksi tuulivoimaloiden maisemavaikutukset arvioidaan Melalahdessa ja Vaarankylässä 

on vähäisiksi. 
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Kuva 16-22. VE1 tuulivoimalat Melalahden Viilontieltä katsottuna jäävät puuston taakse. Etäisyys noin 14 km han-

kealueelle. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alue, Kainuun puromyllyt, si-

jaitsee noin 3 km etäisyydellä hankealueesta. Kokonaisuuteen kuuluu turbiinimyllyn ja myllyladon 

lisäksi Karppalan ja Virpelän pihapiirit. Torvenjoen rannalla sijaitsevan myllyn ylitse kulkee nykyinen 

220 kV voimalinja, jonka rakentamisen seurauksena myllyn ympäristö on jo muuttunut. RKY-koh-

teen arvo on erityisesti säilyneissä rakennuksissa. Myllyrakennuksia on hyödynnetty aikoinaan mm. 

sähköntuotantoon, joten rakennusten toiminnallinen luonne ei ole ristiriidassa tuulivoiman sähkön-

tuotannon kanssa, joskin ajallinen perspektiivi on eri. Näkymäalueanalyysin perusteella näkyvyys 

myllyturbiinin ja myllyladon alueelle on heikko. Karppalan ja Virpilän pihapiireihin näkyvyys on vä-

häinen (Kuva 16-23). Todennäköisesti pohjoispäädyn voimaloista näkyy vain osa voimalinjan joh-

tokäytävän avoimen maiseman kautta tiettyihin pisteisiin pihapiirin reunoilla. Myllyn ympäristöön 

osa pohjoispäädyn voimaloista näkyy johtoaukea kautta voimakkaammin. RKY-alueen maiseman 

herkkyys on suuri. Tuulivoimaloiden aiheuttama, maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien 

vaikutusten suuruus on pieni kielteinen. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutus-

ten merkittävyys on siten kohtalainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-23. VE1 tuulivoimalat Virpilän rakennusten takaa katsottuna. Etäisyys hankealueesta noin 3 km. 

 

Kappaleessa 16.5.3 arvioitiin maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys kohteissa Oulujoen 

ja Sotkamon reitin voimalaitokset -RKY-alue (Leppikoski) ja Karhulankylän Lähtevälän huvilasaari 

olevan enintään kohtalainen kielteinen.  

 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin ja -kohteisiin on 

enintään kohtalainen kielteinen. 
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16.5.1.3 Vaihtoehto VE2 

Tuulivoimaloiden vaikutukset lähialueelle, etäisyys tuulivoimaloista alle 6 km 

Vaihtoehto VE1 käsittää 21 voimalaa ja vaihtoehto VE2 käsittää 7 voimalaa, joten vaihtoehtojen 

voimaloiden määrässä on iso ero. Näkymäalueanalyysit ovat samankaltaiset vaihtoehtojen välillä, 

mutta vaihtoehdossa VE1 näkymäalueet ja -sektorit ovat erityisesti järvialueilla laajemmat kuin 

vaihtoehdossa VE2. Idän ja lännen suunnalta katsottuna vaihtoehdon VE2 voimalat muodostavat 

vaihtoehtoa VE2 kapeamman näkymäsektorin pienemmän hankealueen ansiosta. 

 

Hankealueen eteläpuolisilla järvialueilla etäisyys tuulivoimaloihin kasvaa vaihtoehdossa VE2. Etäi-

syyden kasvaessa tuulivoimaloiden hallitsevuus maisemassa vähenee. Samalla niiden vaikutus mai-

seman luonteeseen ja laatuun heikkenee. Kangasjärven kohdalla näkymäsektori kapenee vaihto-

ehdossa VE2. Puusto peittää paikoin näkymiä ja osa voimaloista jää horisontin taakse siten, että 

lähinnä voimaloiden lapoja erottuu horisontin yläpuolella (Kuva 16-24). Luttulanlahdella Saunasal-

mentien mökkirannoilta katsottuna näkymäsektori kapenee vaihtoehdossa VE2. Voimaloiden root-

torit ja lavat kohoavat hieman horisonttia korkeammalle (Kuva 16-25). Saarisenjärvellä näkymä-

sektori on vaihtoehdossa VE2 kapea. Osa tuulivoimaloiden roottoreista ja lavoista kohoaa hieman 

horisontin yläpuolelle (Kuva 16-26). Hankealueen pohjoispuolisen Poikkijärven lähimmät voimalat 

pysyvät vaihtoehdossa VE2 yhtä kaukana kuin vaihtoehdossa VE1, mutta horisontissa näkyvien 

voimaloiden määrä vähenee ja ryhmä näyttää harvemmalta. 

 

Lähivaikutusalueen (alle 6 km) järvi- ja rantamaisemien herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille 

maisemavaikutuksille on suuri. Järvimaisemilla on maisemallista arvoa paikallisille sekä loma-asuk-

kaille. Lähivaikutusalueilla järvien ranta- ja vesistömaisemaan vaikutuksen suuruus on keskisuuri 

kielteinen. Muutos näkyy arvioidussa kohteessa paikoin ja tuulivoimalat heikentävät jonkin verran 

järvimaiseman ominaispiirteitä ja arvoja. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain niin, 

että alueen käyttö ja kokemus alueesta muuttuvat kielteiseen suuntaan. Maisemaan kohdistuvien 

vaikutusten merkittävyys on siten suuri kielteinen.  

 

 
 
Kuva 16-24. VE2 tuulivoimalat Kangasjärven itäpäästä Uvantien kohdalta katsottuna. Etäisyys tuulivoimaloihin 

noin 3,5 km. 

 

 
 
Kuva 16-25. VE2 tuulivoimalat Saunasalmentien mökkirannalta katsottuna. Etualalla Luttulanlahti. Etäisyys tuuli-

voimaloihin noin 3 km. 
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Kuva 16-26. VE2 tuulivoimalat Saarisenjärven etelärannan mökkirannasta katsottuna. Etäisyys noin 6 km. 

 

Uvan kylässä VE2 tuulivoimalat muodostavat selkeän ryhmän ja kapean näkymäsektorin, joka ko-

hoaa selkeästi horisontin yläpuolelle (Kuva 16-27). Kylän etäisyys hankealueesta on noin 5 km. 

Uvan kylän maiseman herkkyys on kohtalainen ja se on kuvailtu tarkemmin kappaleessa 16.5.2. 

Maisemavaikutuksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Muutoksen suuruudella ei ole merkittävää 

eroa vaihtoehtoon VE1, sillä alueelle voimakkaimmin näkyvät voimalat ovat molemmissa vaihtoeh-

doissa samoja. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys Uvan kylässä on kohtalainen 

kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-27. VE2 tuulivoimalat Uvajärven pohjoisrannan venerannasta katsottuna. Etäisyys hankealueelle on noin 

5 km. 

 

Iivaaran laella tuulivoimalat muodostavat kapeamman näkymäsektorin vaihtoehdossa VE2 (Kuva 

16-28). Tuulivoimalat näkyvät siivilöityen puuston takaa. Tuulivoimalat kohoavat kaukomaiseman 

horisontin yläpuolelle, mutta osa voimaloista jää läheisen metsänreunan taakse. Peltoja rajaava 

puusto on lehtipuuvaltaista, joten lehdettömänä aikana voimalat saattavat erottua voimakkaam-

min. Maiseman herkkyys on kohtalainen. Vaikutuksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Maisema-

vaikutus Iivaaran laella on siten kohtalainen kielteinen. 
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Kuva 16-28. VE2 tuulivoimalat Iivaaran huipulta Iivaarantieltä peltojen ylitse katsottuna. Etäisyys hankealueelle 

noin 3 km. 

 

Havainnekuvien perusteella vaihtoehtojen väliset vaikutukset valtakunnallisesti merkittävälle RKY-

alueelle, Kainuun puromyllyt, eivät juuri eroa. Alueelle näkyvät voimalat ovat pääosin vaihtoehdon 

VE2 voimaloita muiden jäädessä todennäköisesti horisontin taakse. Karppalan ja Virpilän pihapiirei-

hin näkyvyys on vähäinen (Kuva 16-29). Myllyn ympäristöön näkyy voimalinja-aukean kautta osa 

tuulivoimaloista. RKY-alueen maiseman herkkyys on suuri. Tuulivoimaloiden aiheuttama, maise-

maan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruus on pieni kielteinen. Maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on siten kohtalainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-29. VE2 tuulivoimalat Virpilän rakennusten takaa katsottuna. Etäisyys noin 3 km. 

 

Törmänmäellä vaihtoehdon VE2 tuulivoimalat muodostavat selkeän horisontin yläpuolelle kohoavan 

ryhmän (Kuva 16-30). Suurta eroa vaihtoehtoon VE1 ei synny, sillä alueelle näkyvät pääosin vain 

vaihtoehdon VE2 voimalat. Kohteen maiseman herkkyys on kohtalainen ja se on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 16.5.2. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten suuruus on keskisuuri kielteinen. Maise-

mavaikutuksen merkittävyys Törmänmäellä on kohtalainen kielteinen. 

 

 
 
Kuva 16-30. VE2 tuulivoimalat Törmänmäen viljelysmaisemaan sijoitettuna. Etäisyys on noin 5 km. 
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Alle 6 km etäisyyden lähivaikutusalueella maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaiku-

tusten merkittävyys on enintään suuri kielteinen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat järvien 

selille sekä rannoille, joilta aukeaa näkymiä kohti tuulivoimaloita. Rannoilta ja järviltä avautuvilla 

maisemilla on erityistä merkitystä paitsi vakinaisille asukkaille mutta myös loma-asukkaille. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset kaukoalueille, etäisyys tuulivoimaloista yli 6 km 

Yli kuuden kilometrin etäisyydellä vaihtoehdon VE2 voimaloiden vaikutus maisemaan on samankal-

tainen kuin vaihtoehdossa VE1. Näkymäsektorit idän ja lännen suunnista katsottuna muodostuvat 

kuitenkin kapeammiksi hankealueen pienemmästä koosta johtuen. Esimerkiksi Iijärven rannoilla 

Ristijärven taajaman suunnalla tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemassa kapeampana tuulivoima-

sektorina. Voimalat voivat näkyä selvästi, mutta voimaloiden mahdolliset vaikutukset maiseman 

luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden kasvaessa (Ympäristöministeriö 2016). 

 

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset lähimpien luontoretkeilykohteiden maisemaan ovat samankaltaiset 

kuin vaihtoehdossa VE1. Paljakan laskettelurinteiltä katsottuna vaihtoehto VE2 tuulivoimalat näky-

vät molemmissa vaihtoehdossa suhteellisen kapeana sektorina katselusuunnasta ja hankealueen 

pitkästä pohjoiseteläsuuntaisesta muodosta johtuen. Tuulivoimalarykelmä on vaihtoehdossa VE2 

Paljakan suunnalta katsottuna harvempi. Paltamon Kivesvaaran suunnalta katsottuna VE2 tuulivoi-

malat muodostavat kapeamman näkymäsektorin kuin vaihtoehdossa VE1. Maisemavaikutuksen 

merkittävyys on kuitenkin olettavasti samankaltainen, sillä kaukomaisema muuttuu luonnonmaise-

masta rakennetumpaan suuntaan. Maisemavaikutuksen merkittävyys lähimmillä retkeilyalueilla on 

siten kohtalainen kielteinen. 

 

Lähtevälän huvilasaaren länsirannalta katsottuna VE2 tuulivoimalat erottuvat horisontissa kapeana 

sektorina (Kuva 16-31). Näkymä voimaloihin avautuu pistemäisesti saaren länsirannalla aivan ve-

sirajan tuntumasta runsaasta puustosta johtuen. Todennäköisesti etelä- ja pohjoisrannoille ei muo-

dostu näkyvyyttä. Osa voimaloista jää horisontin taakse siten, että niistä näkyy vain lapoja ja osasta 

voimaloista kohoaa metsärajan yläpuolelle siten, että sekä roottorit ja lavat erottuvat. Etäisyyden 

vuoksi voimalat eivät erotu maisemassa hallitsevasti, mutta muuttavat kuitenkin maiseman luon-

netta luonnon järvimaisemasta kohti teollisempaa maisemaa. Maiseman herkkyys on kohtalainen. 

Muutoksen suuruus on keskisuuri kielteinen. Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu osittain 

niin, että alueen käyttö ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen suuntaan. Lähtevälän huvilasaa-

relta katsottuna maisemavaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen.  

 

 
 
Kuva 16-31. VE2 tuulivoimalat Karhulansaareen liittyvän Lähtevälän huvilasaaren länsirannalta katsottuna. 
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Kiehimänjoen varrella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas RKY-alue Leppikosken voimalaitos, joka 

on osa Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset -kokonaisuutta. Kohde sijaitsee VE2 tuulivoima-

loista noin 11 km etäisyydellä. Maisemavaikutuksen jäävät kohteessa vähäisiksi, sillä tuulivoimalat 

jäävät horisontin taakse eivätkä todennäköisesti näy alueelle (Kuva 16-32).  

 

 
 
Kuva 16-32. VE2 tuulivoimalat Leppikosken voimalaitokselta katsottuna. Etäisyys on noin 11 km. 

 

Yli 6 km etäisyyden kaukovaikutusalueella maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaiku-

tusten merkittävyys on enintään kohtalainen kielteinen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat 

järvien selille sekä rannoille, joilta aukeaa näkymiä kohti tuulivoimaloita. Rannoilta ja järviltä avau-

tuvilla maisemilla on erityistä merkitystä paitsi vakinaisille asukkaille mutta myös loma-asukkaille. 

16.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 vaikutukset hankealueen lähimaisemaan ovat sähkönsiirron 

osalta vähäiset, mikäli liitytään nykyiseen linjaukseen. Johtoaukea pysyy nykyisen levyisenä. Ra-

kennettavan sähköaseman kohdalla paikallinen maiseman muutos on suuri, sillä kasvillisuus pois-

tetaan sähköaseman paikalta. Sähkönsiirron SVE1 maisemavaikutuksen suuruus arvioidaan pie-

neksi kielteiseksi, jolloin sen merkittävyys on vähäinen kielteinen.  

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron SVE2 vaihtoehdossa avoin maisematila lisääntyy nykyisen johtoaukean pohjoispuo-

lella arviolta noin 26 metriä leveästi. Metsäisiltä alueilta poistetaan puusto, mutta laajempi maise-

makuva ei muutu merkittävästi. Peltoympäristöissä maisema pysyy muutoksen jälkeenkin avoi-

mena peltomaisemana. Johtoaukean rakenteet näkyvät tien ja voimalinjan risteyskohdissa entistä 

leveämpänä ja hallitsevampana kokonaisuutena. Risteyskohdat ohitetaan kuitenkin nopeasti, joten 

maiseman kokemisesta syntyvät vaikutukset jäävät vähäisiksi.  

 

Torvenjoen rannalla sijaitsevan RKY-alueen Kainuun puromyllyt (Karppalan turbiinimylly ja mylly-

ladot) ylitse kulkee nykyinen 220 kV voimalinja, jonka rakentamisen seurauksena myllyn ympäristö 

on jo muuttunut. Kohteen arvo on erityisesti säilyneissä rakennuksissa. Myllyrakennuksia on hyö-

dynnetty aikoinaan mm. sähköntuotantoon, joten rakennusten toiminnallinen luonne ei ole ristirii-

dassa tuulivoiman sähköntuotannon kanssa, joskin ajallinen perspektiivi on eri. Jos rakennusten 

säilymistä ei vaaranneta, kohde sinänsä säilyy muuttumattomana lukuun ottamatta uuden johdon 

aiheuttamaa lähimaiseman muutosta. Myllykokonaisuuteen liittyvät Karppalan ja Virpelän pihapiirit, 
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missä sijaitsee myös lähin vakinainen asutus. Pihapiireistä avautuu peltojen kautta esteetön nä-

kymä voimalinjalle. Maisemalla on merkitystä alueen asukkaille. RKY-kohteen herkkyys on suuri ja 

kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruus on keskisuuri kielteinen. Muutoksen myötä 

maiseman luonne muuttuu osittain niin, että alueen käyttö ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen 

suuntaan. Kulttuuriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen merkittävyys on suuri kielteinen.  

 

Muinaisjäännös nimeltä Kettusärkät (kohdenumero 33, Kuva 16-11, rekisteritunnus 1000042826) 

sijaitsee nykyisen voimalinjan läheisyydessä noin 50 metrin etäisyydellä johtoaukeasta. Kohde on 

läpimitaltaan noin 19 metriä leveä tervahauta. Johtokäytävän levetessä on mahdollista, että kohde 

jää osittain johtokäytävälle tai ainakin sen reunavyöhykkeelle. Mikäli aluetta käytetään työmaalii-

kenteen alueena tai sen kohdalle rakennetaan perustuksia ja pylväs, muinaisjäännös voi tuhoutua. 

Kohteen herkkyys muutokselle on kohtalainen ja muutoksen suuruus suuri kielteinen. Muinaisjään-

nökseen kohdistuvan vaikutuksen merkittävyys on siten suuri kielteinen. Vaikutuksia voidaan lie-

ventää huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. 

16.5.3 Lentoestevalojen vaikutukset 

Tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot vaikuttavat hämärän 

ja yöajan maisemakuvaan paikallisesti. Nykyinen yömaisema on vaikutusalueella monin paikoin 

käytännössä vailla valonlähteitä tai vähäisesti valaistu, mikä voi korostaa ympäristön luonteen muu-

tosta pimeän aikana. Vaikutuksen merkittävyys on verrattavissa päiväajan maisemakuvan luonteen 

muutokseen. 

 

Lentoestevalojen vaikutusta pimeän ajan maisemaan on havainnollistettu yötilanteen havainneku-

villa Saarisenjärven etelärannalta (Kuva 16-33 ja Kuva 16-34). Kuvissa on esitetty pimeän ajan 

lentoestevaloina kiinteät punaiset valot konehuoneen kohdalla ja tornissa. 

 

 
 
Kuva 16-33. Yöhavainnekuva VE1 tuulivoimaloiden lentoestevaloista. 
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Kuva 16-34. Yöhavainnekuva VE2 tuulivoimaloiden lentoestevaloista. 

 

16.5.4 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Tämä ympäristövaikutusten arviointia varten kesällä 2022 tehdyssä arkeologisessa selvityksessä 

kartoitettiin merkittävä määrä uusia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tuulivoimahanke voi vaikuttaa 

kuitenkin kielteisesti kymmeneen hankealueella sijaitsevaan muinaisjäännökseen (Taulukko 16–4). 

Kaikki kyseessä olevat kohteet ovat tervahautoja. Hankealueella ei esiinny maisema-arvoiltaan 

merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteiden 26 (Mutajoki 2) ja 32 (Pöytäsuo luode) herkkyys 

on lyhyen etäisyyden (alle 200 m) vuoksi suuri. Tuulivoimala-alueet, johon sisältyvät tuulivoimala 

sekä rakentamista ja huoltotoimia varten tarvittava kenttäalue, edellyttävät nykyisellä tekniikalla 

noin 1–1,5 hehtaarin laajuisen alueen (5.1 Tuulivoimalat). Muinaisjäännöksiin kohdistuva muutos-

ten suuruus on keskisuuri kielteinen ja vaikutusten merkittävyys on suuri kielteinen. 

 

Kohde 24 (Mutajoensuo länsi) sijaitsee noin 21 metrin etäisyydellä suunnitellusta huoltotiestä. Met-

säisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä ja kaarteissa 

jopa enemmän (5.1.2 Tieverkosto ja nostoalueet). Huoltotien rakentaminen voisi aiheuttaa mui-

naisjäännöksen osittaisen tuhoutumisen. Muinaisjäännöksen herkkyys on suuri. Muutoksen suuruus 

on suuri kielteinen. Hankkeen aiheuttama maiseman muutos näkyy muinaisjäännöksen alueelle ja 

vaikuttaa kohteen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen. Vaikutuksen merkittävyys koh-

teeseen 24 (Mutajoki länsi) on suuri kielteinen. Kohde voidaan kuitenkin vähäisellä tien siirrolla, 

huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella helposti suojella vaurioilta, jolloin vaikutukset lievenevät. 

Kohteeseen ”Kettusärkät” liittyvää vaikutusten merkittävyyttä on tarkasteltu kappaleessa 16.5.5 

Sähkönsiirron vaikutukset. Sähkönsiirron SVE2 voimalinjan rakentaminen vaikutus kohteeseen on 

merkittävyydeltään suuri kielteinen. 

 

Kohteet 7–9 sekä 25, 28 ja 30 (Taulukko 16–4) sijoittuvat alle 200 metrin etäisyydelle tuulivoima-

loista. Kohteiden herkkyys on kohtalainen ja muutoksen suuruus keskisuuri kielteinen. Hankkeen 

aiheuttama maiseman muutos näkyy muinaisjäännöksen alueelle, jolloin ympäröivän maiseman 

luonne muuttuu, mutta kohteen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen ei vaarannu oleel-

lisesti. Vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen kielteinen.  

 

Muiden kiinteiden muinaisjäännöksien etäisyys tuulivoimaloihin on yli 300 metriä ja uuteen tai pa-

rannettavaan tiestöön, maakaapeleihin ja voimalinjoihin yli 50 m. Muiden hankealueen muinais-

jäännösten ja kulttuuriperintökohteiden osalta herkkyys on vähäinen. Hankkeen aiheuttama muu-

tosten suuruus on pieni kielteinen. Merkittävyys vähäinen kielteinen. 
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Hankkeella arvioidaan olevan merkittävyydeltään enintään suuri kielteinen vaikutus osaan han-

kealueella sijaitsevista muinaisjäännöksistä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittävä eroa, 

sillä molempien vaihtoehtojen alueella sijaitsee yksi kohde, johon kohdistuvat vaikutukset ovat 

merkittävyydeltään suuri kielteinen. Lisäksi kappaleessa 16.5.5 Sähkönsiirron vaikutukset on esi-

tetty vaihtoehdolla SVE2 olevan merkittävyydeltään suuri kielteinen vaikutus kohteeseen numero 

33. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vaikutuksia lieventää. Tuulivoimapuistoalu-

eella sijaitsevat muinaisjäännökset on otettava huomioon jatkosuunnittelussa sekä tuulivoimaloi-

den, teiden ja maakaapeleiden rakentamisessa esimerkiksi merkitsemällä kohteet maastossa. Se-

lostuksen liitteenä on muinaisjäännösinventointi (Liite 13). 

 

Taulukko 16-4. Lähimmät muinaisjäännöskohteet, joihin hankkeella voi olla vaikutusta. 

Kohde Tyyppi / Tyypin 
tarkenne 

Status ja tunnus Lähin tuulivoimala/huolto-
tie/voimalinja 

26. Mutajoki 
2 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 174 m koh-
teesta koilliseen 

32. Pöytäsuo 
luode 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta  

tunnettu muinaisjään-
nöskohde 
1000042827 

voimalapaikka noin 192 m koh-
teesta länteen 

24. Mutajo-
ensuo länsi 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

suunniteltu huoltotie noin 21 
metriä kohteesta 

33. Kettusär-
kät 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

tunnettu muinaisjään-
nöskohde 
1000042826 

nykyinen voimalinja noin 50 
metriä kohteesta etelään 

7. Heiluan-
mäki pohjoi-
nen 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 295 metriä 
kohteesta itään 

8. Ruokosen-
lampi länsi 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 256 metriä 
kohteesta pohjoiseen 

9. Ruokosen-
lampi länsi 2 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 221 metriä 
kohteesta luoteeseen 

25. Mutajoki 
1 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 239 metriä 
kohteesta luoteeseen 

28. Ansakan-
gas pohjoi-
nen 

Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 296 metriä 
kohteesta kaakkoon 

30. Teerisuo Työ- ja valmistus-
paikat / tervahauta 

uusi muinaisjäännös-
kohde/löytöpaikka 

voimalapaikka noin 256 metriä 
kohteesta länteen 

 

16.5.5 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdossa VE1 vaikutuksen merkittävyys vaihtelee lähivaikutusalueella (alle 6 km) kohteittain 

vähäisen kielteisen merkittävyyden ja erittäin suuren kielteisen merkittävyyden välillä. 

Vaihtoehdossa VE2 vaikutuksen merkittävyys vaihtelee lähivaikutusalueella (alle 6 km) vähäisen 

kielteisen merkittävyyden ja suuren kielteisen merkittävyyden välillä. Näin ollen vaihtoeh-

don VE2 maisemavaikutusten merkittävyys on lievempi lähivaikutusalueella. Kaukovaikutusalueella 

(yli 6 km) molempien vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys on enintään kohtalainen kieltei-

nen, minkä vuoksi vaihtoehtojen merkittävyydessä ei synny eroa. Vaihtoehto VE2 aiheuttaa kui-

tenkin vähemmän kohtalaisesti kielteisiä vaikutuksia eri kohteissa verrattuna vaihtoehtoon VE1.  
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Maiseman muutos nykytilanteeseen/hankkeen toteuttamatta jättämiseen on molemmissa vaihto-

ehdoissa suuri. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat molemmissa vaihtoehdoissa samoihin 

herkkiin kohteisiin, joita ovat hankkeen vaikutusalueella olevat avoimet järvi- ja peltomaisemat 

sekä rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kainuun puromyllyt. Muinaisjäännöksiin vaihtoehdoilla 

ei ole eroa, sillä molempien vaihtoehtojen alueella sijaitsee yksi kohde, johon kohdistuvat vaiku-

tukset ovat merkittävyydeltään suuria kielteisiä.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 osalta vaikutuksen merkittävyys on vähäinen kielteinen. Maise-

man muutos on paikallinen. SVE2 aiheuttama vaikutusten merkittävyys on suuri kielteinen RKY-

alueeseen Kainuun puromyllyt ja muinaisjäännökseen Kettusärkät. 

 

 
Taulukko 16-5. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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16.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tuulivoimalat ovat kooltaan suuria, minkä johdosta maisemallisten vaikutusten vähentämisen kei-

not ovat rajallisia. Merkittävimmät keinot maisemallisten vaikutusten lieventämiseen ovat voima-

loiden määrän vähentäminen ja napakorkeuden laskeminen. Hankealueen tuulivoimalat muodosta-

vat pitkänomaisen pohjoiseteläsuuntaisen hankealueen, joka näkyy länteen ja itään leveänä näky-

mäsektorina. Erilaisella ryhmittelykuviolla voi muokata voimalaryhmän hahmoa ja näkymäsektorin 

leveyttä.  

 

Maisemavaikutuksiin voidaan vähäisemmin vaikuttaa voimaloiden värin ja lentoestevalaistuksen 

valinnalla. Harmaan väriset voimalat on todettu parhaiten ympäröivään maisemaan soveltuviksi. 

Punaisen kiinteän valon käyttäminen yöaikaisena lentoestevalona on todettu yleisesti vähemmän 

häiritseväksi kuin vilkkuva valkoinen valo. Maisemavaikutuksia voidaan myös paikallisesti lieventää 

säästämällä tai istuttamalla suojattavien katselupaikkojen läheisyyteen suojapuustoa tuulivoima-

loille avautuvien näkymien eteen. Asutuksen läheisyydessä metsien päätehakkuut voidaan suunni-

tella huolella siten, ettei avata epäedullisia maisemia tuulivoimaloiden suuntaan vaan jätetään riit-

tävä suojaetäisyys asutukseen. 

 

Muutoksen suuruus 
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Sähkönsiirron toteutuessa vaihtoehdon SVE2 mukaisena, tulisi Kettusärkät niminen muinaisjäännös 

huomioida esimerkiksi siten, että johtolinjan pylvästä ei sijoitettaisi jäännöksen kohdalle ja vaiku-

tukset maapohjaan voitaisiin minimoida. Sähkönsiirron rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen 

tulee suunnitella siten, että muinaisjäännöskohteet voidaan suojella vaurioilta.  

 

Tuulivoimapuistoalueella sijaitsevat muinaisjäännökset on otettava huomioon jatkosuunnittelussa 

sekä tuulivoimaloiden, teiden ja maakaapeleiden rakentamisessa esimerkiksi merkitsemällä kohteet 

maastossa. Myös maa-ainesten otto ja läjityspaikat tulee suunnitella siten, että jätetään riittävät 

muinaisjäännöksiin eikä vaurioita synny. 

16.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Suuret tuulivoimalat näkyvät kauas ja vaikutusalueella voi olla useita kohteita, joita ei ole tässä 

vaikutusten arvioinnissa kuvailtu. Arviointityössä on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja huomioimaan 

vaikutusalueen herkimmät kohteet ja ne alueet, joiden maiseman ja kulttuuriympäristön luontee-

seen tuulivoimaloilla voi olla eniten vaikutusta. 

 

Maiseman olemus ja laatu koostuvat useammista mitattavista ja ei-mitattavista sekä aineellisista 

ja aineettomista tekijöistä. Maiseman olemuksen kuvaaminen ja maisemavaikutusten merkittävyy-

den arviointi on aina asiantuntijan tulkinta. 

 

Havainnekuvissa ei voida tuoda esiin kaikkia maiseman ominaisuuksia ja muuttujia, kuten maise-

man pienipiirteistä vaihtelua, vuodenaikojen, sään ja valaistuksen merkitystä, maiseman tilallista 

luonnetta tai maisemaan liittyviä aineettomia tekijöitä. 
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17. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

17.1 Arvioinnin päätulokset 

 

17.2 Vaikutusmekanismi 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi 

edukseen. Luonnonvarat voidaan jakaa varantoihin ja virtoihin. Luonnonvarat kuten auringonsäteily 

ja tuuli ovat jatkuvia virtoja, joiden käyttö ei vaikuta niiden määrään. Varannot ovat uusiutumatto-

mia tai uusiutuvia. Uusiutuvat luonnonvarat eivät ehdy, ellei niitä käytetä enemmän kuin ne uusiu-

tuvat. Esimerkiksi tuuli- ja vesivoima ovat uusiutuvia luonnonvaroja. Luonnonvarat voidaan jakaa 

myös aineettomiin ja aineellisiin. Aineellisilla luonnonvaroilla on omistaja ja omistajuus voidaan 

siirtää. Aineettomia luonnonvaroja ei voi omistaa ja niiden arvoa on vaikea mitata rahassa.  

 

Hankkeesta muodostuu välittömiä vaikutuksia tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja nostoalueiden, 

sekä sähkönsiirron rakentamisen kautta. Luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuk-

sista suurin osa kohdistuu tuulivoimaloiden ja sen oheisrakenteiden valmistukseen, jotka edellyttä-

vät raaka-aineita (mm. terästä, vettä) sekä energiaa.  

 

Toiminnan aikana vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia, kun tuulivoimaloi-

den alueita, huoltoteitä ja muita tukirakenteita varten raivattavat alueet eivät enää ole käytössä 

mm. marjastukseen, sienestykseen tai metsänhoitoon. Rakentamisvaiheen jälkeen voimaloita ym-

päröivät alueet suojavyöhykkeen ulkopuolella ovat tavanomaiseen tapaan käytössä em. toimintoi-

hin. 

 

Hanke mahdollisesti lisää väliaikaisesti maa-aineksen ottotarpeita lähialueella. Tuulivoimaloiden ra-

kentamisvaiheessa tarvitaan maa-aineksia perustusten, huoltoteiden, nostoalueiden ja muiden tu-

kitoimintojen rakentamiseen. Hankkeen toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta mas-

satasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitsisi tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille 

tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen ulkopuolelta. Tie- ja kenttärakenteiden maa-ainekset, 

sekä betonin kiviaines pyritään hankkimaan hankealueelta, mikäli mahdollista. Maa-aineksen ottoa 

ja lupaharkintaa ohjaa maa-aineslaki. 

 

Toiminnan aikana tuulivoimaloista voi katsoa myös olevan positiivinen vaikutus luonnonvarojen 

hyödyntämiseen, jos niiden tuottama uusiutuva energia vähentää uusiutumattomien energianläh-

teiden käyttöä.  

Arvioinnin päätulokset 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön tuulivoimaloiden valmistuksen materiaa-

lin ja energian käytön kautta, rakentamiseen vaaditun maa-aineksen ja raivattavan puuston 

kautta, sekä hankealueen estyneen luonnonvarojen käytön kautta. Hankkeesta syntyvien vai-

kutusten merkittävyys on arvioitu vaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta vähäisiksi kielteisiksi.  

 

Sähkönsiirron vaikutukset luonnonvarojen käyttöön syntyvät pääosin mahdollisten johtokäytä-

vien tieltä raivattavien metsien kautta. Vaihtoehdon SVE1 vaikutukset ovat merkittävyydeltään 

merkityksettömiä ja vaihtoehdon SVE2 vaikutukset vähäisiä kielteisiä. 
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17.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista suurin osa kohdistuu tuulivoimaloiden 

ja sen oheisrakenteiden valmistukseen, jotka edellyttävät raaka-aineita sekä energiaa. Tuulivoima-

puiston elinkaarensa aikana kuluttamia materiaalivarantoja vertailtiin suhteessa tuotetun sähkö-

energian määrään. Hankkeen vaikutukset alueen muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioitiin 

luontoselvitysten, lausuntojen ja mielipiteiden perusteella asiantuntija-arviona.  

 

Varsavaaran hankealueella ja sen läheisyydessä esiintyviä hyödyntämiskelpoisia luonnonvaroja on 

esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 17-1). Vaikutuksia tarkasteltiin voimaloiden, huoltotei-

den sekä voimalinjojen osalta erikseen. Vaikutukset jokamiehenoikeudella tapahtuvaan hyötykäyt-

töön (marjastus, sienestys) ja metsästykseen arvioitiin osana virkistyskäyttöön kohdistuvia vaiku-

tuksia luvussa 24. 

 
Taulukko 17-1. Varsavaaran hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä potentiaalisesti esiintyviä hyödyn-

nettävissä olevia luonnonvaroja. 

Käyttötarkoitus 
Aineelliset 

Aineettomat 
Uusiutuvat Uusiutumattomat 

Energia Puu, energiakasvit  Tuuli, aurinkoenergia 

Materiaalituotanto Puu, vesi Kiviaines  

Ravinto Kasvit, sienet, marjat, 

riista, kala, vesi 

  

Elinympäristö   Tila, maankäyttö, mai-

sema, luonnon kokeminen, 

ekosysteemipalvelut 

 

Muutoksen suuruuden arvioinnissa huomioitiin muun muassa se, korvaako vai kuluttaako hankkeen 

toteuttaminen luonnonvaroja ja että muodostuuko vaikutuksia muiden luonnonvarojen hyödyntä-

miseen. Muutokset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. 

17.4 Nykytila ja kehitys 

17.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä, jonka takia hankealueen luonnonvarojen 

hyödyntäminen keskittyy nykyisellään metsätalouteen ja metsien monikäyttöön. Alueen metsiä 

hyödynnetään paikallisten toimesta jokamiehen oikeuksiin perustuen marjastukseen ja sienestyk-

seen sekä muuhun luonnossa liikkumiseen. Lisäksi yksi metsästysseura käyttää aluetta.  

 

Hankealueen pohjoisosissa sijaitsee pohjavesialue Kylmäpuronharju (1157803) ja eteläosissa Leh-

toharju (1157802).  

 

Hankealueella ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia (Suomen ympäristökeskuksen Maa-

ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot-karttapalvelu). Lähin voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 

(343212-010-578) sijaitsee alle kilometrin päässä hankealueen lounaskulmasta Lehtoharjun maa-

ainesmuodostumalla.  

17.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

SVE1 nykytilan kuvaus sisältyy hankealueen kuvaukseen. SVE2 osalta reitti sijoittuu pääasiallisesti 

metsäisille alueille sekä olemassa olevaan johtokäytävään, joilla luonnonvarojen hyödyntäminen 
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keskittyy nykyisellään metsätalouteen ja metsien monikäyttöön. Voimajohtokäytävän kohdalla vä-

häisellä maa-alalla ei voida harjoittaa metsänhoitoa tai maa-ainesten ottoa, mutta se ei estä muuta 

luonnonvarojen käyttöä, kuten marjastusta ja sienestystä. Linjauksen varrella on pieniä peltoalu-

eita, joita hyödynnetään maataloudessa.  

17.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutusalueella ei ole merkittäviä hyödynnettäviä luonnonvaroja, ja alueen luonnonvarojen hyö-

dyntäminen on vähäistä. Käytännössä luonnonvarojen hyödyntäminen on metsätaloutta sekä epä-

säännöllistä jokamiehen oikeudella tapahtuvaa marjastusta, sienestystä tai vastaavaa toimintaa. 

Hankealueen kokonaispinta-alasta vain pieni osa käytetään rakentamiseen, joka estää luonnonva-

rojen käytön. Hankealueen muilla alueilla luonnonvarojen käyttöä voidaan jatkaa. 

 

Vaikutusalueen herkkyys luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta on arvioitu vähäiseksi. 

 

Sähkönsiirtoreitin herkkyys on arvioitu vastaavaksi kuin hankealueen.  

 

17.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

17.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hankealue jää nykyiseen tilaansa. Hankerakenta-

miseen suunniteltu pinta-ala jäisi siis käytettäväksi metsätalouden ja jokamiehenoikeudella tapah-

tuvaan hyötykäyttöön nykyisen käytön mukaisesti, jolloin muutokset luonnonvarojen käyttöön ovat 

merkityksettömiä. Välillistä vaikutusta voi katsoa olevan, jos voimaloiden tuottamaa vastaavaa 

energiamäärää tuotettaisiin hyödyntäen uusiutumattomia energiamuotoja, mutta energian voisi 

tuottaa myös vastaavilla uusiutuvilla energiamuodoilla, jolloin vaikutus jäisi neutraaliksi. 

Vaihtoehto VE1 

Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämi-

seen alueella. Hanke ei estä mm. metsätaloutta, marjastusta, metsästystä tai sienestystä, mutta 

pienentää hieman näihin käytettävien alueiden pinta-alaa.  

 

Luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset painottuvat rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, jolloin ta-

pahtuu suurin osa maa-ainesten kaivamisesta, uusien maa-aineiden tuomisesta alueelle, sekä pui-

den kaatamisesta. Toiminnan aikana vaikutukset rajoittuvat rakennettujen alueiden käytön rajoit-

tumiseen, sekä metsänhoitoon voimalinjojen reunavyöhykkeillä ja huoltoteiden varsilla. 

 

Tuulivoimapuiston rakentaminen vaatii kiviainesten käyttöä teiden ja nostoalueiden rakentamiseen. 

Hankealueella sijaitsee maa-ainestenottoon soveltuvia alueita, joista osalla on aiemmin ollut maa-

ainestenottotoimintaa. Lähialueen kiviaineksen käyttö toisi positiivisen vaikutuksen alueen luon-

nonvarojen hyödyntämiselle, ja lyhyemmän matkan ansioista vähentäisi kuljetukseen vaadittavaa 

polttoaineen käyttöä. Kiviaines ei kuitenkaan ole uusiutuva luonnonvara, jolloin maa-ainesten otta-

misella on toisaalta negatiivinen vaikutus tulevien sukupolvien luonnonvarojen käyttöön. 

 

Arvio huoltoteiden ja nostoalueiden rakentamiseen tarvittavista murske- ja hiekkamääristä on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. Määrät on laskettu sillä olettamuksella, että yhdelle nostoalueelle 

tarvitaan mursketta / hiekkaa noin 2500 m3, uudelle huoltotielle 6000 m3 per kilometri ja kunnos-

tettavalle huoltotielle 2000 m3 per kilometri. 
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Taulukko 17-2. Arvio rakentamiseen tarvittavista murske- ja hiekkamääristä. 

 

 

Toiminnan loppuminen aiheuttaa lieviä vaikutuksia voimaloiden purkamisen myötä. Kielteisiä vai-

kutuksia voi tulla mahdollisesta metsän kaatamisesta teiden varsilta tuulivoimaloiden osien kuljet-

tamisen yhteydessä, sekä perustusten mahdollisesta poistamisesta. Alueen ennallistaminen tuo toi-

saalta myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, kun alueet palautuvat metsätalous- ja vir-

kistyskäyttöön. 

 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan hankevaihtoehdossa VE1 suuruudeltaan 

pieniä kielteisiä. Kielteiset vaikutukset syntyvät luonnonvarojen ja energian käytöstä voimaloiden 

tuottamiseen, maa-ainesten käytöstä rakentamiseen, luonnonvarojen käytön estymisestä rakenne-

tuilla alueilla, sekä metsän hakkaamisesta. 

Vaihtoehto VE2 

Hankevaihtoehdossa VE2 vaikutukset luonnonvarojen käyttöön arvioidaan olevan pieniä kieltei-

siä. Vaikutukset ovat vastaavia kuin vaihtoehdossa VE1, mutta vähäisempiä pienemmästä vaiku-

tusalueesta ja vähäisemmästä voimalamäärästä johtuen. 

17.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirtoreitillä tuulivoimapuiston alueelta sähköasemalle muodostuu vaikutuksia luonnonvaro-

jen hyödyntämiseen, jos mahdollista ilmajohtoa varten raivataan johtokäytävää. Käytävän keskeltä 

puusto tullaan raivaamaan kokonaan ja reuna-alueelta puusto pidetään lyhyempänä. Voimalinja ei 

kuitenkaan estä muuta luonnonvarojen hyödyntämistä (marjastus, sienestys, metsästys ym.) sen 

läheisyydessä. 

 

SVE1 liitännän rakentamisen vaikutukset luonnonvarojen käyttöön arvioidaan suuruudeltaan mer-

kityksettömiksi. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Tämän vaihtoehdon toteutuminen estää metsän käyttöä metsätalouteen johtokäytävän alueelta 

sekä vaatii puiden kaatamista johtokäytävän varrelta. Muu luonnonvarojen käyttö, kuten marjastus 

ja sienestys, on kuitenkin edelleen mahdollista. Vaikutuksen suuruus nykytilanteeseen arvioidaan 

tästä syystä pieneksi kielteiseksi.  

17.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen herkkyys luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta arvioitiin vähäiseksi ja hank-

keen tuoma muutoksen suuruus pieneksi kielteiseksi vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Kokonaisuudes-

 VE1 

(21 voimalaa) 

VE2 

(7 voimalaa) 

Uudet tiet (m3) 79 296 27 396 

Parannettavat tiet (m3) 33 328 14 868 

Nostoalueet (m3) 52 500 17 500 

Maa-ainekset yht. (m3) 165 124 59 764 
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saan Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen on han-

kevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Hankkeen toteuttamatta jät-

täminen VE0 vaihtoehdossa on merkittävyydeltään merkityksetön hankealueen nykytilanteeseen 

nähden. 

 

Sähkönsiirron osalta vaihtoehto SVE1 ei aiheuta muutosta nykytilaan. SVE2 vaikutuksen merkit-

tävyys nykytilaan verrattuna on vähäinen kielteinen johtuen pääosin muutoksesta hyödyntää 

alueen puustoa metsätaloudessa. 

 
Taulukko 17-3. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin 

suuri  
kielteinen  

Suuri  
kielteinen  

Keskisuuri 
kielteinen 

Pieni  
kielteinen 

 
Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Pieni myön-
teinen 

Keskisuuri 
myönteinen 

Suuri 
myönteinen 

Erittäin 

suuri 
myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen 

VE1 
VE2 

SVE2 

 VE0 
SVE1 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  
Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 
suuri 

Suuri Suuri Kohtalainen  
Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

Suuri Suuri  

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin 
suuri 

Erittäin 
suuri 

 

 

17.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää rakentamisaikana hyödyntämällä alueen nykyistä tiever-

kostoa ja voimajohtokäytäviä mahdollisimman paljon sekä huomioimalla maastonmuodot. Vaiku-

tuksia suoalueiden olosuhteisiin voidaan vähentää rakentamalla tiet suoalueiden reunoja myötäil-

len. Maasto-olosuhteet huomioidaan lisäksi tuulivoimaloiden perustusten suunnittelu- ja rakennus-

vaiheessa. Maa- ja kalliorakentamisessa tulee välttää tarpeettomia maansiirtoja ja kallion louhintaa. 

Ulkopuolisten maa-ainesten tarve tulee minimoida soveltuvilla suunnitteluratkaisuilla. 

17.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnissa käytetyt voimaloiden lukumäärät ja paikat, sekä huoltoteiden ja voimalinjojen sijainnit 

voivat vielä tarkentua suunnittelun edetessä. Maa-ainesten hyödyntämisessä epävarmuutta aiheu-

tuu tuulivoimaloiden perustusten toteuttamismenetelmästä, johon on useampia vaihtoehtoja. Myös 

perustuksia varten ylös kaivettavan kantamattoman maan määrä, sekä täyttöön tarvittavan murs-

keen määrä saattaa vaihdella voimalakohtaisesti, riippuen maaperän koostumuksesta. 

 

Muutoksen suuruus 
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18. ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT 

18.1 Arvioinnin päätulokset 

 

18.2 Vaikutusmekanismi 

Elinkeinovaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä riippuen siitä, tarkoitetaanko niillä hank-

keen eri vaiheiden aiheuttamia työllisyysvaikutuksia vai hankkeen aiheuttamia rajoituksia tai hait-

toja nykyiselle elinkeinotoiminnalle. Hankealueella tai sen läheisyydessä harjoitettuja elinkeinoja 

ovat muun muassa metsätalous sekä kalankasvatus. 

 

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, 

rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, sekä tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja 

materiaalien teollisesta valmistamisesta. Paikallisella tasolla hanke työllistää erityisesti rakentamis- 

vaiheessa maanrakennus- ja betoniyrityksiä. Lisänä tulevat epäsuorat työpaikat, jotka syntyvät 

hankepaikkakunnille etenkin vilkkaan rakennusvaiheen aikana, mikä näkyy mm. alueen majoitus- 

liikkeissä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) arvion mukaan voimaloiden käytön aikana kym-

menen voimalan puisto vaatii kaksi huoltajaa työssäkäyntialueelle. Tuulivoimapuisto vaatii muuta-

kin kunnossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon, kuten teiden ja sähköverkon ylläpito- ja kunnos-

tustöitä, joihin käytetään usein paikallisia toimijoita (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b). 72 % 

tuulivoimatuotannon kokonaisvaikutuksista työllisyyteen sen elinkaaren aikana ajoittuvat käytön 

aikaan (Ramboll 2019). 

 

Kunta saa tuulivoimasta kiinteistöverotuloa. Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelma 

ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan inves-

tointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin. STY on arvioinut, että tuulivoimapuis-

tossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 eu-

roa / voimala, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteis-

tövero- prosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulivoimapuistoissa ja niitä vero-

tetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a). 

18.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioitiin asiantuntija-arviona muun muassa hankesuunnitel-

mien, muista vastaavista hankkeista saadun tiedon ja yleisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. 

Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otettiin huomioon mm. suorien ja välillisten 

työpaikkojen määrä, Paltamon kunnan työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mah-

dolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoihin otettiin arvioinnissa huomioon. Vai-

kutuksen muutoksen suuruuden arvioinnissa huomioitiin nykyisten yritysten toimintaedellytyksien 

mahdolliset muutokset sekä laajemmalla tasolla muutokset alueen elinvoimaisuudessa. Muutokset 

voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. 

 

Arvioinnin päätulokset 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia etenkin metsätalouteen vähentämällä sen käytössä olevaa pinta-alaa, ja kun-

tatalouteen lisäämällä verotulojen määrää. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse elinkeinotoi-

mintaa, joka olisi herkkä tuulivoimaloiden aiheuttamille vaikutuksille. Vaikutusten merkittävyys arvioidaan 

vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 vähäiseksi myönteiseksi.  
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18.4 Nykytila ja kehitys 

18.4.1  Hankealueen nykytila 

Paltamo on noin 3200 asukkaan kunta (v. 2021). Paltamon työllisyysaste oli vuonna 2020 noin 64 

% ja työttömien osuus työvoimasta samana vuonna oli noin 15 %. Kunnan työllisyysaste oli noin 5 

prosenttiyksikköä matalampi kuin koko maassa vuonna 2020. Työpaikkoja kunnassa vuonna 2020 

oli 944 ja työpaikkaomavaraisuusaste oli noin 87. Työpaikkaomavaraisuusasteen ollessa alle 100 

alueen työpaikkojen lukumäärä on pienempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. 

Suurin osa (74,4 %) työpaikoista oli palvelualoilla, jalostuksen osuuden ollessa 15,5 % ja alkutuo-

tannon 8,8 %. (Tilastokeskus 2022).  

 

Hankealueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Hankealueella ei ole maa-ainestenottoalueita, eikä 

siellä toimi esimerkiksi matkailuyrityksiä. Lähin suuri matkailutoimijoiden keskittymä, Paljakka, si-

jaitsee yli 10 km hankealueen pohjoispuolella. Matkailutoimijoiden toimintaa on myös Kotilan kylällä 

noin 8 km hankealueesta pohjoiseen sekä Mustakummun alueella noin 8,5 km koilliseen. Voimalat 

sijoittuvat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistamille metsäalueille, jotka tullaan vuokraa-

maan.  

 

Hankealueella sijaitsee Varsajärven luonnonravintolammikko. Luonnonravintolammikko on raken-

nettu 1977–1981. Paltamon I kalastuskunnan tietojen mukaan Varsajärveen istutetaan noin 0,5–1 

miljoonaa kuhan tai siian poikasta, joista odotus 1-kesäisinä istukkaina on sadoista tuhansista puo-

leen miljoonaan.  

18.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 sijaitsee hankealueella. Hankealueen nykytila elinkeinojen ja palve-

luiden osalta on esitetty luvussa 18.4.1.  

 

SVE2 osalta nykyisen voimajohtolinjauksen maa-alalla ei voida harjoittaa metsänhoitoa tai maa-

ainestenottoa, mutta sen lähiympäristössä kyllä. Sähkönsiirron linjaus SVE2 tulisi sijoittumaan Ris-

tijärven kunnan puolelle, jossa vuonna 2021 asui 1210 asukasta. Ristijärven työllisyysaste oli 

vuonna 2020 noin 68 % ja työttömien osuus työvoimasta samana vuonna oli noin 13 %. Kunnan 

työllisyysaste oli noin yhden prosenttiyksikön matalampi kuin koko maassa vuonna 2020. Työpaik-

koja kunnassa vuonna 2020 oli 287 ja työpaikkaomavaraisuusaste oli noin 66. Työpaikkaomavarai-

suusasteen ollessa alle 100 alueen työpaikkojen lukumäärä on pienempi kuin alueella asuvan työl-

lisen työvoiman lukumäärä. Suurin osa (77,7 %) työpaikoista oli palvelualoilla, jalostuksen osuuden 

ollessa 4,2 % ja alkutuotannon 17,1 %. (Tilastokeskus 2022).  

18.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutusalueen herkkyys hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä elinkeinoelämän ja palveluiden osalta 

on arvioitu vähäiseksi. Alueella on vähäisesti elinkeinoelämää palvelevia ominaisuuksia. Hanke-

alueen ja sähkönsiirtolinjauksen elinkeinot perustuvat pääasiassa maa- ja metsätalouteen, jotka 

eivät ole erityisen herkkiä ympäristöhäiriöille (melu, välke, tärinä, liikenne), mutta toisaalta ovat 

hankealueeseen sidottuja.  
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18.5 Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

18.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, jäävät sekä kielteiset että myönteiset vaikutukset elinkeinoelämään ja 

palveluihin toteutumatta. Jos oletuksena on, että vastaava energiamäärä tuotetaan toisaalla, työl-

listävä vaikutus syntyy, mutta kohdentuu toisaalle. Myös hankkeesta kunnalle koituvat tulot, eri-

tyisesti kiinteistöverot, eivät toteutuisi tai kohdentuisivat vaihtoehtoisesti toisaalle. 

 

Vaikutuksia elinkeinoelämään ja palveluihin ei arvioida syntyvän vaihtoehdossa VE0.  

Vaihtoehto VE1 

Hankkeen toteuttaminen tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa tuulivoimatuotannon muodossa koko 

hankkeen elinkaaren ajalle, eli noin 25–30 vuodeksi. Hankkeen työllistävä vaikutus näkyy erityisesti 

rakentamisen aikana, mm. maanrakennusyrityksissä sekä välillisesti majoitus- ja ravitsemusliik-

keissä. Myös toiminnan aikana esimerkiksi voimaloiden huolto tai alueen teiden kunnossapito voi 

työllistää paikallisia. Toiminnan päätyttyä myös purkamisvaihe voi työllistää urakoitsijoita ja kier-

rätykseen erikoistuneita yrityksiä. 

 

Vaikutuksia kunnan elinkeinoelämän ja palveluihin muodostuu erityisesti hankkeen kiinteistövero- 

tuottojen kautta. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (2021a) arvion mukaan yksittäinen maatuulivoi-

mala tuottaa kunnalle kiinteistöveroa elinkaarensa aikana noin 400 000 euroa, mikäli kunta on ot-

tanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalan kiinteistöveroprosentin. Tämän mukaan vaihto-

ehdossa VE1 Paltamon kunnalle syntyisi elinkaaren aikana kiinteistöveroa jopa yli 8,4 miljoonaa 

euroa. Tuulivoimaloilta saatavat kiinteistöverotuotot lisäävät kunnan elinvoimaisuutta. Kuitenkin 

kunnan saaman kiinteistöveron suuruus riippuu tuulivoimapuiston koosta, kuten voimaloiden luku-

määrästä, iästä, investointikustannuksesta sekä kunnan kiinteistöveroprosenteista. Vaikutuksia 

kuntatalouteen muodostuu myös yhteisöverojen kasvuna. Myönteisiä taloudellisia vaikutuksia muo-

dostuu myös alueen maanomistajille, jotka saavat lisätuloa maankäyttökorvauksista. Maanvuokra-

tulot tuovat merkittävän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen metsätulojen lisäksi. 

 

Tuulivoimaloiden, niiden pystytys- ja huoltoalueiden sekä huoltoteiden rakentaminen vähentää alu-

een metsätalousmaata metsätaloustuotannosta. Metsäalueen menetys jakautuu useiden metsän-

omistajien kesken. Metsänomistajille menetetty metsätalousmaa korvataan maanvuokrilla. Tuuli-

voiman rakentaminen ei muutoin rajoita alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen tai metsätaloutta 

palvelevien rakennusten tai rakenteiden rakentamista. Huoltoteiden rakentaminen ja nykyisen ties-

tön kunnostaminen helpottavat muun muassa puukuljetusten liikkumista alueella ympäri vuoden. 

Hankkeen rakentamisvaihe ja siihen liittyvät kuljetukset voivat rajoittaa metsänhoidollisia toimen-

piteitä, mutta hankkeen toiminta-aikana ei rajoituksia muodostu.  

 

Varsajärven luonnonravintolammikon edellytyksiin hanke voisi vaikuttaa pintavesivaikutusten 

kautta. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa (luku 10) on arvioitu, että hankkeesta ei 

aiheudu merkittäviä vaikutuksia Varsajärveen.   

 

Tuulivoimalat sijoittuvat yli 6 km etäisyydelle olemassa olevista matkailukeskuksista eli ns. kauko-

alueille. Tuulivoimalat näkyvät maisemavaikutusten arvioinnin (luku 16) mukaan maaston korkeim-

milta kohdin, kuten Paljakan huipulta tai Mustakummun näkötornilta. Etäisyyden takia voimalat 
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eivät ole maisemassa hallitsevia, mutta voivat silti vaikuttaa kielteisesti maisemakokemukseen no-

jaavaan luontomatkailuun. Tuulivoimalla arvioidaan olevan lisäksi vähäinen kielteinen vaikutus uu-

sien matkailuyritysten sijoittumisedellytyksiin hankealueella ja sen läheisyydessä. 

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin vaihtoehdossa VE1 arvioidaan pieniksi myönteisiksi 

ottaen huomioon voimaloiden verotuotot, vaikutukset luontomatkailuun, metsätalouteen sekä Var-

sajärveen. 

Vaihtoehto VE2 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin ovat vastaavanlaiset, kuin vaihtoehdossa VE1. Myös-

kään vaihtoehdossa VE2 merkittäviä vaikutuksia Varsajärveen ei arvioida aiheutuvan. Verotulojen 

vaikutusten suuruus jää pienemmäksi tuulivoimaloiden lukumäärän ollessa pienempi. Esimerkiksi 

kiinteistöveroa syntyisi tuulivoiman elinkaaren aikana jopa 2,8 miljoonaa euroa eli huomattavasti 

vähemmän kuin vaihtoehdossa VE1. Lisäksi välilliset vaikutukset tuulivoimalan rakentamisen aikana 

olisivat pienemmät. 

 

Metsätalouden kannalta pinta-ala ei vähene yhtä paljon kuin vaihtoehdossa VE1, koska tuulivoima-

loita rakennetaan vähemmän. Toisaalta tuulivoimaloiden kielteiset vaikutukset luontomatkailuyri-

tysten maisemaan jäävät samankaltaisiksi kuin vaihtoehdossa VE1.  

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin vaihtoehdossa VE2 arvioidaan pieniksi myönteisiksi 

ottaen huomioon voimaloiden verotuotot, vaikutukset luontomatkailuun, metsätalouteen sekä Var-

sajärveen. 

18.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Ei aiheuta muutosta elinkeinoihin tai palveluihin.  

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Uusi sähkönsiirtolinjaus työllistää jonkin verran rakentamisvaiheessa. Vaikutukset ovat kuitenkin 

melko pieniä. Sähkönsiirrosta SVE2 maisemaan kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Näin 

ollen myös luontomatkailuun sähkönsiirrosta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia. Sähkönsiirron alla 

sijaitsevalla maa-alalla ei voi jatkossa harjoittaa metsätaloutta, josta aiheutuu pieni kielteinen vai-

kutus paikallisille metsänomistajille. Yhteenvetona vaikutusten ei arvioida aiheuttavan muutosta. 

18.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys nykytilassa arvioitiin vähäiseksi ja muutoksen suuruus vaihtoehdoissa 

VE1 ja VE2 pieneksi myönteiseksi. Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan koko-

naisuudessaan vähäisiksi myönteisiksi sekä vaihtoehdon VE1 ja vaihtoehdon VE2 mukaisessa 

tilanteessa. Vaikka vaihtoehtojen merkittävyydet ovat vastaavat, on vaihtoehdoilla kuitenkin eroja. 

Vaihtoehdossa VE1 syntyy enemmän kiinteistöverotuloja, mutta se toisaalta vaikuttaa luontomat-

kailuun sekä metsätalouteen kielteisemmin. Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), vaikutukset elinkei-

noelämään ja palveluihin ovat merkityksettömiä eivätkä aiheuta muutosta nykytilaan. 

 

Sähkönsiirtovaihtoehtojen SVE1 ja SVE2 osalta ei arvioida aiheutuvan muutosta nykytilaan ver-

rattuna. 
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Taulukko 18-1. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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18.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin on kokonaisuudessaan arvioitu myönteisiksi, joten hai-

tallisten vaikutusten lieventämiselle ei ole tarvetta. Maa- ja metsätalouteen rakentamisen aikana 

kohdistuvia rajoitteita voidaan pyrkiä vähentämään mahdollisimman sujuvalla toimintojen yhteen-

sovittamiselle esimerkiksi tiedottamisen kautta. 

 

Luontomatkailun kannalta merkittävimpien, maisemaan kohdistuvien vaikutusten lieventämiskei-

noja on esitetty luvussa 16.6.  

18.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kohtalaisen yleispiirteinen, joten epävarmuuste-

kijöillä ei ole merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. 

 

Muutoksen suuruus 
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19. LIIKENNE 

19.1 Arvioinnin päätulokset 

 

19.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisen aikana liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suu-

rimmillaan. Rakentamisvaihe kestää arviolta noin kaksi vuotta. Rakentamisen aikana liikenteessä 

on suuri määrä raskasta liikennettä ja erikoiskuljetuksia, kun rakentamisessa tarvittavia materiaa-

leja kuljetetaan alueelle (mm. voimalat, betonia voimaloiden perustuksiin, asennuskalusto, maa-

ainekset huoltoteiden parantamiseen jne.). Jonkin verran rakentamisvaiheessa alueella on myös 

työmatkaliikenteestä johtuvaa henkilöliikennettä. Lisääntyneellä liikenteellä voi olla vaikutuksia alu-

een tiestön liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tiestön kuntoon.    

 

Tuulivoimapuistolla ei toiminnan aikana katsota olevan merkittäviä liikennevaikutuksia. Toimin-

tavaiheen aikaiset huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla, ja huoltokäyntejä odotetaan 

olevan noin kolme vuodessa jokaista tuulivoimalaa kohti.  

 

Toiminnan päättymisen aikaisia liikennevaikutuksia voidaan pitää samankaltaisina kuin rakenta-

misvaiheessakin, kun voimalat ja sähköverkostoon liittyvät rakenteet puretaan ja kuljetetaan alu-

eelta pois. Lisäksi alue maisemoidaan, ja alueelle kuljetetaan todennäköisesti mm. kasvukerrosta. 

Näistä toimenpiteistä aiheutuu hankealueen tiestölle erikoiskuljetuksia ja normaalia raskasta liiken-

nettä. Sulkemisvaiheessa ei tarvita tienparannustoimenpiteitä, joten sulkemisvaiheessa raskaan lii-

kenteen määrä on pienempi kuin rakentamisvaiheessa. Jos voimaloiden perustukset jätetään pai-

kalleen, pienenevät sulkemisvaiheen liikennevaikutukset edelleen verrattuna rakentamisvaihee-

seen.   

19.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeessa käytettävät kuljetusreitit selvitettiin arviointia varten. Liikennevaikutusten arvioinnissa 

selvitettiin hankealueen tiestön nykyiset liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus sekä toisaalta 

hankkeen aiheuttamat liikennemäärät hankkeen eri toimintavaiheissa. Liikennevaikutusten arvioin-

nissa otettiin huomioon myös hankealueen tiestön nykyiset onnettomuusmäärät, tiestön leveys ja 

Arvioinnin päätulokset 

Hanke aiheuttaa vaikutuksia liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen etenkin sen rakennus- ja 

purkuvaiheen aikana, jolloin liikennemäärät ja erikoiskuljetukset hankealueella ja sen lähialu-

een teillä kasvavat huomattavasti. Hankkeen toiminnan aikana vaikutukset liikenteeseen ovat 

vähäisiä, sillä liikennevaikutukset koostuvat lähinnä pienimuotoisista huoltokäynneistä. Hank-

keesta syntyvät vaikutukset on arvioitu hankevaihtoehdossa VE1 merkittävyydellään kohtalai-

siksi kielteisiksi ja VE2 vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Sähkönsiirron vaikutukset liikenteelle syntyvät pääosin voimajohtojen rakennus- ja purkuvai-

heessa, jolloin liikennemäärät lisääntyvät hetkelliseksesi. Sähkönsiirron vaikutukset liikenteelle 

ovat vähäisiä ja ajoittuvat laajalle alueelle.  Sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE1 ei muodostu 

vaikutuksia liikenteeseen, kun taas vaihtoehdosta SVE2 syntyvät vaikutukset liikenteeseen 

arvioitiin vähäiseksi kielteisiksi. 
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tiestön kunto. Lisäksi kuljetusreittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät kohteet selvitettiin. 

Tarkastelualueena olivat pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet.  

 

Vaikutuksia arvioitaessa tarkasteltiin kuljetusreittejä ja -määriä sekä suhteutettiin raskaan liiken-

teen määrä reittien nykyisiin liikennemääriin. Liikennemäärien kansallisia ja alueellisia keskiarvoja 

vastaavilta tieluokilta käytettiin apuna, kun arvioitiin hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyyttä. 

Tieverkoston ja siltojen kuntoa niiden kantavuuteen liittyen arvioitiin erilaisista rekistereistä saatu-

jen tietojen perusteella sekä asianomaisten viranomaisten tietojen perusteella. 

 

Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa keskityttiin lähinnä hankkeen vaikutuksista liikenteen 

sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi arvioitiin liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta 

ja vaikutuksia hankealueen tiestön ja siltojen kuntoon. Vaikutukset raideliikenteeseen ja rautateihin 

arvioitiin asiantuntija-arviona.  

 

Hankealueen tiestön ja liikenteen nykytilan kuvauksessa on käytetty seuraavia selvityksiä ja lähde-

materiaaleja: 

 

• Väylävirasto: Tieliikenteen liikennemääräkartat 

• Väylävirasto: Tienumerokartat 

• Väylävirasto: Teiden päällysteluokat ja kantavuus 

 

Vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu asiantuntija-arviona. Tuulivoimapuiston rakentamisesta ai-

heutuvia liikennemääriä on arvioitu puiston rakentamiseen tarvittavien massojen (mm. voimalat, 

voimaloiden perustukset, nostoalueet, huoltotieverkoston rakentaminen) kuljetustarpeista synty-

vien liikennesuoritteiden perusteella. Arviossa hankkeen aiheuttama liikennemäärälisäys on las-

kettu tarkemmin hankkeen lähialueen tiestölle (Kajaanintite – Puolangantie – Uvantie), koska näille 

teille hankkeen aiheuttama liikenne suurimmaksi osaksi keskittyy (erikoiskuljetukset, soran ja hie-

kan kuljetus, betonikuljetukset jne.). Lisäksi liikennemäärälisäykset lasketaan Kemin satamalta läh-

tevälle valtatie 4 ja Raahen satamasta lähtevälle valtatie 8. 

19.3.1 Rakentamiseen tarvittava maa-aines 

Arvio huoltoteiden ja nostoalueiden rakentamiseen tarvittavista murske- ja hiekkamääristä esitetty 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 19-1). Määrät on laskettu sillä olettamuksella, että  

• yhdelle nostoalueelle tarvitaan mursketta / hiekkaa noin 2500 m3,  

• uudelle huoltotielle 6000 m3 / km ja  

• kunnostettavalle huoltotielle 2000 m3 / km.  

 
Taulukko 19-1. Arvio uusien ja kunnostettavien huoltoteiden pituuksista sekä niiden rakentamiseen tarvittavista 

murske- ja hiekkamääristä. 

Hankevaihtoehto VE1 VE2 

Voimaloiden lukumäärä 21 7 

Uusien huoltoteiden pituus 13,2 km 4,6 km 

Kunnostettava tieosuus 16,7 km 7,4 km 

Maa-aines, uudet huoltotiet 79 296 m3 27 396 m3 

Maa-aines, kunnostettava tieosuus 33 328 m3 14 868 m3 

Maa-aines, nostoalueet 52 500 m3 17500 m3 

Maa-aines yhteensä 165 124 m3 59 764 m3 
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Hankkeen toteuttamisessa pyritään maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle 

ei tarvitse tuoda maa-aineksia, eikä ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa 

hankealueen ulkopuolelta. Irrotettu maa-aines käytetään mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen 

ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella, minkä vuoksi arvioinnissa ei oteta huomioon 

poistettavien maamassojen kuljetusta muualle. Todennäköisesti hankealueella on kuitenkin tarvetta 

tuoda maa-aineksia lähimmältä tarkoitukseen soveltuvalta maa-ainestenottoalueelta.  

 

Rakentamisvaiheen liikennemäärien laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia: 

 

Voimalan osat 

• Voimalakomponentit tuodaan erikoiskuljetuksina. Komponenttikuljetuksia jokaista voima-

laa kohden on noin 12.  

 

Betoni ja teräs voimalan perustuksiin 

• Jokaista voimalaa kohden tarvitaan betonia noin 1200 m3 ja raudoitusterästä 3 kuljetusta 

(oletuksena maanvarainen perustus).  

 

Ajoneuvojen tilavuudet 

• Kuljetusauton (murske, hiekka, maa-aines) hyötytilavuutena on käytetty 20 m3 ja betoni-

auton tilavuutena 8 m3 

 

Henkilöliikenne 

• Henkilöliikenteen osalta liikennemäärien muutosten voidaan olettaa olevan niin pieniä, ettei 

niillä ole kokonaisuuden kannalta merkitystä.   

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 19-2) on esitetty edellisten olettamusten perusteella arvio ra-

kentamisen aikaisista hankealueelle kohdistuvista kuljetuskerroista. 

 
Taulukko 19-2. Varsavaaran hankealueen rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen kuljetusmäärät (kpl). 
 

 
VE1 

(21 voimalaa) 

VE2 

(7 voimalaa) 

Voimalan komponentit 252 84 

Perustukset Betoni 3 150 1 050  

 Teräs 63 21 

Nostoalue Tarvittava murske 2 625 875 

Kunnostettavat tiet Tarvittava murske 1 666 743 

Uudet huoltotiet Tarvittava murske 3 965 1 370 

   

Yhdensuuntainen liikenne yhteensä 11 721 4143 

Lastissa ja tyhjänä yhteensä 23 442 8 286 

 

Yhdensuuntaisia kuljetuksia / arkipäivä 19 7 

Yhteensä kuljetuksia / arkipäivä 38 14 

 

Liikennemäärien muutoksia arvioitiin kuljetusten määrän perusteella. Arviossa oletettiin rakenta-

misajaksi 2 vuotta, jolle ajoittuu yhteensä noin 620 työpäivää, kun töitä tehdään kuutena päivänä 

viikossa. Kuljetusten arvioitu kokonaismäärä kaikissa vaihtoehdoissa jaettiin työpäivien määrällä 
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päivittäisten kuljetusmäärien arvioimiseksi. Liikennevaikutusten suuruutta arvioitiin vertaamalla 

hankkeen aiheuttamaa kokonaisliikennemäärän kasvua saatavilla olevaan tietoon alueen nykyisistä 

liikennemääristä. Raskaiden ajoneuvojen määrää verrattiin kokonaisliikennemäärään, koska ras-

kaiden ajoneuvojen osuu vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen.  

19.4 Nykytila ja kehitys 

19.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealueella ei sijaitse yhdysteiksi luokiteltuja teitä, eikä seutu- tai kantateiksi luokiteltuja teitä. 

Hankealueen kaakkoispuolella kulkee Uvantie (yhdystie 19201). Hankealueen lounaispuolella kul-

kee Puolangantie/Paltamontie (kantatie 78), joka on hankealueen lähiympäristön vilkkainten liiken-

nöity tie. Lähin valtatie on Kajaanintie (valtatie 22), joka sijaitsee noin 12 kilometrin päässä han-

kealueen eteläpuolella. Näiden lisäksi alueella on useita pienempiä teitä, nimettömiä yksityisteitä ja 

metsäautoteitä. Alueen tiestö tienumeroineen on esitetty alla (Kuva 19-1). 

 

 
 
Kuva 19-1. Hankealueen ympäristön tiet tienumeroineen. 
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Tuulivoimapuistoalueelle kohdistuva liikenne on suunniteltu toteutettavaksi Valtatie (Raahen sa-

tama) 8 tai Valtatie 4 (Kemin satama), Kajaanintien (valtatie 22), Puolangantien/Paltamontien 

(kantatie 78) kautta Uvantielle (yhdystie 19205), josta on yhteys hankealueelle. Alueen tiestön 

keskimääräiset vuoden 2021 liikennemäärät on esitetty alla kuvassa Kuva 19-2. 

 

 
 
Kuva 19-2. Hankealueen lähiympäristön liikennemäärät. 

 

Keskimääräiset hankealueen tarkasteltavan reitin vuorokausiliikennemäärät on esitetty seuraa-

vassa taulukossa (Taulukko 19-3).  
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Taulukko 19-3. Hankkeen tarkasteltavan reitin keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) ja raskaan liikenteen 

vuorokausiliikenne (KVLRAS) hankkeen lähialueella vuonna 2021. (Väylävirasto) 

 vt Kajaanintie 22 kt 78 Paltamontie yt 19205 Uvantie 

KVL nykytila 1 616–3 687 3 340 29–197 

KVLRAS nykytila 206–275 131 5–12 

Raskaan liikenteen osuus koko 

vuorokausimäärästä 7,5–12,7 % 3,9 % 6,1–17,2 % 

 

 vt 8 vt 4 

KVL nykytila 5 190–9 190 10 075–14 574 

KVLRAS nykytila 575–807 1 426–1 535 

Raskaan liikenteen osuus koko 

vuorokausimäärästä 8,8–11,1 % 10,5–14,2 % 

 

 

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan rakennus- ja huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn 

jokaiselle voimalapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Vaikka huoltoteiden osalta pyritään käyttä-

mään mahdollisimman pitkälle nykyistä tiestöä, on valtaosa huoltotiestöstä parannettavaa tai uutta 

tiestöä. Vaihtoehdossa VE1 kunnostettavia teitä on 16,7 km ja uusia teitä 13,2 km. Vaihtoehdossa 

VE2 kunnostettavien teitä on 7,4 km ja uusien teiden osuus on 4,6 km.  

 

Lähin rautatieasema sijaitsee Paltamon keskustassa, noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijoittuu noin 25 kilometrin etäisyy-

delle hankealueesta. Hankealuetta lähin lentopaikka on Suomussalmen pienlentokenttä, noin 45 

kilometrin etäisyydelle hankealueesta koilliseen. Vaalan lentokenttä sijaitsee noin 50 kilometrin 

päässä hankealueesta länteen. Hankealue sijoittuu Kajaanin lentoaseman läheisyydestä johtuen 

korkeusrajoitusalueelle, jossa suurin sallittu huipun korkeus merenpinnasta on 644 m 

 

Lähin rautatieasema sijaitsee Paltamon keskustassa, noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijoittuu noin 25 kilometrin etäisyy-

delle hankealueesta lounaaseen. Hankealuetta lähin lentopaikka on Suomussalmen pienlentokenttä, 

noin 45 kilometrin etäisyydelle hankealueesta koilliseen. Vaalan lentokenttä sijaitsee noin 50 kilo-

metrin päässä hankealueesta länteen. Hankealue sijoittuu Kajaanin lentoaseman läheisyydestä joh-

tuen korkeusrajoitusalueelle, jossa suurin sallittu huipun korkeus merenpinnasta on 644 m (Kuva 

19-3). 
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Kuva 19-3. Korkeusrajoitusalueet. 

Kuljetusreitillä sijaitsee kaksi painorajoitettua siltaa. Molemmat sillat sijaitsevat Uvantiellä (19205), 

ensimmäinen on Väljänjoen ylittävä Siirtolan silta ja toinen on Kangasjärven ja Luttulanlähden vä-

lisen puron ylittävä Luttulan silta. Näitä siltoja koskevat seuraavat rajoitukset: suurin sallittu ajo-

neuvon massa 25 t, yhdistelmän suurin sallittu massa 70 t, suurin sallittu 2-akseliselle telille koh-

distuva massa 18 t, suurin 3-akseliselle telille kohdistuva massa 24 t (Väylä 2022). Kuljetuksia 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että erikoiskuljetusten paino ei ylitä näitä rajoja. 

19.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

SVE1 vaihtoehdon nykytilakuvaus sisältyy hankealueen kuvaukseen edellä. Sähkönsiirtovaihtoehto 

SVE2 reitin varrella (Kuva 19-2) sähkönsiirto tulisi ylittämään hankealueella sijaitsevien voimaloille 

johtavien teiden lisäksi myös kolmesti Uvantien (Yhdystie 19205) sekä Puolangantien (Seututie 

888).  
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19.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys liikennemäärien kasvulle määrittyy tien liikenteellisen merkityksen ja 

tien läheisyydessä sijaitsevan maankäytön sekä tien geometrian ja ominaisuuksien perusteella. Li-

säksi herkkyystasoon vaikuttavat nykyisen liikenteen määrä sekä raskaan liikenteen osuus liiken-

teen kokonaismäärästä ja liikenneonnettomuuksien määrä alueella. 

Satamatiet 

Voimalan osia sekä mahdollisesti myös muita rakennusmateriaaleja hankealueelle tuotaisiin Kemin 

tai Raahen satamasta. Satamasta valtatielle johtavat tiet ovat vilkasliikenteisiä tietä, joilla on suuri 

määrä raskasta liikennettä. Tiet ovat kuitenkin tyypillistä satamaan ja teollisuusalueille johtavaa 

tietä, joka kestävää hyvin raskasta liikennettä ja sen herkkyys lisääntyvän liikenteen vaikutuksille 

arvioidaan vähäiseksi. 

Kajaanintie (valtatie 22) 

Valtatie 22 on maakunnallisesti merkittävä tie, ja hankkeen lähialueella hyvin vilkasliikenteinen. 

Kokonaisliikennemäärä ja raskaan liikenteen liikennemäärä valtatiellä 22 hankkeen lähialueella on 

Kainuun ja valtakunnallisia keskiarvoja korkeampia. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee 12,7 % ja 

7,5 % välillä kokonaisliikennemäärästä. Tie on kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan hyvää, valtatieta-

soista tietä (kantavuus 381–221 t). Valtatie 22 kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon 

(SEKV) runkoreitteihin. Suuren raskaan liikennemäärän vuoksi vt 22 herkkyys lisääntyvän liiken-

teen vaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi. 

Puolangantie / Paltamontie (kantatie 78) 

Puolangantie on hankkeen lähialueen vilkasliikenteisiin teihin, sillä liikenteen osuus on selkeästi 

korkeampi alueellisiin keskiarvoihin verrattuna. Raskaan liikenteen osuus Puolangantien liikeneestä 

on kuitenkin vain 3,9 % kokonaisliikennemäärästä. Puolangantie on hyväkuntoinen, routimaton tie, 

jonka leveys on noin 7 m ja kantavuus vaihtelee 420–240 t välillä. Kuljetusreitti käyttää Puolan-

gantietä vain noin 1,5 km matkalta, mutta tien lähettyvillä on häiriintyviä kohteita, kuten kouluja. 

Puolangantien herkkyys lisääntyvän liikenteen vaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi.  

Uvantie (yhdystie 19205) 

Uvantien päällyste vaihtuu asfaltista sorapäällysteeseen mennessä lähemmäksi hankealuetta, tien 

leveys pienenee 5,5 metristä 4,5 metriin. Tien kunto vaihtelee hyvästä tyydyttäväksi ja tien käyttö 

vaatii todennäköisimmin kunnostusta ja liikenteen erikoisjärjestelyjä. (Tien kantavuus 162, tien 

päällysteenä on asfaltti ja sora, tien leveys 4,5–5,5). Tie ei ole paikallisesti erityisen tärkeä tie, 

mutta tien varrella on jonkin verran asutusta. Näistä syistä herkkyys lisääntyvän liikenteen vaiku-

tuksille arvioidaan kohtalaiseksi. 

 

Kokonaisuudessaan kuljetusreiteille asettuvien teiden herkkyys arvioida kohtalaiseksi.  

19.5 Vaikutukset liikenteeseen 

19.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaikutuksia liikenteeseen ei kohdistu, mikäli hanketta ei toteuteta. Liikenteen osalta ei aiheudu 

muutoksia nykytilaan nähden, joten muutoksen suuruus jää merkityksettömäksi. 
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Vaihtoehto VE1 

Tarvittavat kuljetukset jakautuvat melko tasaisesti koko rakentamisajalle. Kuljetusmäärät ovat to-

dennäköisesti suurimmillaan silloin, kun alueen teitä ja asennuskenttiä rakennetaan ja perustuksia 

valetaan. Hankkeen liikennevaikutukset on arvioitu sillä oletuksella, että kaikki rakennusmateriaalit 

tuodaan alueelle sen ulkopuolelta. Rakentamisessa tarvittavat kiviainekset pyritään kuitenkin mah-

dollisuuksien mukaan saamaan hankealueen lähialueelta, jolloin niiden kuljetukset eivät merkittä-

västi lisää raskasta liikennettä hankealueen ulkopuolella. Alueen tiestön parantamisella on myös 

myönteinen vaikutus teiden kuntoon ja liikennöitävyyteen tulevaisuudessa. Liikenteeseen kohdis-

tuvien vaikutusten laajuus riippuu siitä, minkä verran raskaan liikenteen määrä hankkeen myötä 

lisääntyy teiden nykyisiin liikennemääriin verrattuna ja mikä kyseisten teiden välityskyky on.  

 

Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden kunnossapitoon että paikallisten 

maanomistajien tarpeisiin. Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään pitkälti alueen olemassa 

olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden 

leveys on keskimäärin noin kuusi metriä.  

 

Erikoiskuljetuksina alueelle tuotavat raskaimmat tuulivoimalan osat painavat noin 100 tonnia. Kul-

jetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen korkeudet tarkiste-

taan erikoiskuljetusten takia jatkosuunnittelun yhteydessä. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta 

muulle liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusten reitistä ja ajankohdasta. Varsavaaran tuulivoi-

maloiden osat saapuvat joko Kemin tai Raahen sataman kautta. Tällöin kuljetusmatka satamasta 

alueelle on noin 200–250 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnitte-

lussa, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin.  

 

Hankevaihtoehdossa VE1 alueen kuljetusten määrä olisi noin kaksi vuotta kestävän rakennusvai-

heen aikana enintään noin 11 721 kpl ja paluumatkat huomioiden vastaavasti noin 23 442 kpl. 

Tämä tarkoittaisi enintään noin 38 kuljetusta päivässä, kuutena päivänä viikossa, paluumatkat huo-

mioiden. 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 19-4) on esitetty arvio raskaan liikenteen määrän kasvusta 

hankkeen lähialueen teillä, joille suurin osa hankkeen aiheuttamasta liikenteestä rakentamisvai-

heessa todennäköisesti keskittyy. Liikennemäärien kasvun laskemisessa on huomioitu myös ajo-

neuvon tyhjänä ajot.  

 
Taulukko 19-4. Liikennemäärien odotettu kasvu rakentamisvaiheessa vaihtoehdossa VE1. 

VE1  

(21 voimalaa) 
Kajaanintie 22 Puolangantie 78 Uvantie 19205 

KVL nykytila 1 616–3 687 3 340 29–197 

KVL VE1 (+38 kuljetusta) 1 654–3 725 3 378 67–235 

Odotettu kasvu 1,0–2,4 % 1,1 %  19,3–131,0 % 

KVLRAS nykytila 206–275 131 5–12 

KVLRAS VE1 (+38 kuljetusta) 244–313 169 43–50 

Odotettu kasvu  13,8–18,4 %  29,0 %  316,7–760,0 % 

 

VE1 (21 voimalaa) vt 8 vt 4 

KVL nykytila 5 190–9 190 10 075–14 574 

KVL VE1 (+38 kuljetusta) 5 228–9 228 10 113–14 612 

Odotettu kasvu  0,4–0,7 %  0,3–0,4 % 

KVLRAS nykytila 575–807 1 426–1 535 

KVLRAS VE1 (+38 kuljetusta) 613–845 1 464–1 573 

Odotettu kasvu  4,7–6,6 %  2,5–2,7 % 
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Kemin ja Raahen satamaa lähellä tapahtuva hankkeeseen liittyvä liikenne, eli lähinnä erikoiskulje-

tukset, heikentää ajoittain liikenteen sujuvuutta. Hankkeen aiheuttama liikenteen lisäys, eli erikois-

kuljetusten määrä on näillä satamateillä suhteellisen vähäistä. Vaikutuksen suuruus satamateille 

arvioidaan siten pieniksi kielteisiksi. Puolangantien osalta vaikutusten suuruus jää myös pie-

niksi kielteisiksi, sillä tietä käytetään vain noin 1,5 kilometrin matkalta siirryttäessä Kajaanintieltä 

Uvantielle. Suurimmat vaikutukset kohdistuisivat Uvantielle, jonka liikenne kasvaisi suhteessa eni-

ten sen nykyisen liikennemäärän ollessa vähäinen, varsinkin raskaan liikenteen kohdalla. Uvantien 

kohdalla vaikutukset arvioidaan suuriksi kielteisiksi rakentamis- ja purkuvaiheen aikana. Vaiku-

tuksia aiheutuu niin liikenteen sujuvuuteen kuin liikenneturvallisuuteen. Uvantiehen kohdistuu toi-

saalta myös positiivisia vaikutuksia, kun tien kuntoa parannetaan kuljetuksia varten, jolloin pitkä-

aikaisten muutosten suuruus olisi keskisuuri positiivinen. 

 

Toimintavaiheen liikennevaikutuksia, eli käytännössä vähäisen tuulivoimapuistoalueelle kohdistuvia 

henkilöliikenteen vaikutuksia pidetään merkityksettöminä. 

 

Hankkeella ei katsota olevan vaikutuksia raide- tai lentoliikenteeseen. 

 

Kokonaisuutena Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeen vaikutusten suuruus liikenteeseen arvioi-

daan olevan vaihtoehdossa VE1 keskisuuriksi kielteisiksi.  

Vaihtoehto VE2 

Hankevaihtoehdossa VE2 alueen kuljetusten määrä olisi noin kaksi vuotta kestävän rakennusvai-

heen aikana enintään noin 4 143 kpl ja paluumatkat huomioiden vastaavasti noin 8 286 kpl. Tämä 

tarkoittaisi enintään noin 14 kuljetusta päivässä, kuutena päivänä viikossa, paluumatkat huomioi-

den. 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 19-5) on esitetty arvio raskaan liikenteen määrän kasvusta 

hankkeen lähialueen teillä, joille suurin osa hankkeen aiheuttamasta liikenteestä rakentamisvai-

heessa todennäköisesti keskittyy. Liikennemäärien kasvun laskemisessa on huomioitu myös paluu-

matkat. Arviot liikennemäärien lisäyksistä on tehty kappaleessa esitettyjen lähtöoletusten perus-

teella ja ne ovat suuntaa antavia.  

 

 
Taulukko 19-5. Liikennemäärien odotettu kasvu rakentamisvaiheessa vaihtoehdossa VE2. 

VE2 (7 voimalaa) Kajaanintie 22 Paltamontie 78 Uvantie 19205 

KVL nykytila 1 616–3 687 3 340 29–197 

KVL VE1 (+14 kuljetusta) 1 630–3 701 3 354 43–211 

Odotettu kasvu 0,4–0,9 % 0,4 % 7,1–48,3 % 

KVLRAS nykytila 206–275 131 5–12 

KVLRAS VE1 (+14 kuljetusta) 220–289 145 19–26 

Odotettu kasvu 5,1–6,8 % 10,7 % 116,7–280,0 % 

 

VE2 (7 voimalaa) vt 8 vt 4 

KVL nykytila 5 190–9 190 10 075–14 574 

KVL VE1 (+14 kuljetusta) 5 204–9 204 10 089–14 588 

Odotettu kasvu 0,2–0,3 % 0,1–0,1 % 

KVLRAS nykytila 575–807 1 426–1 535 

KVLRAS VE1 (+14 kuljetusta) 589–821 1 440–1 549 

Odotettu kasvu 1,7–2,4 % 0,9–1,0 % 
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Kemin ja Raahen satamaa lähellä tapahtuva hankkeeseen liittyvä liikenne, eli lähinnä erikoiskulje-

tukset, heikentää ajoittain liikenteen sujuvuutta. Hankkeen aiheuttama liikenteen lisäys, eli erikois-

kuljetusten määrä on näillä satamateillä suhteellisen vähäistä. Vaikutuksen suuruus satamateille 

arvioidaan siten pieniksi kielteisiksi. Puolangantien osalta vaikutusten suuruus jää myös pie-

niksi kielteisiksi, sillä tietä käytetään vain noin 1,5 kilometrin matkalta siirryttäessä Kajaanintieltä 

Uvantielle. Suurimmat vaikutukset kohdistuisivat Uvantielle, jonka liikenne kasvaisi suhteessa eni-

ten sen nykyisen liikennemäärän ollessa vähäinen, varsinkin raskaan liikenteen kohdalla. Uvantien 

kohdalla vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi rakentamisvaiheen aikana. Kuten vaih-

toehdon VE1 kohdalla, myös vaihtoehdossa VE2 vaikutuksia aiheutuu niin liikenteen sujuvuuteen 

kuin liikenneturvallisuuteeen. Uvantiehen kohdistuu toisaalta myös positiivisia vaikutuksia, kun tien 

kuntoa parannetaan kuljetuksia varten, jolloin pitkäaikaisten muutosten suuruus olisi keskisuuri 

positiivinen. 

 

Toimintavaiheen liikennevaikutuksia, eli käytännössä vähäisen tuulivoimapuistoalueelle kohdistuvia 

henkilöliikenteen vaikutuksia pidetään merkityksettöminä. 

 

Hankkeella ei katsota olevan vaikutuksia raide- tai lentoliikenteeseen. 

 

Kokonaisuutena Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeen vaikutusten suuruus liikenteeseen arvioi-

daan olevan vaihtoehdossa VE2 pieni kielteinen. 

19.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

 

Rakentaminen tapahtuu muiden tuulivoimapuiston rakenteiden rakentamisen yhteydessä, joten 

SVE1 vaihtoehdosta ei muodostu erillisiä vaikutuksia liikenteeseen.  

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Suurin osa sähkönsiirtoreitin vaikutuksista ajoittuu voimajohtolinjan rakentamisvaiheeseen. Raken-

nettaessa uutta voimajohtolinjaa, tulee alueelle tehdä ensin tarvittavat metsän raivaus- sekä tie-

verkoston parannustyöt. Tarvittaessa alueelle voidaan rakentaa uusiakin teitä. Liikenteen määrä 

kasvaa erityisesti voimajohtopylväiden rakennusaikana, jolloin voimajohtoalueella tarvitaan erilai-

sia työkoneita perustusten rakentamiseen ja pylväiden nostamiseen. Vedettäessä voimajohtoa 

maanteiden ylitse saatetaan liikenne hetkellisesti pysäyttää.  

 

Tuulivoimaloiden käyttövaiheessa sähkönsiirron vaikutukset liikenteeseen ovat pieniä. Tällöin vai-

kutuksia syntyy vain voimajohdon huoltotoimenpiteistä sekä johtoaukean ja johtoalueen raivauk-

sesta. Huoltotoimenpiteet voivat tarvita raskaiden työkoneiden käyntiä alueella, jolloin pyritään en-

sisijaisesti käyttämään jo olemassa olevia kulkuyhteyksiä maanomistajan luvalla. Voimajohdon käy-

tön aikaiset vaikutukset liikenteeseen ovat ajoittaisia ja paikallisia huolto- tai korjaustoimenpiteistä 

johtuvia. 

 

Käytöstä poistamisen vaikutukset ovat verrattavissa voimajohdon rakentamiseen aiheuttamiin vai-

kutuksiin. Pylväiden purkutyöt ja voimajohtojen poistaminen voivat aiheuttaa katkoksia liikenteelle 

ylitettäessä teitä. Purettavien komponenttien kerääminen ja niiden lajittelu sekä toimittaminen kier-

rätykseen aiheuttaa liikennettä. Vaikutukset liikenteeseen ovat tilapäisiä ja hajautuvat laajalle alu-

eelle.    
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Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset sähkönsiirron osalta ovat selkeimmin nähtävissä Uvantiellä 

(Yhdystie 19205), jonka kautta liikenne sähkönsiirtolinjan luokse pienempien metsäteiden lisäksi 

tapahtuu.  

 

Vaikutusten suuruus liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 ar-

vioidaan pieneksi kielteiseksi. 

19.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Liikennevaikutusten merkittävyyttä on arvioitu vertaamalla hankkeen aiheuttamaa kokonaisliiken-

nemäärän lisäystä nykyisiin liikennemääriin sekä raskaan liikenteen osuutta liikenteen kokonais-

määrästä ja sen muutosta. Vaikutuskohteen herkkyys määriteltiin kokonaisuudessaan kohta-

laiseksi. Kokonaisuudessaan Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset liikenteeseen ovat 

hankevaihtoehdossa VE1 merkittävyydellään kohtalaisia kielteisiä ja VE2 vähäisiä kielteisiä. 

Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset vaihtoehdossa VE0 ovat merkityksettömät alueen 

nykytilanteeseen nähden.  

 

Sähkönsiirron osalta Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset hankevaihtoehdossa SVE1 

ovat merkityksettömät, sillä sähkönsiirron vaikutuksilla ei ole merkitystä liikenteen nykytilaan. 

Hankevaihtoehdon SVE2 osalta vaikutukset liikenteeseen sähkösiirron osalta ovat vähäisiä kiel-

teisiä. 

 
Taulukko 19-6. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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19.6 Liikenneturvallisuus ja liikennehäiriöt 

Tuulivoimaloiden osat joudutaan tuomaan hankealueelle erikoiskuljetuksina. Erikoispitkät ja raskaat 

kuljetukset vaativat erikoiskuljetusluvan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Erikoiskuljetukset aiheutta-

vat kulkiessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen haitan liikenteelle. Pitkien 

kuljetusten takia voidaan joutua esimerkiksi liittymien liikennettä rajoittamaan kuljetuksen käänty-

essä liittymässä tai liikennemerkkejä, liikennevaloja tai portaaleja poistamaan väliaikaisesti. Pitkien 

100 metrin lapojen kuljettamisessa haasteellisinta on teiden liittymät, joissa pitkä kuljetus leikkaa 

sisäkaarteen puolelle. Teiden liittymissä jouduttaneen poistamaan puustoa kolmiomaiselta alueelta, 

jonka sivun pituus on suuruusluokkaa 70 metriä. Alueilla on myös valaisin-, sähkö- ja puhelinpyl-

väitä sekä liikennemerkkejä. Kuljetusesteistä raivattavan alueen laajuuteen vaikuttaa, kuljete-

Muutoksen suuruus 
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taanko roottorin lavat kokonaisina vai kahdessa osassa ja millaista kuljetuskalustoa käytetään. Ny-

kyaikaisilla kuljetusalustoilla voidaan esim. lavan kärkeä ja koko kuljetettavaa lapaa nostaa tarvit-

taessa ylöspäin ja liikuttaa takaosaa erikseen sivusuunnassa ja kiertää näin mahdollisia kuljetuses-

teitä sekä välttää puuston ja muiden kiinteiden esineiden poistamistarvetta. Yleisesti ottaen voidaan 

sanoa, että erikoiskuljetukset eivät kuitenkaan ole liikenneturvallisuuden kannalta suuri riski, sillä 

ne ovat hyvin säädeltyjä ja valvottuja. Erikoiskuljetukset heikentävät liikenteen sujuvuutta usein 

siellä, missä liikennemäärät ovat suurimpia eli tässä tapauksessa kuljetusreittiin kuuluvilla valta- ja 

kantateillä.  

 

Tuulivoimapuistoista voi niiden toiminnan aikana aiheutua liikenneturvallisuusriskejä mm. voima-

loista irtoavan jään sinkoutumisesta tielle sekä ääritapauksessa voimalan kaatumisesta. Voimaloi-

den kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota olevan turvalli-

suusriski. Tuulivoimaloista irtoavien ja putoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty 

huomiota, mutta koska tämänkaltainen rikkoutumistapaus on erittäin epätodennäköinen, on siitä 

aiheutuva riski hyvin pieni. Todennäköisin lapojen rikkoutuminen tapahtuu myrskytuulessa, jolloin 

alueella ei juuri oleskella. Riskiä pienentää myös se, että voimalat pysäytetään myrskytuulessa. 

Rikkoutumisvaarasta johtuvina varotoimenpiteinä on kuitenkin säädetty suojaetäisyydet muun mu-

assa maantielain mukaisiin teihin (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012). 

 

Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen synnyttää voimaloiden suurten osien osalta erikoiskulje-

tuksia ja mahdollisesti myös muuta raskasta liikennettä, mikäli myös perustukset puretaan. Vaiku-

tukset liikenneturvallisuuteen ovat vähäisemmät, mutta samankaltaiset kuin rakentamisvaiheessa-

kin.  

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat suurimmat tuulivoimapuiston rakenta-

misen aikana ja painottuvat silloin tiettyihin rakentamisvaiheisiin, jotka ovat suhteellisen lyhytkes-

toisia, joten vaikutukset liikenneturvallisuuteen arvioidaan lievästi haitallisiksi. 

19.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisvaiheen aiheuttaman liikenteen vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla liikenne mah-

dollisuuksien mukaan sellaisiin aikoihin, jolloin siitä koituu vähiten haittaa. Asukkaita haittaava ras-

kas liikenne pyritään ajoittamaan klo 7–21 välille, ja muuta liikennettä häiritsevät erikoiskuljetukset 

pyritään hoitamaan öisin ja muina aikoina, jolloin liikennettä on mahdollisimman vähän. Erityisen 

tärkeää on välttää erikoiskuljetusten ajamista taajamien sisääntuloväylillä ruuhka-aikaan. Hank-

keen kielteiset liikennevaikutukset vähenevät huomattavasti tuulivoimahankkeen käytön aikana, 

jolloin nykyisen hankealueelle johtavan tiestön parantamistoimet hyödyttävät myös muita tienkäyt-

täjiä. 

19.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnissa käytetyt liikennemäärät perustuvat arvioihin hankkeen tuulivoimaloiden määrästä, nii-

den perustuksiin tarvittavista materiaaleista sekä perustuksien, nostoalustojen ja alueen parannet-

tavan tiestön sekä alueelle rakennettavan uuden tiestön pituudesta. Rakentamisen aikaiset todelli-

set liikennemäärät saattavat vaihdella ja poiketa arvioidusta, koska ne ovat riippuvaisia myös mui-

den osapuolien, kuten kuljetusyrittäjien ja urakoitsijoiden aikatauluista ja kalustosta. Tästä syystä 

vaikutukset liikenteeseen voivat olla arvioitua pienempiä tai suurempia. Arviointi on tehty oletuk-

sella, että kaikki kuljetukset tulevat hankealueelle alueen ulkopuolelta. Todennäköistä kuitenkin on, 

että käytännössä esimerkiksi suurin osa rakentamisvaiheen kaivuumassoista hyödynnetään alueen 

sisällä maanrakennustöissä ja maisemoinneissa, mikä vähentää raskaan liikenteen määrää alueen 

ulkopuolella. 
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20. ILMANLAATU 

20.1 Arvioinnin päätulokset 

 

20.2 Vaikutusmekanismi 

Ilmanlaatua heikentävät päästöt ovat hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka ovat peräisin 

luonnosta tai ihmisen toiminnasta. Suomessa, kuten muissakin kehittyneissä maissa suurimpia il-

manlaatua heikentäviä päästöjä ovat tieliikenne, energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset, puun 

pienpoltto, työkoneet sekä satamissa ja rannikoiden läheisyydessä olevat laivat. Paikalliseen ilman-

laatuun vaikuttavat monet tekijät kuten vuodenaika, sääolot, maastonmuodot, päästökorkeudet 

sekä päästömäärät. Lisäksi osa päästöistä kulkeutuu muualta Euroopasta kaukokulkeumana. (THL 

2020) 

 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset ilmanlaatua heikentävät suorat ja epäsuorat vaikutukset 

muodostuvat tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien valmistuksesta sekä kuljetuksista han-

kealueelle ja hankealueella rakentamisaikana, rakentamisen aikaisista koneiden ja laitteiden käy-

töstä, toiminta- ja huoltovaiheen toimenpiteistä sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistosta. Lisäksi 

tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuu ilmaan pölyämistä esimerkiksi maa-ainesten käsittelyn 

yhteydessä, joka voi lyhytaikaisesti ja paikallisesti heikentää ilmanlaatua.  Tuulivoima ei toiminta-

vaiheessaan synnytä ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ilmaan. Hankkeen myönteiset vaikutukset 

aiheutuvat tuulivoiman korvatessa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, sillä tuulivoima ei syn-

nytä kasvihuonekaasu- tai hiilidioksidipäästöjä ilmaan.  

20.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimatuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä muut ilmapäästöt (mm. rikkidioksidi, typen ok-

sidit) ovat vähäisiä esimerkiksi fossiilisia polttoaineita polttamalla tuotettuun energiaan verrattuna. 

Käytännössä tuulivoimala tuottaa päästötöntä energiaa. Liikenteen sähköistyessä voidaan tuulivoi-

malla tuotetulla sähköllä korvata fossiilisia polttoaineita myös liikenteessä, mikä vähentää liikenteen 

päästöjä, kuten pienhiukkasten määrää ilmassa. Siten tuulivoimalla on myönteisiä vaikutuksia il-

manlaatuun. 

 

Vaikutuksia ilmanlaatuun arvioitaessa huomioitiin tuulivoimapuiston vaikutukset rakentamisesta 

purkuun sisältäen hankealueella ja sen lähiympäristössä tapahtuva liikenteen muutos. Tuulivoima-

puiston rakentamis- ja purkamisvaiheen sekä huoltotöiden aikana syntyy päästöjä ilmaan ajoneu-

voista ja työkoneista. Kun tuulivoiman rakentamisesta aiheutuvia liikenteen päästöjä arviointiin, 

Arvioinnin päätulokset 

Hankkeen ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hankkeen rakentamis- ja purku-

vaiheen liikenteestä ja sen synnyttämistä päästöistä sekä pölyämisestä. Hankkeessa syntyvien 

ilmanlaatuvaikutusten merkittävyyden arvioitiin olevan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta 

vähäisiksi myönteisiksi.  

 

Molempien sähkönsiirron vaihtoehtojen SVE1 ja SVE2 ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten 

arvioitiin olevan merkityksettömiä. 
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tehtiin laskelma liikenteen päästöistä hyödyntämällä LIPASTO-tietokantaa. Hankkeen liikennepääs-

töt suhteutettiin vuoden 2020 Puolangan ja Ristijärven kunnan liikennepäästöihin, jotka on laskettu 

LIISA-laskentajärjestelmän avulla. Käytetyt tiedot ovat saatavilla LIPASTO-tietokannasta.   

 

Sähkönsiirron vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat vaihtoehdosta riippuen maakaapeleiden tai 

voimajohdon rakentamisesta ja siihen liittyvästä liikenteestä sekä työkoneiden käytöstä. Maakaa-

pelilinjojen kohdalla vaikutuksia voi mahdollisesti muodostua myös kaapeleiden poistamiseen liit-

tyvästä liikenteestä. Hankkeen toiminta-aikana sähkönsiirron osalta ei synny merkittäviä ilmanlaa-

tua heikentäviä päästöjä.  Sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan sanallisena arviona, sillä arvioita 

sähkönsiirron liikenteen määristä tai työkoneiden toiminta-ajasta ei ole saatavilla.  

20.4 Nykytila ja kehitys 

20.4.1 Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin nykytila 

Kainuun ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti Kajaanissa sekä myös maakunnan suurimmilla te-

ollisuuslaitoksilla ja voimalaitoksilla. Viimeisimmän ilmanlaaturaportin mukaan vuonna 2018 Kajaa-

nin ilmanlaatu oli pääasiassa hyvää (43 %) tai tyydyttävää (42 %). (Ilmatieteen laitos 2019) Kai-

nuussa ilmapäästöt ovat pääasiassa peräisin energiantuotannosta ja liikenteestä sekä vähäisem-

mältä osin teollisuudesta. Alueen suurimmat yksittäiset päästölähteet sijaitsevat Sotkamossa ja 

Kajaanissa. Pääasiassa kuntien alueilla suurimmat päästölähteet ovat paikallisia. (Kainuun ELY-kes-

kus 2017) Hankealueen lähiympäristössä ei nykytilassa ole voimakkaasti ilmanlaatua heikentäviä 

toimijoita tai toimintoja. Paikallisesti vähäisiä ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä voivat olla muun 

muassa liikenne ja haja-asutuksen tulisijojen käyttö.  

20.4.2 Vaikutuskohteen herkkyys 

Ilmanlaadun osalta hankealue ja sähkönsiirron reitti ovat vähäisissä määrin herkkiä muutoksille, 

sillä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä ilmanlaatuun vaikuttavia toi-

mintoja. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita, kuten asutusta, 

kouluja, päiväkoteja tai hoitolaitoksia. Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

20.5 Vaikutukset ilmanlaatuun 

20.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Hankkeen rakentamisvaiheen aikaiset päästöt aiheutuvat pääosin hetkellisesti lisääntyneestä lii-

kenteestä ja työkoneiden käytöstä. Liikenteen päästöjen arvioinnissa huomioitiin kuljetuskertojen 

määrä lastissa sekä tyhjänä ja kalustona on käytetty Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n LI-

PASTO-tietokannan EuroIV-luokan täysperävaunuyhdistelmää. Arvioinnissa käytetyn täysperävau-

nuyhdistelmän kokonaismassaksi arvioitiin noin 60 tonnia ja kantavuudeksi noin 40 tonnia vuoden 

2015 päästötasolla (VTT 2017). Arvot ovat suhteutettuna eri matkojen pituuksiin. Arviot päästö-

jen lisääntymisestä hankkeen aikana on esitetty alla olevassa taulukossa (  
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Taulukko 20-1). Käytännössä osa matkoista tapahtuu betoniautoilla, erikoiskuljetuksina ja maan-

siirtokuorma-autoilla yhdistelmien sijan.  
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Taulukko 20-1. Arvio vaihtoehtojen VE1 ja VE2 tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvasta liikenteen päästöistä 

(tonnia).  

liikenteen päästöt    

VE1 10 km 25 km 100 km 

CO2 (hiilidioksidi) (t) 230 580 2 330 

NOx (typen oksidit) (t) 1,3 3,3 13 

PM (pienhiukkaset) (t) 0,01 0,03 0,1 

HC (hiilivedyt) (t) 0,02 0,06 0,2 

CO (hiilimonoksidi) (t) 0,1 0,3 1,0 

VE2 10 km 25 km 100 km 

CO2 (hiilidioksidi) (t) 82 210 820 

NOx (typen oksidit) (t) 0,5 1,2 4,6 

PM (pienhiukkaset) (t) 0,004 0,01 0,04 

HC (hiilivedyt) (t) 0,008 0,02 0,08 

CO (hiilimonoksidi) (t) 0,04 0,09 0,4 

 

Päästövaikutuksia arvioitaessa hankkeen liikenteen päästöt suhteutettiin alueellisesti kuntakohtai-

siin tieliikenteen päästöihin. Vuonna 2020 Paltamon tieliikenteen CO2-päästöt olivat arvioltaan noin 

19 800 tonnia, typen oksidit (NOx) 40 t, pienhiukkaset (PM) 1 t, hiilivedyt (HC) 3 t ja hiilimonoksidi 

(CO) 40 t. (VTT 2021) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 20-2) on esitetty hankkeen vaihtoehtojen 

liikenteen prosentuaalinen osuus Paltamon tieliikenteen päästöistä.  Arvot kuvaavat tilannetta, 

jossa Paltamon kunnan puolella suoritettaisiin 100 km pituinen matka. Todellisuudessa hankealu-

eella ja sen läheisyydessä matkojen pituudet ovat todennäköisimmin lyhyempiä.  Laskelmassa käy-

tettiin 100 km pituisten matkojen päästöarvoja yllä olevasta taulukosta (  
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Taulukko 20-1).  

 
Taulukko 20-2. Hankkeen liikenteen arvioidut päästöt suhteutettuna Paltamon liikenteen päästöihin. 

liikenteen päästöt   

Paltamo VE1 VE2 

CO2 (t) 11 % 4 % 

NOx (t) 33 % 12 % 

PM (t) 13 % 5 % 

HC (t) 7 % 3 % 

CO (t) 3 % 1 % 

 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 tuulivoimapuistoa ei toteuteta ja hankealueen ilmanlaatu pysyy entisellään. 

Tuulivoimapuiston tuottama sähkö joudutaan tuottamaan muualla, joitain muita sähkötuotantome-

netelmiä käyttäen. Tällöin sähkötuotannon vaikutukset ilmanlaatuun riippuvat tuotantomuodon va-

linnasta, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa voi vaikuttaa ilmanlaa-

tuun heikentävästi sen tuotantoalueella. Vaihtoehdon VE0 osalta tuulivoimahankealueella rakenta-

misesta aiheutuva paikallinen ja lyhytkestoinen pölyäminen sekä liikenteen aiheuttamat päästöt 

jäävät toteutumatta. VE0 vaihtoehdon toteutumisella ei aiheudu muutosta nykytilaan.  

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdon VE1 rakennusvaiheen arvioidaan olevan kestoltaan lyhyt, noin kaksi vuotta. Kun ra-

kennusaikaiset päästöt suhteutetaan Paltamon kunnan liikenteen päästöihin, voidaan todeta, että 

hankkeen liikenteen aiheuttamat päästövaikutukset ovat vähäisiä kielteisiä. Rakentamisesta ai-

heutuvat pölypäästöt ovat lyhytaikaisia ja päästöjä esiintyy lähinnä päästölähteiden, eli teiden lä-

heisyydessä eikä niillä katsota olevan vaikutusta kuntien ilmanlaatuun. 

 

Vaihtoehdon VE1 toteutuessa sen toimintavaihe ei aiheuta ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ilmaan. 

Hanke voi toteutuessaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, jolloin vaihtoehdon VE1 

voidaan tuovan vähäisiä myönteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun.  

 

Hankkeen päättämiseen liittyvän liikenteen määrän voidaan olettaa olevan pienempi kuin rakenta-

misvaiheen liikennemäärän. On huomioitavaa, että tuulivoimalan purkamisvaiheessa työkoneiden 

polttoainepäästöt ovat todennäköisesti pienempiä, sillä alueelta poistettavat massat ovat rakennus-

vaihetta merkittävästi pienempiä, kun esim. kunnostettavat tiet jätetään todennäköisesti ennalleen 

hankkeen päätyttyä. Lisäksi voidaan olettaa, että tulevaisuudessa liikenne sähköistyy ja siirtyy fos-

siilista polttoaineista kohti biopolttoaineita, jolloin liikenteen päästöjen voidaan arvioida vähenty-

vän. 

Vaihtoehto VE2 

Vaihtoehdon VE2 osalta laajalle alueelle leviävien päästöjen vaikutusten arvioidaan olevan vähäi-

siä kielteisiä rakennusvaiheen aikana. Rakentamisesta aiheutuvat pölypäästöt ovat lyhytaikaisia 

ja päästöjä esiintyy lähinnä päästölähteiden, eli teiden läheisyydessä eikä niillä katsota olevan vai-

kutusta kuntien ilmanlaatuun. 

 

Vaihtoehdon VE2 toteutuessa hanke ei toimintavaiheessa aiheuta ilmanlaatua heikentäviä päästöjä 

ilmaan. Hanke voi toteutuessaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, jolloin vaihto-

ehdon VE2 voidaan katsota tuovan vähäisiä myönteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun. 
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Toiminnan päättämisen vaikutusten arvioidaan olevan samankaltaisia kuin vaihtoehdossa VE1 

mutta vähäisempiä. 

20.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 osalta vaikutuksia muodostuu hankkeen sisäisen sähkönsiirron 

sekä sähköaseman rakentamisen seurauksena. Maakaapelin laskemisesta syntyy hiilidioksidipääs-

töjä ilmaan, sillä tämä suoritetaan pääosin polttomoottorikäyttöisten työkoneiden avulla. Työkonei-

den aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin merkityksettömiä, sillä hankkeen rakentaminen 

on lyhytaikaista ja maakaapeleiden sijoittaminen suoritetaan muun rakentamisen ohella. Ilmanlaa-

tua heikentävää pölyämistä esiintyy lyhytaikaisesti ja paikallisesti. Ilmanlaadun osalta sähkönsiirron 

vaihtoehdon SVE1 vaikutukset voidaan arvioida merkityksettömiksi. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Suoria päästöjä syntyy sähkönsiirtolinjan rakentamisen aikaisista päästöistä, joita syntyy pääsään-

töisesti rakentamiseen liittyvästä liikenteestä ja työkoneiden sekä laitteiden käytöstä. Sähkönsiir-

tolinjan rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia, sillä rakentamisaika lisää 

paikallisesti liikennöintiä hetkellisesti ja vähäisissä määrin.  

 

Toimintavaiheessa voimajohtolinja ei synnytä ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. Voimajohtolinjan 

rakentamiseen liittyvän liikenteen päästöt arvioidaan olevan Paltamon liikenteeseen suhteutettuna 

merkityksetöntä eikä niitä ole tarpeen arvioida laskennallisesti. Voimajohtolinjan voidaan olettaa 

jäävän paikoilleen ja palvelevan kasvavaa energiantarvetta tulevaisuudessa, jolloin voimajohtoja ei 

pureta tuulivoimapuiston toiminnan loputtua eikä siihen liittyviä päästöjä toteudu.  

 

Sähkönsiirtolinjasta syntyviä suoria, mutta ei paikallisia, päästöjä muodostuu sähkönsiirron osien 

valmistuksesta. Fingridin raportin mukaan vuonna 2020 käyttöön otettujen noin 10 voimajohtoki-

lometrin materiaalihankinnoista aiheutuisi päästöjä noin 3 200 CO2-ekvivalenttitonnia, sisältäen 

pylväiden, johtimien ja perustusten päästöt. (Fingrid 2021a; Fingrid 2021b) Tällöin päästöt yhtä 

voimajohtokilometriä kohden ovat siis olleet 320 t CO2-ekv. SVE2 vaihtoehdon sähkönsiirtoreitin 

pituudeksi on suunniteltu noin 10 km voimajohtoreittiä. Tällöin materiaalihankintojen päästöt olisi-

vat yhteensä 3 200 t CO2-ekv. Vaikutukset ilmanlaatuun voivat kohdistua valmistusalueesta riip-

puen hyvinkin kauas sähkönsiirtolinjasta. Tästä syystä voimajohtolinjan osien valmistuksesta ei 

arvioida kohdistuvan alueellisesti merkittäviä vaikutusta. 

 

Sähkönsiirtolinjasta epäsuorasti syntyviä päästöjä muodostuu sähkönsiirrossa syntyvistä energia-

häviöistä, joiden arvioidaan olevan sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE2 merkityksettömiä (Fingrid 

2021a). 

 

Kokonaisuudessaan SVE2 vaihtoehdon vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan olevan merkitykset-

tömiä. Voimajohtoreitin rakentaminen uusiutuvan energialähteen yhteyteen tukee kansallisia ja 

alueellisia ilmastotavoitteita ja edistää Suomen energiaomavaraisuutta vastaamalla kasvavaan 

energiantarpeeseen. 

20.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdon VE1 toteuttaminen aiheuttaa enemmän ilmanlaatua heikentäviä liikennepäästöjä kuin 

vaihtoehto VE2, jossa päästöt ovat tätä pienimmät. Kuitenkin molempien vaihtoehtojen kohdalla 

liikenteen päästöjen määrät ovat kuntatasolla vähäisiä. Pölypäästöjen voidaan katsoa mukailevan 
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merkittävyyden osalta vaihtoehtojen voimalamäärää eli vaihtoehto VE1 tuottaisi enemmän pöly-

päästöjä ja VE2 vähemmän. Pölypäästöjen ei katsota aiheuttavan ilmanlaadun heikkenemistä Pal-

tamon kunnassa, sillä pölypäästöt ovat lyhytaikaisia ja esiintyvät päästölähteen välittömässä lähei-

syydessä heikentämättä ilmanlaatua laajemmalta alueelta.  

 

Vaihtoehdon VE1 katsotaan kokonaisuudessaan aiheuttavan tarkasteltavista vaihtoehdoista enem-

män kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä, kun arvioidaan hankkeen korvaavan fossiilisten polt-

toaineiden käyttöä energiantuotannossa. Vaihtoehdon VE2 vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 

ovat vaihtoehtoa VE1 vähäisemmät. Molemmissa vaihtoehdoissa kasvihuonekaasujen vähenemistä 

voidaan pitää vähäisenä alueellisella tasolla. Molempien vaihtoehtojen VE1 ja VE2 kohdalla vaiku-

tusten katsotaan olevan edellä mainitun perusteella vähäisiä myönteisiä. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehtojen SVE1 ja SVE2 ei arvioida synnyttävän alueella merkittävää liikennettä 

voimajohtolinjan rakentamiseen liittyen. Voimajohdon toiminta-aikana ei muodostu ilmanlaatua 

heikentäviä päästöjä. Lisäksi voimajohtolinjaa ei arvioida purettavan tuulivoimahankkeen toiminnan 

loputtua. Voimajohtolinjan purkamisvaiheen vaikutukset arvioidaan kuitenkin olevan yhtäläisiä ra-

kentamisvaiheen vaikutusten kanssa. Molempien sähkönsiirron vaihtoehtojen SVE1 ja SVE2 ilman-

laatuun kohdistuvien vaikutusten olevan merkityksettömiksi.  
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Taulukko 20-3. Ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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20.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Alueella käytettävien työkoneiden sekä maa-ainesten kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen 

polttoainepäästöt ovat hankkeen merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Vähäpäästöi-

sen tekniikan hyödyntäminen, kuten työkoneiden sähköistäminen, biopolttoaineiden hyödyntämi-

nen kuljetuksissa ja työmaa-ajossa, sekä tehokas kuljetuslogistiikka vähentää toiminnasta aiheu-

tuvia vaikutuksia ilmanlaatuun. Kuljetuslogistiikkaa voidaan tehostaa reittivalinnoilla sekä ajamalla 

mahdollisimman täysiä lasteja. Rakentamisesta aiheutuvaa pölyämistä voidaan vähentää kiinnittä-

mällä huomiota pölyntorjuntaan. Pölyä voidaan torjua muun muassa kastelulla sekä noudattamalla 

ajonopeuksia alueella. 

20.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät todellisen pölyämisen määrän arviointiin. Liikenteen laskel-

mat perustuvat täysperävaunuyhdistelmän päästötasoon, näin ollen betoniautojen ja erikoiskulje-

tuksessa käytettävän kaluston päästötaso voi poiketa laskelmissa käytetyn kaluston päästötasosta. 

Lisäksi rakentamisen aikaisesta työkoneiden ja laitteiden käynnissä pidosta ei ole esitetty arvioita, 

joiden perusteella voisi laskea niistä aiheutuvia päästöjä. 

 

 

 

 

 

 

Muutoksen suuruus 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

247/350 

21. ILMASTO  

21.1 Arvioinnin päätulokset 

 

21.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoiman yksi tärkeimmistä ympäristövaikutuksista on energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiuk-

kaspäästöjen vähentäminen. Tuulivoiman tuotannon normaalitilanteessa ei muodostu päästöjä, 

jotka voisivat saastuttaa ilmaa, vettä tai maaperää. Tuulivoimatuotannon avulla voidaan saavuttaa 

energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä korvaten fossiilisilla polttoaineilla tuotettua 

energiaa.  

 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset suorat ja epäsuorat ilmastovaikutukset muodostuvat tuu-

livoimaloiden raaka-aineiden ja osien valmistuksesta, tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien 

kuljetuksista hankealueelle ja hankealueella, rakentamisaikana työkoneiden ja laitteiden käytöstä 

sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistosta. Hankealueen tiestön ja voimaloiden rakennuskenttien rai-

vaamisesta syntyy vaikutuksia hiilinielun ja hiilivaraston poistuman myötä. Myönteisiä ilmastovai-

kutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuo-

tettua sähköä sekä jatkossa vastaamalla jatkuvasti kasvavaan energiankulutuksen kasvuun yhteis-

kunnassa päästöttömällä sähköntuotannolla. Lisäksi tuulivoiman lisääminen edistää Suomen ener-

giaomavaraisuutta sekä tukee kansallisia, alueellisia ja paikallisia ilmastotavoitteita. 

21.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia ilmastoon arvioitaessa laskettiin kuinka paljon tuulivoimapuisto toteutuessaan vähen-

tää energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä. Laskennassa hyödynnettiin tuulivoiman kapasiteettiker-

rointa, hankkeen tuulivoimaloiden tehoa sekä niiden päästöjä vähentävää vaikutusta.  

 

Hankkeessa arvioitiin vaikutukset metsän hiilinieluun ja -varastoon laskemalla hankkeessa poistu-

van puuston ja sen hiilensitomispotentiaalin määrä. Arvioinnissa hyödynnettiin Corine Land Cover 

2018 maanpeiteluokkia sekä alueellisia metsävaratietoja.  

 

Purkamisvaiheessa voimala puretaan ja materiaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn 

ja kierrätykseen. Perustusten hyötykäyttömahdollisuudet ovat tapauskohtaisia ja riippuvat esimer-

kiksi käytetyistä materiaaleista ja niiden määristä. Tuulivoimalan ja maakaapeleiden kierrätettä-

vyyttä on käsitelty aiemmin luvussa 5.1.6. Kierrätettävyydessä on huomioitu nykyiset hyötykäyttö- 

ja kierrätysmenetelmät voimalan materiaaleille. Voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja 

Arvioinnin päätulokset 

Hankkeen vaihtoehdolla VE1 arvioidaan olevan kohtalainen myönteinen ja vaihtoehdolla VE2 

vähäinen myönteinen vaikutus ilmastoon päästöjen sekä alueellisten ilmastotavoitteiden to-

teutumisen osalta. Hanke edistää Suomen energiaomavaraisuutta ja Suomen hallituksen aset-

tamien ilmastotavoitteiden toteuttamista. Hankkeen avulla pystytään vähentämään haitallisem-

pien sähköntuotantomuotojen käyttöä sekä sähköntuontia ulkomailta.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen 

myönteinen ja vaihtoehdon SVE2 vaikutusten arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. 
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kierrätysmenetelmien voidaan olettaa kehittyvän nopeasti lähitulevaisuudessa, joten esitettävä ar-

vio on todennäköisesti maltillinen ja poikkeaa siitä tilanteesta, joka on voimaloiden elinkaaren lo-

pussa. 

 

Tuulivoimalan raaka-aineiden hankinnasta, osien ja komponenttien valmistuksesta sekä niiden kul-

jetuksesta muualla kuin hankealueella ja sen lähiympäristössä aiheutuvia vaikutuksia ilmastoon ei 

huomioitu arvioinnissa. Tuulivoimalan osien valmistukseen liittyvät toiminnot, kuten tuulivoimalan 

osien valmistus, voivat sijaita hyvinkin etäällä hankealueesta. Valmistuksen päästöt riippuvat vah-

vasti myös valittavasta tuulivoimalasta sekä sen teknisistä tiedoista. Myöskään kierrätyksen pääs-

töjä ei sisällytetty arviointiin, sillä tuulivoimalan käytöstä poiston hetkellä voidaan kierrätysratkai-

sujen olettaa kehittyneen nykyisestä.  

 

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasapai-

non ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riippuu 

mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustettavuuden 

kehityksestä. Säätövoimaa tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa sähkönkulutuspiikin aikaan ei 

sääolosuhteiden takia ole saatavilla tuulisähköä tai vastaavasti kulutuksen ollessa matalalla tasolla 

ylimäärin tuotettu tuulisähkö pitäisi saada varastoitua talteen. Säätövoiman ilmastovaikutukset riip-

puvat puolestaan siitä, mitä menetelmää käytetään sen tuotantomenetelmästä. Nykyisin valtaosa 

Suomen säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Pohjoismaista. Säätövoiman suu-

ruutta ja sen ilmastovaikutuksia ei sisällytetä tähän YVA-arviointiin, sillä säätövoima voidaan katsoa 

olevan oma erillinen hankekokonaisuus.  

 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa ei käsitellä panos-tuotosmallia tai kustannus- ja hyötyanalyysiä, 

sillä ympäristövaikutusten arvioinnissa ei oteta kantaa hankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen 

eikä hankkeen mahdollisesti aiheuttamiin voittoihin tai tappioihin.  

 

Sähkönsiirron vaikutukset ilmastoon muodostuvat sähkönsiirron tuottamista hiilidioksidipäästöistä 

sekä sähkönsiirtoreitin alta poistettavan hiilinielu- ja varaston määrästä. Poistuvan hiilinielun ja -

varaston määrä määriteltiin laskennallisesti ottaen huomioon voimajohtolinjojen rajoittava vaikutus 

metsän kasvuun.  Sähkönsiirron käytön aikana ei synny ilmastoa heikentäviä päästöjä. Arvioinnissa 

ei huomioitu maakaapelin tai voimajohtojen valmistamisen ja kierrätyksen päästöjä, sillä näiden 

katsotaan vastaavan elinkaariarviointia. Voimajohtoreitin materiaalihankintojen päästöistä esite-

tään laskennallinen arvio, joka perustuu Fingridin julkaiseman raportin lähtötietoihin.  Maakaape-

leiden ja voimajohtojen raaka-aineiden hankinta ja osien valmistaminen voivat sijaita hyvinkin 

etäällä hankealueesta eivätkä ne näin ollen ole osa tämän hankkeen ympäristövaikutuksissa arvi-

oitavia asioita.  

 

Ilmastonmuutoksen vaikuttavuutta hankkeeseen käsitellään riskejä käsittelevässä luvussa 27.5. 

21.4 Nykytila ja kehitys 

21.4.1 Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin nykytila 

Paltamon seutu lukeutuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Mantereisuus on ilmastoa hal-

litseva tekijä ja sen vaikutus on sitä suurempi, mitä idempänä ollaan. Toinen huomattava tekijä on 

korkeussuhteet, sillä maasto nousee huomattavasti Oulujärven tasolta korkeille yli 300 metrin kor-

keudella oleville vaaraseuduille. Tämä näkyy erityisesti talven runsaslumisuudessa. Vuoden keski-

lämpötila on Oulujärven eteläosissa n. +2 °C, kylmimmät kuukaudet ovat tammi- ja helmikuu ja 

keskimäärin lämpimin kuukausi on heinäkuu. Vuoden keskimääräinen sademäärä vaihtelee runsaan 

500 ja noin 700 millimetrin välillä. Vähiten sataa tavallisesti Oulujärven länsirannoilla ja sademäärä 

kasvaa koilliseen siirryttäessä. Sateisin kuukausi on elokuu, jolloin vettä saadaan keskimäärin noin 
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80 mm. Vähäsateisimpina kuukausina helmi- tai huhtikuussa sataa noin 25–35 mm (Kersalo ja 

Pirinen 2009) 

 

Kainuu on Suomen lumisimpia seutuja Oulujärven ympäristöä lukuun ottamatta johtuen osin pit-

kästä talvesta ja osin korkeussuhteista. Ensilumi sataa useimmiten jo lokakuun puolivälissä ja py-

syvä lumipeite tulee Ylä-Kainuuseen marraskuun alussa ja muuallekin yleensä marraskuun puoleen 

väliin mennessä. Maaliskuussa hanget kasvavat vähintään puolimetrisiksi, vaaraseuduilla 70–80 cm 

vahvuisiksi. Yli metrin paksuinen lumipeite ei ole harvinaista, etenkään runsaslumisimmilla alueilla. 

Näitä varsinkin korkeimmat vaaraseudut yli 300 metrin korkeudessa, kuten Paljakan vaarajono. 

Korkeilla vaaraseuduilla puihin kertyy myös runsaasti tykkylunta. Pysyvä lumipeite kestää keski-

määrin noin 170–190 päivää. Lumien sulaminen etenee maakunnan alueella siten, aukeat maat 

paljastuvat yleensä huhtikuun viimeisinä päivinä, kun taas korkeiden vaarojen varjopaikoissa lumet 

viipyvät toukokuun loppupuolelle, myöhäisinä keväinä aina kesäkuun alkupäiviin saakka. (Kersalo 

ja Pirinen 2009). 

21.4.2 Päästöjen kehitys ja vähennystavoitteet 

Suomen sähkön tuotantorakenne tuotetaan yhä enenevissä määrin uusiutuvilla energianlähteillä, 

vuonna 2021 uusiutuvien osuus oli jopa 54 %, josta kotimaisen tuulivoiman osuus oli noin 9 %. 

Puolestaan sähköstä noin 85 % tuotettiin hiilidioksidineutraalisti vuonna 2020 (Energiateollisuus ry 

2022). Lisäksi Suomessa astuu kivihiilen energiakäyttökielto voimaan vuonna 2029. 

 

Pohjoismaisen sähkön tuotannon kehitys painottuu voimakkaasti vähäpäästöisen tuotannon kas-

vuun ja pohjoismaisella tasolla tuulivoiman tuotannon oletetaan yli kaksinkertaistuvan ennen vuotta 

2030. Suomessa tuulivoimatuotannon oletetaan kasvavan merkittävästi, vuoteen 2030 jopa noin 

19 TWh asti, kun vuonna 2020 tuulivoimalla tuotettiin noin 8,5 TWh (TEM 2019). Tuulivoimalla on 

keskeinen rooli uusiutuvan sähkön tuotannossa sekä kuntien energiaomavaraisuuden kasvattami-

sessa. Tuulivoiman lisäämisen myötä lisätään Suomen energiaomavaraisuutta, vähennetään säh-

kön tuontia ulkomailta sekä vähennetään myös ympäristövaikutuksiltaan haitallisimpien sähkön-

tuotantomuotojen käyttöä ja lisärakentamisen tarvetta. Kainuu on Pohjois-Pohjanmaan jälkeen 

suhteellisesti merkittävin tuulivoimamaakunta Suomessa. Vuoden 2022 alusta Kainuussa oli yh-

teensä 39 tuulivoimalaa, mikä tarkoittaa tuulivoimakapasiteettia noin 136 MW ja vuosituotantoarvio 

on tällöin noin 503 GWh (Kainuun liitto 2022). 

 

Hinku-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kun-

nianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tar-

joavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoitte-

lemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. (SYKE 2022) Pal-

tamo on kuulunut Hinku-kuntiin vuodesta 2021 lähtien. 

 

Paltamon kunnan hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2020 kokonaisuudessaan noin 33 hiilidioksi-

diekvivalenttikilotonnia (kt CO2-ekv.), josta kulutussähkön osuus kattoi noin 1,5 kt CO2-ekv. ja 

sähkölämmitys noin 1,2 kt CO2-ekv. (SYKE 2022). Merkittävimpiä Paltamon päästölähteitä olivat 

maatalous, tieliikenne ja työkoneet. Vuodesta 2005 vuoteen 2020 Paltamon kokonaispäästöt ovat 

vähentyneet 29 %.  Vuonna 2020 Paltamon ilmastopäästöt vähenivät noin 5 % edellisvuoteen ver-

rattuna. Merkittävimmät vähennykset tapahtuivat tieliikenteen (noin -11 %) ja sähkön käytön pääs-

töissä (noin -6 %). Jälkimmäiset päästöt laskivat tuulivoimaan siirtymisen ja lämpimän vuoden 

seurauksena. (Karhinen ym. 2022) 

 

Kuvassa (Kuva 21-1) on esitetty Paltamon ennakoitu kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuoteen 

2030 saakka, joka on Hinku-kuntien päästövähennyksen tavoitevuosi. Perusskenaarion mukaisesti 
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Paltamon kasvihuonekaasupäästöt tulevat pienentymään noin 44 % vuoden 2005 tasoon verrat-

tuna. Suurimpiin päästövähenemiin kuuluu muun muassa sähkön kulutus. (Karhinen ym. 2022) 

 

 

 
 
Kuva 21-1. Paltamon kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuoteen 2030 saakka (Karhinen ym. 2022). 

 

Verrattaessa Paltamon perusskenaarion mukaista päästökehitystä vuosina 2007–2030 (noin -47 

%) esimerkiksi Hinku-verkoston mukaiseen päästövähennystavoitteeseen samalla ajanjaksolla (-

80 %), vaatisi tavoitteen saavuttaminen Paltamolta lisätoimenpiteitä suurempien päästövähen-

nysten saavuttamiseksi. (Karhinen ym. 2022) 

21.4.3 Kainuun ilmastotavoitteet ja sopeutuminen 

Maakunnassa on vuonna 2021 julkaistu Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakuntaohjelman vuosille 

2022–2025 sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Kainuu-ohjelman maakuntasuunnitelman 

2040 mukaan vuoteen 2040 mennessä Kainuu on kasvattanut painoarvoaan merkittävänä uusiutu-

van energian tuottajana. Fossiilisista energiatuotantomenetelmistä siirrytään pois ja hyödynnetään 

maakunnan mittavia uusiutuvan energian lähteitä, jolloin Kainuusta tulee merkittävä uusiutuvan 

energian tuottaja. Hiilinielun osalta Kainuu säilyy merkittävänä hiilinieluna aktiivisella metsien hoi-

dolla ja riittävällä suojelualueiden määrällä. Hiilinegatiivisuutta vahvistetaan hiilidioksidipäästöjä 

vähentämällä, vuoteen 2030 mennessä 80 prosentilla 2007 vuoden tasosta. Tämän jälkeen tasoa 

vähintään ylläpidetään. (Kainuun liitto 2022) 

 

Maakuntaohjelmassa 2022–2025 yleistavoitteena on olla aktiivinen vihreän siirtymän toimija. Vuo-

teen 2025 mennessä uusiutuvan energian osuus energian kulutuksesta Kainuussa on vähintään 75 

% ja energiaomavaraisuus 65 %. Kainuun uusiutuvan energian osuus oli 2018 vuonna noin 55 % 

(Kainuun liitto 2021a). Kasvihuonekaasupäästöt laskevat niin, että ovat vuonna 2025 korkeintaan 
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noin 500 kt CO2-ekv. Vuonna 2020 Kainuun Hinku-laskentasääntöjen mukaiset kasvihuonekaasu-

päästöt olivat noin 560 kt CO2-ekv. Vuodelle 2040 tavoitteena on laskea päästöjä 80 % vuoden 

2007 päästötasosta. (Karhinen ym. 2022) Tavoitteen strategisina toimenpiteinä on muun muassa 

toteuttaa kaavaratkaisujen mahdollistamat tuulivoimainvestoinnit ja luoda uutta elinkeinotoimintaa 

tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian ympärille. 

21.4.4 Vaikutuskohteen herkkyys 

Paltamon perusskenaarion mukaisen päästökehityksen arvioidaan olevan noin -47 % vuosina 2007, 

joka on noin puolet pienemmät Hinku-verkoston -80 % päästövähennystavoitteeseen verrattuna. 

Tavoitteeseen pääsemisemiseksi kunnan olisi tehtävä lisätoimenpiteitä, jotta perusskenaarion mu-

kainen päästökehitys kasvaisi esitetystä alle 10 vuoden aikana. Vuosien 2005–2020 välillä Paltamon 

päästöt ovat vähentyneet noin 29 %, mikä on enemmän kuin Kainuussa keskimäärin (-25 %). 

Edellä mainitun perusteella tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron herkkyys määritellään ilmaston osalta 

kohtalaiseksi, sillä alueen päästöt ovat vähentyneet kohtuullisen hyvin, mutta alueen päästöjä 

tulisi edelleen vähentää nopealla aikataululla. 

21.5 Vaikutukset ilmastoon 

21.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

21.5.1.1 Vaikutukset sähköntuotannon päästöihin 

Tuulivoimapuiston toteutuessa sen tuottamalla sähköllä voitaisiin vähentää sähköntuotannon hiili-

dioksidipäästöjä vaihtoehdosta riippuen noin 90–440 tuhannella tonnilla vuodessa verrattuna hank-

keen toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoon VE0. Vuonna 2021 tuulivoima kattoi 9,3 % kotimai-

sesta sähköntuotannosta, määrän odotetaan kasvavan 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 

(Suomen Tuulivoimayhdistys 2022a). Alla olevan taulukossa (Taulukko 21-1) on esitetty päästövä-

hennyslaskennan tulokset. Laskennassa on määritelty päästöjä vähentäväksi vaikutukseksi 600 g 

CO2/kWh, jota käytetään, kun tuulivoiman tuotanto on yli 10 % sähkönkulutuksesta. (Energiateol-

lisuus, 2022) Kapasiteettikertoimena on käytetty 35 %, joka kertoo kuinka paljon tuulivoimala tuot-

taa vuositasolla sähköä suhteessa sen teoreettiseen maksimiin. Vuoden 2019 Suomen tuulivoima-

loiden kapasiteettikerroin oli keskimäärin 33 %, parhaan tuulivoimapuiston yltäessä 47 % kapasi-

teettikertoimeen (Suomen Tuulivoimayhdistys 2022b). 

 
Taulukko 21-1. Tuulivoimapuistolla vältetyt muun sähkötuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (t/a = tonnia 

vuodessa). 

Sähköntuotannon arvioidut  
hiilidioksidipäästövähennykset 

VE1 VE2 

Voimaloiden lkm. 21 7 

Kokonaisteho (MW) 126–210 42–70 

Sähköntuotanto (GWh/a) 441–735 147–245 

Hiilidioksidi (CO2 t/a) 264 600–441 000 88 200–147 000 

 

Tuulivoimapuiston toteutus vähentää hiilidioksidin lisäksi myös muita päästöjä kuten typen oksideja 

NOx, rikkidioksidia SO2 sekä hiukkaspäästöjä PM. Nykyisin sähköntuotannon savukaasupäästöt ovat 

suhteellisen pieniä laitoksissa käytettävien puhdistustekniikoiden vuoksi, joten ilmanlaatua heiken-

tävien päästöjen väheneminen tuulivoimalla ei ole merkittävä, näin ollen niiden laskentaa ei sisäl-

lytetä tähän arviointiin.  

 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

252/350 

Aikaisemmassa tuulivoimalan elinkaariarvioinnissa on havaittu neljän pääkomponentin käyttävän 

noin 85 % primäärienergian tarpeesta tuotanto- ja rakentamisvaiheessa (Bhandari ym. 2020). Hal-

litustenvälisen ilmastonmuutospaneelin Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC:n viiden-

nen raportin liitteen III mukaan maatuulivoiman elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin noin 

11 g CO2-ekv/kWh, minimissään noin 7 g CO2-ekv/kWh ja maksimissaan noin 56 g CO2-ekv/kWh 

(Schlömer ym. 2014). Tuulivoimala tuottaa takaisin sen valmistamiseen, kuljettamiseen, rakenta-

miseen, käyttöön ja purkamiseen kuluvan energian laskutavasta riippuen reilusti alle vuodessa, 

jopa alle puolessa vuodessa (Tuulivoimayhdistys 2022c). 

21.5.1.2 Hiilinieluun ja hiilivarastoon kohdistuvat vaikutukset 

Hankkeen vaikutukset hiilivarastoon syntyvät hankealueen vaatimalta pinta-alalta, josta poistetaan 

puustoa. Puustoa kaadetaan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja työskentelyalueen, sähköase-

man sekä huoltoteiden alueilta. Rakentamisvaiheen jälkeen osa raivatuista alueista maisemoidaan 

ja kasvava puusto palautuu hitaasti hiilivarastoksi, jolloin nuori kasvava metsä toimii tehokkaana 

hiilinieluna. Hiilivarastoon ja hiilinieluun kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on huomioitu hank-

keen metsäpinta-alan väheneminen sisältäen edellä mainitut alueet, joista on tarkoitus poistaa 

puustoa. Pinta-alaan on huomioitu 6 metriä leveät uudet tiet sekä niiden pituudet, sähköasema ja 

sen kenttäalue 3 ha sekä kunkin tuulivoimalan kenttäalueet 1,5 ha/voimala. Laskentojen oletusar-

vona on käytetty Kainuun puuston keskitilavuutta metsämaalla, joka on ilmoitettu Luonnonvara-

keskuksen vuonna 2021 julkaisemassa Metsätilastollinen vuosikirja 2021-julkaisussa (Vaahtera ym. 

2021). Hiilinielun arvioinnissa huomioidaan hankealueen Corine 2018 maanpeiteluokat sekä met-

sien ja peltojen nieluvaikutus, joka on noin 1–7 t CO2-ekv/ha/vuosi.  

 
 
Taulukko 21-2. Olemassa olevan hiilivaraston poistuma ja vuosittainen hiilinielun poistuma.  

 
VE1 VE2 

Hiilivaraston poistuma (t CO2) 3 930 1 510 

Hiilinielun poistuma (t CO2-ekv/ha/vuosi) 40–300 20–110 

 

 

Kainuun maapinta-ala on noin 2 milj. hehtaaria, josta metsätalousmaata on noin 1,9 milj. hehtaaria 

eli metsää Kainuun maa-alasta on noin 95 % sisältäen suojelualueet. Kainuun metsät ovat siis 

merkittävä hiilinielu. (Liljeström ja Monni 2020) Hankkeen vaikutusten hiilivarastoon ja hiilinieluun 

arvioidaan olevan vähäisiä, vaikkakin melko pitkäaikaisia (arvioltaan 30 vuotta) ja paikallisia. Pois-

tuvan puuston määrän arvioidaan olevan pienimuotoista suhteutettuna Kainuun maakunnan met-

siin. Lisäksi osa hankealueesta maisemoidaan rakentamisvaiheen jälkeen, jolloin nuori kasvava 

puusto palautuu lopulta hiilinieluksi. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton vuonna 2022 julkaiseman Tuulivoimaoppaan mukaan Suomen met-

säkatoon tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkitystä. Tuulivoimala kompensoi hiilinielun mene-

tyksen hyvin nopeasti. Oppaassa mainitaan, että Suomen Luonnonsuojeluliitto SLL ja Teknologian 

tutkimuskeskus VTT selvittävät asiaa parhaillaan ja ennalta arvioiden kompensointi tapahtuu mah-

dollisesti vain tunneissa tai vuorokausissa. (SLL 2022) 

Vaihtoehto VE0 

 

Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hankkeen tuottama sähkö joudutaan tuottamaan muilla sähköntuo-

tantomenetelmillä. VE0-vaihtoehdon vaikutukset riippuvat siitä, millä menetelmällä arvioidaan säh-

köä tuotettavan ja mitä tuulivoimapuiston tuotanto mahdollisesti korvaisi. Jos vastaava sähkön 
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määrä tuotetaan fossiilisia polttoaineita käyttäen, jää taulukossa (Taulukko 21-1) esitetty hiilidiok-

sidipäästöjen vähenemä toteuttamatta.  

 

Ilmastovaikutusten merkittävyyden vaihtoehdossa VE0 ei arvioida muuttuvan merkittävästi tilan-

teessa, jossa tuulivoimahanke toteutuessaan ei korvaisi fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. 

Vaihtoehdon VE0 voidaan arvioida hidastavan osaltaan Kainuun sekä Paltamon kunnan tavoitteita 

kasvattaa uusiutuvan energian tuotannon osuutta paikallisesti sekä maakunnan tasolla. Lisäksi 

vaihtoehto VE0 ei edistäisi kunnan päästövähennystavoitteen saavuttamista.  

 

Vaihtoehdossa VE0 hankealueelta ei tulla poistamaan puustoa, jolloin olemassa oleva metsä jää 

edelleen toimimaan hiilinieluna ja -varastona. Vaihtoehdolla VE0 arvioidaan olevan vähäisiä kiel-

teisiä vaikutuksia ilmastoon. 

Vaihtoehto VE1 

 

Vaihtoehdolla VE1 saataisiin vähennettyä hiilidioksidipäästöjä noin 260–440 tuhannella tonnilla vuo-

dessa verrattuna vaihtoehtoon VE0. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edistää alueellisia ja paikalli-

sia ilmastotavoitteita sekä Suomen energiaomavaraisuutta.  

 

Paltamon kuuluessa Hinku-kuntiin, tuulivoimapuiston toteuttaminen edistäisi päästövähennysta-

voitteeseen pääsyä. Hankkeella katsotaan olevan vähäisiä vaikutuksia alueen hiilivarastoon ja hiili-

nielun kehittymiseen. Toisaalta tuulivoimatuotannon katsotaan korvaavan puuston poiston yhtey-

dessä poistetun hiilinielun ja -varaston suhteellisen nopeasti.  

 

Vaihtoehdon VE1 merkittävyys arvioidaan olevan ilmaston kannalta keskisuuri myönteinen.  

Vaihtoehto VE2 

 

Vaihtoehdolla VE2 saataisiin vähennettyä hiilidioksidipäästöjä noin 90–150 tuhannella tonnilla vuo-

dessa verrattuna VE0 vaihtoehtoon. Vaihtoehdon muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi myön-

teiseksi sen maltillisemman tuulivoimalamäärän vuoksi.  

 

Myös vaihtoehto VE2 vaihtoehto edistää alueellisia ja paikallisia ilmastotavoitteita ja Suomen pyr-

kimystä energiaomavaraisuuteen. Hankkeella katsotaan olevan vähäisiä vaikutuksia alueen hiiliva-

rastoon ja hiilinielun kehittymiseen.  

 

21.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Vaihtoehto SVE1 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 kohdalla ei muodostu vaikutuksia hiilinieluun tai hiilivarastoon, 

sillä vaihtoehdon SVE1 toteuttamiseksi ei tarvita puuston poistamista. Maakaapelit saattavat vaatia 

vähäisiä puuston raivaamisia, mutta rakentamistoimet toteutetaan tiestön kanssa samanaikaisesti.  

 

Maakaapelin laskemisesta syntyy joitain hiilidioksidipäästöjä ilmaan esim. rakentamisessa käytet-

tävistä työkoneista. Työkoneiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin hyvin vähäisiä ja 

maakaapeleiden rakentaminen on kestoltaan lyhytaikaista, joten näiden vaikutukset arvioidaan 

merkityksettömiksi. 
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Ilmanlaatua heikentävää pölyämistä esiintyy lyhytaikaisesti ja paikallisesti ja ilmanlaadun osalta 

maakaapeloinnin vaikutukset arvioitiin merkityksettömiksi (kappale 20). Maakaapelilinjan toteutta-

minen voidaan katsoa olevan ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutusten kannalta myönteisempi vaihtoehto 

voimajohtoon verrattuna, sillä sen toteuttaminen ei edellytä erillistä metsän raivausta eikä voima-

johdon osien valmistusta.  

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 muutoksen suuruuden arvioidaan olevan pieni myönteinen. Säh-

könsiirron vaihtoehto SVE1 ei vaadi erillistä puuston raivausta, jolloin vaikutuksia hiilinieluihin ja 

hiilivarastoon ei synny. 

Vaihtoehto SVE2 

Kainuun maakunnan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on yhteensä 170 milj. kuutiometriä 

(Luke 2022). Sähkönsiirtolinjan vuoksi poistettavaa tilavuutta on noin 3 710 m3, joka vastaa noin 

0,002 % koko Kainuun puuston tilavuudesta. Metsä alkaa toimimaan hiilinieluna yli 20 vuoden iässä, 

jolloin hiiltä alkaa varastoitumaan metsään. Kainuun metsämaasta alle 15 % on 1–20 ikäluokassa 

ja yleisin ikäluokka on noin 40–60-vuotiaat metsät, jotka kattavat noin 24 % Kainuun metsämaasta.  

 

Arvioitu hiilivaraston poistumasta on laskettu tuulivoimapuiston hiilivaraston poistuman periaat-

teella. Laskelmien oletuksena on, että hankealueen metsämaan tilavuus vastaa Kainuun maakun-

nan alueelle arvioitua metsän tilavuutta. Laskelmassa on huomioitu puuttomana pidettävä 26 met-

riä leveä alue sekä 10 metrin rajoitusalue, jonka alueella puuston kasvua rajoitetaan. Voimajohdon 

hiilivarastoon vaikuttava alue on kooltaan noin 36 hehtaaria. Laskennan perusteella voimajohtoalu-

een hiilivaraston poistuma on 2 002 tonnia hiilidioksidia. Hiilinielua poistuu voimajohtoreitiltä tällöin 

40–250 t CO2-ekv. vuosittain.  

 

Tämän pohjalta voidaan arvioida sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 vaikutuksen suuruuden olevan 

pientä kielteistä Kainuun maakunnan hiilinieluihin ja edelleen vaikutus hiilivaraston poistumaan.  

21.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankkeen vaihtoehdolla VE1 arvioidaan olevan kohtalainen myönteinen ja vaihtoehdolla VE2 

vähäinen myönteinen vaikutus ilmastoon päästöjen sekä alueellisten ilmastotavoitteiden toteu-

tumisen osalta. Hanke edistää Suomen energiaomavaraisuutta ja Suomen hallituksen asettamien 

sekä paikallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista. Hankkeen avulla pystytään vähentämään fos-

siilisten polttoaineiden käyttöä sähkön tuotannossa sekä sähkön tuontia ulkomailta. 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdot SVE1 ja SVE2 eroavat toisistaan hiilinielun ja -varaston poistuman 

osalta. Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 vaikutuksia ei muodostu hiilinieluihin ja -varaston pois-

tumaan. Puolestaan vaihtoehdossa SVE2 joudutaan poistamaan puustoa, jolloin syntyy vaikutuksia 

niin hiilinieluihin kuin myös hiilivarastoon. Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutusten merkittä-

vyyden arvioidaan olevan vähäinen myönteinen ja vaihtoehdon SVE2 vaikutusten arvioidaan ole-

van vähäinen kielteinen. 
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Taulukko 21-3. Ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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Erittäin 

suuri 

 

 

21.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeella on enimmäkseen myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, eikä haitallisten vaikutusten lieven-

tämiselle katsota olevan tarvetta. 

21.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät hankkeen poistettavan puuston hiilivaraston potentiaalin ja 

hiilinieluun. Tarkkaa poistuvan puuston määrää ei ole tiedossa, joten laskelmat on tehty oletuksien 

perusteella varovaisuusperiaatetta käytättäen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutoksen suuruus 
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22. MELU  

22.1 Arvioinnin päätulokset 

 

22.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyk-

sien maanrakennustöistä, asentamisen aikaisesta melusta, perustan peittämisestä/suojaamisesta 

ja voimajohtojen ja kaapelien vetämisestä aiheutuvasta melusta sekä rakentamiseen liittyvästä lii-

kenteestä. Meluavimpina työvaiheina rakentamisalueilla voidaan joutua tekemään sekä voimaloiden 

perustamiseen että kaapeleiden asentamiseen liittyen erilaisia maa- ja kallioperään liittyviä töitä, 

kuten paalutusta, louhintaa ja räjäytyksiä riippuen maa- ja kallioperästä. Varsinainen tuulivoimalan 

pystytys vastaa normaalia rakentamis- ja asennustöistä aiheutuvaa melua.  

 

Hankkeen meluvaikutukset ovat merkittävimmät toiminnan aikana ottaen huomioon mm. toimin-

tavaiheen suhteellisen pitkä toiminta-aika. Muuta merkittävää melua ei alueelta toiminnan aikana 

tule. Tuulivoimaloiden aiheuttama meluvaikutus koostuu lapojen aerodynaamisesta melusta sekä 

sähköntuotantokoneiston melusta.  

Arvioinnin päätulokset 

Melumallinnuksen mukaan kolmen reseptoripisteen osalta ylittyy 40 dB vaihtoehdossa VE1. 

Huomioitaessa +2dB korjaus Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti niiden voima-

loiden kohdalla, joiden korkeusero suhteessa reseptoripisteeseen on yli 60 m, ylittyy myös 

vaihtoehdossa VE2 40 dB yhden reseptoripisteen kohdalla. Kaikki muut asuin- ja lomaraken-

nukset jäävät valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon 40 dB melualueen ulkopuolelle 

molemmissa arvioiduissa vaihtoehdoissa. Melumallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alu-

een muiden tuulivoimapuistojen kanssa ja sitä on esitelty luvussa 28.5. 

 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin laskettiin pienitaajuiset melutasot. Kun 

huomioidaan rakennusten ääneneristävyysarvot DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen 

mukaisesti, jäävät sisämelutasot alle toimenpiderajojen kaikissa reseptoripisteissä, joissa ei 

ylitetä ulkomelutasoa 40 dB. Pisteissä, joissa ylitetään ulkomelutaso 40 dB, ylittyvät myös Asu-

misterveysasetuksen 545/2015 mukaiset pienitaajuisen melun yöajan toimenpiderajat taajuuk-

silla 40–80 Hz mallinnetusta vaihtoehdosta riippuen 1–4 dB. Tulosten perusteella voidaan arvi-

oida, että normaali rakentamistapa riittää vaimentamaan pienitaajuisen melun tasot alle asu-

misterveysasetuksessa 545/2015 mainittujen terssikohtaisten toimenpiderajojen molemmissa 

hankevaihtoehdoissa, kun ulkomelutaso alittaa 40 dB.  

 

Vaihtoehdossa VE1 meluvaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna vaihtoehtoon 

VE2. Vaikutus kohdistuu erityisesti Saarisenjärven, Kangasjärven ja Uurajärven sekä Laiskan-

selän lähettyvillä sijaitseviin loma- ja asuinrakennuksiin. Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu 

kummassakin vaihtoehdossa kohtalaiseksi kielteiseksi. Kuitenkin vaihtoehdon VE2 osalta 

pienitaajuisen melun merkittävyys jää pieneksi kielteiseksi, jolloin vaikutus on kokonaisuu-

dessaan VE1 vaihtoehtoon verrattuna pienempi. 

 

Sähkönsiirron osalta vaikutukset arviointiin SVE1 osalta merkityksettömiksi ja SVE2 pieniksi 

kielteisiksi. 
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Toiminnan päättymisen aikainen melu on verrattavissa rakentamisen aikaiseen meluun, kun 

voimalat ja muu tuulivoimapuiston infrastruktuuri puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Tällöin ei 

kuitenkaan ole enää tarvetta esimerkiksi räjäytyksille tai louhinnalle, sillä arviointi on tehty sillä 

oletuksella, että perustukset maisemoidaan. Melu on siinä suhteessa rakentamisaikaan verrattuna 

vähäisempää. 

22.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttamat melutasot hankealueen ympäristössä mallinnettiin hanke-

vastaavalta saatujen suunnittelutietojen perusteella, jotka on tarkemmin kuvattu meluselvityksessä 

(liite 14). Lisäksi mallinnuksessa käytettiin lähtötietoina tuulivoimaloiden Maanmittauslaitokselta 

saatavaa numeerista kartta-aineistoa.  

 

Hankkeen melulaskennat tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeiden 2/2014 "Tuulivoimaloiden 

melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset 

tehtiin SoundPlan 8.2 - melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää ISO 9613-2 -melulaskentamallia 

käyttäen. Laskentamalli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyys-

vaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. 

Tulokset esitettiin ohjearvoihin verrannollisina pitkän ajan keskiäänitasoina (LAeq-meluvyöhykkeet) 

karttapohjalla. Mallinnuksen tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisiin 

ulkomelun ohjearvoihin. Hankkeessa mallinnettiin pelkästään tuulivoimapuiston aiheuttama melu, 

ei muita äänilähteitä, sillä alueella ei liikennemelua ja ajoittaista metsänhoitotöistä kantautuvia ää-

niä lukuun ottamatta ole muita äänilähteitä. 

 

Mallinnukset tuulivoimapuiston toiminnan aikaisesta melutasosta laadittiin erikseen kaikista hanke-

vaihtoehdoista. Toimintavaiheen meluvaikutusten arviointi perustui siten pitkälti melumallinnuksen 

tulosten tulkintaan. Toimintavaiheen aikaisia meluvaikutuksia arvioitaessa otettiin huomioon myös 

lähiympäristön tieliikenteen aiheuttama meluvaikutus ja verrattiin tuulivoimapuiston aiheuttamaa 

meluvaikutusta näihin.  

 

Rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia arvioitiin perustuen olemassa olevaan tietoon vastaavan-

laisten rakentamistoimenpiteiden meluvaikutuksista. 

22.4 Nykytila ja kehitys 

22.4.1 Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin nykytila 

Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueen nykytilanteessa 

merkittävimmät äänimelunlähteet ovat liikenne sekä ajoittaiset metsänhoitotöistä kantautuvat ää-

net. 

 

ELMA-raportin (Kainuun liitto 2016) mukaan Varsavaaran tuulivoimapuisto sijoittuisi osittain poten-

tiaalisesti hiljaiselle alueelle. Esitetyt potentiaalisiksi alueiksi on määritetty melualueiden ulkopuoli-

set alueet (ihmistoiminnasta aiheutuva melu alle 30–35 dB), jotka on esitetty kuvassa Kuva 22-1.   
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Kuva 22-1. ELMA-raportissa (Kainuun liitto, 2016) esitetyt melualueiden ulkopuoliset alueet (ihmistoiminnasta 

aiheutuva melu alle 30–35 dB) eli potentiaaliset hiljaiset alueet. 

22.4.2  Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyystaso meluvaikutuksille määräytyy paljolti kohteen nykyisen melutilanteen 

ja äänimaiseman mukaan. Melutilanteeseen ja äänimaisemaan vaikuttavat mm. maa- ja metsäta-

lousalueiden sijoittuminen sekä liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Alueen herkkyys-

tasoon vaikuttavat myös alueen ja asutuksen luonne. Esimerkiksi suuri loma-asuntojen tai turismin 

määrä nostaa herkkyyttä. Herkkyyteen vaikuttavat myös esimerkiksi retkeily- ja ulkoilureitit sekä 

koulujen tai päiväkotien läheisyys. 
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Meluvaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla melumallinnusten tuloksia Valtioneuvos-

ton asetuksessa 1107/2015 annettujen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoihin, arvioon sisä-

melun rajojen toteutumisesta, toiminnan aiheuttamasta muutoksesta alueen äänimaisemassa sekä 

tuulivoimamelun esiintyvyyteen. Arvioinnissa käytetyt herkkyys- ja suuruusluokkien kriteerit on 

esitetty liitteessä 2. Ohjearvojen lisäksi suuruusluokan kriteerejä laadittaessa on käytetty hyväksi 

myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. 

 

Vaikutusalueen herkkyys meluvaikutuksille arvioidaan pääosin kohtalaiseksi sekä hankealueen 

että sähkönsiirtoreittien osalta. 

22.5 Vaikutukset meluun  

22.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Tässä kappaleessa viitataan tuulivoimaloihin VV-alkuisilla nimillä. VV01 tarkoittaa samaa voimalaa 

kuin edellä on tarkoitettu T1-voimalaa. VV02 on T2, VV03 on T3 ja niin edelleen.  

Vaihtoehto VE0 

Mikäli hanketta ei toteuteta, hankealueen melutilanteeseen ei kohdistu muutosta. 

Vaihtoehto VE1 

Ulkomelu 

Melumallinnuksen mukaan kolme reseptoripistettä jää valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjear-

von 40 dB melualueen ylittävälle alueelle vaihtoehdossa VE1.  

Taulukko 22-1. Hankevaihtoehdon VE1 mukaiset keskiäänitasot reseptoripisteissä. 

Resep-
tori 

Voimalaitokset, joissa 
melupäästön  

Ei kor-
jattu, 

Korjaus 
tehty, 

Korjauksen 
vaikutus,  

  
korjaus (+2dB) korkeuseron  

perusteella 
LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) 

R1 - 31,0 - - 

R2 - 32,9 - - 

R3 - 36,7 - - 

R4 VV09 46,4 46,4 0,0 

R5 - 34,9 - - 

R6 - 35,0 - - 

R7 - 34,0 - - 

R8 - 34,2 - - 

R9 - 34,2 - - 

R10 - 37,9 - - 

R11 - 38,4 - - 

R12 VV01, VV05, VV06 45,1 45,1 0,0 

R13 - 34,5 - - 

R14 - 36,0 - - 

R15 - 27,1 - - 

R16 VV01, VV06 38,1 38,4 0,3 

R17 VV01, VV05, VV06, VV09 40,4 41,2 0,8 
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Tulosten perusteella meluvaikutuksen muutos arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. 

 

 
 
Kuva 22-2. Melumallinnus, hankevaihtoehto VE1. Mallinnuksen reseptoripisteet ympyröity ja numeroitu. 

 

Pientaajuinen melu 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pienitaajuisen melun äänitasot on 

esitetty meluselvityksessä. Lasketut melutasot ovat korkeimmillaan tuulivoimala alueen keskelle 

jäävissä reseptoripisteissä R4 ja R12 sekä reseptoripisteessä R17, joissa ulkomelutaso myös ylittää 

40 dB. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksessa ja 

DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot toi-

menpiderajat niissä reseptoripisteissä, joissa alitetaan ulkomelutaso 40 dB kaikkien terssikaistojen 

osalta.  
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Kuva 22-3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE1. 

 

 
 
Kuva 22-4. Pienitaajuisen melun laskentatulokset ulkona reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE1. 

 

Pienitaajuisen melun vaikutukset arvoidaan suuruudeltaan keskisuureksi kielteiseksi.  

 

VE1 vaihtoehdon osalta kokonaisuudessaan melun vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kieltei-

siksi. 
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Vaihtoehto VE2 

Ulkomelu 

Melumallinnuksen mukaan yksi reseptoripiste jää valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon 

40 dB melualueen ylittävälle alueelle vaihtoehdossa VE2.  

Taulukko 22-2. Hankevaihtoehdon VE2 mukaiset keskiäänitasot reseptoripisteissä. 

Resep-
tori 

Voimalaitokset, joissa 
melupäästön  

Ei kor-
jattu, 

Korjaus 
tehty, 

Korjauksen 
vaikutus,  

  
korjaus (+2dB) korkeuseron  

perusteella 
LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) 

R1 - 30,0 - - 

R2 - 29,8 - - 

R3 - 27,4 - - 

R4 VV09 32,1 32,6 0,5 

R5 - 20,2 - - 

R6 - 18,4 - - 

R7 - 17,3 - - 

R8 - 16,2 - - 

R9 - 19,8 - - 

R10 - 28,9 - - 

R11 - 28,5 - - 

R12 VV01, VV05, VV06 39,4 39,4 0,0 

R13 - 28,1 - - 

R14 - 30,5 - - 

R15 - 23,2 - - 

R16 VV01, VV06 34,9 35,5 0,6 

R17 VV01, VV05, VV06, VV09 39,4 40,4 1,0 

 

 

Tulosten perusteella meluvaikutuksen muutos arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. 
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Kuva 22-5. Melumallinnus, hankevaihtoehto VE2. Mallinnuksen reseptoripisteet ympyröity ja numeroitu 

 

Pientaajuinen melu 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pienitaajuisen melun äänitasot on 

esitetty meluselvityksessä. Huomioidessa vain Varsavaaran VE2 vaihtoehdon tuulivoimalat, ei yh-

denkään reseptoripisteen osalta ylitetä terssikohtaisia toimenpiderajoja sisätiloissa. Kun huomioi-

daan ulkoseinän äänineristävyys Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksessa ja DSO 1284 mene-

telmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot toimenpiderajat niissä 

reseptoripisteissä.  
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Kuva 22-6. Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE2. 

 

 
 
Kuva 22-7. Pienitaajuisen melun laskentatulokset ulkona reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE2. 

 

Pienitaajuisen melun vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan pieneksi kielteiseksi.  

 

22.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

SVE1 osalta meluvaikutus vastaa alueen muusta rakentamisesta syntyvää melua eikä ole siitä 

erotettavissa, joten sen suuruus arvioidaan merkityksettömäksi.  
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SVE2 osalta sähkönsiirron meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Voimajohdon 

rakentamisen aikana tehdään pieniä maanrakennustöitä, jotka eivät ole erityisen meluavia toimia.  

Fingrid Oyj:n teettämien 400 kV voimajohdon ja sähköasemien melumittausten perusteella äänitaso 

oli johtoalueen reunalla (20 metriä sivussa johdon keskilinjasta) oli 25–45 dB ja sähköasemia ym-

päröivän aidan vieressä 33–40 dB. Voimajohdon ja sähköaseman meluvaikutukset ovat siten vä-

häisiä ja paikallisia. Näiden tulosten valossa sähkönsiirron melutaso on jo johtoalueella ja aivan 

sähköaseman vieressä alle päivä- ja yöajan ohjearvojen (55/50 dB), joten vaikutusalue on hyvinkin 

rajallinen. Myös toiminnan päättymiseen liittyvät rakenteiden purkamisesta aiheutuva melu vastaa 

pystytysvaiheen tilannetta. Muutoksen suuruus SVE2 osalta arvioidaan pieneksi kielteiseksi. 

22.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdossa VE1 meluvaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna vaihtoehtoon VE2. 

Vaikutus kohdistuu erityisesti Saarisenjärven, Kangasjärven ja Uurajärven sekä Laiskanselän lähet-

tyvillä sijaitseviin loma- ja asuinrakennuksiin. Vaikutuksen merkittävyys on kuitenkin arvioitu kum-

massakin vaihtoehdossa VE1 ja VE2 kohtalaiseksi kielteiseksi. Pienitaajuisen melun osalta VE2 

vaihtoehdossa merkittävyys arvioidaan kuitenkin pieneksi kielteiseksi. 

 

Sähkönsiirron osalta meluvaikutuksen merkitys on SVE1 osalta merkityksetön ja SVE2 osalta vai-

kutuksen merkittävyys on pieni kielteinen. 

 
Taulukko 22-3. Meluvaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin 

suuri  
kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 

suuri 
myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  
Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri 
VE1 
VE2U 

VE2P 
SVE2 

 VE0 
SVE1 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

 

U=Ulkomelu. 

P=Pienitaajuinen melu. 

22.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Meluvaikutusten laajuuteen voidaan vaikuttaa tuulivoimalamallin sekä lapatyypin valinnalla. Uusim-

mat ja tulevaisuuden tuulivoimaloiden lapamallit sisältävät mm. jättöreunan sahalaidoituksen, jolla 

voidaan vähentää nimellistehon taattua melupäästöä noin 3–5 dB voimalan tuottamaa sähkötehoa 

vähentämättä (Arce León 2017). Tuulivoimaloita on lisäksi mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla, 

jolloin esimerkiksi roottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla lapakulmaa 

säätämällä. Näitä meluoptimointimoodeja on yleensä eritasoisia riippuen tarvittavasta vaimennus-

tarpeesta. Meluoptimoitu ajo rajoittaa tehontuotannon lisäksi myös voimalan äänipäästöä.  

 

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja ovat myös voimalapaikkojen siirtäminen ja tarvittaessa 

myös voimalan/voimaloiden poisto. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon 

Muutoksen suuruus 
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valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja asumister-

veysasetuksen (545/2015) melutason toimenpiderajat sisätiloissa. Ennen rakennusluvan myöntä-

mistä on varmistettava, etteivät ohjearvot ylity. 

 

Yksittäisten tuulivoimaloiden vaikutukset ja tuulivoimapuiston kokonaisvaikutukset tarkentuvat, 

kun lopullinen voimalatyypin valinta ja sijoituspaikka on päätetty. Käytönohjaustarpeet eri voima-

loilla voivat olla erilaiset ja ne esitetään tarpeen mukaan kunkin tuulivoimalan rakennuslupahake-

muksen yhteydessä.   

22.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Meluvaikutusten arvioinnin epävarmuudet liittyvät mm. suunnitteluvaiheen tarkkuuteen (voimaloi-

den tarkka sijainti sekä voimaloiden melupäästöt). Laskelmat ja meluvaikutusten lieventämistar-

peet tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana, mikäli toteutettava hanke oleellisesti poikkeaa arvioi-

dusta tuulivoimapuistosuunnitelmasta.  

 

Melumallinnuksen tuloksiin liittyvät epävarmuudet ovat tiedossa ja ne liittyvät pääosin sääolosuh-

teiden vaikutukseen tuulivoimalan melun tuottoon ja leviämiseen. Mallinnettujen melutasojen on 

todettu antavan samoja tuloksia kuin mittauksissa saadut melutasot. Joissain sääolosuhteissa to-

dellinen melutaso saattaa kuitenkin ylittää edellä esitetyt mallinnustulokset. Tilanne, jossa koko 

päivä- tai yöajan keskiäänitaso ylittää mallinnetun melutason, on kuitenkin epätodennäköinen. Sää-

olosuhteilla on ratkaiseva merkitys varsinaisen kokonaisäänitason lisäksi myös tuulivoimalan melun 

mahdolliseen erityiseen häiritsevyyteen (erityinen amplitudimodulaatio, impulssimaisuuden ja ka-

peakaistaisuus). Häiritsevyyttä lisäävien ominaisuuksien toteaminen ohjeistetaan melumittausoh-

jeessa ja niitä ei ole sisällytetty mallinnusvaiheeseen. Joka tapauksessa tuulivoimaloista aiheutuva 

melu on suuren osan ajasta kuitenkin hiljaisempaa kuin mitä mallinnustulokset esittävät ja vasta-

tuulella melutaso voi olla useita desibelejä vaimeampaa kuin mallinnuksen mukaisessa myötätuuli-

tilanteessa. 
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23. VÄLKE 

23.1 Arvioinnin päätulokset 

 

23.2 Vaikutusmekanismi 

Välkevaikutuksia syntyy tuulivoimaloiden toiminnan aikana. Välkevaikutuksia (liikkuva varjo) 

esiintyy ainoastaan auringon säteiden vaikutuksesta, kun tuulivoimalat ovat toiminnassa. Välke 

ulottuu tyypillisesti pisimmillään noin 1,5–3 kilometrin etäisyydelle voimalasta. Välkevaikutuksen 

etäisyyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan korkeus ja roottorin halkaisija sekä lavan 

muoto ja paksuus, vuodenajan- ja vuorokauden aika, maaston muodot sekä näkyvyyttä rajoittavat 

tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys. 

23.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttama välkevaikutus hankealueen ympäristössä mallinnettiin han-

kevastaavalta saatujen suunnittelutietojen perusteella, jotka on tarkemmin kuvattu välkemallin-

nusraportissa (Liite 15). 

 

Tuulivoimaloiden välkevaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön 

ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) suositellaan käytet-

täväksi muiden maiden suosituksia. Tanskassa on määritetty vuotuisen todellisten (Real Case) väl-

ketuntien suositusarvoksi 10 tuntia. Ruotsissa vastaava arvo on 8 tuntia ja korkeintaan 30 minuuttia 

päivässä. Varsavaaran tuulivoimahankkeen välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mallin-

nukseen (Real Case).  

 

Varjostus- ja välkevaikutus mallinnettiin WindPro 3.4 ohjelman SHADOW-moduulin avulla, joka 

huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen lähiympäristön maastonmuo-

dot sekä tuulivoimaloiden dimensiot. Laskennan tuloksena saatiin tieto siitä, kuinka monta tuntia 

vuodessa alueen eri kohteet ovat välkevaikutuksen alaisena. Välkkeet mallinnettiin molemmille 

hankevaihtoehdoille VE1 ja VE2 ilman puuston vaikutusta, sekä puuston vaikutuksen kanssa. Suo-

men olosuhteissa puusto voi rajoittaa merkittävästi näkyvyyttä voimaloille ja vähentää vuotuista 

välkevaikutusta.  

 

Tarkastelualueen maanpinnan korkeuserot on saatu käyttämällä maanmittauslaitoksen korkeus-

mallin 10 m -aineistoa. Välkevaikutus on laskettu 1,5 metrin korkeudelle.  

 

Arvioinnin päätulokset 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ylittää vaihtoehdossa VE1 8 h (rajana Sak-

sassa ja Ruotsissa) kuuden reseptoripisteen kohdalla ja vaihtoehdossa VE2 yhden reseptoripis-

teen kohdalla. Puusto huomioituna 8 h ylittyy vaihtoehdossa VE1 yhden reseptoripisteen koh-

dalla, vaihtoehdossa VE2 8 h ei ylity yhdenkään reseptoripisteen osalta. Välkemallinnus on tehty 

myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa ja sitä on esitelty luvussa 

28.6.  

 

Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu vaihtoehdossa VE1 suureksi kielteiseksi ja vaihtoeh-

dossa VE2 kohtalaiseksi kielteiseksi. 
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Välkemallinnuksessa käytettiin napakorkeutta 200 metriä ja roottorin halkaisijana 200 metriä.  

 

Laskennoissa huomioitiin alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. Auringonpaisteisuustietoina las-

kennassa käytettiin Ilmatieteen laitoksen meteorologisia lähimpiä mitattuja ja saatavilla olevia ha-

vaintotietoja. Tuulivoimaloiden vuotuiset tuulensuuntasektorikohtaiset toiminta-ajat määritettiin 

Suomen Tuuliatlaksen tiedoista. WindPRO -ohjelmalla tehtiin Real Case -laskelmat, jotka saadaan, 

kun Worst case -tuloksista tehdään vähennykset auringonpaistetietoihin ja käyttötuntitietoihin (tuu-

lensuunta sektoreittain) perustuen. Worst Case ("pahin tapaus") -tulokset antavat teoreettisen 

maksimivarjostuksen, koska ne perustuvat ainoastaan auringon korkeusasemaan suhteessa tuuli-

voimalaan. Oletuksina on, että aurinko paistaa koko ajan, kun se on horisontin yläpuolella, ja tuu-

livoimalat käyvät koko ajan ja ovat kohtisuorassa aurinkoon nähden. 

 

Välkevaikutusten suuruusluokka määriteltiin vertaamalla välkemallinnusten tuloksia välkevaikutuk-

sesta annettuihin muiden Euroopan maiden raja-arvoihin ja suosituksiin. 

23.4 Nykytila ja kehitys 

23.4.1 Hankealueen nykytila 

Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueelle ei nykytilan-

teessa aiheudu varjon välkkymistä. 

23.4.2 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyystaso välkevaikutuksille määräytyy alueen ja asutuksen luonteen mukaan. 

Esimerkiksi suuri loma-asuntojen tai turismin määrä nostaa herkkyyttä. Herkkyyteen vaikuttavat 

myös esimerkiksi retkeily- ja ulkoilureitit sekä koulujen tai päiväkotien läheisyys. 

 

Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin herkkyystaso välkevaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi, koska 

vaikutusalueella sijaitsee jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten haja-asutusta tai pieniä asuin-

ryhmiä ja loma-asutusta. Vaikutusalueelle ei kuitenkaan sijaitse virallisia virkistysalueita, jotka nos-

taisivat alueen herkkyystasoa.  

23.5 Vaikutukset välkkeeseen 

23.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja hankealueen välketilanteeseen ei kohdistu muutosta.  

Vaihtoehto VE1 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ilman puuston vaikutusta ylittää 8 tuntia 6 resep-

toripisteen kohdalla (Taulukko 23-1 sekä Kuva 23-1) vaihtoehdossa VE1. Välkevaikutusten suuruus 

lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen arvioidaan erittäin suureksi kielteiseksi 

reseptoripisteiden 23 ja 29 osalta, suureksi kielteiseksi reseptoripisteen 27 osalta ja keskisuu-

reksi kielteiseksi reseptoripisteiden 16-18 osalta ja pieneksi kielteiseksi muiden reseptoripis-

teiden osalta. Puusto huomioituna vuotuinen välkevaikutus ylittää 8 tuntia yhden lomarakennuksen 

kohdalla (Kuva 23-2). Välkkeen vaikutus arvioidaan reseptoripisteen 23 osalta erittäin suureksi 

kielteiseksi, kaikkien muiden reseptoripisteiden osalta pieneksi kielteiseksi. 
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Taulukko 23-1. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla vaihtoehdossa VE1  

Reseptori 

Varsavaara VE1 Varsavaara VE1, puusto 

Real Case, h/a* Real Case, h/a* 

1 3:22 0:00 

2 0:00 0:00 

3 0:00 0:00 

4 4:04 1:37 

5 6:10 2:26 

6 6:21 2:38 

7 7:43 0:00 

8 0:00 0:00 

9 4:07 0:00 

10 5:13 0:00 

11 7:20 0:00 

12 6:46 0:00 

13 7:04 0:00 

14 2:58 0:00 

15 6:41 6:41 

16 8:18 0:00 

17 8:14 3:28 

18 8:37 0:00 

19 4:51 0:00 

20 6:09 0:00 

21 7:38 0:00 

22 6:48 0:00 

23 56:56 30:26 

24 2:41 0:00 

25 3:55 0:00 

26 7:56 5:20 

27 17:00 3:21 

28 6:04 1:36 

29 52:35 6:03 
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Kuva 23-1. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 ilman puuston vaikutusta. 
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Kuva 23-2. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 puuston vaikutus huomioituna. 

Vaihtoehto VE2 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ilman puuston vaikutusta ylittää 8 tuntia yhden 

reseptoripisteen kohdalla (Taulukko 23-2 sekä Kuva 23-3) vaihtoehdossa VE2. Välkevaikutusten 

suuruus lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen arvioidaan suureksi kielteiseksi 

reseptoripisteen 27 osalta ja pieneksi kielteiseksi muiden reseptoripisteiden osalta. Puusto huo-

mioituna yhdenkään reseptoripisteen ei osalta vuotuinen välkevaikutus ei ylitä 8 tuntia ja vaikutus 

arvioidaan pieneksi kielteiseksi (Kuva 23-4). 
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Taulukko 23-2. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla vaihtoehdossa VE2  

Reseptori 

Varsavaara VE2 Varsavaara VE2, puusto 

Real Case, h/a* Real Case, h/a* 

1 3:22 0:00 

2 0:00 0:00 

3 0:00 0:00 

4 2:27 0:00 

5 2:26 2:26 

6 0:00 0:00 

7 0:00 0:00 

8 0:00 0:00 

9 0:00 0:00 

10 0:00 0:00 

11 0:00 0:00 

12 0:00 0:00 

13 0:00 0:00 

14 0:00 0:00 

15 0:00 0:00 

16 0:00 0:00 

17 0:00 0:00 

18 0:00 0:00 

19 0:00 0:00 

20 0:00 0:00 

21 0:00 0:00 

22 0:00 0:00 

23 4:38 0:00 

24 0:00 0:00 

25 0:00 0:00 

26 2:36 0:00 

27 14:46 3:21 

28 4:53 1:36 

29 0:00 0:00 
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Kuva 23-3. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 ilman puuston vaikutusta. 
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Kuva 23-4. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 puuston vaikutus huomioituna. 

23.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirto ei aiheuta välkettä. 
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23.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdossa VE1 välkevaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna vaihtoehtoon VE2. 

Vaikutus kohdistuu erityisesti Saarisenjärven, Kangasjärven ja Uurajärven sekä Laiskanselän lähet-

tyvillä sijaitseviin loma- ja asuinrakennuksiin. Välkevaikutuksen merkittävyys on arvioitu kohta-

laiseksi kielteiseksi vaihtoehdossa VE2 ja suureksi kielteiseksi vaihtoehdossa VE1.  

 
Taulukko 23-3. Välkevaikutusten merkittävyys. 
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23.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tuulivoimaloiden välkevaikutuksia on mahdollista lieventää voimaloiden sijaintipaikkoja tai määrää 

muuttamalla, tuulivoimalamallin valinnalla sekä teknisin voimaloihin asennettavin ratkaisuin. 

 

Voimaloihin on mahdollista liittää välkkeen rajoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa voimalan pysäyt-

tämisen esim. auringon laskiessa. Tällöin voimalaan asennetaan valotunnistin ja roottori ohjelmoi-

daan pysähtymään siksi aikaa, kun tietyssä sektorissa/kohteessa esiintyy välkettä tai ennalta ase-

tettu vuotuinen välkemäärä on vaarassa ylittyä. Tällöin voimala on poissa toiminnasta ja sähkön-

tuotantoa ei synny. Sähköntuotannon menetys on kuitenkin hyvin vähäinen vuositasolla. 

23.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankeen toteutuessa valittava tuulivoimalatyyppi saattaa olla eri kuin välkemallinnuksessa käytetty 

voimalatyyppi. Edellä esitetty arviointi pätee vain sellaisiin voimaloihin, jotka vastaavat mallinnuk-

sessa käytettyjä lähtötietoja. Voimalatyyppien eroista roottorin halkaisijalla ja napakorkeudella 

sekä lavan muodolla on suurin vaikutus välkevaikutusten laajuuteen. Todelliseen tilanteeseen vai-

kuttavat tuulivoimaloiden toiminnallinen aika sekä auringonpaisteisuustuntien lukumäärä. Mallin-

nuksen mukainen todellisen tilanteen tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta ja tämä voi eri 

vuosina tietyssä katselupisteessä hieman vaihdella.  

 

Todennäköisen tilanteen mallinnus (Real case) on tehty oletuksella, että metsän ja rakennusten 

peitevaikutusta ei ole olemassa. Tämä saattaa siten vaikuttaa toteutuvaan välkevaikutukseen; mi-

käli tuulivoimalat eivät näy katselupisteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu kyseiseen katselupis-

teeseen. Vuodenajan vaihtelut on myös huomioitava puuston kyvyssä rajoittaa tuulivoimaloiden 

näkyvyyttä. 

 

 

Muutoksen suuruus 
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24. ELINOLOT JA VIIHTYVYYS 

24.1 Arvioinnin päätulokset 

 

24.2 Vaikutusmekanismi 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vai-

kutukset. Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan ihmiseen, yhteisöön tai 

yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvin-

voinnin jakautumisessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti ja ne kohdis-

tuvat erilaisina eri ihmisiin, toimijoihin tai alueisiin. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi melu-, 

välke- tai maisemavaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi muutokset pintaveden laadussa. Sosiaaliset 

vaikutukset liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin. 

 

Tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheen aikana hankealueella rakennetaan voimaloiden pe-

rustuksia, huoltoteitä, sähkönsiirtoyhteyksiä sekä kuljetetaan alueelle rakennusmateriaaleja ja voi-

maloiden osia. Ihmiset voivat kokea rakentamisen aikana meluvaikutuksia sekä lisääntyneen lii-

kenteen aiheuttamia vaikutuksia. Rakentamisen aikana liikkumista hankealueella rajoitetaan tur-

vallisuussyistä ja tästä voi koitua haittaa esimerkiksi alueen virkistyskäytölle tai metsästykselle. 

Toisaalta rakentamisella on työllistäviä vaikutuksia, mitä voidaan puolestaan pitää myönteisenä 

vaikutuksena. 

 

Tuulivoimahankkeen toimintavaiheessa ihmisiin voi kohdistua maisema-, melu- ja välkevaiku-

tuksia, joilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Myönteisiä 

taloudellisia vaikutuksia kunnalle syntyy vastaavasti kiinteistöverojen muodossa. 

 

Toiminnan päättymisvaiheessa vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuk-

siin, kun voimalat ja muu infrastruktuuri puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Rakentamisvaiheesta 

poiketen sulkemisvaiheessa hankealue maisemoidaan, millä voi olla merkittävä myönteinen vaiku-

tus esimerkiksi asumisviihtyvyydelle ja virkistyskäytölle. 

 

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa on selvitetty ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaiku-

tukset erityisesti kohdistuvat. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu erityisesti hankealu-

een lähialueella noin 2–3 km etäisyydellä tuulivoimaloista, jossa painottuvat hankkeen aiheuttamat 

Arvioinnin päätulokset 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuu vaikutuksia hankkeen rakentamisen aikana 

etenkin liikenteestä. Toiminnan aikana vaikutuksia aiheutuu melusta, välkkeestä ja maiseman 

muutoksesta. Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi elinolojen, viihtyvyyden ja 

virkistyskäytön osalta, sillä alueella on jonkin verran potentiaalisia haitankärsijöitä ja hanke on 

herättänyt paljon huolia.  

 

Hankkeen vaikutusten merkittävyys elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön arvioitiin 

vaihtoehdossa VE1 suureksi kielteiseksi ja vaihtoehdossa VE2 kohtalaiseksi kielteiseksi. 

Merkittävin ja laajimmalle ulottuva muutos aiheutuu maisemassa, josta paikalliset ovat asukas-

kyselyssä ja annetuissa mielipiteissä esittäneet huolensa. Myös virkistyskäytön vaikutusten ar-

vioinnin kohdalla hankkeen aiheuttama maisemallinen muutos korostuu.  
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suorat vaikutukset (mm. melu, välke, maisema). Arvioinnissa on huomioitu myös laajempi tarkas-

telualue, joka syntyy hankkeen maisemavaikutuksista. 

24.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtöaineistona sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty laadittuja selvityksiä ja muita vai-

kutusarviointeja. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 

otettu huomioon erityisesti liikenne-, melu-, välke- ja maisemavaikutukset ja niiden laajuus, ai-

heuttavatko vaikutukset muutoksia alueella toimimisessa ja miten pitkäaikaisia vaikutukset ovat. 

Kyseisiä arviointeja on käsitelty tarkemmin luvuissa 19.5 liikennevaikutukset, 22.5 meluvaikutuk-

set, 23.5 välkevaikutukset ja 16.5 maisemavaikutukset. Paikallisten asukkaiden ja muiden toimi-

joiden kertomat tiedot sekä kokemukselliset näkemykset ja huolet yhdessä muiden vaikutusarvi-

ointien yhteydessä tuotetun tiedon kanssa ovat arvioinnin tärkeimpiä lähtökohtia.  

 

Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana 26.1.2022 etätilaisuu-

tena. YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa keskustelua herätti muun muassa maisemavaikutuk-

set, tuulivoimaloiden perustukset, korkeus ja teho, yleisötilaisuuden järjestelyt, yhteisvaikutusten 

arviointi, kuljetusreitit sekä vaikutukset kiinteistöihin.  

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on lisäksi huomioitu eri tilaisuuksissa saatu palaute sekä YVA-

ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet, jotka kaikki on käyty läpi arviointia laadittaessa. Hank-

keesta annettiin nähtävillä oloaikana (19.1.-19.2.2022) yhteensä 23 lausuntoa ja 14 mielipidettä. 

Lisäksi yksi mielipide saapui nähtävillä oloajan jälkeen. Mielipiteissä oli yhteensä 78 allekirjoittajaa. 

Yksi lausunnoista saatiin kyläyhdistykseltä. Mielipiteissä nousivat esiin mm. huoli hankkeen kieltei-

sistä vaikutuksista maisemaan, melutilanteeseen, luontoon ja asumiseen. YVA-ohjelmavaiheen 

mielipiteet annettiin senhetkisten suunnitelmien mukaisesti.  

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely kesä-heinäkuussa 2022 asukas-

kysely. 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. Kysely lähetettiin 652 

asuin- tai lomarakennuksen omistajalle ja siihen saatiin 181 vastausta. Lähes 60 % kyselyyn vas-

tanneista oli alueen loma-asukkaita. Vastausten perusteella kolmanneksen vakituinen asunto sijaitsi 

alle 2 etäisyydellä hankealueen rajasta. Tarkemmin kyselyn toteutuksesta ja tuloksista on kerrottu 

erillisessä raportissa, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 16). 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla pyritään tunnistamaan hankkeen aiheuttamien muutosten vai-

kutusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa 

laadullisia, eivätkä siksi ole mitattavissa. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisöjen tie-

dot, näkemykset sekä kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan olennaiset esimer-

kiksi asuinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvat vai-

kutukset sekä asukkaiden ja alueella toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijatyö on asioiden suhteuttamista ja vertailua, koska 

sosiaalisille vaikutuksille ei ole normitettuja raja-arvoja. Asukkaiden ja muiden osallisten kokemus-

peräistä ja paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa verrataan hankkeen muihin vaikutusarviointei-

hin ja tutkimustietoon, ja sitä kautta tutkitaan niiden vastaavuutta. Vaikutusten merkittävyyttä 

tarkastellaan tuomalla keskustelu yleisemmälle tasolle ja laajempaan viitekehykseen. 
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24.4 Nykytila ja kehitys 

24.4.1 Hankealueen nykytila 

Kuten maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta koskevassa luvussa (15.4) todettiin, hankealueella 

sijaitsee kolme rakennusta (Kuva 15-3), joiden käyttötarkoitus tullaan tarkentamaan ennen hank-

keen toteuttamista. Hankealueen ympäristössä alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuu-

livoimalasta vaihtoehdosta VE1 sijaitsee 9 asuinrakennusta ja 48 lomarakennusta (Taulukko 15-1). 

Rakennuksia on etenkin järvien rannoilla ja kyläkeskuksissa. Hankealueen ympäristössä sijaitsee 

Uvan, Saarisen ja Törmänmäen kylät, joissa on tiiviimpää asutusta. Loma-asutus painottuu järvien 

rannoille, joskin rannoilla sijaitsee myös asuinrakennuksia. Hankealueen lähellä sijaitsevia järviä, 

joiden rannalla sijaitsee loma- tai asuinrakennuksia ovat muun muassa Iijärvi, Saarisenjärvi, Uva, 

Poikkijärvi ja Heiluanjärvi. Tiheämmin ja runsaammin asuinrakennuksia sijaitsee Paltamon keskus-

taajamassa noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Alueen läheisyydessä ei sijaitse herkkiä 

häiriintyviä kohteita, kuten kouluja tai terveyskeskuksia, vaan lähimmät yksittäiset kohteet sijait-

sevat niin ikään Paltamon keskustassa. 

 

Hankealueen läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkee moottorikelkkaura (Kuva 24-2), mutta muuten 

hankealueella ei sijaitse virallisia virkistysreittejä tai -alueita. Vaikka varsinaisella hankealueella ei 

ole merkittyjä reittejä tai alueita, käytetään alueen metsiä esimerkiksi metsästykseen ja muuhun 

luonnossa liikkumiseen. Hankealueen lounaisosissa, Karjomäen alueella, sijaitsee laavu. Hankealu-

een ympäristössä sijaitsee lukuisia vesistöjä, joita käytetään virkistyskalastukseen. Asukaskyselyn 

tulosten perusteella hankealueella ja sen lähiympäristöllä on ainakin kohtalaista paikallista virkis-

tysarvoa. Vastausten perusteella hankealuetta ja sen lähiympäristöä käytetään yleisimmin kulke-

miseen, luonnon tarkkailuun ja retkeilyyn sekä ulkoilemiseen. Myös marjastus ja sienestys mainit-

tiin keskeiseksi käyttötavaksi. Hankealueen käyttötavat ja käyttötapojen yleisyys on esitetty tar-

kemmin seuraavassa kuvassa (Kuva 24-1). Muina käyttötapoina avovastauksissa mainittiin mm. 

kalastus, moottorikelkkailu sekä luonnon rauhasta ja maisemasta nauttiminen. Asukaskyselyssä oli 

mahdollista merkitä tarkemmin kartalle alueen käyttötapoja ja muita huomioita. Karttamerkinnät 

kattoivat koko hankealueen. Pistemäisiä, merkittäviä kohteita vastaajat merkitsivät etenkin hanke-

alueen etelä- ja länsiosaan. Hankealueen ulkopuolella merkintöjä sijoittui eniten vesistöjen (Iijärvi 

ja Uurajärvi), Saarisen kylän ja suojelualueiden läheisyyteen.  
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Kuva 24-1. Hankealueen ja sen lähiympäristön käyttö (n=34–150). 
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Kuva 24-2. Virkistys ja matkailu hankealueen läheisyydessä. 
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Hankealueella toimii Metsästysseura Kajaani Oy Erä ry. Metsästysseuran kämppä sijaitsee hanke-

alueella. Metsästysseura toiminta on aktiivista ja aluetta käytetään mm. hirvien ja pienriistan met-

sästykseen. Lisäksi kainuulaisilla on kotikuntansa valtion mailla vapaa metsästysoikeus, joista lähin 

sijaitsee Puolangan kunnan puolella aivan hankealueen lounaispuolella.  

 

Hankealueen pohjoispuolella noin 11 km päässä sijaitsee Paljakan matkailukeskus ja 13 km päässä 

hankealueen lounaispuolella. Paljakan matkailukeskus on keskittynyt etenkin luontomatkailuun ja 

talvikausien laskettelu- ja hiihtomatkailuun. Talvikaudella Paljakan laskettelukeskuksessa on kaik-

kiaan 16 laskettelurinnettä ja 100 kilometriä hiihtolatuja. Hiihtäjille Paljakan matkailukeskuksen 

alue tarjoaa hiljaiset ja jylhät luonnonmaisemat ikimetsineen. Talviaktiviteetteina alueella on tar-

jolla myös muun muassa lumikenkäily, pilkkiminen ja moottorikelkkasafarit. Lumettomalla- ja ke-

säkaudella matkailukeskuksen alueella on tarjolla luontomatkailua. Kesäkaudella Paljakan matkai-

lukeskuksessa on matkailijoille tarjolla aktiviteetteina myös muun muassa mönkijäsafareita, melo-

mista ja kalastusta. (Puolangan kunta 2022) Kivesvaaran retkeilyalueella kulkee vaihtelevia reittejä 

ja moottorikelkkaura. Reittien varrella sijaitsee useita suojelualueita ja kota (Paltamon kunta 2022). 

Kivesvaaralla sijaitsee myös elämyskeskus Jättiläisenmaa. Jättiläisenmaassa on majoitusta, ravin-

tola sekä palveluita ja aktiviteetteja (Arctic Giant 2022). 

 

Asukaskyselyn perusteella vastaajat pitävät nykytilassa tärkeimpänä ja merkityksellisimpinä asioina 

luontoa, ihmisten terveyttä ja asumisviihtyvyyttä. Kysyttäessä näiden samojen asioiden nykytilaa 

hankealueella tai sen lähiympäristössä parhaimpina pidettiin alueen ilmanlaatua, melutilannetta, 

retkeily-, ulkoilu- ja lomailumahdollisuuksia, asumisviihtyvyyttä, luontoa, pinta- ja pohjavesiä sekä 

maisemaa.  

 

Seurantaryhmän keskusteluissa niin ohjelma- kuin selostusvaiheessakin nousi esiin alueen merkitys 

luonnonrauhaisana kohteena. Seurantaryhmään osallistuneet tahot pitivät alueen ympäristöä miel-

lyttävänä ja maisemaa kauniina.  

24.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 sijaitsee hankealueella. Hankealueen nykytila elinolojen ja viihty-

vyyden osalta on esitetty luvussa 22.4.1.  

 

Maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta käsittelevän luvun taulukossa (Taulukko 15-1) kerrotaan, 

että alle 500 metrin päästä sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 linjauksesta sijaitsee 6 asuinraken-

nusta ja 10 lomarakennusta. Sähkönsiirron linjausta lähin asutuskeskittymä on Uvan kylä, joka 

sijaitsee lähimmillään alle kilometrin etäisyydellä reitin pohjoispuolella. Uvan kylä oli yhdessä asu-

kaskyselyn karttamerkinnässä osoitettu tärkeäksi kohteeksi. Uvan kylässä, Uvajärven rannalla, si-

jaitsee tulentekopaikka ja venelaituri.  

 

Sähkösiirron reitin SVE2 länsi- ja itäpäässä kulkee moottorikelkkareitti. Muuten sähkönsiirron lin-

jauksen varrella ei sijaitse muita virallisia virkistyskäyttökohteita. Asukaskyselyssä saatiin yksi tär-

keän kohteen merkintä reitin eteläpuolella sijaitsevalle Iilammelle. Karttamerkinnän lisäksi vastauk-

sessa ei kerrottu miksi kohde oli merkittävä. Uvan kylän ja Iilammen merkintöjen lisäksi sähkön-

siirron linjauksen varrelle ei asukaskyselyssä tullut muita merkintöjä.  

 

Hankkeen sähkönsiirronlinjauksen SVE2 läheisyydessä kulkee kaksi omatoimipyöräilyreittiä: To-

losenjoki ja Paljakka-Ukkohalla. Linjaus SVE2 kulkee Torvenjoen yli. Torvenkoski ja hieman pohjoi-

sempana sijaitseva Tolosenkoski ovat kalastuskohteita. Torvenkosken itärannalla sijaitsee Karppa-

lan talon pihapiiri, jossa järjestetään esimerkiksi erilaisia tapahtumia. (Kalalla Kainuussa 2022).  
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24.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyystaso vaikutuksille määräytyy asuin- ja elinympäristön ominaisuuksien, 

kuten alueen asutuksen, palveluiden, väestörakenteen ja ympäristön palautuvuuden tai sopeutu-

miskyvyn mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat esimerkiksi herkkien kohteiden sijainti kyseisellä 

alueella, asukkaiden määrä, harrastus- ja virkistysmahdollisuudet, asumiseen nykyisellään kohdis-

tuvat haitat sekä hankkeen herättämä yleinen kiinnostus, mahdolliset ristiriidat tai huolet. Myös 

vaikeammin osoitettavilla asioilla, kuten yhteisöllisyys ja yhteisön kyky sopeutua muutoksiin, voi 

olla merkitystä esim. ihmisten suhtautumiselle koettuihin huoliin tai odotuksiin ja kielteisistä vaiku-

tuksista palautumisessa tai myönteisten vaikutusten vahvistamisessa. Ympäristön herkkyystason 

kriteerit, joihin arvioi vaikutuskohteen herkkyydestä perustuu, on liitteenä 2.  

 

Vaikutusalueella on jonkin verran potentiaalisia haitankärsijöitä (9 asuinrakennusta ja 48 lomara-

kennusta on alle 2 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta). Toisaalta herkät häiriintyvät koh-

teet (esim. koulut ja terveyskeskukset) sijaitsevat etäämmällä hankealueesta. Alueella on nykyti-

lassa vähän ympäristöhäiriöitä (esim. melu, pöly ja liikenne) aiheuttavia toimintoja. YVA-ohjelman 

hankevaihtoehdoista esitettyjen mielipiteiden, YVA-ohjelman nähtävillä oloaikana järjestetyn ylei-

sötilaisuuden ja kyselytulosten perusteella hankkeen voidaan todeta herättävän lähialueen asuk-

kaissa paljon huolia. 

 

Alueella on kyselytulosten perusteella hieman virkistys- ja hyötykäyttöarvoa (esim. ulkoilu, mar-

jastus), mutta ei virallisia virkistysreittejä hankealuetta halkovaa ohjeellista moottorikelkkareittiä 

lukuun ottamatta. Alueen virkistyskäyttö perustuu jokamiehen oikeuksien nojalla tapahtuvaan vir-

kistyskäyttöön. Hankealueella harrastetaan myös metsästystä ja alueella toimii metsästysseura, 

johon voi kohdistua vaikutuksia. 

 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen vaikutusalueen herkkyys elinolojen ja viihtyvyyden kannalta on 

arvioitu kohtalaiseksi.  

24.5 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

24.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hankkeen myönteiset ja kielteiset vaikutukset ih-

misten elinoloihin ja viihtyvyyteen jäävät toteutumatta.  

Vaihtoehto VE1 

Rakentamisvaiheessa hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset painottuvat 

liikenne- ja meluvaikutuksiin sekä maankäytön muutokseen hankealueella ja erityisesti voimaloiden 

rakennuspaikoilla. Meluvaikutukset aiheutuvat normaalista maanrakennustöistä ja näihin liittyvistä 

maa-aines- ja erikoiskuljetuksista. Rakentamisen aikaisesta melusta aiheutuvat vaikutukset ovat 

hyvin paikallisia ja kestoltaan lyhytaikaisia, joten vaikutukset ovat vähäisiä elinolojen ja viihtyvyy-

den kannalta niin vakituinen kuin loma-asutus huomioiden. Rakentaminen muuttaa hankealueen 

ympäristöä, joka osaltaan vaikuttaa virkistyskäyttöolosuhteisiin ja metsässä tapahtuvan ulkoilun 

yhteydessä syntyvään luontokokemukseen.  

 

Liikennevaikutukset vaihtoehdossa VE1 painottuvat nimenomaan rakentamisvaiheeseen aiheutuen 

esimerkiksi maanrakennustöistä, kun mursketta ja betonia kuljetetaan alueelle. Asukaskyselyyn 

vastanneista lähes puolet ajattelivat nimenomaan rakentamisen aikaisen liikenteen vaikuttavan 
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kielteisesti. Mitä lähempää rakentamisessa tarvittava maa-aines saadaan, sitä vähemmän siitä ai-

heutuu liikennettä. Maanrakennustöiden lisäksi liikennevaikutuksia aiheuttavat erikoiskuljetukset, 

jotka kohdistuvat lähiteitä laajemmalle alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu valtatien 8 tai 4, 

Puolangantien (kt 78) ja Uvantien (19205) kautta. Hankealueen lähialueiden pienempiä yleisiä teitä 

ei tulla käyttämään kuljetuksissa. Vaikutuksia kohdistuu etenkin Uvantielle ja Puolangantielle, joi-

den raskaan liikenteen osuus kasvaa merkittävästi. Uvantien eteläpäässä, lähellä Paltamon kunnan 

keskustaa, on jonkin verran asutusta. Sen lisäksi Uvantien varrella sijaitsee asuin- ja lomaraken-

nuksia. Rakentamisen aikainen liikenteen kasvu, sen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja pölyä-

miseen kohdistuvat etenkin Uvantien varrelle. Pölypäästöjä aiheutuu kuitenkin vain liikenneväylien 

välittömään läheisyyteen.  

 

Rakentamisvaiheessa liikkuminen hankealueella saattaa turvallisuussyistä olla hetkellisesti rajoitet-

tua, mutta vaikutus kohdistuu vain rajalliseen määrään kulkijoita ja on väliaikaista. Sen sijaan alu-

een teiden parantaminen sekä uudet tiet helpottavat pääsyä joillekin alueille ja voivat näin ollen 

parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastuksen näkökulmasta, kun alue 

on helpommin saavutettavissa. Metsästysseura käyttää hankealuetta aktiivisesti. Rakentamisen ai-

kainen estevaikutus voi jonkin verran vaikuttaa metsästykseen. Rakentamisen aikana alueella viih-

tyvät riistaeläimet saattavat karttaa hankealuetta tai aktiivisen rakentamisen alueita melun ja lii-

kenteen vuoksi. Tilanne palautunee osittain normaaliksi rakentamisvaiheen jälkeen, joskin alueelle 

rakennettu tiestö ja voimalat nostokenttineen saattavat muuttaa nisäkkäiden totuttuja kulkureit-

tejä. Teeren ja metson osalta on arvioitu (ks. luku 13.5.1.), että rakentamisen aikaan melu saattaa 

haitata vähäisesti lintujen soidinta. Tällä on mahdollisesti vähäisiä kielteisiä vaikutuksia lintujen 

metsästyksessä alueella. 

 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaatima tien parantaminen Uvantiellä parantaa tiestön kuntoa ja 

vaikuttaa sen kautta myös myönteisesti sen varrella sijaitsevien rakennusten käyttöön. Tuulivoi-

mahankkeen rakentamisen vaikutukset, huomioiden erityisesti liikennevaikutukset, elinolojen ja 

viihtyvyyden suhteen arvioidaan suuruudeltaan kokonaisuudessaan keskisuureksi kielteiseksi. 

 

Toiminnan aikana vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen painottuvat melu-, välke- ja maisema-

vaikutuksiin. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. Asukaskyselyssä vas-

taajilta tiedusteltiin, miten he kokevat Varsavaaran tuulivoimahankkeen vaikuttavan eri osa-aluei-

siin (Kuva 24-3). Vastaajat kokivat hankkeen vaikuttavan kielteisimmin maisemaan, melutilantee-

seen ja linnustoon. Myönteisimmin hankkeen koettiin vaikuttavan kunnan talouteen sekä työllisyy-

teen ja elinkeinoelämään. Seurantaryhmään osallistuneet kertoivat myös olevansa huolissaan tuu-

livoimaloista mahdollisesti irtoavista mikromuoveista.  
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Kuva 24-3. Vastaajien mielipide kysyttäessä, miten koette tuulivoimahankkeen vaikuttavan eri osa-alueisiin 

(n=22–164). 

 

Vastaajien näkemyksen mukaan tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamia haittoja voitaisiin lieventää 

esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoituspaikan valinnalla. Myös esimerkiksi tuulivoimaloiden rakenta-

matta jättäminen, pienempi koko tai vähemmän tuulivoimaloita mainittiin. Asukaskyselyyn vastan-

neista 44 % suhtautui kielteisesti Varsavaaran tuulivoimahankkeeseen (Kuva 24-4). Toisaalta 43 

% vastanneista suhtautui hankkeeseen myönteisesti. 
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Kuva 24-4. Vastaajien suhtautuminen Varsavaara tuulivoimahankkeeseen kokonaisuudessaan (n=165). 

Meluvaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohta-

laiseksi kielteiseksi. Yhdenkään loma- tai asuinrakennuksen kohdalta ei ylity 40 dB. 40 dB melualu-

een ylittävälle alueelle jää kolme rakennusta, joiden käyttötarkoitus muutetaan kaavoituksen yh-

teydessä. Suurin melutaso LAeq 46,4 dB on mallinnuksen mukaan reseptoripisteen R4 kohdalta. 

Reseptorien kohdalle on laskettu myön pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että sisämelu 

ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajat, kun ulkomelutaso ylittää 40 dB. Näiden kohteiden 

osalta käyttötarkoitus muutetaan kaavoituksen yhteydessä. Vaikka ohjearvot eivät ylity asuin- tai 

lomarakennusten kohdalla, se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua 

hankealueella tai sen lähiympäristössä. Hanke muuttaa alueen äänimaisemaa vaikuttaen asumisen 

lisäksi virkistyskokemukseen. Huoli ympäristön melutilanteen muuttumisesta on luettavissa saa-

duista asukaskyselyn vastauksista sekä mielipiteistä. Melun voidaan todeta muiden kielteisten vai-

kutusten ohella häiritsevän luonnonrauhaan hakeutuvan retkeilijän luontokokemusta ja vähentää 

halukkuutta retkeillä kyseisellä alueella, vaikka alueen tiestö paranisikin hankkeen myötä.  Vaikka 

melulle annetut ohjearvot eivät mallinnusten mukaan ylittyisikään, tuulivoimaloiden ääni saattaa 

kuitenkin häiritä yksittäisiä asukkaita varsinkin ns. meluherkkiä, joita osan ihmisistä on todettu 

olevan (Haahla & Heinonen-Guzejev 2012). Melun kokeminen on joka tapauksessa subjektiivista ja 

yksilöiden äänikokemukset poikkeavat usein toisistaan. Koska viihtyvyyshaitalle ei ole raja- tai oh-

jearvoja, on yksiselitteistä arviota äänen häiritsevyydestä vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä. Ko-

kemus melun häiritsevyydestä on kokijalle kuitenkin todellinen, riippumatta taustalla vaikuttavista 

tekijöistä, eikä kokemusta tule vähätellä. 

 

Välkevaikutukset eli liikkuvan varjon vaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilan-

teessa merkittävyydeltään suureksi kielteiseksi, sillä mallinnuksen perusteella vuotuinen välkevai-

kutus ilman puustoa ylittää 8 tuntia kuuden reseptoripisteen (R16, R17, R18, R23, R27, R29) koh-

dalla. Mallinnusten perusteella puuston kanssa vuotuinen välkevaikutus ylittää 8 tuntia ainoastaan 

reseptoripisteen R23 kohdalla. Välkevaikutuksia kohdistuu mallinnuksen perusteella 25 reseptoriin, 

joskin puusto huomioituna välkevaikutusta aiheutuu ainoastaan kymmenen reseptoripisteen koh-

dalla. Välke voidaan kokea häiritsevänä ja viihtyvyyttä heikentävänä. Asukaskyselyn perusteella 
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noin joka neljäs oli huolissaan välkkeen vaikutuksista. Noin kolme neljäsosaa asukaskyselyyn vas-

tanneista kertoi käyttävänsä aluetta vuosittain marjastukseen tai sienestykseen. Alueen käyttöä 

näihin tarkoituksiin hankkeesta aiheutuva välke ei estä, mutta välkkeen ja melun yhteisvaikutukset 

heikentävät luontokokemusta ja ihmiset saattavat siirtyä hankealueelta muualle keräämään mar-

joja ja sieniä. 

 

Maisemavaikutukset (luku 16) on arvioitu vaihtoehdossa VE1 alle 6 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

erittäin suureksi kielteiseksi ja yli 6 km etäisyydellä kohtalaiseksi kielteiseksi. Paikalliset olivat asu-

kaskyselyn vastausten perusteella eniten huolissaan nimenomaan tuulivoimahankkeen maisema-

vaikutuksista. Huoli maisemavaikutuksista on noussut esiin myös seurantaryhmän kokouksissa ja 

YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa. Maiseman muutos näkyy erityisesti lähivaikutusalueella 

(alle 6 km) etenkin järvi- ja rantamaisemissa. Hankealuetta lähimpien järvien rantojen asutus on 

pääasiallisesti loma-asutusta. Maisemalliset vaikutukset eivät estä asumista ja virkistyskäyttöä alu-

eella, mutta ne muuttavat maisemakokemusta. Se saattaa vaikuttaa esimerkiksi halukkuuteen 

mökkeillä alueella.   

 

YVA-ohjelmasta saaduissa lausunnoissa, seurantaryhmän kokouksissa sekä asukaskyselyssä nousi 

esiin maisemavaikutukset etenkin Uvan, Törmänmäen ja Saarisen suuntaan. Lähiympäristön asu-

miskeskittymistä Uvan kylän maisemassa pohjoisosan tuulivoimalat näkyvät selvästi etenkin Uva-

järven rannalle. Uvajärven rannalla sijaitsee veneranta, jonne vaihtoehdon VE1 mukaiset voimalat 

näkyvät selkeästi (ks. Kuva 16-17) Puustolla on vaikutusta näkymiin Uvan kylän alueelle eteläisem-

pien tuulivoimaloiden osalta, sillä puusto estää paikoin näkymiä. Törmänmäen Vanhalan, Väyrylän 

ja Alanteen pelloilla ja pihapiireistä tuulivoimalat näkyvät. Saarisenjärven etelärannasta hankealu-

een eteläisimmät tuulivoimalat näkyvät selvästi ja heikentävät alueen maisemakokemusta. Paikal-

listen huoli itselle tärkeänä ja kauniina koetun maiseman muuttumisesta voi vaikuttaa heikentävästi 

asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön.  

 

Arvioitaessa vaikutuksia huomionarvoisiin lajeihin (ks. luku 12.5.1.) todettiin, että hankkeesta ei 

aiheudu merkittäviä kulkuesteitä hirvieläimille.  Tuulivoima-alueen liittyvän tieverkoston kehittymi-

sen myötä alueen saavutettavuus (ihmisille) paranee, mikä voi myöhemmin lisätä metsästystä alu-

eella. Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta metsästykseen toiminnan aikana. 

 

Toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen, huomioiden muiden vaikutusten ar-

viointien tulokset, hankkeesta saatu palaute ja asukaskyselyn tulokset, arvioidaan kokonaisuudes-

saan suuruudeltaan suuriksi kielteisiksi. Meluvaikutukset arvioitiin merkittävyydeltään kohta-

laiseksi ja välkevaikutukset suureksi kielteisiksi. Maiseman osalta vaikutukset ovat kokonaisuudes-

saan erittäin suuria kielteisiä vaikutuksia lähimaisemassa, ja voimalat tulevat näkymään mm. jär-

vien rannoilta. Lisäksi paikallisten huoli hankkeen vaikutuksista ja tuulivoiman merkittävästä lisään-

tymisestä alueella nousee esille asukaskyselyn tuloksissa, saaduissa palautteissa sekä keskuste-

luissa eri tilaisuuksissa ja tilanteissa, joita hankkeen osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn ai-

kana on käyty.  

 

Saadun palautteen ja asukaskyselyn perusteella asukkaat ovat huolissaan kiinteistöjen arvon ale-

nemisesta sekä kiinteistöjen käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa. Suomen tuulivoimayhdistyk-

sen tekemän selvityksen (2021b) mukaan tuulivoimahankkeiden käyttöönotolla ei ole ollut tilastol-

lisesti merkitsevää vaikutusta hankealueen läheisyyteen sijoittuvien asuinkiinteistöjen arvoon. Sel-

vitys toteutettiin vuoden 2013–2021 tehtyjen kiinteistökauppojen perusteella noin 10 km etäisyy-

dellä kunnan merkittävimmistä tuulivoimaloista. Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä kahdeksassa 

eri Suomen kunnassa, joiden alueille on rakennettu tarkasteluvuosien aikana yksi tai useampi tuu-

livoimapuisto. 
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Tutkimustuloksissa on havaittavissa epävarmuustekijöitä, sillä asuinkiinteistöjen hintaan voi vai-

kuttaa moni muukin tekijä. Yleisesti Suomessa vanhojen omakotitalojen hintakehitys on kasvanut 

ainoastaan yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, kun taas pienemmillä paikkakunnilla arvo on las-

kenut yli 5 % vuosien 2010 ja 2020 välillä. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2021b) 

 

Muutokset lähialueen melutilanteessa, maankäytössä, maisemassa tai virkistysmahdollisuuksissa 

eivät suoraan vaikuta kiinteistöjen käyttöön, mutta nousevat monesti asuinviihtyvyyden kannalta 

huomioitaviksi tekijöiksi. Esimerkiksi tuulivoimaloiden näkyminen asuinkiinteistölle voidaan kokea 

asuinviihtyvyyttä heikentävänä tekijänä, mutta kiinteistöjen nykyiset käyttömahdollisuudet säily-

vät. Tuulivoimahankkeen toteutumisen myötä osalla alueen kiinteistönomistajilla on mahdollista 

saada maanvuokratuloja. Lisäksi alueen tieverkon perusparannus ja uusien huoltoteiden rakenta-

minen lisäävät hakkuista saatavia tuloja, kun metsäkiinteistöt ovat paremmin saavutettavissa. 

Maanvuokratulot tuovat merkittävän lisän metsäkiinteistöjen omistajille nykyisen metsätulojen li-

säksi. 

 

Toiminnan päättyessä purkamisvaiheessa vaikutukset ovat samankaltaiset kuin rakentamisvai-

heessa, kun puretut voimalat ja muu infrastruktuuri kuljetetaan alueelta pois. Purkamisvaiheen 

vaikutukset arvioidaan keskisuureksi kielteisiksi, minkä jälkeen alue maisemoidaan, millä voi 

olla merkittävä myönteinen vaikutus esimerkiksi asumisviihtyvyydelle. 

 

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon VE1 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen (huomioiden rakenta-

misen, toiminnan aikaisen ja toiminnan päättymisen vaikutukset) arvioidaan suuruudeltaan suu-

reksi kielteisiksi. 

Vaihtoehto VE2 

Vaikka vaihtoehdossa VE2 rakennetaan enintään 7 tuulivoimalaa, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-

teen sekä virkistyskäyttöön ja metsästykseen vaikuttavat vastaavat asiat kuin vaihtoehdossa VE1. 

Esimerkiksi meluvaikutukset on arvioitu molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa kohtalaiseksi kiel-

teisiksi vaikutusten ollessa hyvin vastaavat molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa. Eroa hankkeen 

toteuttamisvaihtoehdoissa on välke-, maisema- ja liikennevaikutusten osalta.  

 

Rakentamisvaiheen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön aiheutuvat 

vastaavista asioista kuin vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdon VE2 mukaiset liikennevaikutukset on ar-

vioitu merkittävyydeltään vähäiseksi kielteiseksi, sillä voimaloiden määrän vähentyessä myös kul-

jetusten määrä vähenee. Kuten vaihtoehdossa VE1, myös vaihtoehdon VE2 kielteisimmät liiken-

teelliset vaikutukset kohdistuvat Uvantielle (19205). Etenkin raskaan liikenteen kasvu on hankkeen 

myötä merkittävää myös vaihtoehdossa VE2. Liikenteen kasvu lisää pölyämistä ja heikentää liiken-

neturvallisuutta vaikuttaen elinoloihin ja viihtyvyyteen kielteisesti.  

 

Rakentamisvaiheen mahdolliset vaikutukset liikkumiseen hankealueella kohdistuvat suppeammalle 

alueelle kuin vaihtoehdossa VE1. Kuitenkin rakentamisen aikainen estevaikutus voi vaikuttaa hie-

man kielteisesti myös vaihtoehdossa VE2 esimerkiksi metsästykseen tai moottorikelkkailuun alu-

eella. 

 

Toiminnan aikaiset meluvaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa merkit-

tävyydeltään kohtalaisiksi kielteiseksi, kuten vaihtoehdossa VE1. Melumallinnuksen mukaan yksi 

reseptoripiste jää LAeq 40 dB melualueen sisäpuolelle. Suurin melutaso LAeq 40,4 dB on mallinnuksen 

mukaan Pieni-Poikkijärven rannalla sijaitsevalla rakennuksella (reseptoripiste R17). Kyseisen re-

septorin kohdalle on laskettu myös pienitaajuiset sisämelutasot, jotka osoittavat, että sisämelu jää 

asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. Kyseisen reseptorin käyttötarkoitus selvi-

tetään kaavoituksen yhteydessä. Kuten vaihtoehdon VE1 osalta on todettu, voi melu ohjearvojen 
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alittumisesta huolimatta häiritä alueen virkistyskäyttöä, kuten marjastusta ja sienestystä. Vaihto-

ehdon VE2 meluvaikutusten vaikutus elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön on pie-

nempi kuin vaihtoehdossa VE1.   

 

Välkevaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään kohta-

laiseksi kielteiseksi. Vaikutus on näin ollen pienempi kuin vaihtoehdossa VE1. Välkemallinnuksen 

perusteella vuotuinen välkevaikutus ilman puustoa ylittää 8 tuntia yhden reseptoripisteen kohdalla 

Pieni-Poikkijärven rannalla. Kyseisen reseptorin käyttötarkoitus selvitetään kaavoituksen yhtey-

dessä. Välkevaikutuksia kohdistuu seitsemään eri kiinteistöön sekä virkistyskäytössä (mm. marjas-

tus ja metsästys) hyödynnetyille alueilla. Välkevaikutuksen arvioidaan vaikuttavan jonkin verran 

kielteisesti elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön siitä huolimatta, että vuosittainen väl-

kevaikutus ei ylitä 8 tuntia asuin- tai lomarakennusten kohdalla.  

 

Maisemavaikutukset on arvioitu vaihtoehdon VE2 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään suu-

reksi kielteiseksi alle 6 km etäisyydellä tuulivoimaloista, eli vähemmän kielteiseksi kuin vaihtoeh-

dossa VE1. Sen sijaan vaikutukset yli 6 km etäisyydellä on arvioitu vastaavaksi kuin vaihtoehdossa 

VE1, kohtalaiseksi kielteiseksi. Latvan kylälle aiheutuvat maisemavaikutukset lievenevät voimaloi-

den määrän ollessa pienempiä kuin vaihtoehdossa VE1, mutta maiseman muutos on silti selkeä. 

Uvan kylään kohdistuva maisemavaikutus on vaihtoehdossa VE2 vastaava kuin vaihtoehdossa VE1. 

Mustakummun näkötornin huipulta tuulivoimalat eivät ole maisemassa yhtä hallitsevia kuin vaihto-

ehdossa VE1, mutta muutos on kuitenkin suuri. Kuten maisemavaikutusten arvioinnissakin todet-

tiin, maisema on kohteessa vahvasti sidottuna virkistyskäyttöön. Myös lähijärvien rannoille ja Pal-

jakan laskettelukeskuksen huipulle tuulivoimalat näkyvät vaihtoehdossa VE2, eikä eroa vaihtoeh-

toon VE1 niiden osalta juuri synny.  

 

Maisemalliset vaikutukset ovat lievempiä vaihtoehdossa VE2 hankealueen eteläpuolisilla järvialu-

eilla etäisyyden tuulivoimaloihin kasvaessa. Esimerkiksi Saarisenjärven etelärannan mökkirannasta 

tehdyn havainnekuvan perusteella (Kuva 16-26) tuulivoimalat kyllä näkyvät, mutta eivät ole yhtä 

hallitsevia maisemassa kuin vaihtoehdossa VE1 (Kuva 16-16). Vaihtoehdossa VE2 hankealueen ete-

läpuolella sijaitseville järvialueille aiheutuu täten vähemmän kielteisiä vaikutuksia elinoloihin, viih-

tyvyyteen ja virkistyskäyttöön alueen maiseman muutoksesta kuin vaihtoehdossa VE1. 

 

Toiminnan päättymisen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön vaihtoeh-

dossa VE2 arvioidaan pääasiassa vastaavaksi kuin vaihtoehdossa VE1.  

 

Kokonaisuudessaan vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön arvioidaan vaih-

toehdossa VE2 keskisuuriksi kielteisiksi. Rakentamisen aikaisen liikenteen sekä toiminnan aikai-

sen välkkeen ja lähialueen maisemallisen vaikutukset on arvioitu vähemmän kielteiseksi kuin vaih-

toehdossa VE1.  

24.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Sähköaseman rakentaminen hankealueelle muuttaa paikallista maisemaa puuston poiston vuoksi. 

Sähköaseman rakentaminen ei aiheuta merkittävää muutosta maisemassa laajemmalla alueella.  

 

Sähköaseman rakentamisen aikaan alueen virkistyskäyttöön voi syntyä hetkellinen estevaikutus, 

kun rakentamistoimien vuoksi liikkumista alueella rajoitetaan. Tämä on kuitenkin lyhytaikaista ja 

kohdistuu rajattuun joukkoon, erityisesti alueella metsästäviin.  
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Sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE1 ei aiheudu normaalia rakentamismelua enempää vaikutuksia. 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 vaikutuksen elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu pieneksi kiel-

teiseksi. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin SVE2 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen rakentamisen ai-

kana aiheutuvat pääasiallisesti liikenteestä ja melusta. Voimajohtolinjan rakentamisesta voi aiheu-

tua lyhytaikaisia ja paikallisia kielteisiä vaikutuksia pohja- ja pintavesiin. Pintavesiin kohdistuvat 

vaikutukset voivat hetkellisesti heikentää vesistöjen virkistyskäyttöä, mutta vesistöjen tilan arvioi-

daan palaavan tavalliseen tilaansa pian. Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 heikentää mahdollisuuksia 

kalastaa Torvenkosken alueella rakentamisen aikana.   

 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 rakentamisen aikana liikenteen määrä kasvaa ja mahdollisesti on 

tarve pysäyttää liikenne hetkellisesti. Tämä heikentää paikallisesti liikenneturvallisuutta ja liiken-

teen sujuvuutta, siten heikentäen alueen viihtyvyyttä. Itse toiminnan aikana sähkönsiirrosta ei ai-

heudu huoltotoimenpiteiden lisäksi liikennettä. Huoltotoimenpiteet ovat kuitenkin satunnaisia ja 

paikallisia, mutta siitä huolimatta voivat vaikuttaa paikallisten asuinviihtyvyyteen ja alueen virkis-

tyskäyttöön vähän kielteisesti.  

 

Ilmajohto kulkee olemassa olevassa johtokäytävän pohjoispuolella noin 60 metrin etäisyydellä lä-

himmästä vapaa-ajan asunnosta. Suunnitellun voimajohdon rakenteet ovat näkyvissä alueiden 

asukkaille, virkistyskäyttäjille ja alueen metsäautoteille sekä yleisille teille. Uusi voimajohto tulee 

kulkemaan olemassa olevassa johtokäytävän pohjoispuolella, mikä osaltaan vähentää maisemavai-

kutuksia. Sähkönsiirron vaihtoehdosta SVE2 johtuva maiseman muutos yhdessä tuulivoimaloista 

aiheutuvan maiseman muutoksen kanssa voi heikentää alueen maisemakokemusta, vaikka muutos 

ei kohdistukaan laajalle. Sähkönsiirron linjauksen rakentaminen estää metsän käyttöä metsätalou-

teen, mutta voimalinja ei estä esimerkiksi marjastusta, sienestystä tai metsästystä sen läheisyy-

dessä.  

 

Sähkönsiirron rakentamisen aikana aiheutuu melua, joka ei kuitenkaan ole erityisen meluavaa (ks. 

luku 22.5.2). Itse toiminnan aikana voimajohdosta ja sähköasemasta aiheutuva melu on vähäistä 

ja paikallista, eikä sen arvioida vaikuttavan merkittävästi elinoloihin ja viihtyvyyteen.  

 

Kokonaisuudessaan sähkönsiirron SVE2 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu pie-

neksi kielteiseksi.  

24.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä virkistyskäyttöön arvioitiin vaihtoeh-

doissa VE1 suureksi ja vaihtoehdossa VE2 keskisuureksi kielteiseksi. Rakentamisen aikana merkit-

tävimmät kielteiset vaikutukset lähiasutuksen kannalta aiheutuu liikenteestä, kun taas toiminnan 

aikana suurimmat haitalliset vaikutukset muodostuvat melu-, välke- ja maisemavaikutuksista. Han-

kealueen ja sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi elinolojen, viihtyvyyden ja virkis-

tyskäytön kannalta, joten vaihtoehtojen VE1 vaikutukset ovat merkittävyydeltään suuria kieltei-

siä ja vaihtoehdon VE2 kohtalaisia kielteisiä. 

 

Toteuttamisvaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole merkittäviä eroja sosiaalisten vaikutusten suh-

teen. Vaihtoehdossa VE0 hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen 

tai virkistyskäyttöön ja metsästykseen muodostu. 
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Sähkönsiirron osalta molempien vaihtoehtojen vaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään vä-

häiseksi kielteiseksi. Kuitenkin vaihtoehdon SVE2 noin 10 km uuden 100 kV ilmajohdon raken-

tamisesta aiheutuu enemmän kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi maisemaan, meluun ja liikentee-

seen kuin vaihtoehdossa SVE1. 

 

 
Taulukko 24-1. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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24.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Vuorovaikutuksen parantaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä haitallisten 

vaikutusten lieventämisen kannalta. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita omassa elinympäristös-

sään tapahtuvista muutoksista, jolloin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tie-

dottamalla lähialueen asukkaita tapahtuvista muutoksista ja meneillään olevista ja tulevista hank-

keista. Tämä ilmeni myös asukaskyselyn vastauksista, jossa toivottiin enemmän avointa tiedotta-

mista. Asukaskyselyn tulosten perusteella myös kotiin lähetettävät tiedotteet ovat toivottuja. 

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia virkistyskäyttöön ja metsästykseen voidaan vähentää hyvällä 

tiedottamisella rakentamisen vaiheista sekä esimerkiksi pyrkimyksellä ajoittaa rakentamistoimet 

vilkkaimman metsästysajan ulkopuolelle tai arkipäiville rauhoittaen viikonloput virkistys- ja met-

sästyskäytölle. Liikennevaikutuksia voidaan lieventää tiedottamalla kuljetuksista, jolloin asukkailla 

on mahdollista varautua niihin. 

 

Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää myös vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdistuvia 

kielteisiä muutoksia, joita on käsitelty kunkin vaikutusarvion yhteydessä (mm. melu ja välke). Me-

luvaikutusten osalta on jatkossa kiinnitettävä huomiota ohjearvoylityksiin, koska mallinnusten pe-

rusteella melutasot ovat joidenkin lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla lähellä ohjearvoja. 

Välkevaikutusten osalta on syytä seurata välkemäärän ylityksiä ja rajoittaa välkettä esim. teknisin 

voimaloihin asennettavin ratkaisuin. 

24.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia, vahvasti kokijaan, aikaan ja 

paikkaan sidottuja. Yleensä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yksittäisten asukkaiden antamia 

näkemyksiä ja kokemuksia joudutaan yleistämään, jos saatua yksilökohtaista palautetta on run-

saasti. Tämän hankkeen kohdalla palautetta on saatu melko paljon. YVA-ohjelmavaiheen yleisöti-

laisuuteen osallistui parhaimmillaan yli 90 henkilöä. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta annettiin 14 kpl, 

Muutoksen suuruus 
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joissa oli yhteensä lähes 80 allekirjoittajaa. Asukaskysely tavoitti 181 vastaajaa, mutta kaikki eivät 

vastanneet jokaiseen kysymykseen. Vastausmäärä yksittäisten kysymysten osalta jäi kuitenkin hy-

väksi.  

 

Yksittäisten ihmisten näkemykset eivät välttämättä kerro laajemman ihmisjoukon suhtautumisesta 

hankkeeseen, mikä voi aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta arvioinnissa. Esimerkiksi kyselyn va-

paamuotoisissa vastauksissa usein korostuvat hankkeeseen kielteisesti suhtautuvien mielipiteet ja 

näkemykset, vaikka muutoin kyselyn tulosten perusteella hankkeeseen myönteisesti suhtautuvia 

olikin yli 40 % vastanneista. Vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten tietty 

tiedon yleistäminen on hyväksyttävä. Muiden vaikutusarviointien (esim. melu-, välke-, liikenne- ja 

maisemavaikutukset) epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arviointiin niiltä 

osin kuin ne vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
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25. TERVEYS 

25.1 Arvioinnin päätulokset 

 

25.2 Vaikutusmekanismi 

Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto tai voimaloiden rakentaminen eivät aiheuta ihmisten ter-

veydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Sen sijaan tuulivoimaloista voi aiheu-

tua melu- ja välkevaikutusta, joiden suuruutta mitataan erilaisilla ohjearvoilla ja suosituksilla. Li-

säksi hankkeesta voi koitua erilaisia riskejä ja häiriötilanteita, joista voi koitua terveydelle haittaa, 

mikä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Meluvaikutuksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 22 ja 

välkevaikutuksia luvussa 23. 

25.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioitiin tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja välke sekä voi- 

majohdon sähkö- ja magneettikentät. Tuloksia verrattiin viranomaisten asettamiin ohje- ja raja- 

arvoihin, joiden ylittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tarkastelussa huomioitiin myös tuuli- 

voimalan tuottaman infraäänen vaikutus ihmisten terveyteen. Terveysvaikutusten arvioinnissa huo-

mioitiin myös hankkeen myötä liikenteessä tapahtuvan muutoksen vaikutus terveyteen esimerkiksi 

tärinän ja pölyn määrän muutos. 

25.4 Nykytila ja kehitys 

25.4.1 Hankealueen nykytila 

Varsavaaran hankealue sijaitsee Paltamon kunnassa, Kainuun maakunnassa. Paltamon asukasluku 

oli vuonna 2021 3183. Väestöstä oli 15,3 % 0–17-vuotiaita, 50,2 % 18–64-vuotiaita ja 34,5 % 65 

vuotta täyttäneitä. 

 

THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on Paltamon kunnassa ollut 154,1 (2017), 145,4 (2018), 

136,5 (2019). Sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien väestön sairastavuutta suhteessa 

koko maan tasoon. Koko maan indeksin arvo on 100 uusimpana tilastovuonna, alueellinen indeksi 

on pienempi tai suurempi kuin 100, mikä kertoo sairausryhmien yleisyydestä suhteessa koko maan 

samanikäisen väestön sairastavuuteen. Paltamon suhteessa korkeampi indeksi ei ole poikkeava 

aiemmasta laajemmasta alueellisesta trendistä, missä Itä-Suomi on perinteisesti ollut korkeamman 

sairastavuusindeksin aluetta. 

 

Hankealue sijaitsee metsätalousalueella ja ympäristön asutus on haja-asutusta. Uura-Iijärven ky-

lätalo sijaitsee noin 2 km hankealueen kaakkoispuolella. Lähimmät muut kylät ovat Uvan kylä Ris-

Arvioinnin päätulokset 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkealtistuminen lähialueen asukkaille ei merkittävästi ylitä niille 

asetettuja ohjearvoja. Hankkeesta syntyvien terveysvaikutusten merkittävyys on arvioitu vaih-

toehtojen VE1 ja VE2 osalta vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Molemmissa sähkönsiirron vaihtoehdoissa SVE1 ja SVE2 tilanne pysyy nykyisen kaltaisena, ja 

terveysvaikutusten arvioidaan olevan merkityksettömiä. 
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tijärvellä, noin 4 km hankealueen itäpuolella, ja Törmänmäen kylä Puolangalla, noin 5 km hanke-

alueen länsipuolella. Hankealueella sijaitsee kolme rakennusta, joiden käyttötarkoitus selvitetään 

kaavoituksen yhteydessä. Hankealueen itäpuolella, lähimmillään alle kilometrin etäisyydellä, Palta-

mon ja Ristijärven kuntien rajalla sijaitsevan Iijärven rannat ovat osoitettu pääasiassa lomaraken-

tamiseen. Alueen läheisyydessä ei sijaitse herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja tai terveys-

keskuksia, vaan lähimmät yksittäiset kohteet sijaitsevat Paltamon keskustassa.  

25.4.2 Sähkönsiirtoreitin nykytila 

Nykyinen voimajohtolinjaus kulkee enimmäkseen metsäisessä maastossa, jossa ei ole asutusta, sen 

välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia, mihin kohdistuisi sähkö- tai magneettiken-

tistä aiheutuvaa terveyshaittaa. 

25.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Tuulivoimapuiston vaikutusalueella on vain vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä ei ole herk-

kiä häiriintyviä kohteita (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Alueella ei ole merkittävää harras-

tus- tai virkistyskäyttöarvoa, eikä alue ole olennainen osa viherverkkoa tai luontoalueita. Alueen 

sopeutumiskyky on suuri.  

 

Vaikutuskohteen herkkyys on terveyden näkökulmasta arvioitu vähäiseksi.  

25.5 Vaikutukset terveyteen 

25.5.1 Tuulivoimaloiden vaikutukset 

Vaihtoehto VE0 

VE0 vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, jolloin alueen nykytila pysyy ennallaan eikä ihmisiin koh-

distuvia terveysvaikutuksia muodostu. 

Vaihtoehto VE1 

Tuulivoimaloiden rakennus- ja purkuvaiheen terveysvaikutukset muodostuvat työvaiheiden aiheut-

tamasta liikenteen melusta sekä mahdollisista pölyämisestä, mutta haitat kohdistuvat vain tuulivoi-

maloiden välittömään lähisyyteen ja ovat luonteeltaan lyhytaikaisia ja vähäisiä. Tuulivoimaloiden 

läheisyydessä toimintavaiheen aikana koetut terveysvaikutukset liittyvät tuulivoimaloiden toimin-

nanaikaisiin melu- ja välkevaikutuksiin. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (Lanki et al. 2017) mukaan kuultavan melun 

yleisin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Myös tuulivoimaloiden kuultava ääni on 

yhteydessä häiritsevyyden kokemiseen, mutta näyttöä yhteydestä unihäiriöihin on vähemmän. 

Tuulivoima-alueiden välillä vaikuttaa olevan eroa häiritsevyyden yleisyydessä. Häiritsevyyteen vai-

kuttavat äänenpainetason lisäksi myös monet muut tekijät. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden 

kuultavan äänen vaikutuksista sairauksien esiintymiseen ei ole.  

 

Kuultavan melun lisäksi tuulivoimat tuottavat myös alle 20 Hz:n infraääntä, joka on ihmisen kuu-

lokynnyksen alapuolella. Selvityksen mukaan osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka 

osa yhdistää tuulivoimaloiden infraääneen. Tuulivoimaloiden infraäänien mahdollisia terveysvaiku-

tuksia on tutkittu viime vuosina laajasti, mutta tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä tuulivoimaloiden 

infraäänen terveysvaikutuksista. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa 

tai pienempiä kuin kaupunkikeskustoissa. Selvityksen mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että 

tällaisissa ympäristöissä esiintyvät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa, eikä esimerkiksi 
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toistaiseksi tehdyissä väestötutkimuksissa oireilun ole havaittu olevan yleisempää lähellä tuulivoi-

maloita, eikä mittausten mukaan tuulivoimalan infraäänet eroa muista meitä ympäröivistä infraää-

nistä. Samaa tulosta vahvistaa tuore tutkimus (Hongisto et al. 2022), jonka mukaan tuulivoimaloi-

den äänitasot asukkaiden pihamaalla eivät olleet liitettävissä oireisiin tai sairauksiin, mutta korkean 

tieliikenteen äänitason yhteydessä havaittiin selvästi enemmän oireita ja sydänsairauksia. 

 

Tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksia selvitti myös valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tut-

kimustoiminnan rahoittama ja VTT:n, THL:n, TTL:n ja Helsingin yliopiston toteuttama kaksivuotinen 

tutkimus (Maijala et al. 2020), joka hyödynsi pitkäaikaismittauksia, kyselytutkimuksia ja kuuntelu-

kokeita. Hankkeessa ei saatu näyttöä tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista. Mittausten 

mukaan noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevien asuntojen äänenpainetasojen ääniympäristö muut-

tui kaupunkimaiseen suuntaan, mutta kuuntelukokeissa infraäänen esiintymistä ei kyetty havaitse-

maan, eikä se vaikuttanut äänen häiritsevyyteen, eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä 

ilmentäviin vasteisiin. Muutkin kansalliset (esim. Hongisto & Oliva 2017; Turunen ja Lanki 2015) ja 

kansainväliset tieteelliset katsausartikkelit sekä vertaisarvioidut tutkimusartikkelit (esim. van Kamp 

& van den Berg 2021, Bolin et al. 2011) osoittavat selkeästi, ettei tuulivoimaloiden tuottaman inf-

raäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen ole olemassa tieteellisesti pätevästi todistettua näyt-

töä.  

 

Terveysvaikutuksia voidaan arvioida myös tutkimalla reseptilääkkeiden käyttöä ja niiden ajallisia ja 

alueellisia muutoksia. THL:n, Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tekemässä tutkimuksessa 

(Turunen et al. 2022) ei havaittu tuulivoimaloiden lähellä asumiseen liittyvää terveyshait-taa, joka 

näkyisi lääkehoitoa (mm. sydän- ja verisuonitauti-, rytmihäiriö-, huimaus-, kipu-, masennus-, uni- 

ja rauhoittavat lääkkeet) vaativina oireina tai sairauksina. 

 

On myös huomion arvoista, että tutkimuksissa tuodaan esille myös kuinka erilaisissa raporteissa ja 

selostuksissa esitellään kuvauksia tuulivoimaloiden lähialueiden asukkaiden subjektiivisista koke-

mista terveysongelmista ja -haitoista, vaikka niille ei löytyisi selvää tieteellistä selitystä. Tuulivoi-

maloilla saattaa siis olla vaikutuksia koetun terveyden alueella. 

 

Välkevaikutuksella ei ole tunnettuja terveyshaittoja, mutta välkkeen vaikutusalueella asuvat voivat 

kokea sen häiritseväksi, aiheuttaen mielipahaa. Välkkeen ei pitäisi aiheuttaa fotosensitiivistä (valo-

herkkää) epilepsiaa sairastaville epilepsiakohtausta. Valon välkkymisen taajuus, joka yleisimmin 

aiheuttaa kohtauksia on 3–30 Hz välillä (Yuan et al 2017), kun tuulivoimaloiden lapojen pyörimis-

nopeus on tätä hitaampi (Priestley 2011). 

 

Pintaveden kautta muodostuvia terveydellisiä vaikutuksia ei arvioida syntyvän, koska vaikutukset 

pintavesiin arvioitiin vähäisiksi. Myöskään pohjaveden kautta terveydellisiä vaikutuksia ei muo-

dostu, koska normaalitoiminnassa päästöjä ei aiheudu. 

 

Vaihtoehdossa VE1 Paltamon kunnan alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalasta koostuva 

tuulivoimapuisto. Suomessa ei ole välkkeelle asetettuja raja-arvoja. Arvioinneissa on käytetty ter-

veydellisten vaikutusten ohjearvona saksalaista ohjeistusta, minkä mukaan tuulivoimalan aiheutta-

man välkevaikutuksen määrä viereiselle asutukselle saa olla vuodessa enintään kahdeksan tuntia 

todellisessa tilanteessa. Välkemallinnusten mukaan kahteen lomarakennukseen (havaintopisteet 

23, 29) kohdistuu yli 50 h/a, yhteen asuinrakennukseen (havaintopiste 27) 15–30 h/a, ja kolmeen 

lomarakennukseen (havaintopisteet 16, 17, 18) 8–10 h/a välkevaikutusta, kun puustoa ei huomi-

oida. Puusto huomioituna, välkevaikutus ylittää 8 tuntia vain yhden lomarakennuksen kohdalla (ha-

vaintopiste 23). Loma-asunnoissa ei kuitenkaan tyypillisesti asuta vuoden ympäri, joten loma-asun-

toja käyttävien asukkaiden altistuminen olisi huomattavasti vähäisempää. 
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Melumallinnusten mukaan kaksi lomarakennusta (R4, R12) on 45–50 dB:n, ja yksi asuinrakennus 

(R17) 35–40 dB:n äänitason alueella. Kuljetusreittien lähistöllä asuville kohdistuu lisäksi rakenta-

mis- ja purkamisvaiheen aikana liikenteestä johtuvaa melua, mutta tämä melutason nousu on vain 

väliaikaista. 

 

Altistuminen haitoille voi ylittää yksittäisissä hankealueen kohteissa välillä ja lyhytaikaisesti haitat-

tomaksi arvioidun tason, muttei suoranaisesti heikennä elinympäristön terveellisyyttä. Vaihtoehdon 

VE1 vaikutukset ihmisten terveyteen arvioidaan pieniksi kielteisiksi.  

Vaihtoehto VE2 

Välkemallinnusten mukaan yksi asuinrakennus (havaintopiste 27) sijoittuu alueelle, johon kohdis-

tuu 10–15 tuntia välkevaikutusta, kun puustoa ei huomioida. Kun nykyinen puusto otetaan huomi-

oon, yhteenkään rakennukseen ei kohdistu yli 8 tunnin ohjearvon ylittävää välkevaikutusta. 

 

Melumallinnusten mukaan yksikään rakennus ei sijoitu yli 40 dB:n äänitason alueelle.  

 

Hankevaihtoehdossa VE2 vaikutukset ihmisten terveyteen arvioidaan olevan pieniä kielteisiä. Vai-

kutukset ovat vastaavia kuin vaihtoehdossa VE1, mutta vähäisempiä pienemmästä vaikutusalu-

eesta ja vähäisemmästä voimalamäärästä johtuen. 

25.5.2 Sähkönsiirron vaikutukset 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE1 

Vaihtoehdon SVE1 lyhyen liitännän rakentamisen vaikutukset ihmisten terveyteen ovat suuruudel-

taan merkityksettömiä, koska alueen herkkyys on vähäinen, on vaikutusten merkittävyys merki-

tyksetön. 

Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 

Sähkönsiirron vaihtoehdon SVE2 voimajohto tulisi jo olemassa olevan johtokäytävän pohjoispuo-

lelle. Uudesta suunnitellusta voimajohtolinjauksesta on etäisyyttä noin 60 metriä lähimpään loma-

asuntoon. Fingridin (2020) mukaan magneettikenttäaltistuksen toimenpidetaso 200 mikroteslaa ei 

ylity edes suoraan voimajohtojen alla. Säteilyturvakeskus (2011, 2015) suosittelee, että 110kV 

sähkönsiirron linjauksen etäisyys asunnoista, päiväkodeista, kouluista ja muista lapsille tarkoite-

tuista tiloista olisi noin 40 metriä, jotta magneettikenttä ei todennäköisesti ylitä 0,4 mikroteslaa. 

Tässä hankkeessa tämä etäisyys ylittyy, joten magneettikentästä ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia 

terveyteen.  

 

Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin ei sovelleta sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 

ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (1045/2015), sillä säh-

köturvallisuuslain ja sen nojalla säädetään voimajohdolle vaatimuksia, joita noudattaessa sähkö-

kentän voimakkuus voimajohdon ympäristössä on turvallisella tasolla (Fingrid 2020). 

 

Muutos nykytilanteeseen arvioidaan merkityksettömäksi. Alueen herkkyyden ollessa vähäinen, on 

vaikutusten merkittävyys ihmisten terveyteen merkityksetön.  
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25.5.3 Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Terveysvaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 pieniksi kielteisiksi, sillä tuulivoimahank-

keen ei mallinnusten perusteella arvioida aiheuttavan merkittävää melu- tai välkehaittaa, ja myös 

muut hankkeesta aiheutuvat riskit jäävät vähäisiksi. Myöskään tutkimustulokset eivät osoita tuuli-

voimapuistojen toiminnasta aiheutuvan todellista, tutkimustietoon perustuvaa terveyshaittaa. Vai-

kutuskohteen herkkyys määriteltiin vähäiseksi, joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä 

kielteisiä. 

 

Sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta ei synny muutosta nykytilaan nähden. 

 
Taulukko 25-1. Terveyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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25.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tuulivoiman terveysvaikutukset muodostuvat lähinnä meluvaikutusten kautta ja niiden lieventä-

miskeinoja on esitetty meluvaikutusten arvioinnin yhteydessä. Avoin tiedottaminen ja tiedon lisää-

minen tuulivoiman terveysvaikutuksista voi hälventää myös terveysvaikutuksiin liittyviä huolia, ku-

ten myös vaikutusalueen asukkaiden osallistaminen hankkeen suunnitteluun. 

 

25.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu tämän YVA-selostuksen eri osioissa kuvattuihin melun ja 

välkkeen leviämismallinnuksiin ja niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä määritet-

tyihin raja- ja ohjearvoihin perustuen. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät 

näin pääosin mallinnuksissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroi-

hin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja vaikutusten kokeminen on subjektii-

vista. Suunnitteluvaiheessa tuulivoimapuiston synnyttämät muutokset elinympäristössä ovat vielä 

epäselviä, eikä tuulivoimaloista ole välttämättä aikaisempaa kokemusta. Esimerkiksi tuulivoima-

loista aiheutuva ääni voi monille asukkaille vieras. 

 

 

 

Muutoksen suuruus 
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26. MUUT VAIKUTUKSET 

26.1 Vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan ja tutkajärjestelmiin 

Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon myös maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 

tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 

varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Alu-

eidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjär-

jestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 

 

Tuulivoimarakentamisella voi olla Puolustusvoimien kannalta merkittäviä ja laaja-alaisia vaikutuk-

sia, jotka tulee selvittää ja ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tyypillisimmät 

vaikutukset kohdistuvat puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn (ilma- ja 

merivalvontatutkiin), sotilasilmailuun sekä joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön va-

ruskunta-, varikko-, harjoitus- ja ampuma-alueilla. 

 

Lausuntopyyntö ohjelmasta on jätetty viranomaisen toimesta Puolustusvoimille. Lausuntoa Puolus-

tusvoimien toimesta ei ole tehty.  Varsavaaran vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan voidaan 

todeta vähäisiksi, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle tai puolustusvoimien alu-

eellisiin toimintaedellytyksiin sekä sotilasilmailuun. Puolustusvoimilla on kuitenkin mahdollisuus lau-

sua hankkeesta ja sen vaihtoehdoista myös selostusvaiheessa. 

26.2 Vaikutukset säätutkiin 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia Ilmatieteen laitoksen sää- 

tutkille. Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen sääennustus- ja varoituspalveluun. Suosi-

tuksen mukaan tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Li-

säksi alle 20 km etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset. 

 

Ilmatieteenlaitos on lausunnossaan 26.1.2022 YVA-ohjelmasta todennut, että laitoksella ei ole lau-

suttavaa Varsavaaran hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin, koska alue sijaitsee yli 20 km 

päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. Ilmatieteenlaitoksen lähin säätutka sijaitsee Utajärvellä 

noin 77 km etäisyydellä hankealueesta.  Näin ollen tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia sää-

tutkatoimintaan ei ole tarpeen selvittää tarkemmin. 

26.3 Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-

sessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Tuulivoimala voi aiheuttaa häi-

riötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Suomessa ra-

diolinkkiluvat myöntää Liikenne- ja viestintäviestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot Suomen 

linkkijänteistä. Mikäli häiriövaikutuksia on odotettavissa, voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkai-

suilla välttää tai vähentää ongelmia. 

 

Tuulivoimapuiston on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden 

lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja tv-

vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä maaston muodot ja muut mah-

dolliset esteet. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv-vastaanottoon, mikäli tuulivoi-

malat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin.  
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Tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista linkkijänteiden toimintaan pyydetään YVA-menette-

lyn yhteydessä lausunto teleoperaattoreilta sekä Liikenne- ja viestintäviestintävirasto Traficomilta, 

joka vastaa valtakunnallisista lähetys- ja siirtoverkoista sekä radio- ja televisioasemista. Mikäli häi-

riövaikutuksia on odotettavissa, voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla välttää ongelmat. 

Mahdollisia keinoja ovat esimerkiksi voimaloiden sijoittelun pienimuotoiset muutokset tai muutosin-

vestoinnit linkkiyhteyksien rakenteissa. Mikäli toiminnan aikaisia häiriöitä esiintyy, voidaan vaiku-

tusta vähentää lisäämällä toistimia tai tihentämällä tukiasemaverkkoa tuulivoimapuiston läheisyy-

dessä. Vaikutusta voidaan vähentää myös käyttämällä lähitukiasemissa suuntaavia kapeakeilaisia 

antenneja.  

 

Hankealuetta läheisin lähetysasema sijaitsee Sotkamossa Vuokatin lähetinasemalta, noin 52 km 

hankealueesta etelään.  Lähimmät täytelähetinasemat ovat Ristijärven ja Hyrynsalmi, Paljakan sekä 

Paltamo, Kiuruveden täytelähettimet noin 15–20 km etäisyydellä hankealueesta. Varsavaaran tuu-

livoimapuiston pohjoispuolelle, minne häiriöitä teoreettisesti voisi aiheutua, sijoittuu yksittäisiä 

asuin- ja lomarakennuksia. Hankkeesta ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutuksia tv- 

tai radiojärjestelmiin. Viestintäyhteyksiin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi alueella tullaan 

toteuttamaan signaalien nykytilamittaukset ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten 

vaikutusten vertailu- mittaukset puiston rakentamisen jälkeen. 

 

 
 
Kuva 26-1. Antenni-tv-vastaanottoasemat hankealueen ympäristössä (Digita 2022). 
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27. ONNETTOMUUS- JA POIKKEUSTILANTEET 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistettiin hankkeeseen liittyviä mahdollisia häiriötapahtumia 

ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia. Näitä voivat olla esim. törmäysriskit ja turvallisuu-

teen liittyvät asiat. Tuulivoimapuiston turvallisuusvaikutukset liittyvät muun muassa lapojen rik-

koutumisesta ja talviaikaisen jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi tuulivoimapuis-

tolla voi olla turvallisuusriskejä lento- ja tieliikenteelle.  

 

Riskitarkastelu tehtiin analysoimalla mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden todennä-

köisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. Esitetään myös riskien vähentämiskeinot ja korjaavat toi-

menpiteet. 

27.1 Rakennusvaiheen vaikutukset turvallisuuteen 

Tuulivoimaloiden rakennusvaiheen vaikutuksia turvallisuuteen aiheutuu rakennustöistä ja liiken-

teestä. Rakentamisesta aiheutuvia turvallisuusvaikutuksia, kuten ulkopuolisten kulkua työmaa-alu-

eelle, ehkäistään tarvittaessa rajaamalla alueen käyttöä rakentamisen aikana. Vaikutukset liiken-

neturvallisuuteen on arvioitu lievästi haitallisiksi (luku 19.6).  

27.2 Irtoavat kappaleet 

Tuulivoimapuiston toimiessa on olemassa riski, että voimala rikkoutuu, jolloin siitä voi irrota osia. 

Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on kuitenkin hyvin epätodennäköinen. VTT:n tilastojen 

mukaan tuulivoimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on Suomessa ollut vuosina 1996–2011 

kuusi kappaletta. Potentiaalisesti vaarallisiksi tapauksiksi on määritelty kaksi tuulivoimalan lavan 

kärjessä olevan jarrun vaurioitumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa ei käytetä täl-

laista ns. kärkijarrua, joten tämä onnettomuustyyppi ei ole mahdollinen nyt rakennettavissa tuuli-

voimaloissa. 

 

Kokonaisuudessaan tuulivoimalan rikkoontumisesta aiheutuvaa turvallisuusriskiä voidaan pitää erit-

täin pienenä, eikä Varsavaaran tuulivoimapuistohanke estä alueen käyttöä esimerkiksi virkistystar-

koituksiin, kuten marjastukseen. Hankealueen lähiasutukselle tuulivoimalat eivät aiheuta turvalli-

suusriskiä. 

27.3 Jäätyminen ja jään irtoaminen 

Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi aiheuttaa käytännössä vaaraa sisä-

maan tykkylumialueilla. Riski vahinkojen aiheutumiseen on tällöinkin äärimmäisen pieni. Nykyai-

kaiset voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmillä, jotka tunnistavat jäätävät olosuhteet 

tai lapoihin muodostuneen jään. Voimala voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes sääolosuh-

teet muuttuvat tai jää on sulanut. Lisäksi jään muodostuminen on estettävissä teknisin keinoin 

kuten lapalämmityksellä. 

 

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä lunta ja jäätä olosuhteista riippuen eri tavoin. 

Lumi- ja räntäsateella jäätä tai lunta kasaantuu lapoihin ja muihin rakenteisiin. Nollan tuntumassa 

kostea ilma härmistyy kuuraksi ja alijäähtyneet vesipisarat jäätyvät osuessaan voimalaan. Jäätä-

vässä vesisateessa puolestaan syntyy kovaa ja kirkasta jäätä. Syntynyt kuura ympäröi lapaa tasai-

sesti, kun taas lumi kasaantuu lavan yläpuolisille pinnoille. Kuura ja lumi ovat vaarattomia, sillä 

lumi putoaa yleensä suoraan voimalan juurelle ja kuura häviää vähitellen voimalan käynnistyttyä 

(Haapanen 2014). 
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Vaarallisinta jäätä on alijäähtyneistä vesipisaroista muodostunut tykkyjää tai jäätävästä sateesta 

syntynyt kirkas jääkerros. Ne ovat tiukasti kiinni lavan pinnassa ja muodostavat voimalan käydessä 

varsinaisen jäänheittoriskin. Mitä tiiviimpää jää on, sitä helpommin se irtoaa lavan taipuessa tuulen 

paineesta. Jään irtoaminen taipuisista lavoista rajoittaa automaattisesti jään paksuutta, mikä puo-

lestaan lyhentää jäänheittomatkaa. Tämä mekanismi on merkittävästi vähentänyt jäänheiton ris-

kejä (Haapanen 2014). 

 

Suomessa Pohjanlahden rannikolla kuten Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät koke-

mukset tuulivoimasta, joissa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai rannikon läheisyydessä. Vaikka 

näissä osittain jo yli 10 vuotta vanhoissa tuulivoimaloissa lapojen jäätymistä ei ole teknisesti es-

tetty, jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle. Ilmiön harvinaisuuden 

vuoksi virallisia mittaustuloksia ei ole vielä kertynyt, vaikka alueella on ollut voimaloita 1990-luvun 

alusta saakka. Saksasta ja Sveitsistä on kuitenkin saatu kokeellisia mittaustuloksia, joiden perus-

teella voidaan laskea myös Suomessa käytössä olevien voimaloiden jäänheittomatkat. 

 

Jäänheittomatkaa laskettaessa tärkeimmät tekijät ovat lähtönopeus ja -suunta, jotka riippuvat ir-

toamisajankohdan kehänopeudesta. Ilmanvastus hidastaa jään lentoa ja tuuli kääntää lentorataa 

myötätuuleen. Pisimmät lentomatkat voivat olla 100–200 metriä riippuen paikallisista olosuhteista 

ja voimalasta. Mitä helpommin jäät irtoavat, sitä pienempinä palasina ne irtoavat ja sitä lyhyempi 

on lentomatka. Jää lentää pisimmälle, jos se irtoaa noin 40–50 asteen kulmassa. Todennäköisin 

jään irtoamisajankohta on kuitenkin alhaalla heti sen jälkeen, kun lapa on ohittanut tornin: tornin 

kohdalla lapaan kohdistuva paineisku täräyttää jäät irti ja ne putoavat lähelle voimalaa. 

 

Jäätäviä sateita esiintyy Suomessa hyvin harvoin: kaikista sateista vain 2 prosenttia on jäätäviä. 

Jäämuodostelmat lavoissa heikentävät aerodynamiikkaa, jolloin voimala pysähtyy nopeasti eikä 

käynnisty ennen kuin jäät ovat irronneet, mikä yleensä tapahtuu lämpötilan muuttuessa pari as-

tetta. Suomalaisten kokemusten mukaan enimmät jäät putoavat suoraan voimalan juurelle seiso-

essa tai lähes heti käyntiin lähdön jälkeen. Kattavimmin ja kauimmin seuratut voimalat sijaitsevat 

Iin Kuivaniemessä, Oulun Riutunkarissa, Porin Tahkoluodossa ja Kotkassa. Käyttökokemuksien mu-

kaan jäätymistä esiintyy erittäin harvoin ja kun sitä esiintyy, jää on enimmäkseen ohuena kerrok-

sena lapojen yläreunassa. Yhtään valitusta lentävien jäiden aiheuttamista vahingoista ei tehty, 

vaikka monien voimaloiden välittömässä läheisyydessä on paljon liikennettä. 

 

Tutkimuslaitokset kuten VTT, DNV, GL, DEWI ja Risö ovat arvioineet WECO-projektissa MonteCarlo 

simulaation avulla, että todennäköisyys jään osumiselle henkilöön on 10–6 osumaa vuodessa ne-

liömetriä kohden. Jos siis 15 000 ihmistä ohittaa voimalat vuodessa, niin onnettomuus sattuu kerran 

300 vuodessa. Jäätävien kelien esiintymisen todennäköisyys on alhainen, eivätkä kaikki jäätävät 

säät johda jään muodostukseen. Lavoista irtoavat jääkappaleet ovat yleensä pieniä, muutamista 

kymmenistä grammoista puoleen kiloon. Mitä paksummaksi jää kasvaa ennen irtoamista sitä pi-

demmälle palat lentävät (Haapanen 2014). 

 

Mikäli voimalassa ei ole minkäänlaista jääkontrollia, on syytä varata riittävän suuri varoalue voima-

lan ympärille. Varoalue voi olla pienempi, jos jäätämistä voidaan seurata ja tarpeen tuleen rajoittaa 

voimalan toimintaa. Voimaloissa olevien lapojen epätasapainon (tärinän) ilmaisin pysäyttää voima-

lan, mikäli jäiden irtoaminen aiheuttaa lapojen epätasapainoa. Lapojen jäänestojärjestelmä on te-

hokas mutta kallis tapa pienentää riskejä ja tuotannon menetyksiä. 

 

Pohjanlahden rannikolla jää voi sopivissa olosuhteissa muodostaa lapaan ohuen pinnan, joka lavan 

aerodynaamisia ominaisuuksia heikentäessään aiheuttaa vähäisiä tuotannonmenetyksiä. Tykkylu-

mialueella mahdollisia paksuja jääkerroksia ei ole rannikolla käytännössä havaittu. Mikäli paksuja 
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jääkerroksia pääsee lapaan muodostumaan se hidastaa roottorin pyörimisnopeutta siinä määrin, 

ettei jää sinkoudu kauas voimalasta. Suurin riski on suoraan voimalan alapuolella voimalaa käyn-

nistettäessä, jolloin lavoista ja rakenteista voi irrota niihin pysähdyksen aikana muodostunutta 

jäätä. Kokonaisuudessaan tuulivoimaloista irtoavan jään aiheuttama turvallisuusriski on erittäin 

pieni, eikä se esimerkiksi estä hankealueen virkistyskäyttöä. Lisäksi riskin mahdollisuutta pienentää 

se, että hankealueen käyttö talviaikana on vähäistä, eikä hankealueella ole virallisia virkistysreittejä 

tai -alueita. Tuulivoimalan välitön lähialue voidaan kuitenkin varustaa putoavasta jäästä varoitta-

villa kylteillä. Hankealueen lähiasutukselle irtoavasta jäästä ei koidu riskiä. Mahdollinen irtoava jää 

putoaa pääasiassa tuulivoimalan alle. 

27.4 Paloturvallisuus 

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukai-

sesti. Tuulivoimalapalot ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Voimalapalot voivat kuivissa 

olosuhteissa levitä maastopaloksi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henki-

löturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäisyyttä asu-

tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaran ar-

viointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. Voimalaitospalo on kohtalaisen helposti 

havaittavissa korkean sijainnin takia verrattaessa esimerkiksi maastopaloon. Tuulivoimalan korkeu-

den vuoksi konehuonepaloa voi olla kuitenkin hankala sammuttaa pelastustoimen toimenpitein. 

Tuulivoimalat varustetaan automaattisin palonilmaisulaittein. 

27.5 Ilmaston muutos 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkastellaan erilaisten skenaarioiden ja mallien avulla. Skenaariot 

eivät ole ennusteita vaan niiden avulla pyritään kuvaamaan useita erilaisia tapahtumapolkuja ja 

vaihtoehtoisia tulevaisuuden tiloja. Arvioinnit perustuvat kolmeen eri ilmastonmuutospaneelin 

(IPCC) käyttämään skenaarioon, jotka kuvaavat kasvihuonekaasujen pitoisuuksien mahdollisia ke-

hityskulkuja (Representative Concentration Pathways, RCP) (Gregow ym. 2021). Arvioinnissa sivu-

taan RCP2.6-, RCP4.5- sekä RCP8.5-skenaarioita Kainuun sään muutosten osalta ja käsitellään il-

mastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia tuulivoimaan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonto-

tyyppeihin sekä metsätalouteen ei sisällytetä tähän arviointiin, sillä vaikutusten arvioinnissa käsi-

tellään vaikutuksia hankkeen näkökulmasta eikä edellä mainittuihin voida hankkeen toteutumisella 

tai toteuttamatta jättämisellä vaikuttaa. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kainuun ilmastoon 

Kainuun ilmastossa hallitsee mantereisuus, sen vaikutuksen ollessa sitä suurempi, mitä idempänä 

ollaan. Kuluvan vuosisadan aikana alueen ilmaston arvioidaan lämpenevän alla olevan kuvan mu-

kaisesti (Kuva 27-1). Arvioinnissa käytetyt kolme eri ilmastonmuutospaneelin (IPCC) esittämien 

skenaarioiden päästöjen kehityskulkua on arvioitu seuraavasti: 

 

RCP2.6 kuvaa ilmastopolitiikan napakymppiä. CO2:n päästöt kääntyvät jyrkkään laskuun jo vuoden 

2020 jälkeen ja ovat vuosisadan lopulla lähellä nollaa. CO2:n pitoisuus on korkeimmillaan vuoden 

2050 tienoilla noin 440 ppm ja alkaa sen jälkeen laskea. 

 

RCP4.5 kuvaa ilmastopolitiikan osittaista onnistumista. CO2:n päästöt kasvavat aluksi hieman, 

mutta kääntyvät laskuun vuoden 2040 tienoilla. Vuosisadan loppupuolella ilman hiilidioksidipitoi-

suus tasaantuu teollistumista edeltävään aikaan verrattuna noin kaksinkertaiselle tasolle. 

 

RCP8.5 kuvaa ilmastopolitiikan täydellistä epäonnistumista. CO2:n päästöt kasvavat nopeasti ja 

vuoteen 2100 mennessä ne ovat kolminkertaiset verrattuna vuoteen 2000 verrattuna. Ilman CO2:n 
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pitoisuus kohoaa teollistumista edeltävään aikaan verrattuna yli kolminkertaiseksi ja jatkaa kasvu-

aan vuoden 2100 jälkeen. (Ympäristöhallinto 2015) 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä riippuen kuluvan vuosisadan puolivälissä Kainuun keski-

lämpötila kohoaa 1,8–3,0 °C. Alueen sademäärien arvioidaan kasvavan noin 6–10 prosentilla, jol-

loin keskimääräiset sademäärät olisivat 530–770 mm nykyisen 500–700 mm sijasta. (Gregow ym. 

2021) 

 

 
 
Kuva 27-1. Erilaisten kasvihuonekaasupäästöjen kehityskulkujen mukaiset lämpötilan ja sademäärän muutokset 

vuoteen 2100 asti (ylärivi). Vuoteen 2050 ulottuvat lämpötilan ja sademäärän muutokset kuukausittain (alarivi). 

Muutokset verrattuna 1981–2010 ilmastoon (Gregow ym. 2021). 

 

 

2050-luvulle ulottuvissa Kainuun ilmaston arvioissa sademäärien ja -päivien sekä rankkasateiden 

voimakkuuden kasvua olisi odotettavissa kaikkina vuodenaikoina (Kuva 27-2). Ainoastaan kesän 

kohdalla sadepäivien määrän muutoksessa on epävarmuutta. Pakkaspäivien määrän arvioidaan vä-

henevän kaikkina vuodenaikoina. Lumimäärä vähenee talvella, keväällä ja syksyllä se vähenee huo-

mattavasti. Roudan määrä vähenee talvella ja keväällä, syksyllä vähenee huomattavasti. Vertailu-

jaksoilla 1981–2010 ja 1991–2020 kantavan roudan aika talvisin koko maassa on vähentynyt noin 

7 päivää per vuosikymmenen. (Gregow ym. 2021) 
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Kuva 27-2. Sää- ja ilmastotekijöiden muutokset Kainuussa 2050-luvulle mentäessä. (Gregow ym. 2021). 

 

Kainuussa ei sijaitse merkittäviä tulvariskialueita. Muu tulvariskialue sijaitsee Kuhmossa keskustaa-

jama Oulujoen vesistöalueella. Lumen määrän vähetessä vuoteen 2050 mennessä tulvat saattavat 

alueella pienentyä. Arvioon liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Rankkasateet saattavat lisätä 

hulevesitulvien riskiä, joka ei ole alueella kuitenkaan kovin suuri. Kainuun vesistötulvariski on ny-

kyisin kohtalainen, eikä muutoksia 2050-luvulle ole odotettavissa. Hulevesitulvariski on nykyisin 

melko pieni tai kohtalainen ja 2050 luvulla riskin arvioidaan kasvavan. (Gregow ym. 2021) Pieni-

Paljakan hankkeeseen ei kohdistu ilmastonmuutoksen aiheuttamaa tulvariskiä. 

 

Keskimääräisissä tuulennopeuksissa ei ole Suomessa odotettavissa juurikaan muutoksia, joskin 

poikkeavuutta eri mallien tulosten välillä on paljon. Myrskytuulien arvioidaan voimistuvan erityisesti 

Suomen merialueilla, mutta myös rannikolla ja mahdollisesti sisämaassa voimistumista on odotet-

tavissa. Ilmatieteenlaitoksen vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa Suomen kovimpien ja keski-

määräisten tuulien voimakkuuksien muutokset olivat varsin pieniä. Kuluvan vuosisadan loppuun 

mennessä tuulet voimistuisivat muutaman prosentin verran syksyllä, muina vuodenaikoina muu-

tosprosentti lähenee nollaa. (Ruosteenoja ym. 2019) Kainuun tuulennopeuksissa merkittäviä muu-

toksia ei ole havaittavissa.  

Pienilmastollinen vaihtelu 

Vuonna 2022 julkaistussa pienilmastoon keskittyvässä tutkimuksessa on havaittu, että pienilmas-

tojen lämpötilat vaihtelevat huomattavasti pohjoisissa ympäristöissä. Tutkimus korostaa pienilmas-

tojen lämpötilojen huomattavan suurta ajallista sekä alueellista vaihtelua. Pienilmastollisen vaihte-

lun suuruus on riippuvainen vuodenajasta – esimerkiksi alkukesästä tunturialueilla havaittiin het-
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kittäin jopa yli 30 asteen lämpötilaeroja mittausasemien välillä. Aikaisemmin esimerkiksi lajilevin-

neisyysarviot ovat perustuneet alueellisesti (yli 1 km) ja ajallisesti (monen vuoden keskiarvo) kar-

kean erotuskyvyn ilmastoaineistoihin, kuten sääasematietoihin, jolloin ilmastonmuutoksen aiheut-

tamat muutokset levinneisyyskuvissa on mahdollisesti yliarvioitu. Tutkimuksen yksi keskeisistä 

viesteistä onkin, että sääasemien mittaustiedot kuvaavat huonosti paikallisia lämpötilavaihteluita. 

Tutkimuksessa todetaan, että jatkossa olisi tutkittava, kuinka paljon pienilmastot tulevat muuttu-

maan eri vuodenaikoina. (Ilmatieteen laitos 2022) 

Alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen 

Kainuun maakuntaohjelmassa turvallisuuden osalta yhtenä toimenpiteenä on esitetty muun muassa 

riskikartoitusta ilmastosopeutumisen tueksi. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan 

mukaan Kainuun varautumisfoorumiin. (Kainuun liitto 2021b) Sopeutumisnäkökulma on mukana 

Kainuun ilmastostrategiassa 2020 läpileikkaavasti, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutu-

minen alueidenkäytössä kaikilla kaavatasoilla, neuvot ja tuki erityisesti poikkeustilanteiden kuten 

helleaaltojen ja tulvien aikana, sekä matkailualan sopeutuminen lyheneviin talviin. Talvella kasva-

vat lumikuormat, tulvat ja myrskyt voivat vaarantaa energiaverkon toimivuutta, ja kuumat ja kyl-

mät jaksot voivat lisätä kysyntähuippuja. (Gregow ym. 2021) Maakuntaohjelmassa mainitulla kaa-

vatason sopeutumisella sekä neuvonnalla ja tuella voidaan katsoa olevan vaikutusta myös hank-

keeseen, tällöin suunnittelun edetessä hankkeesta vastaavan sekä maakunnan ja kuntien keskinäi-

sellä vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. 

Ilmastonmuutos ja tuulivoima 

Tuulivoiman osalta ilmastonmuutoksen voidaan katsoa tuovan sekä kielteisiä että positiivisia vai-

kutuksia tuotantomahdollisuuksiin. Talvi-ilmaston muuttuessa ja keskilämpötilojen noustessa lumi-

peitteen ja jään määrän oletetaan vähenevän. Jään muodostumisen väheneminen voisi mahdolli-

sesti vähentää esim. lapojen jäätymistä.  

 

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyisyyttä ja kovia tuulia, jotka voivat vaikuttaa 

tuulivoiman tuotantoon kielteisellä tavalla kasvattaen säätövoiman tarvetta. Tuulen nopeuden kas-

vaessa 15–25 metriin sekunnissa tehoa voidaan joutua rajoittamaan ja tuulen noustessa 25–30 

m/s laitos yleensä pysähtyy välttyäkseen laitevauriolta. Myrskyjen ulkopuolisten tuulennopeuksien 

kasvu ei ole ilmastonmuutosennusteissa kovin merkittävä, vaikka varovaisia arvioita tuulennopeuk-

sien kasvusta onkin tehty. Tuulinopeuksien mahdollisesta kasvusta tuulivoiman tuotanto kasvaisi 

jonkin verran, ennusteiden mukaan Suomen kohdalla tuotantopotentiaali kasvaisi noin 7 prosentilla 

(Ilmasto-opas 2022).  Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa on arvioitu, että Pohjois-Euroopan 

tuulienergian potentiaali voisi olla suurempi kuin aiemmin on oletettu ja todennäköisesti kasvaa 1,5 

°C lämpimämmässä ilmastossa (Holmes ym. 2018). 

 

Ilmastonmuutos lisää myös metsäpaloriskiä, joka on Ilmatieteen laitoksen raportin mukaan suu-

rempi Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa (Ilmatieteen laitos 2021). Tulevaisuuden metsäpa-

loriskialueita ei ole toistaiseksi tulvariskialueiden tavoin kartoitettu. Maa- ja metsätalousministeriön 

keväällä 2020 käynnistämän MARISKA-hankkeen tarkoituksena on tuottaa karttapalvelu maasto-

palojen torjumiseksi. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Pelastusopisto sekä Arbonaut ja 

sen on määrä kestää vuoden 2022 loppuun saakka. (Metsäkeskus 2022) Metsäpaloriskeihin varau-

tumisessa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tielinjausten suunnitteluun, jolloin tiet voivat 

toimia palokatkoina. Hankkeesta vastaavan ja pelastuslaitoksen keskinäisen vuorovaikutuksen on 

pysyttävä käynnissä hankkeen suunnittelun, tuulivoimapuiston infratöiden, voimaloiden pystytyk-

sen sekä käytön aikana. Rakennus- ja huoltohenkilöstön oikeanlaisella ohjeistamisella ja mahdolli-

sesti jopa kamera- tai muun teknologian avulla palojen havaitsemista ja sammutustoiminnan aloit-

tamista voidaan tehostaa. (SPPL 2022)  
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Pohjois-Eurooppaan keskittyvässä tutkimuksessa on tutkittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia tuuli-

voimaan. Sen mukaan lisääntyvistä ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä huolimatta tuulivoimassa 

tai muissa ulkoisissa olosuhteissa ei ole havaittavissa muutoksia, jotka voisivat vaarantaa tuuliener-

gian jatkuvaa hyödyntämistä Pohjois-Euroopassa, tutkimuksessa kuitenkin todetaan lisätutkimus-

ten olevan tarpeellisia (Barthelmie ym. 2010).   

Ilmastonmuutos ja sähkönsiirto 

Sähkönsiirron osalta Fingridin vuonna 2019 julkaisemassa ilmastonmuutokseen varautumista kä-

sittelevässä lehdessä todetaan, ettei lämpötilojen nousu ja helteet ole ongelma kantaverkolle, 

mutta myrskytuuli ja ukkonen voivat olla. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole näköpiirissä sellaisia uk-

kosmyrskyjä, joita verkko ei kestäisi. Metsäpalot ovat riski kantaverkolle, ja niiden torjunnassa 

raivaus on tehokkain tapa. Merenpinnan nousu tai tulvat eivät arvioltaan tule vaikuttamaan lähi-

vuosina kantaverkkoon, koska voimajohdot ja sähköasemat sijaitsevat harvoin lähellä vesistöjä. 

Nykytiedon valossa Suomen kantaverkko kestää tulevat sääilmiöt hyvin ainakin seuraavien vuosi-

kymmenten ajan. Ilmastoriskeihin kuitenkin varaudutaan. Kantaverkko toimii osana yhteiskuntaa 

ja sen toimivuus vaatii esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiä, jotka voivat olla herkempiä säämuutok-

sille. Fingridin varautumistiimin puheenjohtajan arvion mukaan ilmastosta johtuvaa valtakunnallista 

kantaverkon vioittumista ei lähivuosikymmeninä tapahdu.  

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta. Ilmastojärjestelmän palau-

tekytkennät ja lukuisten tekijöiden yhteisvaikutukset monimutkaistavat ilmastonmuutoksen ennus-

tamista, eivätkä arvioinneissa käytettävät mallit ja skenaariot ole ennusteita. Lisäksi pitkällä aika-

välillä suurta epävarmuutta luo kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, joka on riippuvainen ihmiskun-

nan toiminnasta. On huomioitava, että kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä riippuen olemassa 

olevat arviot ilmastoon kohdistuvista muutoksista muun muassa sademääriin, lämpötilaan sekä 

roudan määriin voivat poiketa tulevaisuuden todellisuudesta. Epävarmuutta luo myös aiemmin mai-

nittu suuri pienilmastollinen vaihtelu, jonka tulevia ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ei 

ole vielä riittävästi tutkittu.  

27.6 Voimajohdot ja sähköasema 

Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen johdon synnyttämään sähkökent-

tään ja johdossa kulkevan virran luomaan magneettikenttään sekä esimerkiksi kaatuvan puun ai-

heuttamaan rakenteiden rikkoutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut suosi-

tusarvot pienitaajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Tampereen teknillisen yli-

opiston mittausten mukaan STM:n asetusten mukaisia suositusarvoja ei hankkeeseen suunniteltu-

jen 110 kV:n voimajohdoilla ylitetä. Voimajohtojen asennuksessa huomioidaan Fingridin vaatima 

johtoalue, joka sisältää johtoaukean ja sen molemminpuoliset reunavyöhykkeet. Puiden kasvukor-

keus on reunavyöhykkeellä rajoitettu, jotta puut eivät mahdollisesti kaatuessaan ulotu voimajoh-

toon.  

27.7 Muut riski- ja häiriötilanteet 

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten hankealueelle varmistetaan pelastustoimelle ympärivuo-

tinen kulkukelpoisuus. Hankkeen tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista tullaan rakennuslupavai-

heessa tekemään erillinen palotekninen suunnitelma. 
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27.8 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot 

Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voimaloiden turvallinen toiminta kaikissa olosuh-

teissa. Turvallisuutta voidaan parantaa panostamalla ohjeistukseen, valvontaan sekä voimalalla 

työskentelevien henkilöiden asianmukaiseen turvallisuuskoulutukseen. Voimalassa vierailevilla hen-

kilöillä on oltava mukana turvallisuuskoulutuksen saanut saattaja. 

 

Tuulivoimalat on varustettu erilaisilla turvatoiminnoilla, jotka pysäyttävät voimalan häiriötilan-

teessa. Lisäksi voimalan ohjausjärjestelmään on aseteltu erilaisia turvallisuuteen liittyviä raja-ar-

voja, jotka pysäyttävät voimalan, jos raja-arvo ylittyy. Turvallisuuteen liittyviä raja-arvoja ovat 

esimerkiksi liian kova tuuli, roottorin ylinopeus, lapojen jäätyminen ja tärinä. 

 

Voimalat varustetaan Traficomin lentoesteluvassa määritellyillä lentoestevaloilla, jotka ovat havait-

tavissa kaikista ilma-aluksen lähestymissuunnista. Voimalat varustetaan ukkosenjohtimilla, jonka 

tehtävänä on johtaa salamanisku maahan siten, että se ei aiheuta vahinkoa ihmisille tai tuulivoi-

malalle. Voimalan lähialue voidaan varustaa putoilevasta jäästä varoittavilla kylteillä. 
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28. YHTEISVAIKUTUKSET 

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaan hank-

keen todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa on käsiteltävä myös yhteis-

vaikutuksia muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

 

Vaikutuksia on arvioitu siinä laajuudessaan, kun niillä arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia Varsa-

vaaran tuulivoimapuiston kanssa. Tässä työssä yhteisvaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Var-

savaaran tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoima-

hankkeiden kanssa (Taulukko 28-1). Yhteisvaikutusarvioinnissa on hyödynnetty tarkasteltavien 

tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheessa tietoja niiltä osin, kun niitä ollut saatavilla. 

 

Varsavaaran tuulivoimahanke sijoittuu tarkasteltavien tuulivoimahankkeiden keskelle. Hietavaaran 

tuulivoimahanke sijaitsee aivan Varsavaaran hankealueen länsi- ja luoteispuolella.  

 
Taulukko 28-1. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidut tuulivoimahankkeet. 

Tuulivoimapuisto (hanke-

kehittäjä) 

Voimalamäärä 

(kpl) 

Etäisyys  

Varsavaarasta 

Arvioinnissa käytetty aineisto 

Hietavaara (Wpd Finland Oy) 18 0 km Lähtötietoja saatiin Hietavaaran 
hankkeen konsultin (FCG) sekä 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n 

kautta kesän 2022 aikana. 

Takiakangas-Hukkalansalo 

(Ilmatar Paltamo Oy) 

52 3,0 km Ympäristövaikutusten arviointioh-
jelma 19.5.2022 

Pieni-Paljakka (Prokon Wind 

Energy Finland Oy) 

9 5,3 km Ympäristövaikutusten  

arviointiselostusluonnos 
15.10.2022 

Valkeisvaara (Solarwind Oy) 6 6,1 km Paltamon kunnanhallituksen pöy-

täkirja 6.9.2021 § 221 

 

Yhteisvaikutusten arviointia varten on koottu tiedot lähialueen muiden tuulivoimapuistohankkeiden 

keskeisimmistä ympäristövaikutuksista. Erityisesti kiinnitettiin huomiota mahdollisesti laajimmalle 

ulottuviin vaikutuksiin, kuten maisema- ja linnustovaikutuksiin.  

 

Arvioinnin suoritti Ramboll Finland Oy:n asiantuntijaryhmä yhdessä. Asiantuntija-arviona esitetään 

ennakkoarvio lisäävätkö tai vähentävätkö lähimmät tuulivoimapuistohankkeet toistensa aiheutta-

mia vaikutuksia ja miten mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää. 

28.1 Maisema 

Varsavaaran tuulivoimaloiden läheisyyteen sijoittuu kolme muuta tuulivoimahanketta: Takiakan-

gas-Hukkalansalon 52 tuulivoimalan hanke noin 3…16 km etäisyydelle lounaan suunnalle, Pieni-

Paljakan 9 tuulivoimalan hanke noin 6 km etäisyydelle koillisen suunnalle, Valkeisvaaran 6 tuulivoi-

malan hanke kaakon suunnalle ja Hietavaaran 18 tuulivoimahanke aivan Varsavaaran pohjoispuo-

lelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet ovat 250…350 m. 

 

Tuulivoimahankkeet sijaitsevat vaaraisilla ja metsäisillä maisema-alueilla. Alueella sijaitsee maati-

loja ja asutusta harvoihin kyliin painottuneina. Kohdealueella on vapaa-ajan mökkejä järvien ranta-

alueille keskittyneenä. Peltoalueet ovat pienialaisia ja ne ovat sijoittuneet vaarojen lakialueille ja 
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järvien rannoille. Muita avoimia alueita ovat lähinnä järvet, suot ja metsähakkuiden luomat paljaat 

alueet. 

 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus on paikallisesti Kainuun vaara-asutuksen maisemalle merkit-

tävä. Seudulla ei vielä sijaitse tuulivoimaloita, joten maisemakuva muuttuu nykyisestä suuresti, jos 

kaikki viisi tuulivoimahanketta rakennetaan. Lähin tuotannossa oleva tuulivoimapuisto sijaitsee 

Suomussalmen Kivivaara-Peuravaaralla lähellä Hyrynsalmen kunnan rajaa. Yhteisvaikutuksissa ar-

vioitavat tuulivoimahankkeet sijaitsevat vaara-alueiden lakialueilla, joista ne näkyvät kauas ympä-

ristöön. Nykyinen maiseman luonne muuttuu luonnonmaisemasta teollisempaan suuntaan. Maise-

man luonteen muutoksen seurauksena kokemus alueesta voi muuttua kielteiseen suuntaan. Tuuli-

voimahankkeisiin liittyy myös rakennettava tieverkosto ja voimansiirtolinjat, jotka vaikuttavat pai-

kallisesti heikentävästi maisemaan. Esimerkiksi Ristijärven Saukkovaaran laskettelurinteiltä avau-

tuvassa näkymässä tuulivoimalat muodostavat yhtenäisen laajan rintaman kaukomaisemassa 

(Kuva 28-1). Kuva valikoitiin havainnekuvan pohjaksi, sillä paikka sijaitsee sopivalla etäisyydellä ja 

korkeudella usean hankkeen tuulivoimaloiden havaitsemiseksi. Lisäksi lähellä sijaitseva Ristijärven 

taajama on merkittävä vaikutusalueella oleva asutuskeskittymä, joten maisemalla on merkitystä 

paikallisille asukkaille.  

 

 
 
Kuva 28-1. Valkeisvaara, Takiankangas-Hukkalansalon, Varsavaaran, Hietavaaran ja Pieni-Paljakan tuulivoimalat 

Ristijärven Saukkovaaran laskettelurinteiltä katsottuna. 

 

Kaikkien viiden rakennettavien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset kohdistuvat voimakkaim-

min itään ja etelään. Tuulivoimahankkeiden näkymä vaihtelee niin, että läheltä tarkastellessa voi-

malat eivät näy kuin paikoitellen, mutta kaukonäkymässä kaikkien hankkeiden yhteisvaikutus on 

merkittävämpi. Idässä tuulivoimaloille avautuu järven rannoilla ja vaarojen lakialueilta pitkiä näky-

miä Ristijärven kylän alueella. Ristijärven alueella asutusta on enemmän mm. kylän alueella ja 

rannoilla, joten voimaloiden näkyvyyttä voidaan pitää merkittävämpänä. Ristijärven alueelta tar-

kastellessa tuulivoimalahankkeet muodostavat laajan yhteisen tuulivoimalahorisontin. 

 

Näkymiä etelästä avautuu Oulujärven alueelta (eteläiset ranta-alueet ja järven selänne). Oulujär-

ven seudulla on asutusta ja mökkejä ranta-alueella, joten näkyvyys ranta-alueilta on paikoitellen 

merkittävä. Avoimelta järven selältä näkyy yhteinen tuulivoimalahorisontti pohjoiseen päin katso-

essa, joskin etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät erotu kovin hallitsevasti horisontissa. Kaikkien 

tuulivoimahankkeiden yhteinen näkyvyys maisemassa on vähäinen lännestä katsottaessa, jossa 

laajimmat näkymäalueet sijaitsevat Osmankajärven ja Kongasjärven länsirannoilla.  

 

Tuulivoimalahankkeet yhteisvaikutuksena heikentävät hankkeiden alueilla alueen monimuotoi-

suutta, sillä alueille on rakennettava merkittävästi uutta tiestöä ym. Ekologiset yhteydet heikenty-

vät jonkin verran tiestön ja muun infran rakentamisen seurauksena, mutta ne eivät aiheuta mer-

kittävää estevaikutusta eläimille. 
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Luonnonmaisemat, joilla on arvoa matkailun näkökulmasta, ovat erityisen herkkiä maisemanmuu-

tokselle. Tällaisia kohteita ovat erityisesti Paljakan matkailukeskuksen läheisyydessä sijaitsevat ret-

keilyreitit, mutta myös järvien ranta-alueet, joilla sijaitsee paljon vapaa-ajan asutusta. Myös tun-

nistettuihin maisemallisesti herkkiin kulttuurimaisemiin, kuten maakunnallisesti arvokkaaseen Lat-

van kylämaisemaan ja Kainuun puromyllyt RKY-alueeseen, kohdistuu merkittävä kielteinen muutos. 

28.2 Linnusto 

Kaikkien hankkeiden toteutumisesta aiheutuva laaja-alainen metsien pirstoutuminen ja metsäalan 

pieneneminen vaikuttaa todennäköisesti eniten ihmistä vältteleviin lajeihin, kuten metsoihin. Tuu-

livoima-alueiden sisällä säilyvillä metsäkuvioilla metsäelinympäristö kuitenkin säilyy ennallaan, jo-

ten yhteisvaikutus tavanomaiseen metsälinnustoon on suuruudeltaan pieni. Pesimälinnuston kan-

nalta yhteisvaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

 

Myös metsissä pesivät vaateliaat petolinnut kuten mehiläishaukka ja kanahaukka kärsivät metsien 

pirstoutumisesta (Kontkanen & Nevalainen 2002), ja vaikutukset näiden lajien paikallisiin populaa-

tioihin on sitä suurempi mitä useampi hanke toteutuu samalla alueella. Petolintujen laajat reviirit 

voivat myös ulottua useammalle tuulivoima-alueelle. Vaikka Varsavaaran hankealueella ei tehty 

havaintoja sääksistä ja vain yksi maakotka havaittiin muutonseurannassa, sääksen pesiä tunnetaan 

Paltamossa 17, Puolangalla 13, sekä maakotkan pesiä Puolangalla 5 ja Ristijärvellä yksi. Muutto-

haukan pesiä tunnetaan Puolangalla vain yksi. Sääkset käyttävät laajoja alueita ravinnonhankin-

taan, ja niihin kohdistuva yhteisvaikutusten suuruus arvioidaan suureksi. Muita yhteisvaikutuksille 

herkkiä, alueella mahdollisesti esiintyviä lajeja ovat maakotka ja merikotka. Petolintujen kannalta 

yhteisvaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

 

Kaikkien hankkeiden toteutuessa muodostuisi itä-länsisuunnassa noin kolmenkymmenen kilometrin 

levyinen este lintujen muuttoreitille. Yksilötasolla vaikutus muodostuu kaikista yksilön muuttoreitin 

varrella olevista väistettävistä tuulivoima-alueista. Itäpuolelta kierrettäessä tulee esteeksi Pieni-

Paljakka ja Valkeisvaara, pohjoiseen Hietavaara, ja länteen Hukkalansalo ja Takiansalo-Hukkalan-

kangas. Pieni-Paljakan ja Hietavaara-Varsavaaran väliin jää kuitenkin noin viiden kilometrin tuuli-

voimavapaa väli ja Varsavaaran ja Hukkalansalon väliin noin kolmen kilometrin väli. Kaiken kaikki-

aan kiertämisestä syntyy kymmeniä kilometrejä lisämatkaa, joka vastaa monien lajien osalta kui-

tenkin vain alle prosentin lisäystä koko muuttoreitin pituuteen nähden, joten vaikutuksen suuruus 

jää hyvin pieneksi. Ottaen huomioon, ettei alue sijoitu tärkeälle muuttoreitille, ja että muuton on 

havaittu olevan heikkoa, yhteisvaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

28.3 Muu eläimistö 

Kaikkien hankkeiden toteutumisesta aiheutuva laaja-alainen metsien pirstoutuminen ja metsäalan 

pieneneminen vaikuttaa todennäköisesti muunkin eläimistön osalta eniten ihmistä vältteleviin lajei-

hin, kuten suurpetoihin. Näiden lajien elinpiirit ovat hyvin laajoja, jolloin useampi suunnitelluista 

hankealueista voivat sisältyä niiden reviireihin. Alueelta ei tunneta susien reviirejä, mutta lähialu-

eilta on tiedossa yksittäisiä havaintoja kaikista suurpedoista ahmaa lukuun ottamatta. Vaikka suur-

pedoilla esiintyy välttelykäyttäytymistä, niiden on todettu myös sopeutuvan ja sisällyttävän elinpii-

reihinsä myös ihmistoiminnan muokkaamia ympäristöjä. Tuulivoimatoiminta ei aiheuta rakennus-

vaiheen jälkeen suurta kasvua liikenteessä tai ihmistoiminnassa alueella, ja voimalapaikkojen ulko-

puolella metsäympäristö säilyy ennallaan ja siihen vaikuttaa vain metsätaloustoimenpiteet. Tuuli-

voimarakentamisen vaikutus suurpedoille soveltuvan elinympäristön määrään arvioidaan vä-

häiseksi, ja kantoja muokkaavat todennäköisesti voimakkaammin muut tekijät, kuten metsästys. 
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Muiden eläinlajien kuin suurpetojen osalta yhteisvaikutusten merkitys arvioidaan hyvin vähäisiksi. 

Niiden elinpiirit eivät ole yhtä suuria, eivätkä ne tarvitse laajoja yhtenäisiä metsäalueita tai asutta-

mattomia alueita. 

28.4 Luonnonympäristö 

Tuulivoimahankkeen toteutuessa menetetään elinympäristöjä rakennettavien voimalapaikkojen, 

tiestön ja sähkönsiirron alueilta. Useamman hankkeen toteutuessa on mahdollista, että yhteisvai-

kutus kasvaa alueellisesti merkittäväksi paikalliseksi menetykseksi monimuotoisuudessa. Suunni-

telluille rakennusalueille kohdistettavien selvitysten avulla kuitenkin varmistetaan, ettei rakenta-

mista toteuteta kohteille, joille sijoittuu uhanalaisia, paikallisesti tai kansallisesti merkittäviä, tai 

muulla tavoin huomionarvoisia luontotyyppejä, elinympäristöjä tai eliöstöä. Tuulivoimarakenteiden 

rakennusalueiden ulkopuolella luonnonympäristö säilyy ennallaan reunavaikutuksia lukuun otta-

matta. Vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

28.5 Melu 

Melumallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa. Mal-

linnuksessa huomioitiin Varsavaaran, Hietavaaran sekä Hukkalansalon tuulivoimapuistot. 

Vaihtoehto VE1 

Ulkomelu 

Melumallinnuksen mukaan useita loma- ja asuinrakennuksia jää valtioneuvoston asetuksen mukai-

sen ohjearvon 40 dB melualueen ylittävälle alueelle vaihtoehdossa VE1, kun muut tuulivoima-alueet 

on huomioitu. Valtaosa ylityksistä ilmenee Hietavaaran tuulivoima-alueen ympäristössä.  

 
Taulukko 28-2. Hankevaihtoehdon VE1 yhteismelumallinnuksen mukaiset keskiäänitasot reseptoripisteissä. 

Resep-

tori 
Voimalaitokset, joissa melupäästön Ei korjattu, Korjaus tehty, 

Korjauksen 

vaikutus, 

 korjaus (+2dB) korkeuseron 

perusteella 
LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) 

R1 H9 42,0 42,1 0,1 

R2 H1, H2, H3 37,9 39,3 1,4 

R3 H1 37,7 37,9 0,2 

R4 VV09, H1 46,5 46,5 0,0 

R5 - 35,5 - - 

R6 - 36,6 - - 

R7 - 35,2 - - 

R8 - 34,2 - - 

R9 - 34,2 - - 

R10 - 37,9 - - 

R11 - 38,4 - - 

R12 VV01, VV05, VV06 45,2 45,2 0,0 

R13 - 34,5 - - 

R14 - 36,0 - - 

R15 - 27,1 - - 

R16 VV01, VV06 38,7 39,0 0,3 

R17 VV01, VV05, VV06, VV09, H2, H3, H4, 

H5, H6, H9 

41,9 43,1 1,2 
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VV01 vastaa muualla selostuksessa Varsavaaran voimalaa T1. VV02 on T2 ja niin edelleen. H1-H9 tarkoittavat 

Hietavaaran voimaloita. 

 

Tulosten perusteella meluvaikutukset arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. 

 
 
Kuva 28-2. Melumallinnus, vaihtoehto VE1, yhteismallinnus. Mallinnuksen reseptoripisteet on ympyröity ja nume-

roitu. 

 

Yhteismallinnuksen pienitaajuinen melu 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pienitaajuisen melun äänitasot on 

esitetty meluselvityksessä. Lasketut melutasot ovat korkeimmillaan reseptoripisteissä R1, R4, R12 

ja R17, joissa ulkomelutaso myös ylittää 40 dB. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys Turun 

ammattikorkeakoulun tutkimuksessa ja DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, 
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alittavat terssikohtaiset melutasot toimenpiderajat niissä reseptoripisteissä, joissa alitetaan ulko-

melutaso 40 dB kaikkien terssikaistojen osalta.  

 

 
 
Kuva 28-3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa reseptoripisteissä vaihtoehdon VE1 yhteismallinnuk-

sessa. 

 
 
Kuva 28-4. Pienitaajuisen melun laskentatulokset ulkona reseptoripisteissä vaihtoehdon VE1 yhteismallinnuk-

sessa. 

 

Pienitaajuisen melun vaikutukset voidaan todeta keskisuureksi kielteiseksi.  

Vaihtoehto VE2 

 

Ulkomelu 
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Melumallinnuksen mukaan useita loma- ja asuinrakennuksia jää valtioneuvoston asetuksen mukai-

sen ohjearvon 40 dB melualueen ylittävälle alueelle vaihtoehdossa 2, kun muut tuulivoima-alueet 

on huomioitu. Valtaosa ylityksistä ilmenee Hietavaaran tuulivoima-alueen ympäristössä.  

Taulukko 28-3. Hankevaihtoehdon VE2 yhteismelumallinnuksen mukaiset keskiäänitasot reseptoripisteissä. 

Resep-
torti Voimalaitokset, joissa melupäästön  

Ei korjattu, Korjaus tehty, 
Korjauksen 
vaikutus,  

  

korjaus (+2dB) korkeuseron 

perusteella 
LAeq (dB) LAeq (dB) LAeq (dB) 

R1 H9 42,0 42,1 0,1 

R2 H1, H2, H3 37,3 38,9 1,6 

R3 H1 33,1 33,8 0,7 

R4 VV09, H1 33,9 34,7 0,8 

R5 - 29,1 - - 

R6 - 32,6 - - 

R7 - 30,7 - - 

R8 - 26,0 - - 

R9 - 22,9 - - 

R10 - 30,7 - - 

R11 - 30,0 - - 

R12 VV01, VV05, VV06 39,8 39,8 0,0 

R13 - 28,9 - - 

R14 - 31,8 - - 

R15 - 25,6 - - 

R16 VV01, VV06 36,2 36,7 0,5 

R17 

VV01, VV05, VV06, VV09, H2, H3, H4, 

H5, H6, H9 41,3 42,6 1,3 

 

Tulosten perusteella meluvaikutukset arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi. 
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Kuva 28-5. Melumallinnus, vaihtoehto VE2, yhteismallinnus. Mallinnuksen reseptoripisteet on ympyröity ja nume-

roitu 

 

Yhteismallinnuksen pienitaajuinen melu 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pienitaajuisen melun äänitasot on 

esitetty meluselvityksessä. Yhteismelumallinnuksen osalta lasketut melutasot ovat korkeimmillaan 

Varsavaaran tuulivoimala-alueen koillis- ja luoteispuolen reseptoripisteissä R1 ja R17, joissa ulko-

melutaso myös ylittää 40 dB. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys Turun ammattikorkea-

koulun tutkimuksessa ja DSO 1284 menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssi-

kohtaiset melutasot toimenpiderajat niissä reseptoripisteissä, joissa alitetaan ulkomelutaso 40 dB 

kaikkien terssikaistojen osalta. 
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Kuva 28-6. Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE2 yhteismallin-

nuksessa. 

 

 
 
Kuva 28-7. Pienitaajuisen melun laskentatulokset ulkona reseptoripisteissä vaihtoehdossa VE2 yhteismallinnuk-

sessa. 

 

Pienitaajuisen melun vaikutukset voidaan todeta keskisuureksi kielteiseksi.  

28.6 Välke 

Välkemallinnus on tehty myös yhteisvaikutuksena alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa. Mal-

linnuksessa huomioitiin Varsavaaran, Hietavaaran sekä Hukkalansalon tuulivoimapuistot. 
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Vaihtoehto VE1 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ylittää 8 tuntia 10 reseptoripisteen kohdalla (Tau-

lukko 23-1 ja Kuva 23-1) vaihtoehdossa VE1. Ylityksiä tapahtuu myös useiden Hietavaaran tuuli-

voima-alueen ympäristössä olevan loma- ja asuinrakennuksen kohdalla. Välkevaikutusten suuruus 

lähialueen lomarakennuksiin ja vakituiseen asutukseen arvioidaan erittäin suureksi kielteiseksi 

reseptoripisteiden 1, 2, 23, 27 ja 29 osalta, suureksi reseptoripisteen 4 osalta ja keskisuureksi 

reseptoripisteiden 16–18 osalta. Muiden pisteiden osalta vaikutus jää pieneksi negatiiviseksi. 

Puusto huomioituna välkevaikutus ylittää 8 tuntia kahden reseptoripisteen kohdalla. Välkevaikutuk-

sen suuruus arvioidaan erittäin suureksi kielteiseksi reseptoripisteen 23 osalta ja suureksi re-

septoripisteen 28 osalta. Muiden reseptoripisteiden osalta vaikutus on pieni kielteinen. 

 
Taulukko 28-4. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla vaihtoehdossa VE1  

Reseptori 

Yhteismallinnus 

VE1 

Yhteismallinnus 

VE1, puusto 

Real Case, h/a* Real Case, h/a* 

1 30:47 5:00 

2 26:23 6:50 

3 4:07 0:00 

4 10:57 1:37 

5 6:10 2:26 

6 6:21 2:38 

7 7:43 0:00 

8 0:00 0:00 

9 4:07 0:00 

10 5:13 0:00 

11 7:20 0:00 

12 6:46 0:00 

13 7:04 0:00 

14 2:58 0:00 

15 6:41 6:41 

16 8:18 0:00 

17 8:14 3:28 

18 8:37 0:00 

19 4:51 0:00 

20 6:09 0:00 

21 7:38 0:00 

22 6:48 0:00 

23 56:56 30:26 

24 2:41 0:00 

25 3:55 0:00 

26 7:56 5:20 

27 30:49 3:21 

28 19:31 15:01 

29 52:35 6:03 
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Kuva 28-8. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 ilman puuston vaikutusta. 
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Kuva 28-9. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE1 puuston vaikutus huomioituna. 
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Vaihtoehto VE2 

Mallinnusten perusteella vuotuinen välkevaikutus ylittää 8 tuntia 5 reseptoripisteen kohdalla (Tau-

lukko 23-1 ja Kuva 23-1) vaihtoehdossa VE2. Ylityksiä tapahtuu myös useiden Hietavaaran tuuli-

voima-alueen ympäristössä olevan loma- ja asuinrakennuksen kohdalla. Välkevaikutusten suuruus 

lähialueen lomarakennuksiin arvioidaan erittäin suureksi kielteiseksi reseptoripisteiden 1, 2, 23, 

27 ja 29 osalta sekä keskisuureksi reseptoripisteiden 4 osalta. Muiden pisteiden osalta vaikutus 

jää pieneksi negatiiviseksi. Puusto huomioituna välkevaikutus ylittää 8 tuntia yhden reseptori-

pisteen kohdalla. Välkevaikutuksen suuruus arvioidaan suureksi kielteiseksi reseptoripisteen 28 

osalta. Muiden reseptoripisteiden osalta vaikutus on pieni kielteinen. 

 
Taulukko 28-5. Välkevaikutus reseptorikiinteistöjen kohdalla vaihtoehdossa VE2  

Reseptori 

Yhteismallinnus 

VE2 

Yhteismallinnus 

VE2, puusto 

Real Case, h/a* Real Case, h/a* 

1 30:47 5:00 

2 26:23 6:50 

3 4:07 0:00 

4 9:21 0:00 

5 2:26 2:26 

6 0:00 0:00 

7 0:00 0:00 

8 0:00 0:00 

9 0:00 0:00 

10 0:00 0:00 

11 0:00 0:00 

12 0:00 0:00 

13 0:00 0:00 

14 0:00 0:00 

15 0:00 0:00 

16 0:00 0:00 

17 0:00 0:00 

18 0:00 0:00 

19 0:00 0:00 

20 0:00 0:00 

21 0:00 0:00 

22 0:00 0:00 

23 4:38 0:00 

24 0:00 0:00 

25 0:00 0:00 

26 2:36 0:00 

27 28:35 3:21 

28 18:22 15:01 

29 0:00 0:00 
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Kuva 28-10. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 ilman puustoa. 
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Kuva 28-11. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä vaihtoehdossa VE2 puusto huomioituna. 

 

28.7 Liikenne 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia liikenteen osalta muodostuu, mikäli voimaloiden raken-

nusvaiheet ajoittuvat samaan ajankohtaan muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Tuulivoimaloiden 

osien kuljetus tuontisatamasta hankealueelle vaikuttaa huomattavasti maantieliikenteen sujuvuu-

teen ja saattaa ohitustilanteiden lisääntyessä vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli useamman 

hankkeen rakennusvaihe on aikataulutettu samaan aikaan, myös liikennemäärät lisääntyvät tuon-

tisataman sekä hankealueen välillä sekä hankealueiden läheisyydessä.  
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Varsavaaran rakennusvaihe ajoittuu vuosien 2026–2027 välille. Varsavaaran länsipuolella sijaitse-

van Hietavaaran tuulivoimapuistohankkeen rakennusvaihe on aikataulutettu alkavan vuoden 2024 

aikana. Varsavaaran ja Hietavaaran hankkeiden rakennusvaiheet ajoittuvat peräkkäin. Ensin Hie-

tavaaran hanke lisää liikennettä alueella noin kahden vuoden ajan (2024–2025) ja heti perään 

Varsavaaran kuljetukset lisäävät liikennettä vuosina 2026–2027. Hankkeet eivät ole rakentamis-

vaiheessa samanaikaisesti.  

 

Valkeisvaaran suunniteltu tuulivoimahanke sijaitsee noin 7 km Varsavaaran hankealueelta kaak-

koon. Sen osalta ei ole tiedossa rakentamisen ajankohtaa eikä täten voida arvioida liikenteellisiä 

yhteisvaikutuksia Varsavaaran hankkeen kanssa.  

 

Hankealueen lounaispuolella, noin 2,6 km etäisyydellä, sijaitsee Hukkalansalo-Takiakankaan tuuli-

voimahanke, jonka rakentaminen ajoittuu YVA-ohjelman mukaan vuosiin 2025–2026. Varsavaaran 

ja Hukkalansalo-Takiakankaan tuulivoimahankkeiden liikenteelliset yhteisvaikutukset ajoittuvat 

vuoteen 2026. Noin 6 km hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Pieni-Paljakan tuulivoimahanke, 

jonka rakennusvaiheen on arvioitu ajoittuvan vuosien 2026–2027 välille. Täten Varsavaaran ja 

Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan aikaan. Alustavan suunnittelun 

mukaan hankkeet hyödyntävät samoja osittain reittejä (Kuva 28-12).  

 

 
 
Kuva 28-12. Varsavaaran hankealueen läheisyyteen sijoittuvien tuulivoimahankkeiden alustavat kuljetusreitit.  

 

Valtateiden arvioidaan voivan ottaa vastaan niin Varsavaaran, Pieni-Paljakan, Hietavaaran kuin 

Hukkalansalo-Takiakankaan tuulivoimalakuljetukset. Mahdollisesti hetkittäin, varsinkin erikoiskul-

jetusten osalta, valtatien 22 liikenteen sujuvuus heikkenee. Sujuvuuden arvioidaan heikentyvän 

todennäköisimmin vuonna 2026, kun rakentamisvaiheessa on Varsavaara, Pieni-Paljakan sekä Huk-

kalansalo-Takiakankaan tuulivoimahankkeet. Muutos on kuitenkin lyhytaikainen. 
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Suurempia liikenteellisiä yhteisvaikutuksia aiheutuu Puolangantien (kantatie 78) ja Uvantien 

(19205) osalta. Arvioituna rakentamisajankohtana vuonna 2026 Pieni-Paljakan, Varsavaaran ja Ta-

kiakangas-Hukkalansalon tuulivoimahankkeiden rakentamisen aikaisia liikenteellisiä yhteisvaiku-

tuksia aiheutuu Puolangantielle ja vuosina 2026–2027 yhteisvaikutuksia aiheutuu Uvantielle Pieni-

Paljakan ja Varsavaaran liikennöinnistä.  

• Varsavaaran suurimman voimalamäärän vaihtoehdon VE1 (31 voimalaa) on arvioitu lisää-

vän kuljetuksia noin 38 päivässä. 

• Pieni-Paljakan suurimman voimalamäärällisen vaihtoehdon VE1 (9 voimalaa) arvioidaan li-

säävän noin 22 kuljetuksella päivässä.  

• Takiakangas-Hukkalansalo YVA-ohjelman (FCG Finnish Consulting Group Oy 2022) mukaan 

vain Hukkalansalon suurin voimalamäärälliset vaihtoehdot ovat VE1 ja VE2, jotka käsittävät 

21 voimalaa. Hankealueelle tulevat kuljetukset on suunniteltu Puolangantien (kantatie 78) 

kautta. YVA-ohjelmassa kerrotaan, että yhden tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan enin-

tään 150 kuljetusta eli Hukkalansalon vaihtoehdolle VE1 se tarkoittaisi noin 3 150. Hukka-

lansalon hankkeesta arvioidaan aiheutuvan näiden tietojen perusteella noin 5 kuljetusta 

päivässä.  

 

Mikäli hankkeiden rakentaminen sijoittuu samalle ajankohdalle, voisi se tarkoittaa vuonna 2026 

Puolangantielle yhteensä noin 65 kuljetusta päivässä lisää, joka tarkoittaisi noin 260–430 % kas-

vua raskaan liikenteen liikennemäärässä. Uvantielle arvioidaan kohdistuvan yhteensä noin 60 kul-

jetusta päivässä lisää, jolloin Uvantien osalta kasvu vielä suurempi, sillä raskaan liikenteen määrä 

noin 12-kertaistuu (500–1 200 %). Tällainen liikennemäärän kasvu vaikuttaa heikentävästi lii-

kenneturvallisuuteen ja -sujuvuuteen.  

 

Liikenteen yhteisvaikutusten osalta hankevaihtoehdoissa on hieman eroa. Liikenteen yhteisvaiku-

tusten suuruus riippuu voimakkaasti siitä, mikä hankkeiden vaihtoehdosta lopulta toteutuu. Vertai-

lun vuoksi hankkeiden liikenteen yhteisvaikutusten arvioinnissa on arvioitu tilannetta, jossa Varsa-

vaaran hanke toteutuu vaihtoehdon VE2 mukaisesti eli vaihtoehto VE1:stä voimalamäärällisesti pie-

nempänä. Arvioinnissa muut vaihtoehdot toteutuisivat suurimman voimalamäärän vaihtoehdon mu-

kaisesti.  Varsavaaran osalta vaihtoehto VE2 käsittää 7 voimalaa eli noin 14 kuljetusta päivässä. 

Varsavaaran ja Hukkalansalon kuljetusmäärät voimalamäärällisesti enimmäisvaihtoehdoissa on esi-

tetty aiemmin tässä luvussa. 

 

Mikäli hankkeiden rakentaminen sijoittuu samalle ajankohdalle, voisi se tarkoittaa vuonna 2026 

Puolangantielle yhteensä noin 41 kuljetusta päivässä lisää, joka tarkoittaisi noin 160–270 % kas-

vua raskaan liikenteen liikennemäärässä. Uvantielle arvioidaan kohdistuvan yhteensä noin 36 kul-

jetusta päivässä lisää, mikä tarkoittaisi raskaan liikenteen määrän kasvua noin 300–720 %. Kasvu 

on edelleen merkittävää mutta selvästi vähäisempää kuin tilanteessa, jossa hankkeiden voimala-

määrällisesti suurimmat vaihtoehdot toteutuisivat. 

 

28.8 Sosiaaliset vaikutukset 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia muodostuu maisemanmuutoksen, melun, 

välkkeen ja liikenteen kasvamisen viihtyisyysvaikutuksen kautta. Liikennevaikutusten osalta Var-

savaaran, Pieni-Paljakan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeiden rakentaminen ajoittuu samalle 

ajankohdille lisäten yhteisvaikutuksia. Etenkin Uvantien kohdalla näiden kolmen hankkeen raken-

tamisen ajoittuessa samaan aikaan asukkaiden ja lomailijoiden asumisviihtyvyys heikkenee. Toi-

saalta lähiympäristön voidaan kokea olevan jatkuvan rakentamistöiden kohteena, jos tuulivoima-

hankkeiden rakentaminen ajoittuu peräkkäin.  
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Melu- ja välkevaikutusten osalta on tehty yhteismallinnus läheisten Hietavaaran ja Hukkalansalon 

tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteismelumallinnuksen (luku 28.5 ja liite 14) mukaan useita asuin- 

ja lomarakennuksia jää ohjearvon 40 dB melualueelle molemmissa vaihtoehdoissa. Ylityksiä aiheu-

tuu etenkin Hietavaaran tuulivoima-alueen ympäristössä. Yhteismelumallinnuksen mukaan 40 dB 

melualueelle jää esimerkiksi Poikkijärven eteläosa ja Iso-Kaitasen pohjoisosa sekä Taapurin luon-

nonsuojelualue jää yli 45 dB melualueelle. Hankealueen ja sen lähiympäristön äänimaailma muut-

tuu selkeästi näiden kolmen tuulivoimahankkeen toteutuessa. Tästä on merkittävää kielteistä vai-

kutusta alueen asumisen ja virkistyskäytön viihtyvyyteen. Vaihtoehdon VE2 osalta elinoloihin ja 

viihtyvyyteen aiheutuu melun yhteismallinnuksen mukaan vähemmän kielteisiä vaikutuksia hanke-

alueen eteläosassa kuin vaihtoehdon VE1 osalta yhteismallinnuksen mukaan. Vaihtoehdon VE2 

osalta melun yhteisvaikutuksilla on vähemmän kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi Saarisenjärven 

ympäristön melutilanteeseen.  

 

Välkkeen yhteismallinnuksen (luku 28.6 ja liite 15) mukaan vaihtoehdossa VE1 vuotuinen välkevai-

kutus ylittää 8 tuntia 10 reseptoripisteen kohdalla, kun pelkästään Varsavaaran tuulivoimahanke 

huomioiden ylitys tapahtui vain 6 reseptoripisteen kohdalla. Välkkeen yhteismallinnuksen myötä 

vuotuinen välkemäärä ylitti 8 tuntia Hietajärven ja Iso-Kaitasen rannalle sekä hankealueen pohjois-

puolella. Hukkalansalon ja Varsavaaran tuulivoimalahankkeiden välkkeestä aiheutuu yhteisvaiku-

tuksia etenkin Saarisenjärven ympäristöön sijoittuville asuin- ja lomarakennuksille. Varsavaaran ja 

Hietavaaran yhteisvaikutukset välkkeen osalta kohdistuvat esimerkiksi Poikkijärven ympäristöön. 

Näille alueille kolmen hankkeen välkkeen yhteisvaikutuksista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia niin 

asumiseen kuin virkistyskäyttöönkin. Vaihtoehdossa VE2 välkkeen yhteisvaikutukset ovat pienem-

mät kuin vaihtoehdossa VE1, mutta hankealueen lähiympäristön elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheu-

tuu siinäkin kielteisiä vaikutuksia. Saarisenjärveen kohdistuvat välkkeen yhteisvaikutukset ovat VE2 

pienempiä kuin VE1.  

 

Asukaskyselyssä oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä mahdollisista yhteisvaikutuksista muiden 

hankkeiden kanssa avoimeen vastauskenttään. Vastaajat esittivät niissä huolensa liian monista 

hankkeista samalle alueelle. Yhteisvaikutusten arviointi ja yhteistyö hanketoimijoiden välillä nähtiin 

tärkeänä. Merkittävimpinä yhteisvaikutuksina asukaskyselyyn vastanneet pitivät vaikutuksia mai-

semaan, ihmisiin ja luontoon. 

 

Maisemallisia yhteisvaikutuksia kohdistuu erityisesti itään ja etelään. Näkymäalueanalyysin perus-

teella Varsavaaran, Hietavaaran, Takiakangas-Hukkalansalon, Pieni-Paljakan ja Valkeisvaaran tuu-

livoimahankkeista yksi tai useampi voimala näkyy Iijärven etelärannoille ja Oulunjärvelle. Maise-

mallinen muutos luonnollisesta tuulivoima-alueeksi arvioidaan heikentävän asumisviihtyvyyttä ja 

virkistyskäyttöä alueella. Maisemallinen muutos koskettaa suurta ihmisjoukkoa sen yltäessä aina 

Oulunjärvelle asti. Näkymäalueanalyysin mukaan Paljakan matkailukeskuksen ja luonnonpuiston 

suuntaan näkyvät merkittävimmin Pieni-Paljakan tuulivoimalat. Maisemallisten yhteisvaikutusten 

arvioinnin tueksi on laadittu havainnekuva Saukkovaaran laskettelurinteeltä (Kuva 28-1), näkyy 

kaikkien yhteisvaikutusten arvioinnissa arvioitujen tuulivoimahankkeiden tuulivoimalat. Kaukomai-

semassa näkyvä muutos voi heikentää laskettelurinteeltä syntyvää maisemakokemusta.  

 

Maisemallisia yhteisvaikutuksia arvioidaan syntyvän Varsavaaran hankealueen lähiympäristöön. 

Maiseman muutos sekä melun ja välkkeen vaikutus heikentävän lähiympäristön elinoloja ja viihty-

vyyttä etenkin niillä suunnilla, jonka läheisyyteen on suunnitteilla useampi tuulivoimahanke. Tällai-

sia alueita on esimerkiksi hankealueen eteläpuolella sijaitseva Saarisen kylä, hankealueen itäpuo-

lella sijaitseva Törmänmäki ja hankealueen länsipuolinen Uvan kylä. Saarisen kylän asuin- ja loma-

rakennukset sijoittuvat Saarisenjärven ympäristöön, jonne aiheutuu vaikutuksia niin Varsavaaran, 

Hukkalansalon kuin Hietavaarankin hankkeen välkkeestä, melusta ja maiseman muutoksesta. 

Nämä kaikki vaikutukset yhteensä heikentävät merkittävästi alueen elinoloja ja viihtyvyyttä.  
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Saarisen kyläläiset ovat YVA-ohjelmavaiheen nähtävillä olon aikana jättäneet mielipiteensä, jossa 

ilmaisevat huolensa monien tuulivoimahankkeiden sijoittumisesta alueelle. Tämä huoli yhdistettynä 

tässä YVA-selostuksessa arvioituihin ihmisiin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin muodostaa mer-

kittävän kielteisen vaikutukset alueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Törmänmäen ja Uvan kylät si-

jaitsevat niin kaukana hankealueesta, että niihin ei arvioida aiheutuvan melun tai välkkeen yhteis-

vaikutuksia. Maisemallisia yhteisvaikutuksia arvioidaan molempiin kyliin kuitenkin aiheutuvan. Ne 

heikentävät alueen viihtyvyyttä esimerkiksi asumisen ja virkistyskäytön kannalta. Maisemallisten 

yhteisvaikutusten lieventämisessä keskeisimpiä keinoja ovat voimaloiden määrän vähentäminen ja 

napakorkeuden laskeminen. 

 

Hankealueen maankäytöllinen muutos luonnontilaisesta alueesta tuulivoimaloiden alueeksi voi hei-

kentää paikallisten mielestä alueen virkistyskäytön viihtyvyyttä etenkin yhdistettynä muihin vaiku-

tuksiin.  

 

Kuten edellä todettiin, yhteisvaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostuu hankkeiden mai-

sema-, liikenne-, melu- ja välkevaikutusten kautta. Viihtyvyyden ja virkistyskäytön kannalta ym-

päröivien hankkeiden melu-, välke- ja maisemavaikutukset yhdessä muuttavat alueen ympäristön 

luontokokemusta. Myös alueen metsästäjät saattavat kokea yhteisvaikutukset metsästykseen mer-

kittäviksi metsästysalueiden luonteen muuttuessa. Kokonaisuudessaan kaikkien tuulivoimaloiden 

yhteisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan suureksi kielteiseksi.  
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OSA III 

 

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
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29. YHTEENVETO VAIHTOEHTOJEN VERTAILUSTA 

Yhteenvetona hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten merkittävyystaulukko vaih-

toehdoittain (Taulukko 29-1) ja sähkönsiirron osalta (+ = Vaikutus on myönteinen. 

 

 

 

 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdoista aiheutuu pääasiassa korkeintaan vähäisiä vaikutuksia. Myönteisiä vai-

kutuksia aiheutuu sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 kohdalla yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyt-

töön sekä ilmastoon. Vaihtoehdossa SVE2 aiheutuu joko yhtä suuria tai kielteisimpiä vaikutuksia 

kuin vaihtoehdossa SVE1. Kielteisimmät vaikutukset aiheutuvat vaihtoehdossa SVE2 maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön (suuri kielteinen) ja pohjavesiin (kohtalainen kielteinen). 

 

Taulukko 29-2). 

 

Valtaosa hankkeen vaikutuksista on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi kielteiseksi. Suurimmat kiel-

teiset vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja kulttuuriympäristöön lähivaikutusalueella eli alle 6 km 

etäisyydellä tuulivoimalasta vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdon VE2 osalta vaikutukset maisemaan ja 

kulttuuriympäristön lähivaikutusalueella on arvioitu suureksi kielteiseksi vähäisemmän voimala-

määrän vuoksi. Suuri kielteisiä vaikutuksia aiheutuu myös muinaisjäännöksiin molemmissa vaihto-

ehdoissa sekä elinoloihin, viihtyvyyteen ja välkkeeseen vaihtoehdossa VE1. 

 

Hankevaihtoehtojen välillä on eroja vaikutuksissa tuulivoimaloiden määrän eron ollessa 14 voima-

laa. Suurimmat eroavaisuudet aiheutuvat vaikutuksissa jokihelmisimpukkaan, sillä vaihtoehdossa 

VE1 vaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään kohtalaiseksi kielteiseksi, kun taas vaihtoehdossa 

VE2 merkityksettömäksi. Myönteisiä vaikutuksia kohdistuu elinkeinoihin ja palveluihin, ilmanlaa-

tuun sekä ilmastoon. Vaihtoehdon VE0 kohdalla vaikutukset ovat merkityksettömiä paitsi yhdys-

kuntarakenteen ja maankäytön sekä ilmaston osalta vaikutusten merkittävyys on arvioitu vä-

häiseksi kielteiseksi. 
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Taulukko 29-1. Arvioitujen vaikutusten merkittävyys. Merkittävyyden suunta ja taso on havainnollistettu värillä 

(valkoinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kielteinen, vihreä = myönteinen). 

Erittäin 

suuri 
Suuri Kohtalainen Vähäinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Erittäin 

suuri 

 

Vaikutus VE0 VE1 VE2 

Maa- ja kallioperä merkityksetön vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Pohjavedet merkityksetön kohtalainen kielteinen kohtalainen kielteinen 

Pintavedet merkityksetön kohtalainen kielteinen kohtalainen kielteinen 

Kasvillisuus ja luonto-
tyypit 

merkityksetön vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajit ja muu huomi-

onarvoinen eläimistö 

merkityksetön merkityksetön merkityksetön 

Jokihelmisimpukka merkityksetön kohtalainen kielteinen merkityksetön 

Pesimälinnusto merkityksetön kohtalainen kielteinen vähäinen kielteinen 

Muuttolinnusto merkityksetön vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Suojelualueet merkityksetön merkityksetön merkityksetön 

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Elinkeinot ja palvelut merkityksetön 
vähäinen myönteinen 

+ 
vähäinen myönteinen 

+ 

Maisema ja kulttuuriym-
päristö lähivaikutusalu-

eella 

merkityksetön erittäin suuri kielteinen suuri kielteinen 

Maisema ja kulttuuriym-

päristö kaukovaikutus-
alueella 

merkityksetön kohtalainen kielteinen kohtalainen kielteinen 

Muinaisjäännökset merkityksetön suuri kielteinen suuri kielteinen 

Luonnonvarojen hyödyn-

täminen 
merkityksetön vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Liikenne merkityksetön kohtalainen kielteinen vähäinen kielteinen 

Melu  merkityksetön kohtalainen kielteinen kohtalainen kielteinen 

Välke merkityksetön suuri kielteinen kohtalainen kielteinen 

Ilmanlaatu  merkityksetön 
vähäinen myönteinen 

+ 

vähäinen myönteinen 

+ 
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Vaikutus VE0 VE1 VE2 

Ilmasto vähäinen kielteinen 
vähäinen myönteinen 

+ 

kohtalainen  

myönteinen + 

Terveys merkityksetön vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Elinolot ja viihtyvyys merkityksetön suuri kielteinen kohtalainen kielteinen 

+ = Vaikutus on myönteinen. 

 

 

 

 

 

Sähkönsiirron vaihtoehdoista aiheutuu pääasiassa korkeintaan vähäisiä vaikutuksia. Myönteisiä vai-

kutuksia aiheutuu sähkönsiirron vaihtoehdon SVE1 kohdalla yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyt-

töön sekä ilmastoon. Vaihtoehdossa SVE2 aiheutuu joko yhtä suuria tai kielteisimpiä vaikutuksia 

kuin vaihtoehdossa SVE1. Kielteisimmät vaikutukset aiheutuvat vaihtoehdossa SVE2 maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön (suuri kielteinen) ja pohjavesiin (kohtalainen kielteinen). 

 
Taulukko 29-2. Arvioitujen sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys. Merkittävyyden suunta ja taso 

on havainnollistettu värillä (valkoinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kielteinen, vihreä = myöntei-

nen). 

Vaikutus SVE1 SVE2 

Maa- ja kallioperä merkityksetön vähäinen kielteinen 

Pohjavedet merkityksetön kohtalainen kielteinen 

Pintavedet merkityksetön vähäinen kielteinen 

Kasvillisuus ja luontotyypit vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja  

muu huomionarvoinen eläimistö 
merkityksetön merkityksetön 

Pesimälinnusto merkityksetön vähäinen kielteinen 

Muuttolinnusto merkityksetön merkityksetön 

Suojelualueet merkityksetön merkityksetön 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 
vähäinen myönteinen 

+ vähäinen kielteinen 

Elinkeinot ja palvelut merkityksetön merkityksetön 

Maisema ja kulttuuriympäristö vähäinen kielteinen suuri kielteinen 

Luonnonvarojen hyödyntäminen merkityksetön vähäinen kielteinen 

Liikenne merkityksetön vähäinen kielteinen 

Melu  vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 

Välke merkityksetön merkityksetön 

Ilmanlaatu  merkityksetön merkityksetön 

Ilmasto vähäinen myönteinen + vähäinen kielteinen 

Terveys merkityksetön merkityksetön 

Elinolot ja viihtyvyys vähäinen kielteinen vähäinen kielteinen 
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+ = Vaikutus on myönteinen. 
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30. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI 

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella laaditaan suunnitelma hankeen ympä-

ristövaikutusten tarkkailemiseksi. Tarkkailun avulla voidaan huomioida muun muassa sitä, kuinka 

hyvin tehty arviointi vastaa todellisuutta. Lisäksi voidaan selvittää sitä, aiheuttavatko rakennustyöt 

sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpi-

teisiin. Vaikutusten seuranta tuottaa myös tärkeää informaatiota toteutuneiden tuulivoimahankkei-

den mahdollisista ympäristövaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:  

- tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista  

- selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta  

- selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 

- selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

- käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.  

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tapauksen mukaan esittää ehdotus hankkeen 

seurantaohjelmaksi. Seuranta kattaa keskeisimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka 

ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen aikana. Seurannalla saadaan tietoa 

tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen 

riskienhallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa lisätietoa 

käytettäväksi jatkossa vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Seu-

rannan vaiheita ovat:  

- ennen rakentamista vallitsevia olosuhteita koskevien tietojen täydentäminen tarvittaessa,  

- rakentamisen aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta  

- toiminnan aikaisten olosuhteiden ja vaikutusten seuranta 

 

Varsavaaran tuulivoimapuistohankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät paikalliset viran-

omaiset eli käytännössä Paltamon kunta. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, 

jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. Tarkkailua koskevat velvoitteet määrätään hankkeen lupapäätöksen lupaeh-

doissa ja ympäristöviranomainen hyväksyy virallisen tarkkailuohjelman. 

30.1 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten seurannaksi tuulivoimapuiston käyttöönoton 

jälkeen olisi hyvä tehdä seurantakysely tai haastattelu hankkeen lähiympäristön asukkaille tuulivoi-

mapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksistä. Aiheellisten valitusten osoittamia ongel-

makohtia tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa. 

30.2 Melu 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on huomioitu tuulivoimaloiden aiheuttamat äänentasot ja riittävä 

etäisyys häiriintyviin kohteisiin niin, ettei ohjearvoja ylittäviä melupäästöjä esimerkiksi asutukselle 

aiheudu. Mikäli tietyltä suunnalta voimala-aluetta kantautuu asukkaiden mukaan toistuvaa häirit-

sevää melua, tuulivoimapuiston toiminnanaikaista melua voidaan tarvittaessa seurata mittauksilla. 

Mittaukset suoritettaisiin ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 “Tuulivoimaloiden melutason mittaa-

minen altistuvassa kohteessa” mukaisesti.  Mittauksia melun laajuudesta riippuen tehtäisiin enin-

tään kolme kertaa vuodessa. 
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31. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

31.1 Kaavoitus 

Seudullisesti merkittäviä tuulivoimalahankkeita ohjataan maakuntakaavalla, osoittamalla siihen ns. 

tuulivoima-alueita, sekä alueita joihin tuulivoimalarakentamista ei tulisi suunnitella. Maakuntakaa-

vasta vastaa Maakunnan liitto. Paikalisemman tason tuulivoimahankkeiden kaavoitusta ohjaavat 

kunnat yleiskaavalla sekä asemakaavalla, mutta näidenkin alemman tason kaavojen tulee olla maa-

kuntakaavan tavoitteiden mukaisia.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 1.4.2011 voimaan tullut muutos (MRL 77 a §) mah-

dollistaa tuulivoimaloiden rakentamisen yleiskaavan, tai sen osan (osayleiskaavan), perusteella, 

kunhan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on määrätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan 

myöntämisen perusteena. Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa 

yleiskaavaa, on sen lisäksi huolehdittava siitä, että: 

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 

2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäris-

töön; 

3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

 

Kaavan kaavamääräyksissä voidaan tämän perusteella määritellä yksityiskohtaiset ehdot tuulivoi-

maloiden sijoituspaikoille ja rakentamisratkaisuille ihmisiin ja alueen luontoon kohdistuvien vaiku-

tusten ehkäisemiseksi (mm. LSL 39 §:n rauhoitusmääräykset). Tarvittaessa rakentamisalueille voi-

daan laatia lisäksi yksityiskohtaisempia asemakaavoja, jos voimaloiden sijoittaminen sitä edellyt-

tää. 

 

Tapauskohtaisesti kaavoitus saattaa vaatia käytettäväksi asemakaavaa, jos hankealueen sijainnin 

takia (mm. taajamien, satamien, teollisuusalueiden lähellä) on tarvetta tarkemmin määritellä kaa-

van vaikutuksia ja hankkeen suhdetta muuhun alueen maankäyttöön. 

 

Jos tuulivoimahanke sijoittuu MRL 16 §:n mukaiselle suunnittelutarvealueelle, voidaan hanke to-

teuttaa mahdollisesti suunnittelutarveratkaisulla kaavamuutoksen sijasta. Suunnittelutarveratkai-

sua käytetään yleensä pienemmän kokoluokan hankkeissa, joilla ei ole suurta vaikutusta alueen 

ympäristön käyttöön eivätkä aiheuta merkittävää yhteensovittamistarvetta. Asian arvioi kunnan 

viranomainen. 

31.2 Rakennuslupa 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 125 §:n 

mukaista rakennuslupaa Paltamon kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan myön-

tämisen edellytys on, että hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja Ilmailuhallinnolta on saatu 

lausunto lentoturvallisuuden varmistamiseksi ja Puolustusvoimilta on saatu lausunto hankkeen hy-

väksyttävyydestä ja kaava on lainvoimainen. Myös alueelle rakennettava sähköasema tarvitsee ra-

kennusluvan. Rakennusluvat hakee alueen haltija. Ennen hankkeen rakentamisen aloittamista voi 

olla tarpeen hakea alueen infrastruktuurin rakentamista varten valmistelevia lupia (esim. puiden 

kaato, kaivaminen ja paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149 d §:n mukaisesti. 

 

Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 64 §:n mukaisesti rakennuslupaa tai toi-

menpidelupaa haettaessa maston tai tuulivoimalan rakentamiseen, lupahakemukseen on liitettävä: 

1) selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin 

2) selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista/tuulivoimaloista 
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31.3 Muut rakentamista koskevat luvat 

Lupa huoltoteiden rakentamiseen  

Huoltoteiden rakentamisen edellyttämä lupamenettely selvitetään yhdessä paikallisen rakennusval-

vontaviranomaisen kanssa. Luvan myöntäminen voi tapahtua esimerkiksi tuulivoimaloiden raken-

nuslupien yhteydessä tai yksityistietoimituksella.  

Lupa/ilmoitus sähkökaapelien sijoittamiseen tiealueelle 

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tie-

alueelle on oltava ELY-keskuksen lupa liikennejärjestelmiä ja maanteitä koskevan lain (503/2005) 

42 §:n mukaisesti. Sähkökaapelien sijoittamiseen tarvitaan lupa, jos: 

1) toimenpide kohdistuu moottori- tai moottoriliikennetien tiealueeseen;  

2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa on pohjavesisuojaus;  

3) toimenpide edellyttää louhirakenteen käsittelyä; tai 

4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusillan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vähem-

män kuin viisi metriä tai muun sillan rakenteesta vähemmän kuin 25 metriä. 

 

Mikäli tiealueelle sijoitetaan vain sähkö- tai telekaapeleita, lupaa ei tarvita, vaan 42 a §:n mukainen 

ilmoitus ELY-keskukselle riittää, edellyttäen että kyse on:   

1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien alituksesta;  

2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtävästä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikittaissuun-

taisesta kaapelista tiealueen ulkopuolelle tai maantien alitse;  

3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla;  

4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilmajoh-

dosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle;  

5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliittymistä, jos ne on hankittu vasta rakennustyön ai-

kana;  

6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, jos kaapelia asennetaan tien pituussuuntaisesti yk-

sinomaan olemassa olevaan putkitukseen.  

 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamispaikan olo-

suhteista ja perustiedoista, työn toteuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikaisista liikennejärjes-

telyistä sekä toimenpiteen suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää 

ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää 

Metsänkäyttöilmoitus 

Hankkeen rakentamiseen liittyvistä hakkuista täytyy tehdä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen 

viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan 3 vuotta ennen hakkuun aloittamista.  

Maanomistajan lupa tuulivoimaloiden rakentamiseen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää sopimuksia maanomistajien kanssa. Hankekehittäjä jat-

kaa tarvittaessa maanvuokrasopimusten solmimista maanomistajien kanssa. 

Maanomistajan lupa maakaapelien sijoittamiseen 

Maakaapelit sijoitetaan lähtökohtaisesti huolto- tai muiden tieurien yhteyteen ja ne vaativat maan-

omistajan luvan. Mikäli maakaapelit sijoitetaan alueille, joille hankevastaavalla on maanvuokraus-

sopimus, ei erillistä lupaa maanomistajalta tarvita. Sopimus maanomistajien kanssa tulisi olla en-

sisijainen keino, mutta tarvittaessa voidaan soveltaa MRL 161 §:ää ja saada kunnan rakennusval-

vontaviranomaiselta lupa kaapelien sijoittamiseen. 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

334/350 

31.4 Sähkömarkkinalain mukainen hankelupa 

Vähintään 110 kV voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mu-

kaista hankelupaa Energiavirastolta. Haettava rakentamislupa on tarveperusteinen. Luvan myöntä-

misen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeel-

lista. Lupahakemukseen tulee liittää mahdollinen YVA-lain mukainen arviointiselostus tai erillinen 

ympäristöselvitys. Vähintään 220 kV:n voimajohtohanke, joka on vähintään 15 km, vaatii aina ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyn. Vaikka YVA-menettely ei olisi tarpeen, on voimansiirtoyh-

tiön oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa, kuin kohtuudella 

voidaan edellyttää. 

 

Lupa ei koske rakentamista, vaan siinä todetaan, että tarve sähkön siirtämiseen on olemassa. Lu-

vassa ei määritellä johdon reittiä eikä lupa perusta lunastus-, käyttö tai muuta niihin verrattavaa 

oikeutta toisen omistamaan alueeseen.  

31.5 Ilmoitus voimalaitoksen rakentamisesta 

Sähköntuottajan tulee sähkömarkkinalain (588/2013) 64 §:n mukaisesti ilmoittaa Energiamarkki-

navirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta sekä voimalaitoksen 

pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta, mikäli voimalaitos on teholtaan vähintään yh-

den megavolttiampeerin (noin megawatin) suuruinen. Valtioneuvoston asetuksella (65/2009) an-

netaan tarkemmat säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä.  

31.6 Voimajohtolinjan tutkimuslupa 

Rakennettavalle voimajohdolle tulee voimansiirtoyhtiön hakea Maanmittauslaitokselta lunastuslain 

(603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa, joka oikeuttaa luvan saajan tutkimaan maastoa ja 

maaperän rakennettavuutta voimajohtoalueelta yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten. Sa-

massa yhteydessä inventoidaan johtoreitillä oleva omaisuus, tyypitetään metsämaa ja arvioidaan 

puuston tila. Tutkimuksen aikana maastossa mitataan myös voimajohdon suunnittelun ja johtoalu-

eiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tärkeät seikat, kuten maanpinnan muoto, läheiset 

rakenteet ja johtoyhteydet sekä kiinteistörajat.  

31.7 Sähkönsiirron lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa 

Voimajohtoalueelle haetaan oikeus sopimusteitse tai lunastamalla, joka mahdollistaa johdon raken-

tamisen, käytön ja kunnossapidon. Voimansiirtoyhtiö tekee johtoalueen lunastus- ja ennakkohal-

tuunottolupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle, joka pyytää tarvittavat lausunnot viran-

omaisilta, kunnilta sekä niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta johdon ra-

kentamisesta vastaavan kanssa ja joita ei ole muuten vielä kuultu. Työ- ja elinkeinoministeriön 

käsiteltyä hakemus, se siirtyy valtioneuvostolle, joka tekee päätöksen luvan myöntämisestä. 

 

Jos asianosaiset ovat sopineet johdon paikasta tai kyseessä on lunastus, jolla on vain vähän mer-

kitystä, voidaan käyttää kevennettyä lunastuslupamenettelyä, jolloin lunastuslupaa koskevan ha-

kemuksen ratkaisee Maanmittauslaitos. Johtoalueita lunastettaessa noudatetaan lakia kiinteän omi-

naisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). 

31.8 Liittymissopimus sähköverkkoon 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hallinnoivan 

Fingrid Oyj:n kanssa. 
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31.9 Ympäristölupa 

Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 

27 §:n mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta voi aiheutua naapuruussuhdelain 

(26/1920, NaapL) 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällai-

sia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muo-

dostuminen (vilkkuminen/välke). Ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen. Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvarai-

suutta. 

31.10 Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) 37 ja 38 §:n mukaisesti Suomessa luonnonvaraisesti esiinty-

vät nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä tar-

koitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä, sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kalalajeja.  

 

Kiellettyinä tekoina rauhoitettuja eläinlajeja kohtaan on 39 §:ssä mainittu yksilöiden tahallinen tap-

paminen tai pyydystäminen, pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen 

haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen, sekä tahallinen häirit-

seminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muu-

toin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Edellä mainittujen lisäksi, sellainen rauhoite-

tun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva 

pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu. 

 

Kasvilajeista tulee ottaa huomioon, että 42 §:n mukaan luonnonvaraisen rauhoitetun kasvin tai sen 

osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. 

Mitä 39 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa säädetään, ei estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalou-

teen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Täl-

löin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos 

se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. 

 

Luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) on myös säädetty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi uhanalai-

sia eliölajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Näiden erityisesti suojeltavien lajien säilymiselle 

tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä LSL 47 §:n nojalla. 

Vastaavasti nk. direktiivilajeihin, eli luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteessä IV (a) tarkoitettuihin 

eläinlajeihin, kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty 49 § nojalla. 

 

Lajien lisäksi tulee ottaa huomioon 29 §:ssä mainitut luontotyypit, jotka ovat suojeltuja LSL:n no-

jalla. Seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei 

saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu: 

 

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt; 

2) pähkinäpensaslehdot; 

3) tervaleppäkorvet; 

4) luonnontilaiset hiekkarannat; 

5) merenrantaniityt; 

6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 

7) katajakedot; 

8) lehdesniityt; sekä 

9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. 
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ELY-keskus voi yksittäistapauksissa myöntää luvan poiketa edellä mainituista säännöksistä. 

Luontodirektiivin kielloista poikkeaminen on mahdollista artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla. 

Vastaavasti lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voidaan myöntää poikkeus sa-

notun direktiivin artiklassa 9 mainituilla perusteilla. 

39, 42 ja 47 §:ssä säädettyihin rauhoitussäännöksiin on mahdollista saada poikkeuslupa, jos lajin 

suojelutaso säilyy suotuisana. 29 §:n 1 momentin kiellosta poikkeuslupa voidaan myöntää, jos ky-

seisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai luontotyypin suojelu estää 

yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. 

Poikkeusta koskevaan päätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 

31.11 Metsälain mukainen poikkeuslupa 

Hanke saattaa edellyttää metsälain (1093/1996) 11 §:n mukaista poikkeuslupaa, mikäli hankealu-

eella esiintyy 10 §:n 2 momentin mukaisia monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä luonnon-

tilaisia, tai luonnontilaisen kaltaisia, elinympäristöjä. Näiden kohteiden ominaispiirteitä ovat:  

 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 

0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat ve-

den läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pie-

nilmasto; 

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on 

luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

a. lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, 

erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus; 

b. yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakentei-

nen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus; 

c. letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen 

määrä ja vaatelias kasvillisuus; 

d. vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä 

e. luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus 

sekä pintavesien pysyvä vaikutus; 

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luon-

nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus; 

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen 

vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana; 

5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään 

kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen 

muusta ympäristöstä poikkeava kasvillisuus; 

6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmet-

sät; 

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhi-

kot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. 

 

Poikkeuslupaa haetaan metsäkeskukselta, jonka tulee myöntää poikkeuslupa, jos 10 a ja 10 b §:n 

rajoitteiden noudattaminen aiheuttaisi maanomistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle taloudellista 

menetystä tai haittaa, mikä ei ole vähäistä. 

Poikkeusluvan myöntämisenkin jälkeen, 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä on 11 §:n mukaisesti käsiteltävä siten, että sen arvokkain osa säilyy. 



Ramboll - Varsavaaran tuulivoimahanke  

 

  

 

337/350 

31.12 Vesilain mukainen poikkeuslupa 

Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) 2. luvun 11 §:n mukaista poikkeuslupaa, mikäli hanke 

vaarantaisi luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen 

taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen 

lammen tai järven luonnontilan. 

 

Lupaviranomaisena tällaisessa tapauksessa toimisi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, joka voi yk-

sittäistapauksissa hakemuksesta myöntää poikkeusluvan, jos mainittujen vesiluontotyyppien suo-

jelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. 

31.13 Vesilupa 

Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa, mikäli hankkeessa muutettaisiin vesistön 

asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laa-

tua tai määrää, aiheuttaen jotain seuraavista muutoksista: 

 

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjave-

siesiintymän tilan huononemista; 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka 

vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 

4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 

5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiin-

tymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla ai-

heuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä; 

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 

8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 

 

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos edellä mainittu muutos aiheuttaa 

edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle 

omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle 

ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. 

 

Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös sellaiseen noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muutta-

miseen, josta aiheutuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän suostumus-

taan eikä kyse ole vesilain 5 luvussa tarkoitetusta ojituksesta. 

31.14 Maa-aineslupa 

Toiminnalle voidaan myös tarvittaessa hakea maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja maa-ainesten ot-

tamista koskevan asetuksen (926/2005) 1 §:n mukaista ottamislupaa, mikäli alue louhitaan ennen 

kuin rakennusluvan vaatimat suunnitelmat ovat valmistuneet. Luvan ainesten ottamiseen myöntää 

kunnan määräämä viranomainen.  

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran ja hiekan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla 

varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä 

tukevalla tavalla. Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa maa-aines-

ten ottamisesta on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja 

ottamisluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin.  
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Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Jos 

hankkeen yhteydessä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 

(468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus, on se liitettävä hakemukseen. 

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä 

ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa 

otetaan huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annettua lakia, päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mu-

kainen arviointi on otettu huomioon. 

Mikäli maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää sekä ympäristölupaa että maa-ai-

neslain mukaista lupaa, haetaan toiminnoille yhteistä lupaa yhdellä ympäristölupahakemuksella 

(YSL muutos 423/2015, 47 §). Luvan käsittelyssä lupaviranomainen arvioi, tarvitseeko toiminta 

myös maa-aineslupaa. 

31.15 Muut luvat ja sopimukset 

Lentoestelupa 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuu-

teen tulee selvittää. Ilmailulain (864/2014) 158 §:n lentoesteisiin kohdistuvien säädösten mukaan 

lentoestelupaa edellytetään tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä 

mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen es-

teiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenne- ja viestintävirasto Trafico-

milta. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen koh-

dalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. Lupahakemukseen 

on liitettävä Fintrafic Lennonvarmistus Oy:n lausunto lentoesteestä. 

Lentoestelausunto 

Lentoestelupaa varten tulee ensin pyytää lentoestelausuntoa ilmaliikennepalveluiden tarjoajalta 

Fintrafic Lennonvarmistus Oy:ltä. Lentoestelupaa ei tarvitse hakea Traficomilta silloin, jos lentoes-

telausunnossa todetaan, että kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämi-

selle. Velvoittavat ehdot esteen pystyttämiselle kirjataan lentoestelausuntoon. 

Puolustusvoimien lausunto 

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa Puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin, 

mikä voi heikentää aluevalvontatehtävän suorittamista. Maanpuolustuksen turvaamiseksi Puolus-

tusvoimilta tulee saada puoltava lausunto tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä. 

Muinaismuistojen kajoamislupa 

Muinaismuistolain 1 §:n mukaisesti kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suo-

men aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-

hingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty. Muinaismuistolain 11 §:n mu-

kaisesti kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos mui-

naisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. 

 

Kajoamisluvassa Museovirasto voi myös edellyttää erillisen tutkimusluvan hakemista. 

Erikoiskuljetuslupa 

Tuulivoimakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena 

toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 
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31.16 Lupaviranomaiset 

 
Taulukko 31-1. Tiivistelmä lupaviranomaisista 

 Lupaviranomainen 

Kaavamuutos Kunnanvaltuusto 

Rakennuslupa Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 

Huoltoteiden rakentaminen (rakennusluvan 
yhteydessä tai yksityistietoimituksella) 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 

Liittymälupa ELY-keskus 

Lupa/ilmoitus kaapeleiden sijoittamiseen  

tiealueelle 
ELY-keskus 

Kaivuutyölupa linjojen kaivamiseen tien alta Kaupunki 

Metsänkäyttöilmoitus hakkuista Metsäkeskus 

Ilmoitus pilaantuneesta maaperästä ELY-keskus 

Sopimus tuulivoimaloiden rakentamisesta Maanomistaja 

Lupa maakaapelien sijoittamiseen Maanomistaja 

Ilmoitus johdon sijoittumisesta toisen  

vesialueelle 
Vesialueen omistaja 

Sähkömarkkinalain mukainen hankelupa Energiavirasto 

Ilmoitus voimalaitoksen rakentamisesta Energiavirasto 

Suostumus sähköjohtojen reitille Kunta 

Voimajohtolinjojen tutkimuslupa  
(voimansiirtoyhtiö hakee) 

Maanmittauslaitos 

Sähkönsiirron johtoalueen lunastus- ja  
ennakkohaltuunottolupa 

(voimansiirtoyhtiö tekee) 

Työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvosto 

Sähköverkkoon liittyminen Kanta-/sähköverkkoa hallinnoiva yhtiö 

Ympäristölupa Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa ELY-keskus 

Ilmoitus Natura-alueeseen vaikuttavista toi-

menpiteistä 
ELY-keskus 

Metsälain mukainen poikkeuslupa Metsäkeskus 

Vesilupa Aluehallintovirasto 

Vesilain mukainen poikkeuslupa Aluehallintovirasto 

Maa-aineslupa Kunnan määräämä viranomainen 

Lentoestelupa Traficom - Liikenne- ja viestintävirasto 

Lentoestelausunto Fintraffic Lennonvarmistus Oy 

Puolustusvoimien lausunto Puolustusvoimat 

Muinaismuistojen kajoamislupa Museovirasto 

Erikoiskuljetuslupa tuulivoimalan kuljetuksiin ELY-keskus 
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SANASTO 

Lyhenne / termi Määritelmä 

AP Pientalovaltainen asuntoalue 

AO Erillispientalojen korttelialue 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

FINIBA Suomen tärkeät lintualueet 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GW Gigawatti 

ha Hehtaari 

IBA Kansainvälisesti arvokas lintualue  

ICAO kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö 

kg Kilogramma 

km Kilometri 

km2 Neliökilometri 

kt Kilotonni, 1 000 tonnia 

kV Kilovoltti, 1 000 volttia 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

LC IUCN-uhanalaisuusluokka elinvoimainen 

LSL Luonnonsuojelulaki  

µg Mikrogramma 

M Metsätalousvaltainen alue 

m Metri 

m2 Neliömetri 

m3 Kuutiometri 

MA Maisemallisesti arvokas peltoalue 

mg Milligramma 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus  

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki 

MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta 

MW Megawatti 

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 

92/43/ETY perusteella 

NT IUCN-uhanalaisuusluokka silmälläpidettävä 

ppm Parts per million = miljoonasosaa = mg/kg 

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

pv Pohjavesialue 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

RT IUCN-uhanalaisuusluokka alueellisesti uhanalainen 

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA- ja SCI-alueisiin. SAC-alueet ovat luon-

todirektiivin mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita. 

SEKV Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko 

SM Muinaismuistokohde 

SLL Suomen luonnonsuojelu liitto 
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Lyhenne / termi Määritelmä 

SPA SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita. 

SR Suojeltu rakennus 

STY Suomen tuulivoima yhdistys  

STM sosiaali- ja terveysministeriö 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

tv Tuulivoimalle soveltuva alue 

t/a Tonnia vuodessa 

TTL Työterveyslaitos 

THL Sosiaali- ja terveysministeriö 

TH Tervahauta 

TOPS Maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa 

VAMA Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

VAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VHA Vesien hoitoalue 

yt Yhdystie 

VL Venevalkama 

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VNA Valtioneuvoston asetus 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

VTT Teknologian tutkimuskeskus 

W Watti 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 252/2017, asetus 277/2017) 
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