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Varsavaaran tuulivoima YVA-ohjelman lausunnot ja mielipiteet 

 
 
 
Yhteysviranomainen on vastaanottanut arviointiohjelmasta 23 lausuntoa ja 14 mielipi-
dettä. Lausunnot on toimitettu kokonaisuudessaan hankkeesta vastaavan käyttöön infor-
maationkulun ja vuorovaikutuksen takaamiseksi. Tässä dokumentissa on saadut lausun-
not ja mielipiteet lähes sellaisessa muodossa kuin ne ovat toimitettu viranomaiselle. An-
netuista lausunnoista on poistettu mm. saatteet, salassa pidettäviä tietoja, henkilötietoja 
ja lausuntoon liitettyjä kuvia ja asiakirjoja.   

 
Digita 

Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antenni-tv:n 
vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta.  
 
Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ennen 
kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. 
Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. Pahimmillaan tuulivoimala 
voi estää tv-signaalin etenemisen kokonaan.  
 
Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman 
aiheuttaessa häiriön antenni-tv-vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden saatavuu-
teen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi 
ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa.   
 
Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia suunni-
tellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen rakennuslupien 
hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten tekemistä.  
 
Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa:   
• hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-
verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laati-
minen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan 
konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään men-
nessä; ja  
• tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvolli-
nen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Eduskunnan lii-
kenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp) todennut, että 
tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja 
myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa 
-periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta.   
Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu tuulivoimaloiden tv-
lähetyksille aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu kuuluu häiriöiden aiheuttajalle. Näin ollen 
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tuulivoimahankkeesta vastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja 
poistamiseksi sekä otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 
   
Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja vaiku-
tusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Tämän lausunnon kohteena oleva tuuli-
voimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa. Häiriön 
poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman raken-
tamishankkeet.  
 
Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole 
alalle syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää koko-
naan antenni-tv-signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja radiolähe-
tysaseman lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa ajautua tilan-
teeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan.  
 
Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt pyritään 
välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden ja verkko-
operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden ko-
titalouksien tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi. Tästä 
on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee siten jo kaavoitus- 
ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että 
häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda 
selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin 
aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöiden poistamisesta ja niistä ai-
heutuvista kustannuksista.    
 
Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat ovat 
kuitenkin osoittaneet, että tv- lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa 
olennaisia häiriöitä tv- vastaanottoon. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden korjaami-
nen ei kuulu Digitan velvollisuuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi alueella on erittäin tär-
keätä, että tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista 
kustannuksista.   

Elisa Oyj 

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

Telia Oyj  

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

 
  

Suomen Erillisverkko  

Hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan. 
 



 Liite   
3 (61) 

     

  KAIELY/586/2021 

 18.3.2022   

    

    

    

 
 
Fingrid Oyj 

 
Yleistä 
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuu-
desta sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on 
hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyt-
tövarma ja siirtokyvyltään riittävä. 
 
Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. Ver-
konhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset 
täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan. 
 
Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä liittymis-
ehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. 
Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Yleisten liitty-
misehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas 
huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös nii-
den sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestel-
mätekniset vaatimukset. Kustakin liitynnästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti. 
 
Varsavaaran tuulivoimapuisto 
 
Fingrid laatii Suomen sähkönsiirtoverkon kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuu-
tena. Tavoitteena on, yhteistyössä nykyisten ja uusien verkkoliityntää suunnittelevien tahojen kanssa, 
varmistaa teknistaloudellisesti parhaat verkkoratkaisut ja liityntätavat. Tuulipuistojen verkkoliityntä ja 
liittymisjohdot kuuluvat olennaisena osana tuulivoimapuistoon ja sen toteuttamismahdollisuuksiin ja 
näin ollen niitä tulee tarkastella riittävästi arviointiselostusvaiheessa. 
 
Kainuun alueella on vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita. Niiden sähköverkkoonliittäminen saattaa vai-
kuttaa myös yksittäisten tuulivoimapuistojen liityntäratkaisuun. 
 
Varsavaaran tuulivoima-alueen liityntä vaatii lisäselvityksiä ja Fingridin sekä hankkeesta vastaavan yh-
teistyötä. Tällä hetkellä todennäköisin liityntäpaikka on Seitenoikean sähköasema, jota parhaillaan ke-
hitetään. Arvioimme, että liittyminen Seitenoikealle on mahdollista vuonna 2030 Nuojuankangas - Sei-
tenoikea 400+110 kV yhteyden valmistuttua. Muut mahdolliset liityntävaihtoehdot vaativat enemmän 
suunnittelua. 
 
Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan heinäkuussa 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ym-
päristöministeriön ohjeita 4 | 2012). Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimi-
korkeuden (maksimikorkeus =napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalu-
een ulkoreunasta mitattuna. Em. etäisyysvaatimus tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden sijoituksessa 
siten, että tilaa jätetään myös voimajohtoyhteyden kehittämiselle. 
 
Fingrid Oyj:llä ei ole muuta kommentoitavaa arviointiohjelmasta.  

Kainuun liitto  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu kattavasti ja siitä käy ilmi hankealueen nykytila ja ar-

vioitavat vaikutukset. 
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Arviointiohjelman 3.3.2 Alueidenkäyttö -kohdassa tuodaan esille, että Kainuun maakuntaohjelma 

2018–2021 (Kainuu-ohjelma) on hyväksytty maakuntavaltuustossa 18.12.2017. Kainuun liitto toteaa 

tarkennuksena, että Kainuussa on laadittu tämän jälkeen uusi Kainuu-ohjelma, joka on hyväksytty maa-

kuntavaltuustossa 22.12.2021. Se sisältää maakuntastrategian 2040 sekä maakuntaohjelman 2022–

2025. 

 

Kainuussa on voimassa viisi maakuntakaavaa, joiden maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset ohjaa-

vat yksityiskohtaisempaa suunnittelua: Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakunta-

kaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun vaihe-

maakuntakaava 2030. Muun muassa Kainuun voimassa olevassa maakuntakaavoituksessa annetut 

koko maakuntakaava-alueen käsittävät yleiset suunnittelumääräykset koskevat Varsavaaran hankealu-

etta.  

 

Arviointiohjelman 3.3.2 Alueidenkäyttö -kohdassa tuodaan esille, että Kainuun voimassa olevassa maa-

kuntakaavassa 2020 (kokonaismaakuntakaava) ei ole käsitelty tuulivoimaa asiakokonaisuutena eikä 

ole osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kainuun liitto toteaa, että Kainuussa on lainvoi-

mainen tuulivoimamaakuntakaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 (16 §) ja vah-

vistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (YM7/5222/2015). Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 

17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kainuun voimassa olevan tuu-

livoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Uuden tuulivoimamaakuntakaavan tavoitevuosi on 2035 arvi-

ointiohjelmassa todetun 2030 sijaan. 

 

Varsavaaran tuulivoimahankkeen alue sijoittuu osittain Kainuun voimassa olevan tuulivoimamaakunta-

kaavan tuulivoimaloiden alueelle Varsavaara tv-9 (osa-aluemerkintä). Varsavaaran laajemman hanke-

alueen soveltuvuutta seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon on mahdollista arvioida vireillä 

olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä yhteensovittaen ja huomioiden 

myös muut alueen maankäyttömuodot ja -tarpeet maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisellä tark-

kuustasolla. Osa hankealueesta sijoittuu tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista koskevassa maa-

kuntakaavaluonnoksessa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle tv-29. Maakuntakaavaluonnoksessa on 

osoitettu hankealueen poikki kulkeva ohjeellinen pääsähköjohto 400kV+110 kV sekä hankealueelta 

lounaaseen ja luoteeseen pääsähköjohdon yhteystarve 110 kV. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 

tarkistamisen tavoiteaikataulun mukaan uusi tuulivoimamaakuntakaava 2035 on hyväksymiskäsitte-

lyssä aikaisintaan vuoden 2022 lopussa, viimeistään keväällä 2023. 

 

Kainuun voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan 2030 koko maakuntakaava aluetta koskevan 

yleisen suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon 

ko. tuulivoimahankkeen sekä eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, maise-

maan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään haital-

lisia vaikutuksia. Kainuun liitto pitää tärkeänä, että Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaiku-

tusten arvioinnissa otetaan huomioon muut lähialueelle suunnitellut tuulivoimahankkeet ja niiden 
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yhteisvaikutukset mm. asutuksen ja maisemavaikutusten osalta voimassa olevassa maakuntakaa-

vassa annettujen yleismääräysten mukaisesti.  

 

Arviointiohjelman 6.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö -kohdassa on tuotu esille tarkemmin Kainuun 

maakuntakaavatilanne. Arviointisuunnitelmassa todetusta poiketen moottorikelkkailureitit on osoitettu 

Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030. Vaihemaakuntakaavan 2030 hyväksymispäätöksen yhtey-

dessä on kumottu Kainuun kokonaismaakuntakaavassa 2020 osoitetut moottorikelkkailureitit. 

 

Kainuun liitto toteaa tarkennuksena, että YVA-ohjelmassa huomioitujen voimassa olevan maakunta-

kaavoituksen merkintöjen ja määräysten lisäksi hankealueen kaakkoisosaa koskee liikenteen yhteis-

työkäytävä merkintä (lk) ja hankealueen poikki kulkeva ohjeellinen pääsähköjohto 2x110 kV (Kainuun 

vaihemaakuntakaava 2030).  

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa YVA-ohjelmasta. 

 

Kainuun Sote 

Asutus ja virkistyskäyttö 
Hankealue sijaitsee metsätalousalueella ja ympäristön asutus on haja-asutusta. Hankealueen ulkopuo-
lella olevat lähimmät vakituiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat VE1:ssä Ristijärven puolella noin 
500-1100 metrin etäisyydellä, Paltamon puolella 800-1100 metrin etäisyydellä ja Puolangan puolella 
650-1300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Lähimmät kylät ovat Ristijärvellä Uva, noin neljä ki-
lometriä hankealueelta itään ja Puolangalla Törmänmäki, noin viisi kilometriä länteen. Hankealueella 
sijaitsee kolme loma-asuntoa (lähinnä eräkämppiä) ja yksi vakituinen asunto. 
 
Hankealueen virkistyskäyttö painottuu metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen ja muuhun luon-
nossa liikkumiseen. 
 
Pohjavesialueet 
Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Kylmäpuronharjun muuhun ve-denhankintakäyttöön soveltuva 
pohjavesialue (lk 2E), jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Kyl-
mäpuronharjun pohjavesialueelle on suunnitteilla yksi tuulivoimala. 
 
Lehtoharjun vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (lk 1) sijaitsee osittain hankealueen lounais-
osassa. Lehtoharjun pohjavesialueelle ei sijoitu tuulivoimaloita.  
 
Lisäksi hankealueen eteläpuolella sijaitsee Uuranmäen muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohja-
vesialue (lk 2) ja itäpuolella Torven-kankaan muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (lk 2E), 
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 
 
Muut hankkeet 
Lähistöllä vireillä olevia muita tuulivoimahankkeita ovat Hietavaara, Hukkalansalo ja Pieni-Paljakka. 
 
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voivat olla hankkeen aiheuttamat muutok-
set mm. asuin- ja elinympäristön viihtyvyydessä, turvallisuudessa ja terveydessä, virkistyskäyttömah-
dollisuuksissa sekä ihmisten kokemien huolten ja pelkojen osalta. Vaikutusalueen arvioidaan tässä 
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hankkeessa keskittyvän noin kolmen kilometrin etäisyydelle tuulipuistoalueesta (melu- ja välkevaiku-
tukset). Voimajohtoreitin suora vaikutusalue ulottuu noin 200 metrin etäisyydelle voimajohdosta. 
 
Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto toteaa Varsavaaran tuuli-voimahankkeen YVA-ohjelmasta 
seuraavaa: 
 
Arviointiohjelmassa on esitetty arvioitavat ympäristövaikutukset sekä laadittavat selvitykset. Arvioinnin 
aikana etsitään mahdollisuuksia myös vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia ja arviointiselostukseen tullaan esittämään mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventä-
mistoimenpiteet. Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tärkeät ihmisiin kohdistuvat kokonais-
vaikutukset on tuotu osittain esille arviointiohjelmassa, jotka tarkentunevat suunnittelun edetessä. 
 
Melu- ja välkevaikutukset ovat yleisimmät tuulivoimaloiden vaikutukset, jotka koetaan ihmisten tervey-
teen ja myös viihtyvyyteen vaikuttavina tekijöinä. Tuulivoimaloiden valojen käyttö ja käyttäytyminen tu-
lee edellyttää sellaiseksi, että ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten esim. vilkkuvat 
valot, minimoidaan käytettäväksi vain silloin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi lentoliikenteen vuoksi. 
Voimaloiden aiheuttamaan meluun vaikuttaa oleellisesti niiden koko sekä melun leviämiseen paikalliset 
olosuhteet, mm. maaston muodot (korkeuserot), kasvillisuus, vesistöjen läheisyys, sääolot ym. Tuuli-
voimalan tuottaman äänen ominaisuudet, kuten voimakkuus, taajuus ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuu-
livoimaloiden lukumäärästä, niiden etäisyyksistä toisiinsa sekä tuulennopeudesta. Melu- ja välkevaiku-
tukset tulee tuulivoimaloiden sijoittelussa ottaa huomioon vaikutuksia arvioitaessa ja varsinkin mikäli 
tuulivoimaloiden koko (teho, korkeus ym.) tulee muuttumaan aiemmin selvitetyistä. Arviointiselostuk-
sessa tulee melumallinnuksen tulokset esittää havainnollisesti karttapohjalla siten, että häiriintyvät koh-
teet (vakituinen ja loma-asutus) on myös merkitty selkeästi näkyviin. Terveydensuojeluviranomainen 
muistuttaa, että hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava melun ohje- ja tavoitear-
voja (Vna 1107/2015, STMa 545/2015). 
 
Raskaan liikenteen osuus tulee kasvamaan huomattavasti lähialueilla tuulivoimapuiston rakentamisai-
kana. Liikennevaikutukset tulee arvioida riittävällä tasolla huomioiden melu- ja pölyvaikutukset tienvar-
ren asutukselle varsinkin päällystämättömien teiden osalta. Myös vaikutusten lieventämiskeinot on huo-
mioitava. 
 
Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää lähtökohtaisesti teiden, perustusten ja muun infran raken-
tamiseen runsaasti maa- ja kiviaineksia ja niiden tarve on yleensä hankkeen toteuttamisen alussa. Se-
lostukseen tulee arvioida vaikutukset lähiasutukseen mikäli maa-ainesten otto/louhinta tapahtuu han-
kealueella tai -alueen läheisyydessä siten, että toiminnasta aiheutuu mm. melu- ja tärinävaikutuksia 
sekä mahdollista pölyämistä.  
 
Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että samanaikaisesti toteutettavassa kaavoituksessa ja 
tuulivoima-alueiden suunnittelussa tarkastellaan huolellisesti ihmisten elinympäristöön sekä terveyteen 
ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen ohjauksessa tulee huomioida pysyvä 
ja vapaa-ajan asutus ja muut häiriintyvät kohteet myös kuntarajojen yli. Alueella tai sen läheisyydessä 
on vireillä useampi tuulivoimahanke, jolloin tuulivoima-aluevarausten yhteisvaikutukset tulee selvittää 
myös terveysvaikutusten osalta. Vaikutusalueen laajuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta (kol-
men kilometrin etäisyydellä) tulee laajentaa riittävän kauas, kun otetaan huomioon muiden hankkeiden 
läheisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. 
 
Tuulivoimaan liittyvät vaikutukset koetaan asukkaiden toimesta aina merkittäviksi, vaikka haitallisia vai-
kutuksia pyritään hallitsemaan ja lieventämään. Yleisesti ottaen vaikutuksia arvioitaessa on huomioita-
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va, että terveysvaikutuksia voi syntyä vaikka mittaustulokset ja mallinnukset osoittavat ohje- tai raja-
arvojen vähäisen alittumisen. 
 
Arvioinnin tueksi ja asukkaiden kuulemiseksi tulee toteuttaa asukaskysely ja se tulee ulottaa myös kun-
tarajojen yli sekä siihen on otettava mukaan myös muualla asuvia kiinteistöjen omistajia.  
 
Pohjavesialueet tulee ottaa riittävästi huomioon jatkosuunnittelussa eikä myöskään lähteitä tule unoh-
taa. Pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuva maanmuokkaus tai maa-ainesten 
vaihtaminen voi aiheuttaa muutoksia pohjaveteen. Myös teiden rakentaminen ojituksineen sekä liiken-
nöinti pohjavesialueen päällä tai yli voi aiheuttaa vaikutuksia. Hankealueen kallioperässä oleva musta-
liuske-esiintymä voi mahdollisesti aiheuttaa vaikutuksia pohjavesiin happamoitumisen kautta. Suunnit-
teilla oleva tuulivoimala Kylmäpuronharjun pohjavesialueella tulee siirtää tai poistaa kokonaan. 

 
Muutoin ei terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa arviointiohjelmaan. 
 

Kainuun Museo 

Tuulivoimapuiston rakentamiseen joudutaan käyttämään paljon maata kajoavia toimia. Sen sisäisen 
sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan yksi sähköasema, joihin sähkö johde-
taan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhtey-
teen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan 
uusia teitä ja parannetaan vanhoja. Tie- ja kenttärakenteiden maa-ainekset, sekä betonin kiviaines py-
ritään hankkimaan suunnittelualueelta. Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yh-
teyteen rakennetaan noin puolen hehtaarin laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kas-
villisuudesta ja tasoitetaan.  
 
Suunnittelualueella on voimassa Kainuun maakuntakaava: Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. 
vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihe-maakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja 
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030. Suunnittelualueelle ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Suunnit-
telualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Varsavaara on Kainuun tuulivoimamaakuntakaava-
luonnoksessa osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi tv-29. Lisäksi alueella ovat merkinnät pääsähköjoh-
don yhteystarpeesta ja ohjeellisesta pääsähköjohdosta.  
 
Hankealueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteita tai muinaisjäännöksiä. Lähin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvo-
kasmaisema-alue on Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisema, joka sijaitsee noin seitsemän kilo-
metriä hankealueelta etelään. Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Karhunkylän rantavilje-
lymaisema Ristijärvellä sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä hankealueesta itään ja Latvan ky-
lämaisema Puolangalla noin kahdeksan kilometriä pohjoiseen. Hankealueella on historiallisen ajan kiin-
teitä muinaisjäännöksiä, tervahautoja sekä mahdollisia kuoppajäännöskohteita, mitkä voivat olla kivi-
kautisia.  
 
Kainuun Museo pitää tarpeellisena sekä näkymäalueanalyysin että havainnekuvien laatimista, joiden 
perusteella tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutuksia arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin voidaan arvioida tarkemmin. Kulttuuriympäristöohjelma on laadittu ja on huomi-
oitava myös paikallisesti merkittävät kohteet ja hankkeen vaikutukset niihin. Tällä tavoin saadaan yh-
teisvaikutusten arviointi myös kulttuuriympäristön näkökulmasta.  
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Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiin-
teät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Muinaisjään-
nökset tulee huomioida rakentamisvaiheen lisäksi myös tuulivoimaloiden ja voimajohdon huolto- ja kun-
nostustöissä tuulivoimapuiston toiminta-aikana. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olemassa 
olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. Hankkeen yhteydessä toteutettavan mui-
naisjäännösinventoinnin tavoitteena on hankealueen ja ennestään tuntemattomien kiinteiden muinais-
jäännösten paikantaminen ja mahdollisuuksien mukaan rajaaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, 
maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. Maastoinventoinnissa tarkastetaan mahdolliset sähkönsiir-
toreitit, voimalapaikat, voimaloiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset, soranottopaikat sekä hankealueella 
olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet. Mikäli hankealue muuttuu, tarvitaan täydennysin-
ventointi. Kainuun Museo pitää tarpeellisena, että hankealueelle tehdään kattava arkeologinen inven-
tointi.  
 

Suomen Metsäkeskus Kainuu 

Asiakohta 1.  
3.3 Hankkeen liittyminen kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja tavoitteisiin  
 
Lisäysvaatimus:  
Ohjelmassa ei ole huomioitu eikä mainittu Kainuun metsäohjelmaa 2021–2025. Metsäohjelma on kes-
keinen metsäbiotalouden ohjelma ja sen toimet mm. ilmastokestävästä metsien hoidosta koskien esim. 
hankkeen aiheuttaman metsäkadon korvaamisesta.  
 
Asiakohta 2.  
Hankkeen vaikutuslueella talousmetsien ottaminen muuhun maankäyttöön tulee olla mahdollisimman 
vähäistä. Alueen hakkuista ja talousmetsien muusta käyttöönotosta täytyy tehdä metsänkäyttöilmoitus 
metsälain mukaisesti. Lisäksi tulee olla suunnitelma uuden metsän aikaan saamisesta alueiden muun 
käytön päätyttyä ja mm. kokoamis- ja työskentelyalueet tulee heti metsälain mukaisesti metsittää.  
 
Asiakohta 3.  
Viittaus asiakohtaan: 6.15.2 Vaikutusten arviointi   
Hankkeessa arvioidaan vaikutukset Suomen metsien hiilinieluun laskemalla hankkeessa poistuvan 
puuston ja sen hiilensitomispotentiaalin määrä.  
 
Kommentti  
Vaikutukset hiilinieluun arviointi hyvä asia.  
 
Lisäysvaatimus:  
Vaikutuksissa tulee huomioida myös sähkön siirtoverkon ja tiestön leventämiseen tarvittavat lisäpinta-
alat. Erityisesti siirtoverkon yhteisvaikutusten lisärakentamistarpeet ovat mittavat useista tuulivoima-
puistokohteista johtuen. Arvioinnin tulee sisältää vaikutukset metsäkadon kokonaismäärään.  
 
Viitaus Kainuun maakuntakaavaan:  
Hankkeen vaikutusalue on Kainuun maakuntakaavassa 2020, Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 
metsätalouskäyttöön tarkoitettua aluetta.   
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISET ALUEET  
Suunnittelumääräys:  
Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta 
sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin 
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tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ot-
toon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoi-
luun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja 
yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuet-
tava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.  
 
Arviointivaatimus:  
Viitaten maakuntakaavan suunnittelumääräykseen ja YVA sisältövaatimukseen vaikutuksista elinkei-
noihin tulee laatia arviot:  
• Hankkeen vaikutukset metsätalouteen ja metsään perustuvien elinkeinojen harjoittamiseen sisäl- 
täen jalostuksen kerrannaisvaikutukset.  
 
Asiakohta 4.  
Koska suunnitelmassa viitattuja metsälain tärkeitä elinympäristöjä ei ole kartoitettu kattavasti Metsä-
keskuksen avoimeen metsä- ja luontotietoaineistoihin, tulee ne selvittää ja ottaa huomioon rakentamis-
kohteiden osalta.  
 

Ristijärven kunta 

Kainuun alueella kehitetään tuulipuistohankkeita kiihtyvään tahtiin, potentiaalisia tuulivoima-alueita on 
Ristijärvellä ja naapurikunnissa. Kuntien suhtautuminen hankkeisiin on myönteinen.  
   
Tekniikan kehittyessä tuulivoimaloiden teho kasvaa, tämä aiheuttaa uusia vaatimuksia sähkön siirrolle 
kantaverkossa ja siirtolinjojen järkevää sijoittamista ja rakentamista.  
 
Paltamon Varsavaaran tuulivoimapuiston liittämiseksi sähköverkkoon on useita vaihtoehtoja, joista en-
sisijaisesti hanke pyritään liittämään alueen halki kulkevaan Fingridin johtoon. Mikäli tämä ei ole mah-
dollista, pyritään liittyminen toteuttaa alueen halki kulkevaan Fingridin johdon yhteyteen suunnitellulla 
uudella johdolla. Mikäli kumpikaan yllä esitetyistä mahdollisuuksista ei ole mahdollisia, pyritään liittymi-
nen sähköverkkoon toteuttaa alueen itäpuolelle, noin 10 kilometrin päässä olevalle Fingridin Uvan säh-
köasemalle. Puolangan Hietavaaran hankkeessa yksi vaihtoehto on uuden, 30 kilometrin pituisen, siir-
tolinjan rakentaminen Seitenoikealle. Tämä tarkoittaisi sitä, että Uvalta Seitenoikealle menevän kahden 
(Fingridin ja Kajaven) linjan rinnalle tulisi kolmas 110 kV linja. Näiden lisäksi suunnitteilla olevien Pal-
tamon Takiankangas – Hukkalansalon liittymisen vaihtoehto 2 sähköverkkoon on suunniteltu uudella 
110 tai 400 kV voimajohdolla Seitenoikean sähköaseman kautta. Liityntävoimajohdon pituus olisi noin 
34 km ja se sijoittuu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan voimajoh- 
don rinnalle. Kantaverkon käytävään on suunnitteilla useita siirtolinjoja ja näistä johtuen linjan vaatima 
maa-alueen käyttö lisääntyy ja linja levenee. Suunnittelulla on tämä ylirakentaminen mahdollista estää.  
 
Lähialueiden tuulivoiman suunnittelijoilta (Wpd Finland, Prokon, Abo wind) on edellytettävä yhteistyötä 
ja neuvottelua keskenään ja kiinteää yhteistyötä kantaverkon haltijan, Fingridin kanssa, siten että tuu-
livoima-alueiden sähkön siirto kantaverkkoon toteutetaan järkevästi.  
 
Kunnanhallituksella ei ole muuta lausuttavaa OAS- ja YVA-ohjelmista.  

Ilmatieteenlaitos 

Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, koska alue 
on yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta.  
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GTK Geologian tutkimuskeskus 

YVA:ssa on huomioitu riittävällä tasolla vaikutukset. GTK:lla ei ole lausuttavaa asiasta.  
 

Tukes 

Tukesille ei ole lausuttavaa Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahank-
keen YVA-ohjelmasta. Lähistöllä ei sijaitse Tukesin valvomia kemikaali- tai kaivoskohteita. 

Traficom 

Pyydämme korjauksia muutamiin YVA-kohtiin: 
 
Sivulla 64, kohdassa 6.11.2 on viitattu vanhentuneeseen ilmailulakiin ja viraston edeltävään nimeen. 
Voimassa olevan ilmailulain numero on 864/2014.Viraston nimi on Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom. Sivulla 76 kohdassa 7.3 on viitattu viraston edeltäjään Ilmailuhallintoon. Lentoestelupaprosessi 
edellyttää lausuntoa ilmaliikennepalvelujen tarjoajalta, Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä sekä lentoes-
telupaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Sivulla 78 kohdassa 7.7 on mainittu lentoestelausun-
toa haettavaksi ANS Finlandilta. Yhtiön nimi on muuttunut Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ksi. Kohdassa 
on myös Liikenteen turvallisuusvirasto, tulisi olla Liikenne- ja viestintävirasto. 
 
Viestintäyhteydet on jo varsin hyvin otettu huomioon, ohessa vielä viittausasiaan liittyen:  
 
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloidenvaikutukset radio-
järjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun 
maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. 
 
Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. 
Tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edel-
lyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä. 
 
Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että 
TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. 
Pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestel-
mien toimintaan. Jo olemassa olevia 
 
TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200–300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osa-
puolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan
 tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat pois-
tettavissa. 
 
On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin radio-
järjestelmien omistajiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Ra-
diopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida tuu-
livoimahankkeesta. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Ympäristövastuualue  
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Raportointi  
 
YVA-ohjelman rakenne on selkeä. Tiivistelmäosiossa mainitaan, että YVA-menettely päättyy yhteysvi-
ranomaisen perusteltuun päätelmään. Näin ei ole, vaan lupaviranomaisen on varmistettava, että pe-
rusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen 
pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta (YVAL 27 
§).  
 
Hankkeelle on olemassa suoraosoite, jota on tarpeen käyttää arviointiselostuksessa. Nyt ohjelmassa 
on mainittu ainoastaan pitkä verkkosivuosoitepolku (sivu 24). Suoraosoite on jatkossa hyvä  
lisätä myös hankkeen yhteystietosivulle.  
 
Karttapohja sivun 8 (Kuva 3-2) karttakuvassa on suttuinen ja epäselvä. Karttaa on tarpeen paran- 
taa selostusvaiheessa.  Selostusvaiheessa tulee esittää myös tiestön ja maakaapelien sijainnit. Tuuli-
voimaloiden ja muiden rakenteiden sijainti on tarpeen esittää myös linnusto- ja kasvillisuuskartoilla, jotta 
voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia huomioon otettaville luontokohteille.  
 
Myös kuvan 3-6 karttapohja on epäselvä. Siihen olisi hyvä jatkossa lisätä myös maakunta- ja mielellään 
myös kuntarajat.  
 
Osallistaminen  
 
Osallistumisen tueksi on perustettu seurantaryhmä, johon kutsutut tahot on lueteltu sivulla 23. Yksi  
kokous on jo pidetty. Jatkossa tulee mainita, ovatko kutsunut osallistuneet seurantaryhmän työskente-
lyyn ja miten työskentelyn tulokset on otettu arvioinnissa huomioon.   
 
Maisema ja kulttuuriympäristö  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella kuvassa 3-6 esitetyistä hankkeista sijaitsevat  
Takiankangas ja Turkkiselkä. Yhteisvaikutuksia voi muodostua Varsavaaran ja näiden hankkeiden  
väliselle alueelle. Vaikutuksia tulee arvioida näkymäalueanalyysin pohjalta.  
 
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kiinnittää huomiota Kainuun ELY-keskuksen alueella sijaitse-
vaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Melalahden ja Vaarankylän kulttuurimaisemaan, joka sijaitsee 
noin 7 km hankealueelta etelään. Tämän maisema-alueen korkein maisemakohta on Myhkyrinvaara, 
jolla retkeillään ympäri vuoden. Arviointiohjelmassa ei ole esitetty alustavaa näkemäalueanalyysiä, jotta 
maisemakuvasovitteiden ottopaikkoihin olisi voinut ottaa kantaa. On kuitenkin selvää, että Varsavaaran 
voimalat tulevat vaikuttamaan Myhkyrinvaaralta avautuvaan maisemaan ja kuvasovitteet Myhkyrinvaa-
ralta ovat tarpeen. Näkemäalueanalyysin pohjalta on perusteltua arvioida myös muiden kuvasovitteiden 
ottopaikkoja tälle maisema-alueelle.  
 
Yhteisvaikutukset  
Yhteisvaikutusten osalta on tunnistettu vireillä tai rakenteilla olevat muut tuulivoimahankkeet. Näiden 
hankkeiden sähkönsiirtoa ei ole kuitenkaan huomioitu, mitä voidaan pitää puutteena. Arviointiohjel-
masta ei myöskään ilmene, miten muut kuin tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeet ja niiden aiheuttamat 
yhteisvaikutukset tullaan arvioimaan. Tuulivoimahanke lisää esimerkiksi luonnon pirstoutumista ja voi-
mistaa metsätalouden aiheuttamia luonnon monimuotoisuuteen kohdistavia vaikutuksia.  
 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue  
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Arviointiohjelmassa on esitetty arvioitavan sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston 
vaikutuksia. Selvitettävissä vaikutuksissa on listattu liikennevaikutukset. Liikennevaikutusten tarkaste-
lualueeksi on määritelty pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet. Lisäksi arvioinnissa on hyvä huomioida 
erikoiskuljetusten käyttämät potentiaaliset reitit sekä alueelle kulkuun käytettävät parannettavat ja mah-
dolliset uudet rakennettavat tieyhteydet. Liikenneverkko ja mahdolliset kuljetusreitit on hyvä esittää sel-
keästi kartalla.  
 
Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa on kerrottu keskityttävän lähinnä hankkeen vaikutuksista 
liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi arvioidaan liikenteen muita vaikutuksia, kuten melu-
vaikutusta ja vaikutuksia hankealueen tiestön ja siltojen kuntoon.  
 
Arvioitaviin liikennevaikutuksiin on syytä sisällyttää hankkeen edellyttämien kuljetusten myötä syntyvät 
tiestön vahvistamis- ja parantamistarpeet sekä mahdolliset liittymien ja kaarteiden kohdalla tehtävät 
teiden leventämistarpeet. Vaikutuksissa liikenneturvallisuuteen on syytä huomioida erityisesti kuljetus-
reitit, joiden varrelle sijoittuu asutusta.   
Liikennevaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset muiden alueelle  
sijoittuvien hankkeiden kanssa, mikäli niiden rakentaminen voi tapahtua samanaikaisesti.   
 
Erikoiskuljetusreittien lisäksi olisi hyvä arvioida myös muiden merkittävien kuljetusten, kuten kiviaines- 
ja betonikuljetusten mahdollisia reittejä, kuljetusten määrää ja vaikutuksia.   
 
Hankkeen toteuttamiseen vaadittavissa luvissa on hyvä huomioida, että mikäli hankkeen toteuttaminen 
vaatii toimenpiteitä maantien tiealueelle, tulee niiden suunnitteluun hakea suunnittelulupa Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.  
 
Hankkeesta vastaavan tulee solmia sopimukset tarvittavien teiden käytöstä tiekuntien ja maanomista-
jien kanssa.  

Pohjois-Suomen AVI 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue toteaa terveyden-
suojelun näkökulmasta lausuntonaan seuraavaa; 
 
Ohjelmassa esitettyjen taustojen ja arvioitavien kokonaisuuksien lisäksi vastuualue eittää seuraavia 
asioita huomioitavaksi. 
 
Muiden vastaavien hankkeiden ja hankesuunnitelmien yhteisvaikutusten osalta on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota asuinrakennuksiin tai loma-asuntoihin tai näiden keskittymiin, jotka jäävät eri voimala-
alueiden väliin siten, että mahdolliset voimalaitokset ympäröivät asutusta ja vaikutuksia voisi ilmetä eri  
suunnilta. Arviointiohjelman mukaan yhteisvaikutuksia arvioidaan hankkeiden kanssa, joilla on vähin-
tään YVA- tai lupaprosessi käynnissä.  
 
Sähkönsiirron yhteisvaikutuksissa on syytä tuoda esille eri hankkeiden mahdollisuudet yhteisiin säh-
könsiirtolinjauksiin.  
 
Ääni/melu- sekä varjostus/välkevaikutusten yhtäaikainen ilmeneminen samalla alueella voivat korostaa 
ihmisten kokemia yksittäisen tekijän kielteisiä vaikutuksia. Arviointiselostuksessa onkin syytä esittää 
havainnollisesti karttapohjalla yhtäaikaisesti ilmenevät vaikutusalueet, mikäli niitä ilmenee häiriintyvissä 
kohteissa.  
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Alueen läheisyydessä sijaitsee paljon loma-asutusta (mm. ohjelma kuva 6-12 sekä kuva 6-22). On syytä 
huomioida loma-asuntojen käyttö virkistykseen ja lepoon. Usein loma-asuntojen vaipan ääneneristä-
vyys voi olla alhaisempi kuin vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetuissa pientaloloissa. Arvioinnissa olisi 
syytä ottaa huomioon Suomessa arvioituja pientalojen ääneneristävyyslukuja ympäristömelua vastaan 
(taajuuksilla 5 – 5000 Hz). Luvut antaisivat yleisesti paremmin suuntaa mahdollisista vaikutuksista, jos  
häiriintyvät kohteet sijoittuisivat lähelle tuulivoima-aluetta. Erityisesti silloin, kun häiriintyvät kohteet si-
joittuvat tuulivoimamelun (asetus 1107/2015) ulkomelutason ohjearvojen lähialueille.   
 
Ohjelman mukaan hankkeen epävarmuustekijöinä voidaan arvioida olevan alueen erityispiirteet, kuten 
luonnonolot, maankäyttö ja sääolosuhteet. Vastuualue toteaa, että epävarmuustekijöitä voisi olla tuuli-
voimaloiden äänen vaihtelevuus eri sääolosuhteilla sekä alueen maankäyttö, kuten metsän ja puuston 
varjostava vaikutus voi muuttua metsänhakkuiden ja muun maankäsittelyn myötä.   
 

Väylävirasto 

 
Sähköverkkoon liittämiseksi on useita vaihtoehtoja, joista ensisijainen on liittäminen hankealueen läpi 
kulkevaan Fingridin johtoon, mikäli mahdollista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnit-
telun edetessä.  
 
Hankealueen kaakkoisosan läpi kulkee Uvantie, joka on luokiteltu seututieksi 19205.  Hankealueella ei 
sijaitse muita yhdysteiksi luokiteltuja teitä, eikä seutu- tai kantateiksi luokiteltuja teitä. Hankealueen lou-
naispuolella kulkee Puolangantie (Kantatie 78), joka on hankealueen lähiympäristön vilkkaimmin liiken-
nöity tie. Lähin rautatieasema sijaitsee Paltamon keskustassa, noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta.  
 
Arviointiohjelman mukaan hankkeessa käytettävät kuljetusreitit tullaan selvittämään YVA-
selostuksessa. Liikennevaikutusten arvioinnissa selvitetään hankealueen tiestön nykyiset liikennemää-
rät ja raskaan liikenteen osuus sekä toisaalta hankkeen aiheuttamat liikennemäärät hankkeen eri toi-
mintavaiheissa. Liikennevaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös hankealueen tiestön nykyiset 
onnettomuusmäärät, tiestön leveys ja tiestön kunto. Lisäksi kuljetusreittien varrella sijaitsevat mahdol-
liset häiriintyvät kohteet selvitetään. Tarkastelualueena ovat pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet.   
 
Vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan kuljetusreittejä ja -määriä sekä suhteutetaan raskaan liikenteen 
määrä reittien nykyisiin liikennemääriin. Liikennemäärien kansallisia ja alueellisia keskiarvoja vastaa-
vilta tieluokilta voidaan käyttää apuna arvioitaessa hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyyttä. Tie-
verkoston ja siltojen kuntoa niiden kantavuuteen liittyen voidaan arvioida erilaisista rekistereistä saatu-
jen tietojen perusteella sekä asianomaisten viranomaisten tietojen perusteella.  
 
Hankkeesta aiheutuu liikennevaikutuksia pääosin rakentamisvaiheessa. Hankkeen liikennevaikutusten 
arvioinnissa keskitytään lähinnä hankkeen vaikutuksiin liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi 
arvioidaan liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta ja vaikutuksia hankealueen tiestön ja sil-
tojen kuntoon.   
 
Väylävirasto esittää lausuntonaan seuraavaa:  
Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla.   
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Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston Tuulivoimalaohjeessa 
(Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden sijoittamisessa. Tuulivoimalan 
vähimmäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + suoja-alue maantien keskeltä lukien.  
 
Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan.  Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena 
toimii Pirkanmaan ELY-keskus.    
 
Voimaloiden osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hy-
vissä ajoin ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien ym. pa-
rantamistoimille todetaan tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kus-
tannuksella. Tämä koskee myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa 
sekä liittymien avartamista. Asian osalta tulee olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
maanteiden kunnossapidon aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-
keskus.   
 
Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen liikenteen johdosta merkittä-
västi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oi-
keuttava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uu-
denlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja. 
Tasoristeysluvan tarpeesta voi olla yhteydessä Väylävirastoon osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi.  
 
Raskaat erikoiskuljetukset saattavat edellyttää myös tasoristeyskansien vahvistamista ja leventämistä. 
Tällöin tuulivoimalahankkeen on sovittava erikseen rautatiealueella työskentelystä ja tasoristeykseen 
mahdollisesti kohdistuvista töistä Väyläviraston kanssa (ratalaki 36 §). Lisätietoja tasoristeysten ylittä-
misen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on ohjeessa Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä 
(Väyläviraston julkaisuja 8/2021 sekä tiivistelmä).    
 
Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maanteiden käyttöä. Väy-
lävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. Rakennetta-
essa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 
-ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 12.10.2018 antamaa määräystä joh-
tojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle (LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudat-
taa siinäkin tapauksessa, että uusi johto rakennetaan olemassa olevan johdon rinnalle.  
 
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.  

 

LUKE, Luonnonvarakeskus 

Lausunnossaan Luke keskittyy Metsästyslain (28.6.1993/615) 5 § (13.7.2018/555) lueteltuihin riistala-
jeihin. 
 
Hankealueelle suunniteltavat kartoitukset linnuston osalta ovat pesimälinnustoselvitykset (2022) ja 
muutonseuranta (2021–2022). Hankealueelle on syytä kuitenkin tehdä myös kanalintujen osalta soi-
dinkartoitukset. Soidinten, myös pienten merkitys, on paikallisesti kanalintujen lisääntymiselle merkit-
tävä. Pesimälintukartoitusten lisäksi soidinpaikkaselvitykset ovat tärkeitä, jotta voidaan muodostaa 
ajantasainen kuva alueen linnustosta ja tunnistaa linnustollisesti arvokkaimmat alueet suunnittelun 
sekä arviointityön tueksi. YVA-ohjelman mukaan hankealue ei sijoitu linnuston kevät- tai syysmuuton 
päämuuttoreittien alueelle.Hankealue ei kuulu millekään tunnetulle susireviirille ja sen läheisyydestä on 
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tehty harvakseltaan yksittäisiä havaintoja suurpedoista. Alueella tullaan tekemään suurpetoselvitys to-
teuttamalla lumijälkilaskenta marras-joulukuussa 2021. Alueella on hirviä. 
 
Hankealueen välittömässä läheisyydessä (0–10 km) on 4 tuulivoimahanketta ja lähiympäristössä (10–
30 km) on useita erilaisia toteutuneita ja suunniteltuja tuulivoima ja maankäyttöhankkeita. On tärkeää, 
että tulevassa vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus alueella 
elävien lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi vaikutuksia metsästykseen tulee tarkastella isommassa mitta-
kaavassa samasta syystä. 
 
Lausunnon tiivistelmä 
 
Hankealueelle on suunniteltu tehtäväksi pesimälinnustoselvitykset ja muutonseuranta. Hankealueelle 
on syytä kuitenkin tehdä myös kanalintujen osalta soidinkartoitukset.  
 
Pesimälintukartoitusten lisäksi soidinpaikkaselvitykset ovat tärkeitä, jotta voidaan muodostaa ajanta-
sainen kuva alueen linnustosta ja tunnistaa linnustollisesti arvokkaimmat alueet suunnittelun sekä arvi-
ointityön tueksi. Hankealue ei kuulu millekään tunnetulle susireviirille ja sen läheisyydestä on tehty har-
vakseltaan yksittäisiä havaintoja suurpedoista. Alueella tullaan tekemään suurpetoselvitys toteutta-
malla lumijälkilaskenta. Alueella on hirviä. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ja lähiympäris-
tössä on useita erilaisia toteutuneita ja suunniteltuja tuulivoima ja maankäyttöhankkeita. On tärkeää, 
että tulevassa vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon muun maankäytön yhteisvaikutus alueella 
elävien lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi vaikutuksia metsästykseen tulee tarkastella isommassa mitta-
kaavassa samasta syystä. 

MTK Pohjois-Suomi 

4.4.1. Ennakkoneuvotteluvaiheessa ei ilmeisesti ole kuultu yksityisiä maanomistajia tai heidän etujär-
jestöjään (MTK Pohjois-Suomi, Mhy Kainuu) lainkaan, vaikka hankkeella on merkittäviä vaikutuksia 
maaseutuelinkeinoihin. Toki seurantaryhmään sentään on otettu Mhy Kainuun edustus, mikä on hyvä 
asia. 
 
6.2.2. Vesistöt. Tulee huomioida, että metsätalouden vesiensuojelurakenteita ei ole mitoitettu ulkopuo-
liselle kuormitukselle. Jos maarakentaminen lisää vesistövaikutuksia, tulee se huomioida hankkeessa 
ja huolehtia tarvittavista vesiensuojelurakenteista. 
 
6.7.-6.8. Maankäyttö ja Elinkeinot. Elinkeinoille aiheutuvien vaikutusten arvioinnissa metsätalous on 
aivan liian kevyesti mukana. Toteutuessaan tuulipuisto ja siirtolinja vaikuttaisivat kaikkein eniten met-
sätalouden harjoittamiseen. Metsätaloudelle vaikutukset ovat vuokratulon ja paranevien teiden osalta 
myönteisiä, mutta siirtolinjan alle jäävien maa-alueiden osalta erittäin haitallisia, jos linja halkoo tilan 
pahasti. Tähän kaivataan selvästi lisää syvyyttä ja perusteellisuutta. 

Jyväskylän yliopisto 

Kaavailtuun Varsavaaran tuulivoimapuistoon liittyen haluan tuoda ilmi, että alueella sijaitseva Mutajoki  
on LIFE Revives -hankkeen kohdejoki, missä elinympäristökunnostuksin tavoitellaan raakun ja lohika-
lojen suojelun tason kohenemista. Vaikutukset Varsavaaraan suunnitellun tuulivoimapuiston alueella 
sijaitsevan Mutajoen merkittävään raakkukantaan – kuten myös muihin alueen raakkujokiin, jos vaiku- 
tuksia on odotettavissa – on otettavan huomioon luontoselvityksiä tehtäessä. Selvitykset erityisesti 
VE1:tä arvioitaessa on tehtävä. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry ja Paltamon Luonto 
ry 

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että uusiutuvaan energiaan satsaaminen on positiivista kehitystä 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. On kuitenkin lyhytnäköistä tuhota viimeiset 
erämaisen kaltaiset alueet sekä luonnon kannalta tärkeät luontokohteet ja elinympäristöt liian suurilla 
teollisen luokan hankkeilla. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on äärimmäisen tärkeää taata 
riittävän laajoja luonnontilaisia tai sen kaltaisena kehittyviä alueita, jotta luonnon sopeutumiskyky muut-
tuvissa olosuhteissa säilyy. Myös kunnilla on erityisvastuu luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämi-
sessä. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan 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.  
 
Tuulivoimaloita ei tule rakentaa pohjavesialueille. Tässä tapauksessa ne ovat Kylmäpuronharju ja 
Lehtoharju. Pohjavesialueiden merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa, eikä niitä pidä pilata 
rakentamisella ja mahdollisilla tuulivoimaloiden kemikaalivuodoilla. 
 
Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti luontodi-
rektiivin liitteen IV (a) lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen jaheikentäminen on 
kielletty. Lajit tulee selvittää riittävällä tarkkuudella. Tähän yksi maastokausi ei riitä. 
 
Merkittäviä luonto-, linnusto- ja virkistysarvoja ei tule heikentää tuulivoimahankkeilla. Alueella pesii har-
valukuisia kookkaita lintulajeja, jotka ovat alttiita törmäyksille ja karkottumiselle ja joille rauhalliset 
erämaiset elinympäristöt ovat elintärkeitä. Alueella elää myös erittäin uhanalaisia puhtaista virtaavista 
latvavesistä riippuvaisia lajeja ja teollisella rakentamisella niiden elinoloja ei tule heikentää.  
 
Hankealueen länsipuolelle perustettiin 2021 Taapurin luonnonsuojelualue, jossa elää useita suojelulli-
sesti merkittäviä kasvi- ja eläinlajeja kuten vanhan metsän lintulajeja. Tähän monimuotoiseen aluee-
seen rajautuu Valkeavaaran hankealueella Paltamon puolella metsäalueita, joiden suojelu voisi tulla 
kyseeseen samoin perustein. Sieltä on löytynyt mm. liito-orava, raidankeuhkojäkälä, silomunuaisjäkälä, 
siperiankääpä. Metsäpeura kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II lajeihin ja 
metsäpeura on Suomessa silmälläpidettävä laji. 
 
Kattavat selvitykset tulee tehdä myös: 
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/lajien_esittelyt 
 
Voimakkaasti lisääntyvän tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksia alueen eläimistöön, kasvillisuu-
teen, ekologisiin yhteyksiin sekä maisemaan että ekosysteemipalveluihin ja virkistyskäyttöön ei ole 
riittävästi selvitetty. Tässä suhteessa rakentamismitoituksessa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta, 
joka ulottuu myös käytäntöön asti. Maltillisuutta ja varoivaisuutta tarvitaan Kainuun läntisellä alueella 
etenkin Paltamossa ja Puolangalla. 
 
Yhteisvaikutukset tuulivoimahankkeilla ovat laaja-alaiset ja kauaskantoiset: Lähimmäksi Varsavaaran 
suunniteltua tuulivoimahanketta sijoittuvat hankkeet ovat: 
 
 1. Hietavaara, Puolanka (Kuva 3-6, nro 1): Wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Puolangan 
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kunnan kaakkoisosaan. Tuulipuistoon sijoittuisi enintään 18 voimalaa (enintään 108–180 MW). Tuuli-
puistohankkeessa on käynnissä yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely 
(YVA).  
2. Hukkalansalo (Kuva 3-6, nro 2): Ilmatar suunnittelee Hukkalansalon alueelle yhteensä noin 19 voi-
malan tuulivoimapuistoa. Tuulipuistonhankkeen osayleiskaavoitus ja YVA-menettely ovat käynnisty-
mässä. 
3. Pieni-Paljakka, Puolanka (Kuva 3-6, nro 3): Prokon Wind Energy Finland suunnittelee tuulipuistoa 
Puolangan ja Ristijärven kuntien alueella. Tuulipuistoon sijoittuisi enintään 9 voimalaa (enintään 72 
MW). Tuulipuistohankkeessa on käynnissä yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely 
(YVA). 
4. Valkeisvaara, Paltamo (Kuva 3-6, nro 4): Solarwind Oy suunnittelee kuuden tuulivoimalan rakenta-
mista Valkeisvaaran alueelle. Keväällä 2021 Kainuun ELY-keskus antoi päätöksen, ettei hankkeeseen 
tarvitse soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 
5. Koirakangas, Puolanka (Kuva 3-6, nro 5): Metsähallitus suunnittelee noin 30–35 tuulivoimalan tuuli-
puistoa Puolangan alueelle. Alue on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alu-
eeksi. Tuulipuistohankkeen yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy 
vuoden 2021 aikana. 
6. Lumivaara, Hyrynsalmi (Kuva 3-6, nro 6): Energiequelle suunnittelee tuulivoimapuistoa Hyrynsalmen 
kunnasta lounaaseen. Tuulipuisto koostuu 8 tuulivoimalasta ja teho 18–45 MW. Hankkeen YVA- ja 
kaavoitusprosessit ovat valmistuneet ja kaava lainvoimaistui 2019 ja hanke sai rakennusluvan 2020. 
Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 2022. 
7. Lumivaara, Hyrynsalmi (Kuva 3-6, nro 7): Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee 9 tuulivoima-
lan tuulivoimapuistoa Hyrynsalmen kunnan alueelle. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja 
hanke sai lainvoimaisen rakennusluvan 2020. 
8. Takiakangas (Kuva 3-6, nro 8): Ilmatar suunnittelee alueelle noin 31 voimalan tuulivoimapuistoa. 
Tuulipuiston osayleiskaavoitus ja YVA-menettely ovat käynnistymässä. 9 Hirvivaara-Murtiovaara, Puo-
lanka (Kuva 3-6, nro 9): Metsähallitus suunnittelee noin 15–20 tuulivoimalan tuulipuistoa Puolangan 
alueelle. Alue on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi. Tuulipuistohank-
keen yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy vuoden 2022 aikana.  
10. Turkkiselkä, Vaala (Kuva 3-6, nro 10): Tuulialfa Oy suunnittelee 42 tuulivoimalan (enintään 250–
336 MW) tuulipuistoa Vaalan kunnan itäosaan. Hanke on saanut hyväksytyn osayleiskaavan. 
 
11. Paltamon itäosan tuulivoimahanke, nimeämätön (Kuva 3-6, nro 11): Eolus Finland suunnittelee 
alustavasti 9 tuulivoimalan tuulivoimapuiston Paltamon itäosaan. Kunnanhallitus on päättänyt käynnis-
tää yleiskaavoituksen. 
12. Illevaara, Hyrynsalmi (Kuva 3-6, nro 12): Abo Wind Oy suunnittelee 7 tuulivoimalan 
tuulivoimapuistoa Hyrynsalmen kunnan alueelle. Hanke on saanut hyväksytyn osayleiskaavan 2019 
ja rakennusluvan 2020. Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 2021–2022.  
 
Kaikkia näitä hankkeita ei voida toteuttaa muuttamatta alueen ekologista tilaa, joten osan hankkeista 
on pakko jäädä toteutumatta. Hiljaisella seudulla melun vaikutukset korostuvat niin ihmiselle kuin muil-
lekin eliölajeille. Tuulivoima rakentaminen muuttaa rauhallisen erämaisen ympäristön teolliseksi 
ympäristöksi. 
 

Paltamon osakaskunta 

Asianosaisuuden kannalta sekä yleisenä huomautuksena tiedoksenne seuraavaa: 
Paltamon kunnan alueella omistaa ja hallitsee kaksi kalavesien osakaskuntaa: Paltamon I kalaveden  
osakaskunta 578-876-1-1 ja Paltamon II osakaskunta 578-876-2-1. 29.4.2021 Osakaskunnat ottivat  
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asioidensa hoitoon yhteistyösopimukseen perustuvan hallinnon, joka sai nimekseen Paltamon osakas-
kunta. Yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Raimo Kantola. 
 
Kala- ja vesitalouden näkökulmasta muistutamme, että näin massiivisissa rakennus-, kuljetus- ja  
käyttöhankkeissa syntyy väistämättä vesistöön kohdistuvia riskejä, jotka tulee huomioida nyt esitettyä  
huolellisemmin tielinjauksissa, rumpujen rakenteissa ja laitteiden sijoittelussa. 
 
1. Mutajoen raakkuesiintymä on valtakunnallisesti harvinainen lisääntyvän raakkukannan kotijoki.  
Siksi tielinjauksissa, rumpujen ja voimaloiden sijoittelussa tämä on huomioitava erityisen tarkasti.  
Näin myös öljy- ym. päästöriskien osalta. 
2. Hakemuksen selvitysosiossa Varsajärven luonnonravintolammikko ohitetaan käyttötapaa  
ymmärtämättä. Lammen paikka on alun perin valikoitunut sen mataluudesta, mutta myös riittävästä  
valuma-alueesta johtuen. Näin ollen mikä tahansa toimenpide tai ratkaisu, joka lisää kohtuuttomasti  
kevättulvia tai estää niiden normaalin prosessin on ongelma ja aiheuttaa tappioita kasvatukselle.  
Edellä sanotun lisäksi ongelmat ravinteisuudessa tai happamuudessa ovat vaikeasti hoidettavia. 
Vuosikierrossa lampeen istutetaan vesitilanteesta riippuen 0,5-1,0 miljoonaa kuhan tai siian poikasta,  
joista odotus 1-kesäisinä istukkaina syksyllä on sadoista tuhansista puoleen miljoonaan  
kappaleeseen, joiden arvo on ka. 0,20 centtia/kpl. Pääosa poikasista menee sopimuksilla  
velvoitehoitoon. 
3. Karttatarkastelun perusteella hanke tulee muokkaaman pysyvän sekä loma-asutuksen maiseman  
totaalisesti. Tältäkin pohjalta voimaloiden korkeutta on syytä tarkastella kriittisesti. 
Kokonaisuutena voimaloiden sijoittelussa tulisi Varsavaara-hankkeessa ottaa huomioon myös  
korkeuserot, niin, että alavilla alueilla korkeus maksimin voisi olla 300 m, mutta vaaraosuuksilla 240  
m. Tarkoituksenahan ei ole ottaa koko maisemaa haltuun, vaan perustelujenkin mukaan tuottaa  
sähköä kohtuullisessa raamissa. 
4. Taapurin suojelualue on keskeinen geologinen, kasvistollinen sekä vesistö- ja puroluontokohde,  
jonka suojelupinta-ala tulee ulottaa Paltamon kunnan puolelle asti tämän hankkeen  
yhteydessä, jolloin tämän vanhan metsän ja eri muotoisten kosteikkojen luontotyypit säilyisivät  
muuten vahvasti käsitellyssä ja edelleen rankasti käsiteltävissä vaaramaisemassa. Siksi se tulee ottaa 
mukaan tuulivoimakaavaan. 
 
Valkeaislampi on kirkasvetinen erämaalampi. Ahvenlampi on alueellisesti edustava lintuvesi ja  
Kaitaanlammen suojelualueelta löytyvät liito-oravatkin. 
 
Varsavaara-hankkeen alueelta on olemassa tutkittua tietoa mm. aiempien lintuatlasten tuloksena. Myös 
Tiira-tietokantaa on kartutettu kyseessä olevan alueen kohdalta vuosikymmeniä. Sieltä löytyvät mm. 
kaakkuri- ja kotkahavainnot.  
 

Törmänmäen kyläyhdistys 

TÖRMÄNMÄEN KYLÄYHDISTYS RY muistuttaa ja huomauttaa että: 
 
1. Kuten Varsavaaran tuulivoimapuiston hankesuunnitelmassa ja Kainuun maakuntakaavassa 2030 
todetaan, on Puolangan eteläisin kylä Törmänmäki arvioitu kehityskelpoiseksi ja elinvoimaiseksi kyläksi 
(at -merkintä). Törmänmäen kylän asukkaat ovat olleet Puolangan kylien kärkeä veronmaksukyvyltään.  
Kainuussa kylärakenne on perinteisesti ollut verkkomainen toisin kuin Länsi-Suomessa. Törmänmä-
keen on luettu kuuluvaksi myös Kallion, Tulijärven, Karhumäen ja Ketokylän kyläkulmat ja Paakanan 
seutu. Alueella on asuinrakennuksia noin 200, samoin vakituisia asukkaita - vapaa-ajan asuntoja noin  
400, mikä pitänee sisällään ainakin tuhatkunta vapaa-ajan asukasta.  
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Noin 15 kilometrin säteellä Törmänmäestä kaavaillaan ainakin 10 tuulivoimalapuistoa (Varsavaaran 
lisäksi Hietavaara, Pieni-Paljakka, Valkeisvaara, Hukkalansalo, Etäisensuo, Takiankangas, Turkki-
selkä, Koirakangas, Hirvivaara-Murtovaara) mikä sisältää yhteensä yli 200 tuulivoimalaa.  
 
Tämä lienee valtakunnallinenkin kärkitulos tiheydessä. Erämainen alue muuttuu luonteeltaan teolliseksi 
rakennetuksi ja raskas liikenne lisääntyy päästöineen ja meluhaittoineen vuosikymmeniksi – niin pit-
käksi venyvän rakentamisten kuin purkamisten ajaksi.  
 
Tämä on täysin kestämätöntä niin luonnon monimuotoisuuden, maiseman kuin alueella asuvien ihmis-
ten kannalta. Kainuun maakunnallisen tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksen 2035 ratkaisu oli vaieta 
kokonaan Törmänmäen kylän olemassaolosta. 
 
2. Hankkeita on arvioitava myös kokonaisvaikutusten kannalta, 
 
mutta Varsavaaran YVA-suunnitelmassa ei ole esitetty menetelmiä, aineistoja ja kriteerejä, millä tavalla 
tämä kokonaisarviointi vaikutuksista mm. luonnon pirstoutumiseen, luonnon monimuotoisuudelle, ih-
misten elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnalle, asuntojen käytölle ja arvolle, pohjavesille, ilmastopäästöi-
hin, kierrätettävän ja ongelmajätteen määrälle sekä melun määrälle tullaan suorittamaan. Kokonaishar-
kinnan perusteella tuulivoimalasta on aiheutumassa Törmänmäen alueella naapuruussuhdelain mu-
kaista kohtuutonta rasitusta, joka edellyttää naapuruussuhdeperusteista ympäristölupaa seudun tuuli-
voimahankkeille.  
 
3. Tuulivoimanpuiston äänisaasteella, välkehtimisellä, valoilla, lapojen liikkeellä ja teiden sekä perus-
tusten ja sähkölinjojen rakentamisella on suuri häiritsevä ja pirstova vaikutus alueen eläimistöön ja 
luontoon.Kainuun luonto ei kestä tätä. Mm. massiiviset perustukset on tarkoituskin jättää maahan, 
missä ne tulevat säilymään ja vähittäin liukenemaan tuhansia vuosia. Seudun puroista on tavattu har-
vinaista ja erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa eli raakkua (Margaritifera margaritifera) - jopa nuorta 
lisääntyvää kantaa.  
 
Hankealueella on Paltamon ainoa raakkujoki. Raakun elinehto on alueen pienissä vesistöissä esiintyvä 
purotaimen (Salmo trutta fario) eli tonko, joka lienee muinaisen Oulujärven järvitaimenen kääpiöitynyttä 
kantaa. 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/Kainuun_uhanalaisimmat_lajit.pdf  
https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan- 
elinymparistohankkeelle  
 
Alueella ja ympäristössä on seuraavien Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV mainitsemien lajien 
lisääntymispaikkoja ja / tai levähdyspaikkoja: Liito-orava (Pteromys volans), pohjanlepakko (Eptesicus 
nilssonii), ilves (Lynx lynx), karhu (Ursus arctus), saukko (Lutra lutra), susi (Canis lupus).   
2000-luvun alun metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) invaasion aikana metsäpeurat levittäytyivät 
Paltamon luoteisosiin Vakeisjärven kankaille ja Paltamo-Puolanka maantie 78 tuntumaan. Törmänmä-
estä ja Heiluanjärveltä oli useita peuran näköhavaintoja. Metsäpeurojen lukumäärä Kainuussa on taan-
tunut noin puoleen 2010-luvulla. Kannan hoitosuunnitelma esittää toiveen, että Kainuun  
metsäpeurapopulaatio löytää Oulujärven länsipuolelta Vaalan ja Utajärven soille edenneet Suomense-
län metsäpeurat. 
 
”On vain kymmenistä kilometreistä kiinni, että Kainuun ja Suomenselän populaatioiden uloimmat yksilöt 
kohtaavat ja alkavat muodostaa yhteisiä laumoja. Vielä näin ei kuitenkaan ole tiettävästi käynyt.” 
https://www.suomenpeura.fi/fi/metsapeura/levinneisyys.html  
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https://mmm.fi/documents/1410837/1516659/Metsäpeurakannan+hoitosuunitelma+ 
9_2007/209f011e-61f9-43fb-b799-7475c6675f76  
 
Poronhoitoalueen ja Oulujärven väliset tuulivoimalapuistohankkeet mukaan lukien Varsavaara tulisivat 
toteutuessaan sulkemaan lopullisesti mahdollisuuden, että Kainuun ja Suomenselän populaatiot koh-
taisivat Oulujärven ja poronhoitoalueen välisessä metsä- ja suoalueilla. Tämä voi olla  
kohtalokasta Suomen Peuran eli Kainuun Petran elinmahdollisuuksilla, jotka ovat koko ajan supistuneet 
metsien tehokäytön seurauksena. 
 
Alueen kautta kulkee joutsenien ja kurkien lisäksi mm. vaaraantuneen lajin metsähanhien (Anser fabalis 
fabalis) muuttoparvia Liminganlahden ja Vienan / Kuolan välillä. Lisäksi alueella näkyy usein reviirillään 
ruuanhakumatkoillaan liikkuvia (meri)kotkia. Luontodirektiivin ulkopuolelta on mainittava, että alueella 
liikkuu myös ahma (Gulo gulo). Alueella on hirven (Alces alces) vuodenaikaisvaelluksiin liittyviä tuhat-
vuotisia reittejä, samoin kuin kanalintujen soidinpaikkoja.  
 
4. Muu lainvastaisuus 
Alueen tuulivoimahankkeet mukaanlukien Varsavaara ovat lainvastaisia myös:   
Kuntalain suhteen (1§ /1): Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä jär-
jestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla   
 
Ympäristönsuojelulain suhteen:  
lain tarkoituksena on (1§ /1): 
1) ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa  
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja; 
2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen  
ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta; 
3) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja  
ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia; 
4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista  
kokonaisuutena; sekä 
5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 
 
laissa tarkoitetaan (5§ /1): 
1) päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon,  
lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai  
epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään; 
2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä  
muiden päästöjen kanssa: 
a) terveyshaittaa; 
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; 
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 
f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus; 
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3) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla laitoksen perustamista tai käyttämistä 
sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toimin-
nan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista; 
4) terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai  
olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä; … 
 
Eläinsuojelulain suhteen: 
Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta  
ja tuskalta (1§) Tätä lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin (2§) 
 
EU:n kilpailulainsäädännön suhteen: 
Kunta on korostanut kuinka tuulimyllyhankkeilla taataan kunnan asukkaille palveluita. Kunnan on teh-
tävä hankintansa mahdollisimman edullisesti ja avoimesti. Edullisuus varmistetaan pyytämällä tarjouk-
sia riittävän monelta tuottajalta… Onko näin tehty tuulivoimayhtiön suhteen? 
 
5. Perustuslain vastaisuus - 15§ sisältää omaisuuden suojan: 
”Jokaisen omaisuus on turvattu.” 
 
On täysin ennakoitavissa, että Törmänmäen alueella, mutta myös muualla tuulivoimapuistojen vaiku-
tusalueella asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen jälleenmyyntiarvo ja vakuusarvo romahtaa ja 
laskee vähintäänkin useita kymmeniä prosentteja – lähellä voimaloita käytännössä nollautunee. Etelän 
tilannetta, jossa suuren kysynnän vuoksi on myyjän markkinat, ei voida verrata Kainuun tilanteeseen, 
jossa suuren tarjonnan vuoksi on ostajan markkinat. 
 
Kenenkään ei tarvitse ostaa vapaa-ajan asuntoa, jonka vieressä on tuulivoimala, koska vapaa-ajan 
asuntoja tarjolla paljon muissakin ympäristöissä. Nykyisten vapaa-ajan asuntojen virkistyskäyttömah-
dollisuudet suorastaan leikkautuvat kuten myös (ranta)rakennusoikeudet. 
 
Kaikkiaan hanke merkitsee valtavaa tulonsiirtoa lähialueen kiinteistönomistajien kustannuksella tuuli-
voimayhtiölle, kunnalle (verotulot) ja muutamille maanomistajille (vuokratulot). Kaavavaikutussuunnitel-
masta puuttuu, miten tätä kompensoidaan vaikutusalueen kiinteistönomistajien enemmistölle. 
 
Tämä kaikki koskee myös luontomatkailuun liittyviä investointeja mm. Paljakan alueella. Alueen kiin-
nostavuus erityisesti ulkomaiden matkailijoiden näkökulmasta tulee romahtamaan. Alueelta on tultu ha-
kemaan hiljaisuutta ja koskematonta luontoa.  
 
Myös eräharrastukseen sekä -matkailuun hankkeet vaikuttavat taannuttavasti. Lisäksi satoja hehtaa-
reja alueen metsätalousmaista siirtyy elinkeinon ulkopuolelle. - Alueen rakentamisen jälkeiset mahdol-
liset huoltotyöt ym. todennäköisesti siirtyvät kilpailutuksen perusteella isoille vähintäänkin maakunnal-
lisille toimijoille lähikylien ulkopuolelle. 
 
Lopuksi. Voimaloita markkinoidaan mielikuvilla luontoystävällisyydestä ja yhteiskunnallisesta välttämät-
tömyydestä, mikä sataa ennen muuta tuulivoimayhtiöiden laariin. Ulkomaiset tuulivoimayhtiöt ovat ny-
kyisessä kansainvälisessä tilanteessa myös turvallisuuspoliittinen riski. Ne voivat päätyä täysin ulko-
maisiin käsiin ja tuoda alueella jopa venäläisen tai kiinalaisen toimijan. 

Mielipide 1  

 
MIELIPIDE PALTAMON KUNNAN TUULIVOIMAKAAVAAN Osana Kivesjärven rantaosayleiskaavaa  
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sekä Oulun järven rantayleiskaavaa ja niihin liittyen VARSAVAARAN Tuulivoimapuiston  
osayleiskaavaa  
 
Mielipide kaavasta koskee erityisesti Paltamon kunnan alueella maakuntakaavaluonnoksessa  
esitettyä kokonaan uutta tuulivoimala - aluetta TV - 28 Takiankangas(31 kpl)  ja sen vaikutusta  
Kivesjärveen kokonaisuudessaan sekä Oulun järven ranta-alueeseen, joissa molemmissa on sekä  
pysyvää asutusta että molemmat ovat merkittäviä vapaa-ajan asunto kohteita. 
 
Kainuun alueen, joka sijaitsee Paltamon kunnan alueella, lisäksi on maakuntakaavassa  
huomioitava myös jo Vaalan kunnan alueelle (Pohjois – Pohjanmaa) tuleva jo hyväksytty  
Turkinselän voimala-alue (42 kpl), joka on kiinni Takiankankaan voimala-alueessa. Tällöin ne  
muodostavat yhdessä 73 voimalan yhtenäisen alueen ja yhteisvaikutuksen Oulunjärven ja  
Kivesjärven alueelle.   
 
Onko näin monen voimalan yhdessä aiheuttamasta meluhaitasta tutkimusta? Tästä pitäisi saada  
tarkempaa tutkimustietoa ennen kaavapäätöstä, koska yhteensä noin 50 km alueelle Oulun järven  
rannasta Manamansalon liittymästä on tulossa yhteensä noin 166 kpl tuulivoimaloita, joista nyt  
melkein 50% (Takiankangas + Turkinselkä) tulevat sijaitsemaan hyvin lähellä rantaa ja niin kuin  
tiedämme veden äärellä pienetkin äänet moninkertaistuvat ja kulkevat kauas.  
 
Alueen Maisemaan Voimalat alueella TV – 28 Takiankangas ja Vaalan Turkinselkä tulevat  
vaikuttamaan yhdessä aina ratkaisevasti ja näin ne vaikuttavat välillisesti sekä matkailuun,  
retkeilyyn (kalastus, samoilu jne.) sekä mökkeilyyn, joilla on alueelle suuri taloudellinen merkitys.  
Tämän takia erityisesti Kainuun maakuntakaavan alue TV - 28 Takiankangas vaikuttaa erityisen  
huonolta tuulivoimala -alueelta ainakaan nyt suunnitellussa laajuudessaan.  
 
Lisäksi samaan alueeseen vaikuttaa myös Varsavaaran Protonin hankke TV – 29 (21–6 kpl) sekä  
uusi alue TV – 28 Hukansalo (19 kpl), mutta niiden vaikutus ranta-alueisiin on todennäköisesti  
pieni.  Vaikutuskarttoja vertaillessa toisiinsa Varsavaaran alue näyttää parhaiten sopivalta  
tuulivoimalle valituista alueista, jotka ovat lähellä Oulunjärveä ja Kivesjärveä ja niiden ympäristön  
maisemaa.  
 
On hienoa, että edistämme hiilineutraaliutta ja Suomalaista sähköntuotantoa, mutta se ei saisi  
liikaa vaikuttaa kulttuurisesti ja vapaa-ajan vietollisesti tärkeää alueeseen ja maisemaan.  
 

Mielipide 2  

Omistamme XXX metsäkiinteistön XXX Varsavaaran tuulivoimapuiston vaikutusalueella.  Lisäksi meillä 
on kiinteistö xxxx Varsavaaran tuulivoimapuiston vaikutusalueella.  Alueet ovat meillä pääosin virkis-
tyskäytössä, ja alueilla on suojelukohteiksikin määriteltyjä alueita, joita ei saa edes hakata. 
 
Uskon tuulivoimaloista olevan meille, ympäristölle sekä niiden lähialueen asukkaille merkittävää  
haittaa ja sen vuoksi vastustamme jyrkästi tuulivoiman rakentamista alueelle. 
 

Mielipide 3  

Vaihtoehto VE1: itäisimmät, Virkkusen lammen lähelle merkityt 2kpl tuulimyllyjä sijaitsevat liian lähellä  
Nurkkakylän, Iivaaran, IIlammen, Uva- ja Pieni-Uva järvien asutusta. Aiheuttaen niille välkettä ja  
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meluhaittaa muuten hiljaisella alueella. Vaikuttaen myös kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Vaikeuttaen 
kiinteistöjen myyntiä tai estäen sen kokonaan tuulimyllyjen läheisyydestä johtuen. 
 
Pieni-Uva järven rannalta maa nousee lähimmille tuulimyllyille noin 40 metriä, kauimmille 130 metriä.  
Tuulimyllyjen ollessa 300 m, korkeudeksi tulisi 340–430 metriä. Täten tuulimyllyt dominoisivat maise-
maa hyvin voimakkaasti. Näin jättimäisiä rakennelmia ei saa millään sijoittelulla sopimaan maisemaan. 
Tuulimyllyjen sijainti olisi Uva- ja Pieni-Uva järviltä lounaaseen, joka on alueen vallitseva päätuulen 
suunta. Myötätuulen vuoksi tuulimyllyjen meluhaitta voimistuu tälle alueelle. Lisäksi väliin jäävä alue on 
harvapuustoista, joka ei vaimenna melua. Auringon paistaessa samasta suunnasta välke vaikutus on 
maksimaallinen tuulivoimalan asemoinnin ollessa tuulen suuntaan. Joten hyväksyttäviä ovat vaihtoehto 
VE0 tai vaihtoehto VE2 pienemmillä voimaloilla. 
 
Kaikki hankkeet huomioiden 30 km etäisyydelle kiinteistöstäni tulisi enimmillään 268 tuulimyllyä, joten 
se sijaitsee useiden teollisten tuulivoima alueiden keskellä. Lisäksi kiinteistöni sijaitsee tällä hetkellä  
potentiaalisella luonnonrauha-alueella, joka häviää äänien ja valosaasteen johdosta. Suurin ääni haitta 
nyt on ollut Keski-Euroopan ja Kauko-Idän väliset lennot. 
 
Joten jättämällä muutamat asutusta häiritsevät tuulimyllyt rakentamatta ei vielä tuhota kuntien  
kiinteistöveroja tai valtion tavoitteita, saati ulkomaisten tuulivoima firmojen tuloja.  
 
Puuston korkeudesta johtuen voimaloiden lähivaikutus maisemassa voi olla pieni.  
Mikä takaa, että nämä puut säilyvät voimaloiden iän? Samaten analyyseissä ja kuvasovitteissa huomi-
oitava. 
 
Talousvaikutukset mm. kiinteistöverojen kautta.                
Minkä sitten maksamme sähkönhinnassa suoraan ja epäsuorasti. Tuotantoa ei taida mennä vientiin. 
Lisäksi suurimmat maanomistajat taitavat tulla muista maakunnista. Tuulifirmat samoin ja niiden omis-
tajat taasen ulkomailta jonne voitot menevät. Tuotettu sähkö on siirrettävä etelään missä kulutus.  
 
Tämä vaati suuria siirtolinjoja sinne. Siitä tulee siirtomaksuihin korotusta. 
Paikallisten ainoaksi työksi taitaa jäädä teiden talvikunnostus. 
 
Huoltotiet ja sähkölinjat / Varsavaaran YVA 
 
Nyt on tulossa Hyrynsalmen ja valtatie 22 välille rajoittuen etelästä Emä- ja Kiehimänjokeen, varsin  
yhtenäinen tuulivoima ja huoltotie verkosto, kaikkien toteutuessa. 
 
Millaisia pysyviä haittavaikutuksia voimaloiden huoltotiet ja lisääntyvät sähkölinjat aiheuttavat,  
onko tutkittu? YVA selonteossa ei paljon huomioida metsiin tehtäviä "valtateitä". Eikä sitä miten  
paljon joudutaan mäkistä maastoa tasaamaan, että saadaan 100 metrin siivet kuljetettua. Tämä  
lisää tien reunaluiskien leveyttä entisestään ja samalla lisää valuma-alueen ravinnehuuhtoutumia. 
Seurauksena lajien elinympäristön pirstoutuminen metsäalueilla huoltotieverkoston takia eli yhtenäisen 
metsäalueen jakaantumiselle pienemmiksi metsälaikuiksi.  
 
Siinä missä hakkuualueet palautuvat ajan mittaan uudelleen metsäpeitteisiksi, tiet ovat verrattain  
pysyviä metsäalueiden jakajia. Monille yhtenäistä metsäpeitettä vaativille lajeille huoltotiet ovat vaike-
asti ylitettäviä ja vaarallisia metsän halkaisevia aukkoja ja niiden reunat muuta metsää heikompilaatui-
sia elinympäristöjä.  
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Nyt ilmasto tekona pidetään erämaiden valjastamista tuulivoimatuotantoalueeksi sitä myötä  
suurmittaiseksi energia-tuotantoalueeksi. Luonnolta loppuu tila. 
 
Vesivoimarakentamisessa on jo valjastettu ja pilattu vapaina virtaavia jokia, käykö näin erämaille  
liiallisella tuulivoima rakentamisella 
 
Lainaukset viereisistä tuulivoimala YVA:sta  
Varsavaaran YVA: Tarpeen mukaan metsäisessä maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 
12–15 metrin leveydeltä. 
Hietavaaran YVA: Keskimäärin puustosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on pitkien ja leveiden kul-
jetustenvuoksi 15–20 metriä leveä. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä ja kaapeliojineenkoko 
leveys jopa 22 metriä.  
Rakennettavien tuulimyllyjen pitäisi olla samankokoisia! Mistä johtuu ero, tie aukossa 5 metriä? Onko 
Hietavaaran YVA-konsultti liioitellut tai Varsavaaran vähätellyt tien leveyttä?  

Mielipide 4  

Loma-asuntokiinteistömme XXX sijaitsee Varsavaaran tuulivoimahankkeen vaikutusalueella. 
 
1. Maisemalliset vaikutukset Kangasjärven rantakaavaan 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin vaihtoehdoilla VE0 ja VE2 en näe olevan merkittäviä kielteisiä vaiku-
tuksia Kangasjärven rantaan XXX. Sen sijaan vaihtoehdolla VE1 näen olevan merkittävän kielteisen 
maisemallisen vaikutuksen. Vaihtoehdolle VE1 suunnitellut korkeat voimalat tulisivat muuttamaan kiel-
teisesti koko alueen maiseman ja sijoittelullaan varmistamaan koko kauniin maiseman menettämisen. 
Melu- ja välkevaikutuksen selvityksiä ei ole vielä käytettävissä.  
 
Alla olevassa kuvassa 1 näkyy rannalta otetussa kuvassa nykyinen maisema. Horisontissa näkyy mm. 
Paltamon Karjomäki n. 6 km päässä ja Puolangan Hoikanvaara n. 8 km päässä.  
Kuva1.  
 
Vaihtoehdossa VE1 voimalat tulisivat sijoittumaan Kangasjärvelle katsottaessa laajalle noin 180⁰  
katselukulmaan muuttaen kauniin vaaramaiseman kokonaan tuulivoimateollisuusalueeksi.  
 
Kuvasovitteita ei ole vielä käytettävissä, mutta tein silmämääräisen kuvasovitteen lähimmistä kuvaan  
mahtuvista voimaloista, kuva 2. Kuvassa esitetään voimaloita 8 kpl ja ulkopuolelle jää vielä 13 kpl. 
Kuvassa näkyvät voimalat ovat n. 3-5 km etäisyydellä. Kangasjärven pituus on n. 2 km. Lähin (ei ku-
vassa näkyvä) voimala tulisi sijoittumaan n. 2 km etäisyydelle.  
Kuva 2.  
 
Kangasjärven pituussuunnasta johtuen järven takalaidalle sijoitettavat voimalat tulisivat huomattavasti  
enemmän näkyville kuin järven laidoille sijoitettavat. Laidoille sijoitettavat voimalat peittyisivät jo osittain 
lähempänä olevien puiden taakse.  
  
Lisäksi maisemaa kaunistaa järven perälle laskeva aurinko, kuva 3. Kuva on elokuulta. Keskikesällä 
aurinko laskee kuvan oikeaan reunaan.  
Kuva 3.  
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Kuvista on nähtävissä, että kaunein maisema sijoittuu luoteeseen, Kangasjärven perälle, jonne aurin-
kokin laskeutuu, ja jonne vaihtoehdossa VE1 sijoitetut voimalat olisivat näkyvimmin ja kielteisimmin 
esille. Mahdollisesti myös välke- ja meluhaitat olisivat tältä suunnalta kielteisimpiä.  
  
Voimaloiden keskittämisellä voitaisiin vähentää kielteisiä maisemavaikutuksia. VE1 vaihtoehdossa voi-
malat sijoittuisivat luoteeseen katsottaessa levittäytyen hajanaisesti alle 5 km etäisyydelle laajalle 180⁰ 
katselukulmaan, jolloin ne merkittävästi tulisivat hallitsemaan maisemaa. Mikäli Kangasjärven luoteis-
osalta poistettaisiin vähintään kolme voimalaa (kuva 4), niin hajanaisesti levittäytyvät voimalat keskit-
tyisivät kahteen selkeämpään kokonaisuuteen.  
Kuva 4  
 
Esittämäni kolmen voimalan poisto vähentäisi huomattavasti maisemalle kohdistuvia kielteisiä vaiku-
tuksia ja kaunein maisemakohta saataisiin säilytettyä. Mielestäni tällöin saataisiin maisemallisesta 
päänäkymästä siedettävämmän näköinen, kuva 5.  
 
Edellä esitetyillä perusteilla esitän, että Kangasjärven rantakaava-alueelta korttelin 2 rannalta tehtäisiin 
kuvasovitteet ja Kangasjärven luoteisosasta poistettaisiin vähintään kolme poistettavaksi esittämääni 
voimalaa. Tontiltamme saa tulla tekemään kuvasovitteita. Lisäksi toivoisin tehtäväksi kokoalueelta 3-D 
mallinnuksen.  
 
Olemme hankkineet lomakiinteistön pääasiassa Kangasjärven rantakaava-alueelta tämän erittäin kau-
niin maiseman vuoksi. Kaavoittajien ja kuntapäättäjien tulisi kantaa vastuu myös aiemmin kaavoitta-
mastaan kaunismaisemaisesta Kangasjärven rantakaavasta.  
 
 
2. Vaikutukset lähialueella olevien kiinteistöjen arvoon vaihtoehdoilla VE0, VE1 ja VE2  
  
Ehdotetussa vaikutusten arvioinnissa selvitetään ja arvioidaan hankkeesta tulevat taloudelliset hyödyt 
ja hyötyjät, mutta ei kiinteistönomistajien mahdollisia kiinteistöarvojen menetyksiä. Ehdotetusta vaiku-
tusten arvioinnista ja taulukosta puuttuu lähialueen kiinteistöille mahdollisesti aiheutuva arvonalennuk-
sen arviointi. 
 
Kiinteisarvojen arviointipuute johtaisi  
- kokonaisarvion puutteelliseen ja virheelliseen lopputulokseen  
- epätasa-arvoiseen ja epäyhdenvertaiseen kohteluun  
- kiinteistönomistajien mahdollisiin kohtuuttomiin taloudellisiin menetyksiin ja kohtuuttomaan  
panostukseen yleisen edun hyödyksi  
- tilanteeseen, jossa toisten taloudelliset menetykset arvioitaisiin hyväksyttäviksi toisten henkilöiden  
taloudellisen hyödyn perusteella.  
 
Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)  
15 § Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu.  
 
Ympäristönsuojelulaki (27.6.2014/527)  
5 § Määritelmät, Tässä laissa tarkoitetaan:  
f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai  
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;  
 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)  
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2 § Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia  
Suomessa…  
c) … aineelliseen omaisuuteen, …  
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;  
  
Vaikutukset kiinteistöjen arvoon ovat yksilöllisiä, paikka- ja kiinteistökohtaisia, ja niiden arvioimiseen 
eivät mielestäni ole riittäviä tilastolliset arviot. Arvonmääritykselle ovat olemassa vakiintuneet tavat. Ne 
ovat edullista ja niitä tehtäneen suomessakin satoja, ellei tuhansia päivittäin. Kiinteistöjen arvonmääri-
tyksessä voidaan käyttää esimerkiksi paikallisia kiinteistönvälittäjiä.  
 
Kiinteistöjen arvonmääritysten edut:  
- lisää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta  
- lisäohjauskeino yksittäisten voimaloiden sijoitteluun  
- ohjaava merkitys vaihtoehdoista päätettäessä  
- päättäjillä olisi päätöstä tehdessään tiedossaan arviot kiinteistöille mahdollisesti tulevista  
arvonalennuksista  
- antaa hyvän mittarin vaikeasti mitattavalle maiseman merkitykselle ja lisäksi koko  
ympäristönvaikutusten arvioinnin onnistumiselle  
 
Hankkeessa tehdään paikallisesti useita luontoon, meluun, välkkeisiin, maisemaan jne. selvityksiä. Olisi 
outoa, mikäli hankkeessa ei voitaisi tehdä paikallisesti myös kiinteistöjen arvoihin vaikuttavaa selvitystä.  
 
Kiinteistöjen arvonmäärityksestä voitaisiin esimerkiksi julkaista vain kiinteistökohtaisesti suhteelliset  
(prosentuaaliset) vaikutukset eri vaihtoehtojen välillä ja lisäksi esimerkiksi euromääräisesti eri  
vaihtoehtojen VE0, VE1 ja VE2 kokonaisvaikutukset. Yksittäisiä kiinteistöjen arvoja ei tarvitsisi julkaista, 
vaan ne voisivat jäädä lisäksi vain kiinteistönomistajien tietoon.  
 
Kiinteistöjen arvonmääritystä olisi hyvä käyttää jo alkuvaiheessa, jolloin sillä olisi ohjaava vaikutus jo 
YVA-vaiheessa. Viimeistään sitä tulisi käyttää kaavoitusvaiheessa. Lisäksi myös hankkeen lopussa 
tehtävä arvonmääritys olisi hyvä mittari sille, kuinka muiden tekijöiden ympäristönvaikutusten arvioin-
nissa on lähikiinteistöjen osalta onnistuttu.  
 
Ennen lopullista päätöstä päättäjillä tulisi olla arvio siitä, kuinka heidän päätöksensä tulee mahdollisesti 
vaikuttamaan lähikiinteistöjen arvoihin.  
 
Edellä esitetyillä perusteilla esitän, että lähialueen vaikutusalueella oleville kiinteistöille tehdään  
arvonmääritykset vaihtoehdoilla VE0, VE1 ja VE2.  
 
3. Vaikutuksen luontoon  
 
Tiedoksi, että Kangasjärvellä asuu kesäisin joutsenpariskunta. Pahoin pelkäämme, miten pariskunnalle 
tulee käymään tässä hankkeessa. Lisäksi tiedoksi, tontillamme on paljon sudenkorentoja.  
 
4. Muuta  
 
Voisiko hankkeelle tehdä postituslistan, johon voisi lisätä sähköpostiosoitteen, ja jossa tiedotettaisiin  
hankkeen etenemistä, ajankohtaista asioista ja tilaisuuksista.  
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Koska YVA ja kaavoitus tehdään yhtä aikaa, niin lähetän nämä mielipiteet molempiin.  

Mielipide 5  

 
Kannatamme vaihtoehtoa VE0 eli että hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle tule uutta toimintaa. 
Vaihtoehto VE1 (21 myllyä) on maakunnallisen tuulivoimakaavan vastainen, joten sitä ei pitäisi tässä 
vaiheessa selvittää, vaan tulisi odottaa, että luonnosvaiheessa oleva tarkistettu tuulivoimamaakunta-
kaava saa lain voiman. Kainuun kuntien asukkaat ja muut asianosaiset voivat vaikuttaa vielä maakun-
nallisen kaavan valmisteluun, ja on hätiköityä sekä lain hengen vastaista, että Paltamossa näin kiireh-
ditään, ja tuulivoimayhtiön toiveesta sekä konsulttien kirittämänä tehdään jo omaa osayleiskaavaa. 
 
Yleisötilaisuudessa Paltamon kunnan edustaja myönsi, että kunnassa vasta ”harjoitellaan” tuulivoima-
kaavanlaatimista. Vaikuttaa siltä, että valta ja vakaa harkinta asian suhteen on nyt annettu pois kunnan 
käsistä ja valmistelua vetää kokenut konsulttiyhtiö Ramboll, joka toimii tuulivoimaa edistäen. Tämä ei 
ole asukkaiden,vapaa-ajanasukkaiden ja elinkeinoa harjoittavien Paltamon, Ristijärven ja Puolangan 
kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden eikä veronmaksajien etu. Kiinteistöveroina kuntaan saatava tulo ei 
korvaa niitä menetyksiä, joita hanke toteutuessaan aiheuttaisi. 
 
Sekä VE1 että VE2-vaihtoehto (7 voimalaa) perustuvat aluerajaukseen, jossa ei ole riittävästi huomioi-
tukestävää kehitystä ekologisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Molemmat vaihtoehdot jättävät suu-
relta osin huomioimatta alueen herkät luontoarvot. Suunnitelmassa ei ole riittävästi huomioitu myös-
kään vaikutuksia ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, elinympäristöjen viihtyisyyteen ja muihin elinkei-
noihin. 
 
VE2 pohjaa aluerajaukseen, jota on tehty puutteellisilla tiedoilla. Aluetta suunniteltaessa ei ole otettu 
huomioon alueen luontoarvoja, matkailluista merkitystä, ja vaikutusta esimerkiksi läheisen Poikkijärven 
kulttuuri- ja perinnemaisemaan, jota lausunnon antajina puolustamme. 
 
Tuulimyllyt tulevat sekä VE1:ssa että VE2:ssa liian lähelle asutusta sekä vapaa-ajan asumuksia. XXXX. 
Kahden kilometrin suojaetäisyys ei ole riittävä, ja esimerkiksi Poikkijärven ja Kallion tiluksillemme mat-
kaa olisi lähimmiltä myllyistä jopa alle tuon. Vaihtoehdoista puuttuu kokonaan VE3, jossa suojaetäisyys 
asutuksiin ja mökkeihin on viisi kilometriä. Tämä matka on käytössä monissa kunnissa. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn mukaan 2,5 kilometrin säteellä tuulivoimaloista asu-
vista 15 % oireilee ja näistä kolmanneksen oireet ovat vakavia. Suomessa on ihmisiä, jotka ovat joutu-
neet muuttamaan pois tuulivoiman vuoksi. Tämä asiantuntijatieto olisi tullut huomioida YVA-
suunnitelmassa. Äänet kantautuvat vettä pitkin ja välkevaikutus ranta-alueellamme, jossa paljon oles-
kelemme, olisi häiritsevää ja jatkuvaa, eikä niitä pääsisi pakoon, jos tämä tai Hietavaaran hanke toteu-
tuvat. 
 
Jos suunnitelma toteutuu, 1700-luvulta asti XXX olleen paikan taru loppuu, ja kaikki investoiminen pai-
kan kehittämiseen pysähtyy. Uvan kyläkirjan lukeneet tietävät, että XXX kuuluvat kylän vanhimpiin ra-
kennuksiin. Peltoja viljellään edelleen ja perinnemaisemaa hoidetaan. YVA-suunnitelmassa ei ole riit-
tävästi ja ymmärrettävästi perusteltu, miksi juuri nämä aluerajaukset Ristjärven kuntarajalle on tehty, 
eikä esim. vain Paltamon kuntakeskuksen lähellä olevien myllyjen rakentamista. Siirtolinjavaihtoeh-
doista kerrotaan ylimalkaisesti suunnitelmassa. Maaomistajat mahdollisilla siirtolinjoilla eivät nyt kerro-
tun tiedon varassa voi saada rehellistä kuvaa hankkeen taloudellisista vaikutuksista. 
 
YVA-suunnitelmassa ei ole huomioitu tarpeeksi mittaamattoman tärkeitä luontoarvoja. Kuten YVA:n 
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suunnittelijatkin tietävät, alueella on mm. uhanalaista jokihelmisimpukkaa ja alue rajautuu luonnonsuo-
jelualueeseen, jonne myös laskevat vedet hankealueelta. Suunnittelijan mukaan alueella ei ole tiedossa 
liito-oravia, mutta kuitenkin esimerkiksi ihan vieressä Taapurin luonnonsuojelualueella tiedetään olevan 
liito-oravan reviiri. Oravat eivät pysy luonnonsuojelualueen rajan sisällä. 
 
Uhanalainen liito-orava ei kestä yhtään ekologisten käytävien katkaisua. Paikallisten asukkaiden ja 
mökkiläistentiedoissa on, että muitakin suojeltavia EU-direktiivilajeja löytyy alueelta, myös sellaisia, 
joita YVA-suunnitelmassa ei mainita. Oikeusasteista on jo esimerkkejä, miten luontokatoon herännyt 
EU on tiukasti suojelun kannalla, ja myös Suomen täytyy olla. 
 
YVA:n ohjelmasuunnittelija ei ole ottanut huomioon, että tuulivoima-alue rajautuu myös ekologiselta 
tilaltaan erinomaiseen Poikkijärveen. Suunnitelmassa alueen vesitaloudellinen merkitys kuitataan vain 
pintapuolisesti. Valumavesialuetarkastelun suunnitelma puuttuu ja vaikuttaa siltä, että YVA-
suunnitelmassa ei ymmärretä vesistövaikutusten merkittävyyttä. 
 
Suunnittelijakin jo tietää, että alueella on pohjavettä, ja sitä pitää pyrkiä suojelemaan rakentamiselta. 
Alueelle ei missään olosuhteissa voida myöntää lupaa rakentaa teollisen mittakaavan tuulivoimapuis-
toa. Pohjavesialue on liian herkkä myllyjen rakennusaikaisille töille, huolto- ja purkutöille sekä siirtolin-
jojen rakentamisille. Maa-ainesten liikuttelu voi samentaa ja pilata pohjaveden, ja myös kemikalisaation 
riski on olemassa. Maan peitteisyyden väheneminen lisää riskiä vesistöjen pilaantumiseen, etenkin kun 
sademäärien on ennustettu tulevaisuudessa vain kasvavan. Suunnitelma ei ota huomioon ympäristön-
suojelulakia, jonka pykälät 16 ja 17kieltävät maaperän ja pohjaveden pilaamisen tai vaarantamisen. 
 
Tuulivoima-ala itsekin toteaa nettisivuillaan, että myllyt aiheuttavat linnustosta eniten vahinkoa 
metsäkanalinnulle. Tällä alueella metsäkanalintujen metsästys on vielä jossain määrin mahdollista. 
Tuulivoimantulo alueelle on suuri riski paitsi linnuille myös perinteiselle metsästyskulttuurille, jonka säi-
lyttämisen mahdollisuuksia metsätalous on jo ojituksillaan ja avohakkuillaan merkittävästi heikentänyt. 
 
YVA:aa varten ei ole tehty suunnitelmaa siitä, miten negatiiviset vaikutukset arkeologiseen kulttuuripe-
rintöön ratkaistaan. Paikkatiedot inventoidusta tervahaudoista ovat jo olemassa, ja niistä käy ilmi, että 
alueella on paljon tervahautoja. Se, että tiedot vain lisätään YVA:aan, ei riitä alkuunkaan. Tulisi selvit-
tää, miten rakentaminen ei vaikuttaisi niihin lainkaan. 
 
YVA-suunnitelmassa ei ole kerrottu myöskään sitä, miten selvitetään vaikutukset ihmisten terveyteen, 
viihtymiseen ja elinoloihin. Jo nyt olemme huomanneet, että tiedottamisessa ja tiedonkulussa on vaka-
via puutteita. Olemme joutuneet metsästämään itse tietoa ja pyytämään, että saisimme tuulivoimayhti-
öltä tietoa ja vastauslomakkeen. Miten suunnitelmassa aiotaan käsitellä vastauksia, jotka tulevat ole-
maan kielteisiä tuulivoimalle? Tämä ei käy ilmi. 
 
YVA-suunnitelmassa ei ole karttaa, josta näkyisi selvästi, kuinka kauas 300 metriä korkeat myllyt nä-
kyvät ja mikä on niiden välkealue. Ihmisten terveys on sivuutettu. Jo tämä prosessi tuo negatiivisia 
terveysvaikutuksia, kun ihmiset joutuvat yhtä aikaa perehtymään kaavoihin ja YVA-suunnitelmiin ja itse 
YVA-asiakirjoihin usean kunnan aikana samanaikaisesti tapahtuvissa hankkeissa ja antamaan lausun-
toja vapaa-ajallaan. 
 
Myllyjen melutasosta annetaan jo tässä vaiheessa harhaanjohtavaa tietoa alakanttiin. Äänitasot ilmoi-
tetaan suunniteltuja myllyjä pienempitehoisten myllyjen mittausten perusteella. Uusien 300-metristen 
voimaloiden lavoista lähtevä ääni tulee fysiikan lakien mukaan olemaan paljon uskoteltua suurempi. 
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Tuulivoimayhtiö ei myöskään YVA-ohjelman suunnitelmassaan ota huomioon myllyjen (myös naapuri-
hankkeen) yhteisvaikutustadesibeleihin. 
 
Kuntien tulisi maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti tehdä yhteiskaava, jos tuulipuistot ylittävät kunta-
rajat. Tässä ollaan nyt tilanteessa, jossa kolmen kunnan alueelle ollaan kiivaasti pystyttämässä eri 
hankkeita. Nämä täytyy ehdottomasti kaikki niputtaa yhteen kaavaan ja tutkia ja selvittää, mikä tässä 
on mahdollista.  
 
Kaavaprosessi ei nyt etene kansalaisten oikeustajun mukaisesti. Koko prosessi kohtelee epätasa-ar-
voisesti paikallisia asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita. Tässä koetellaan jo perustuslakimme rajoja:  
 
Pykälä 6: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
Pykälä 10: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. 
Pykälä 14: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Pykälä 20: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 
Pykälä 22: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Jo näistä pykälistä voi lukea, että perustuslaki on Suomen kansalaisten puolella. Tämän lisäksi on huo-
mioitava mm. ympäristönsuojelulaki ja maa- ja rakennuslaki. 
 
Lainsäädäntö on sen sijaan tuulivoiman osalta epäonnistunut ja virkamiesten tulisi esittää tästä huo-
lensa lainsäätäjille. Kainuu, jossa tuulivoimayhtiöt käyvät kilpajuoksuaan kuntien haparoidessa kaavoi-
tuksensa kanssa, on malliesimerkki siitä, että laki ei nyt toimi. YVA-prosessia ja osayleiskaavoitusta ei 
tulisi viedä rinnakkain, ja kaikilta tuulivoimaloita tulisi vaatia YVA, myös alle 10 myllyn puistoilta. 
 
Kulttuuri- ja perinnemaisemaan ja muihin elinkeinoihin liittyvät seikat eivät ole mukana riittävästi ja 
ymmärrettävästi arvioinnissa. Arviointisuunnitelmassa ei ole ymmärretty painottaa oikein sitä seikkaa, 
kuinka suuri merkitys on muilla elinkeinoilla ja miten pitkäkestoisista elinkeinoista on kyse, kun puhu-
taan luontomatkailuun ja alkutuotantoon pohjautuvista elinkeinoista. Tuulivoimapuiston 25 vuoden elin-
kaari ei voi kilpailla niiden kanssa. 
 
Seutu tarvitsee asukkaita ja yrityksiä, mutta tuulivoimalat pahimmillaan ajavat pois vaikutusalueensa 
asukkaat, mökkiläiset ja jopa matkailijat, joiden merkitys sesonkiajan palveluille on suuri. Luontoon, 
matkailuun ja luonnonrauhaan perustuvat elinkeinot eivät sovi samalle alueelle myllyjen kanssa. Ko-
rona-aika on osoittanut, että etätyön määrä lisääntyy tulevaisuudessa ja monipaikkaisuudesta on tu-
lossa uusi asumismuoto, johon kuntien kannattaisi panostaa. 
 
Tuulivoimalat laskevat todistetusti kiinteistöjen arvoa ja kuntien mainehaitat kasvavat, alue muuttuu 
energiantuotantoalueeksi muun muassa saksalaisille kotitalouksille, mikä tuskin on kuntien ja Kainuun 
liitonmielestäkään toivottava tulevaisuudenkuva. Jos sähköä voidaan tuottaa ulkomaalaisten tarpeisiin, 
täytyy se tehdä niin, ettei se heikennä paikallisten oloja. Vain sellainen periaate on kestävää kehitystä. 
 
Suunnitelma YVA-menettelystä ei ole riittävä. Aikataulu on liian tiukka. Ensin täytyy odottaa maakun-
nallinen ohjaava tuulivoimakaava, sitten tehdä alustava selvitys, voiko alueelle lainkaan sijoittua ja 
vasta mahdollisesti sen jälkeen aloittaa tuulimyllyalueen osayleiskaavoitus kuntien yhteistyönä ja vasta 
sitten siirtyä viralliseen YVA:aan. Tavoiteaikataulu on nyt epärealistinen. 
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Tuulivoimapuistot tulee rakentaa alueille, joiden luontoarvot on jo menetetty sekä lähemmäs loppukäyt-
täjiä, jolla minimoidaan luontokato. Tässä tapauksessa näin ei ole toimittu. 
 

Mielipide 6  

Mielipiteemme Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA:in  
Haluamme esittää mielipiteemme Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristönvaikutusten arviointiin  
(YVA). Prokon Wind Energy Oy suunnittelee Paltamon Varsavaaraan tuulivoimapuistoa, johon tulisi 21 
voimalaa. Prokonin tuulivoimalat olisivat jopa 300 m korkeita.  
 
Meillä on vapaa-ajan asunto XXXX hankkeen vaikutusalueella. Korkeimmalle paikalle Varsavaaran 
päälle suunnitellun voimalan korkeus olisi lähes 450 m Iijärven vedenpinnasta. Nämä kaikki voimalat 
näkyvät todella kauas. Iijärven rannasta on noin 180 asteen näkymä vaaroille. Tuulivoimapuisto kattaisi 
tästä näkymästä noin 130 astetta, eli lähes koko näkymän. Ohessa havainnekuva suunnitteilla olevien 
tuulivoimaloiden näkymissuunnista. Sama maisemahaitta koskee useita muitakin mökkiläisiä ja vakitui-
sia asukkaita. Myös tuulivoimaloiden melu- ja varjostus-/välkehaitat huolestuttavat suuresti, samoin 
lentovaroitusvalot. Aurinko laskee kesäaikaan suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston taakse. Mieles-
tämme Varsavaaran tuulivoimapuisto tulisi liian lähelle loma- ja vakituista asutusta, ja voimaloita olisi 
aivan liian paljon näin pienelle alueelle. Myös voimaloiden suunniteltu korkeus on aivan liian suuri täl-
laiseen vaaramaastoon. Tuulivoimalat tuhoaisivat monen mökkiläisen ja vakituisen asukkaan idyllisen 
ja rauhallisen maalaismaiseman.  
 
Mielestämme Varsavaaran tuulivoimahanketta ei tule toteuttaa.  
 

Mielipide 7  

 
Törmänmäen Lomamäen vakituiset asukkaat vastustavat Varsavaaran  
tuulivoimapuistosuunnitelmaa ja tekee seuraavat kannanotot. 
 
1. Tuulivoimaloiden etäisyys asuntoihin on Varsavaaran tuulivoimapuistosuunnitelmassa liian lyhyt, eli 
tuulivoimalat tulee liian lähelle vakituisia asuntoja, kuten myös liian lähelle alueen loma-asuntoja. Suun-
niteltujen tuulivoimaloiden koko huomioiden asuntoihin pitää olla vähintään viiden kilometrin etäisyys 
tuulivoimalasta ihmisiin kohdistuvien melu- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 
 
2. Luonto- ja virkistysarvot ovat huomattava viihtyisyyttä ja terveyttä edesauttava tekijä vakituisten 
asukkaiden lisäksi myös sukulaisille, ystäville ja kauempaakin tuleville ihmisille. Tuulivoimapuiston to-
teutuminen poistaisi alueen luontoarvot ja rajoittaisi alueen virkistykseen, asumiseen ja elinkeinoihin 
liittyvää käyttöä ja merkitystä. 
 
3. Alueen monimuotoisuutta on tuulivoimapuistohankeluonnoksessa suorastaan vähätelty. Alueen eri 
metsä- ja luontotyyppejä, eläin- ja kasvilajien runsautta ei ole huomioitu riittävästi. Alueella on paljon jo 
pelkästään EU-direktiiveillä suojeltuja kasvi- ja eläinlajeja. Alueella esiintyy kaikki suurpetolajit ja peto-
linnut. YVA-suunnitelmassa eläin- ja kasvilajiston tutkimiseen on osoitettu täysin mitättömät resurssit. 
Esimerkiksi raakun eli jokihelmisimpukan osalta ei ole osoitettu kartoitus ja tutkimusresursseja ollen-
kaan, kuten ei myöskään raakun lisääntyäkseen tarvitseman purotaimenen eli tonkon elinalueiden 
osalta. Alue on hyönteiskannaltaan hyvin monipuolinen ja kattavaan hyönteistutkimukseen on 
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osoitettava riittävät resurssit. Tuulivoimaloiden aiheuttama hyönteiskato romahduttaa alueen ekosys-
teemin. Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikutukset eliöstöön, mukaan lukien vesieliöstö, tulee 
selvittää. 
 
4. Alueen vakituisten asuntojen, kuten myös loma-asuntojen talousvesi perustuu alueen pohjaveteen. 
Tätä ei ole tuulivoimapuistohankesuunnitelmassa huomioitu esimerkiksi edes vesilupateknisesti. 
 
5. Alueen vesistöjä ja vesialueita on tuulivoimapuistohankesuunnitelmassa suorastaan vähätelty. Ve-
sistöjenkin, kuten myös maaston, esimerkiksi suo- ja lehtoalueiden osalta on huomioitava 2E-pohjave-
sialue. 
 
6. Alue on ilmastollisesti maaston muotojenkin vaikutuksesta hyvin erikoinen. Tutkimustiedon perus-
teella alueen ilmasto on hyvin samantyyppinen ja verrattavissa monelta osin esimerkiksi Ivalon alueen 
ilmastoon. Tuulivoimaloiden vaikutuksien tutkimukseen ja toteennäyttämiseen tämän erityiseen alueen 
ilmastoon on hankkeessa osoitettava riittävät ja kattavat resurssit. 
 
7. Alueesta ei juuri ole esihistoriallisen ja historiallisen ajan tutkimustietoa. Alueella voi olla esimerkiksi 
historiallisia ja muinaisia asuinpaikkoja. Näiden paikallistamiseen, kartoittamiseen ja tutkimiseen on 
hankesuunnitelmassa osoitettava riittävät ja kattavaan kartoitukseen riittävät resurssit. 
 
8. Maastorakentaminen on pelkästään maastonmuodoista johtuen alueelle haastavaa ja huomattavasti 
muita alueita ilmastoa ja ympäristöä kuormittavampaa. Tätä ei ole huomioitu tuulivoimapuistosuunni-
telmassa, eikä vertailtu tai toteennäytetty mitenkään, että tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle olisi 
ilmasto- ja ympäristökuormitus huomioiden varteenotettavaa. Lähemmäksi pääteitä ja tasaisemmille 
alueille tuulivoimaloiden rakentamisella voi olla yli kymmenkertaisestikin pienemmät negatiiviset  
ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Tämä pitää suunnitelmassa huomioida ja toteennäyttää alueen Suo-
men haastavimpien tykkylumikertymävaikutuksien lisäksi. 
 
Törmänmäen Lomamäen vakituisina asukkaina koemme Varsavaaran tuulivoimapuistosuunnitelman 
ristiriitaisena, kyseenalaisena tai vähintään arveluttavana ainakin seuraaviin lakiin ja lainkohtiin perus-
tuen. 
 
1. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää 
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomen perustuslain 1 luku 1 pykälästä. 
 
Varsavaaran tuulivoimapuisto suunnitelma on hyvin ristiriitainen tämän ja muidenkin perustuslain koh-
tien suhteen. Suunnitelma on esimerkiksi ristiriitainen tai kyseenalainen Suomen valtion perustuslain 
luvun 2 pykälien 6, 10, 15, 18 ja 20 suhteen. 
 
2. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kuntalain 1 luvun 1 pykälästä. Varsa-
vaaran tuulivoimapuistosuunnitelma aiheuttaa kuntalaisten suhteen huomattavaa taloudellista, sosiaa-
lista ja terveydellistä eriarvoisuutta, sekä kaavaluonnoksen perusteella toteutus olisi huomattavasti ym-
päristöä kuormittava ja tuhoava. Hanke on ristiriitainen ja kyseenalainen tämän lisäksi useiden muiden-
kin kuntalain kohtien suhteen. 
 
3. 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pi-
laantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja; 
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2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tu-
kea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta; 
3) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä 
jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia; 
4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuu-
tena; sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 
 
Ympäristölaki luku 1 pykälä yksi. Varsavaaran tuulivoimapuistosuunnitelma on ristiriitainen ja kyseen-
alainen kaikkien tämän ympäristölain 1 luvun kohtien kanssa ja lisäksi myös useiden muiden ympäris-
tölain kohtien suhteen. 
 
4. 1) edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteis-
kunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; 
2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; ja 
3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran tuulivoimapuis-
tosuunnitelma-alueen vesistöt ja vesivarannot huomioon ottaen hanke on ristiriitainen ja kyseenalainen 
vesilain 1 luvun lisäksi myös useiden muiden vesilain kohtien 2suhteen. 
 
5. Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoit-
teena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot 
turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ym-
päristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pelastuslaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran  
tuulivoimapuistohankeen kaavaluonnos ei sisällä mitään asiaa tai suunnitelmaa pelastuslakiin liittyen. 
Tämänkin perusteella hanke on ristiriitainen, kyseenalainen ja arveluttava. 
 
6. Tämän lain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tar-
peiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä tur-
vata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös 
taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen koh-
telu.  
 
Yksityistielaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran tuulivoimapuistohanke sijaitsee maantie- ja katuverkon ul-
kopuolella. Kaavaluonnoksesta ei ilmene suunnitelmaa hankkeen vaatimien kulkuyhteyksien  
järjestämisestä. 
 
7. 1) vahvistaa puitteet Suomen ilmastopolitiikan suunnittelulle ja sen toteutumisen seurannalle; 
2) tehostaa ja sovittaa yhteen valtion viranomaisten toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sii-
hen sopeutumiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanon seurannassa; 
3) vahvistaa eduskunnan ja yleisön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikan 
suunnitteluun. Ilmastolaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran tuulivoimapuiston kaavaluonnoksesta ei ilmene 
hankkeen aiheuttaman ilmastokuormituksen suuruutta, ei esimerkiksi hankkeen toteutuessaan kasvus-
ton tuhoamisen myötä aiheuttaman hiilinieluaukon suuruutta, eikä myöskään rakentamisesta aiheutu-
van ympäristökuormituksen laajuutta. 
 
8. Tässä laissa säädetään energiatehokkuuden edistämisestä, energiatehokkuuden parantamiseksi 
tehtävistä energiakatselmuksista, sähkön ja lämmön tehokkaan yhteistuotannon ja ylijäämälämmön 
hyödyntämisen edistämiseksi tehtävistä kustannushyötyanalyyseistä sekä energiamarkkinoilla toimi-
vien yritysten velvollisuudesta pyrkiä edistämään energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä 
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asiakkaittensa toiminnassa. Energiatehokkuuslaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran tuulivoimapuistohank-
keen kaavaluonnos ei tuo esille kustannus- tai hyötyanalyysiin liittyvää. 
 
9. Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edelly-
tykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmiste-
luun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin  
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. Maankayttö- ja rakennuslaki luku 1 pykälä 1. Varsavaaran 
tuulivoimapuiston kaavaluonnos ja hankkeen tähänastinenkin toteutus on monelta osin ristiriitainen, 
puutteellinen ja kyseenalainen useisiin maankäyttö- ja rakennuslain kohtiin liittyen.3 
 
 
10. Melulla tarkoitetaan tässä laissa terveydelle haitallista, ympäristön viihtyisyyttä merkityksellisesti 
vähentävää tai työntekoa merkityksellisesti haittaavaa ääntä taikka siihen rinnastettavaa tärinää. Melun 
aiheuttajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, jonka toiminnasta tai laiminlyönnistä melu aiheutuu. Melun-
torjuntalaki luku 1 pykälästä 2.Tuulivoimala aiheuttaa melua ja siihen rinnastettavaa tärinää. Alueella ei 
ole pohjamelua, minkä lisäksi alueen vaaramaisemaisuus ja pitkä luminen kausi korostavat melun vai-
kutusta. 
 
11. Rikoslaki 24 luku pykälästä 1 Kotirauhan rikkominen. Joka oikeudettomasti rikkoo toisen kotirauhaa 
metelöimällä. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoite-
tut tilat. Saman luvun 11 pykälästä. Varsavaaraan suunnitellut tuulivoimalat tulisivat liian lähelle asu-
tusta ja loma-asutusta. 
 
12. Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta 
ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tätä lakia  
sovelletaan kaikkiin eläimiin. Eläinsuojelulaki luku 1 pykälästä 1 ja 2. Tuulivoimala aiheuttaa kärsimystä 
sekä luonnonvaraisille eläimille, että kotieläimille. 
 

Mielipide 8  

Mielipide Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövai-
kutusten arviointiohjelmasta  
   
Emme vastusta varsin tärkeää ja Suomen ilmastostrategiaa edistävää tuulivoimaa. Tuulivoiman lisära-
kentamiselle on kova paine, sen tiedämme ja olemme nyt sen myös käytännössä todenneet.   
 
Me Saarisen kylällä olemme huolissamme ja tyrmistyneitä siitä, että nyt ennätyskorkeita ja laajoja tuu-
livoimapuistoja (ei pelkästään tätä) pyritään kaavoittamaan erittäin lähelle vakituista sekä loma-asu-
tusta Saarisen kylän ympärille, lähellä Paltamon ja Puolangan kunnan rajaa. Tässä YVA- hankkeessa 
tulee huomioida tuulimyllyjen- ja myös eri tuulivoimapuistojen päällekkäisiä yhteisvaikutuksia alueella. 
Kahden massiivisen tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueet merkittävine haittoineen sijoittuvat  
eri ilmansuunnista päällekkäin ja peittävät koko Saarisen kylän asuinalueen. Suunnitellussa tilanteessa 
sijoittumisessamme alkaa olla enemmän kysymys siitä, että ainakin osa Saarisen alueen asuinkiinteis-
töistä sijoittuu yhteisvaikutuksesta yhden suuren tuulivoimapuiston sisälle, eikä kahden eri puiston vie-
reen (Liitteet 1, 2 ja 3). Vielä kolmas vireillä oleva iso tuulipuistohanke Hietavaara, sijoittuu Saariselta 
pohjoiseen n. 4 km:n etäisyydelle pohjoiseen päin Puolangan kunnan puolelle. Sekään ei ole kaukana 
suunnitelluin voimalakorkeuksin.  
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Tuulivoimapuistohankkeissa pitäisi huomioida myös Paltamon/Puolangan haja-asutusaluetta ja maa-
seutua elinvoimaisena pitävät kyläyhteisöt ja niissä asuvat ja lomailevat ihmiset, eikä pitäisi sallia 300 
metriä korkeiden tuulivoimaloiden ja –puistojen sijoittumista liian lähelle asutuksia. Käytännössä täällä 
Saarisen kylän ympärillä vallitsee nyt tilanne, jossa hankkeita (jopa päällekkäisiä, kuten Ilmatar vs. 
Myrsky- energia Hukkalansalon alueella) pyritään viemään todella nopealla aikataululla ja valmistelulla 
läpi rakentamisvaiheeseen, ennen uuden maakunnallisen tuulivoimakaavan valmistumista. Puolangan 
kunnan puolella Varsavaaran hanketta on myös laajennettu. Tällöin voimassa olevan maakunnallisen 
kaavan varsinainen tarkoitus; maakunnallinen ohjaavuus, alueiden soveltuvuus, tasapuolisuus ja eri-
laisten vaikutusten arviointi jäävät tekemättä ja valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite toteutumatta. Jo 
nyt vireillä olevat eri hankkeet kattavat todella paljon laajempia alueita kuin voimassa olevassa tuulivoi-
makaavassa (2019) on suunniteltu. Vireillä olevan maakunnallisen kaavan luonnoksen vaikutuksia ei 
ole vielä kunnolla tarkasteltu, uudistaminen on kesken ja ohjaavaa uutta kaavaa ei käytännössä vielä 
ole.   
 
Ennen uuden ja huolellisesti valmistellun tuulivoimamaakuntakaavan voimaan tuloa, ei myöskään tulisi 
nykyisessä tilanteessa sallia merkittäviä poikkeamisia nyt voimassa olevasta tuulivoimakaavasta ja sen 
alueista, varsinkin, kun voimalaitosten tehot ja kokoluokka on kasvanut ja kasvaa edelleen. Nyt vireillä 
olevassa maakuntatason tuulivoimakaavaluonnoksessa puhutaan nykytilanteena vain 3-8 megawatin 
tehoista, kun käytännössä voimalaitosrakentajat voivat suunnitella jo 10 MW:n tehoisia voimaloita, jotka 
kohoavat yli 300 tai 350 metriin (Ilmatar, Hukkalansalo). Nyt puhutaan ennätyksellisen korkeista, 100 
metriä korkeammista voimaloista kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa ja siinä tehdyissä arvi-
oinneissa on voimaloita vaikutuksineen tutkittu. Välkettä aiheuttavan ja auringon valoa  
heijastavan ja liikkuvan roottorin halkaisija voi olla 250 metriä.   
 
Käytännössä on havaittu hyvin monessa vireillä olevassa ja valmistuneessakin tuulipuistohankkeessa, 
että voimalaitostyypit ja -koot kasvavat yhä hankkeiden edetessä ja YVA –menettelyjen jälkeen sekä 
vedotaan ”markkinoilla saataviin uusiin malleihin ja kehitykseen". Mäkisessä kainuulaisessa vaaramai-
semassa maisemavaikutus voi olla todella suuri, vaikka kyseessä olisi pienempikin määrä voimaloita. 
Nyt esitetyt voimalakoot ovat valtavia ja useita toimijoita joka puolella. Asiasta todetaan nyt nähtävässä 
tuulivoimamaakuntakaavan luonnosesityksessä: Myös tuulivoimaloiden kasvaessa maisemavaikutuk-
set voivat olla erilaiset mitä ennen on voitu arvioida ”. Me Saarisen kylällä emme halua olla se paikka, 
jossa tuulipuistot sijoitetaan minimietäisyyksin maaseudun pihapiirin ja vesistöjen lähelle puolelta, jos 
toiselta.  
 
Olemme hiljattain vedonneet muistutuksellamme samalla Kainuun liittoa ohjeistamaan alueen kuntia 
pitäytymään maltillisessa tuulivoiman lisäämisessä ennen uuden tuulivoimakaavan vahvistumista, var-
sinkin kun tuulivoimalapuistojen vaikutusalueet (siten myös erilaiset haitat) voivat ulottua useamman 
kunnan alueelle pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. Toivomme myös yhteysviranomaiselta vakaata harkin-
taa ja tarkastelua asiassa.  
 
Tarkemmin Paltamon Saarisen kylän ja Puolangan kuntarajan lähellä olevista tuulivoimahankkeista:  
 
Olemme muistuttaneet mm. tuulivoimamaakuntakaavan kuulemisessa, että Saarisen kylää tai sen ole-
massa olevaa asutusta ei maakunnallisen kaavaluonnoksessa ole riittävällä tavalla huomioitu, jolloin 
myös vaikutusten arviointiakaan ei ole voitu todeta asianmukaisella laajuudella.   
 
Tällä hetkellä Saarisen kylän lähialueella on vireillä kolme eri tuulipuistohanketta (neljäs toimija ilmei-
sesti poistui hiljattain alueen hankkeista). Voimassa olevassa maakuntakaavassa sekä Kainuun tuuli-
voimamaakuntakaavassa on lähialueelle tuulivoimalle varattu yksi alue (tv- 9, Varsavaara, 750 ha, 
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Puolanka/Paltamo). Nyt hankkeita on levitetty lähialueelle ilmeisesti 8 300 ha:n alueelle. Yli 10 kertaa 
laajemmin, mitä alustavasti maakuntatasolla suunniteltu. Voiko tässä vaiheessa kysyä, mikä merkitys 
on maakunnallisella kaavan laatimisella ja miksi sitä yleensä tehdään, jos sitä voi näin vapaasti laajen-
taa? Maakuntakaavan pitäisi ohjata alueellista kaavoitusta eikä toisinpäin. 
 
Saarisen kylän välittömään läheisyyteen olisi siis 2 tuulivoimala-aluetta:   

 Hukkalansalo (tv-27; Ilmatar Energy Oy, max 19 voimalaa, pinta-ala on 3 000 ha). Kaavoitusaloit-
teessa Paltamon kunnalle toimija esittää mahdollistamaan jopa 350 metrin voimalakorkeuden Saari-
senjärven länsi-lounaispuolelle.   

 Varsavaara (tv-29, Prokon Wind Energy Finland Oy, 3 500 ha, max 21 voimalaa). Tämä tulee kiinni 
Saarisen kylään koillis- ja itäpuolelta, missä on vielä Lehtovaaran pohjavesialue, josta kylälle tulee  
talousvesi (Saarisen vesiosuuskunta).   

 Lisäksi Varsavaaran viereen Puolangan kunnan puolelle (Saarisjärven pohjoispuolelle) olisi tulossa 
Hietavaaran tuulivoimapuisto (Wpd Finland Oy, 1 800 ha, max 18 voimalaa) Varsavaaran (tv-9) alueelle 
laajennuksena, joka on noin 4 km päässä Saarisen kylästä. (Tämä Hietavaaran hankealue ei ilmeisesti 
näy kokonaisena maakuntakaavaluonnoksen kuvassa nro 22.)   
Ohessa on myös kuva havainnollistamaan eri hankealueita:  
 
Ehdottomasti on liian paljon ja hyvin korkeita tuulimyllyjä yhden alueen ympärillä ja kauniilla aukealla 
järvialueella.  
 
Nyt näiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arvioinnit pilkkoutuvat eri toimijoiden välillä ja eri hank-
keiden todellisesta tilanteesta, niiden muodostamasta kokonaisuudesta ja kokonaisvaikutuksista on to-
della hankala pysyä asukkaiden perillä. Tuulivoimahankkeet ovat varsin uusia ja laajoja, kokonaisuuk-
sia, jolloin ”maallikoille”, ikäihmisille ja ammattilaisillekin (!) asiaan perehtyminen ja käsittelyprosessin 
omaksuminen ottaa aikaa. Nyt mielipiteiden antaminen on käytännössä vaikeutunut, kun jokaisessa 
hankkeessa on omat kuulemiset ja tahot tiiviine aikatauluineen. Tai kuuleminen on tehty hankalaksi, 
koska kaikki eivät osaa käyttää tietokonetta ja korona-aikaan konkreettiset tapaamiset ja asiointikäynnit 
eivät ole suositeltavia. Osalle kyläläisistä on keskusteluissamme tullut vahva tunne, että nämä hankkeet 
ovat ennalta päätetty, suunnitelmiin ei voida vaikuttaa, hankkeet runnotaan väkisin läpi ja että alueen 
ihmisten mielipiteillä ei ole väliä ja raha ratkaisee. Toivottavasti ei ole näin.  
 
  
Tuulivoimaloilla on todettu olevan ihmisille terveys- viihtyvyys- ja meluhaittaa, välkehaittaa, tietoliiken-
neyhteyshäiriöitä ja ne käytännössä ne voivat pilata ja hallita koko maiseman. Liian lähelle asutusta (tai 
potentiaalista tulevaa loma asutusta haaveilevalle) kaavaillut hankkeet voivat estää tiettyjen kiinteistö-
jen rakentamisen rakennuskieltojen seurauksena. Käytännössä alueen lomakiinteistöjen, asuinkiinteis-
töjen ja tonttimaiden arvo romahtaa. (Onhan se myös eräänlainen mielipahaa ja epätasa-arvoa aiheut-
tava haitta.)  Kukaan ei halua rakentaa, tai maksaa asiallista hintaa vapaa-ajan asunnosta tai pysyvästä 
asuintalosta voimalaitoksen vierestä. Paikallisesti maankäytön ja rakennetun ympäristön kannalta vai-
kutukset eivät ole lieviä. Suunnitellut hankkeet toteutuessaan muuttavat erittäin vahvasti alueen ympä-
ristöä ja maisemankuvaa ja määräävät maankäytön suunnan pitkäksi ajaksi. Ns. metsäkiinteistöillekin 
on täällä rakennettu mm. loma-asuntoja, joten ”hankealueen etäisyys lähimmästä loma- tai asuinkiin-
teistöstä” ei ole paras mahdollinen tapa arvioida, voiko alueelle sijoittaa voimaloita varsinkin, kun ollaan 
vaara-, pelto- ja järvialueilla. Mielestämme maankäytön luonne alueella muuttuu maaseutumaisesta 
ympäristöstä isoksi teollisuusalueeksi ja vähemmän erämaahenkiseksi. Asialla on varmasti merkitystä 
mm. matkailupalveluiden sijoittumiseen sekä asumiseen ja lomarakentamiseen tulevaisuudessa.   
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Luontomaisemahaitta mainitaan myös Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksessa, 
jossa todetaan tuulivoimaloiden alueiden yhteisvaikutusten olevan merkittäviä maiseman kannalta Saa-
risenjärven alueella. Tämä tarkoittaa, että maisemahaitat ovat merkittäviä meille Saarisen kylällä asu-
ville ja vapaa-aikaansa viettäville ihmisille. Arvostamme erityisesti sen luontoa, maaseudun rauhaa 
sekä rakentamattomia vaara- ja erämaamaisemia. Alueelle tullaan ulkomailta asti etsimään yhä harvi-
naisemmaksi käyvää hiljaisuutta, luonnon äänimaailmaa ja koskematonta, puhdasta luontoa. On kes-
tämätöntä, että luonnonkaunis ja pitkän historian omaavan kylän ja sen maisemakuvan valtaa monesta 
eri ilmansuunnasta korkeat turbiinit.   
 
Suuret rakennusalueet pirstovat alueen erittäin hitaasti uusiutuvat kuivat jäkäläkankaat ja metsät. Eri-
tyisesti teiden, perustusten, voimaloiden ja sähkönsiirtolinjojen rakentamisen ajan aikaisia ja sen jäl-
keen olevia luonto-, maisema- ja ympäristövaikutuksia tulee analysoida YVA:ssa perusteellisesti ja esi-
tellä ne selvästi. Alueen eläimistön kartoitusta ja luontoselvityksiä tulisi tehdä edustavalla aikajaksolla, 
jotta vaikutuksia voidaan arvioida. Miten korvessa viihtyvät linnut ja eläimet säilyvät alueella, jos eri 
puolilla on näin laajoja alueita rakennustyömaana? Nyt YVA-ohjelmassa kerrotaan, että hankkeen luon-
tovaikutukset rajoittuvat noin 100 metriä rakennuspaikoista, tai 50 metriä sähkönsiirron voimajohtolin-
joista molemmin puolin. Mihin tämä edellä mainittu perustuu?   
 
YVA:ssa tulisi selkeämmin havainnollistaa rakentamisen laajuutta, montako kilometriä on arviolta tu-
lossa uusia huoltoteitä, tai olemassa olevien teiden levennyksiä ja miten isoja alueita voimalinjat ja 
laajennukset vievät alleen puustoineen? Miten syvälle maita kaivetaan perustuksia varten? Jos tuuli-
puistoalueet ovat näissä kolmessa hankkeessa noin 8 300 yhteisvaikutus on syytä tarkastella myös 
kokonaisuutena.  
 
Melu- ja välkemallinnukset on tehtävä perusteellisesti ja mallinnusten on vastattava hankkeessa valittua 
ja rakennettavaa voimalatyyppiä. Myös talviset olosuhteet, kuten roottorin lapojen lumi ja jäätymsen 
vaikutus tulee ottaa mallinnuksissa huomioon. Vaikutusalue voi olla käytännössä suurempi kuin esitetty 
”yleisesti alle 2 km”. Välkemallinnuksissa tulee ottaa huomioon vaihtelu vuodenaikaisesti, vuorokau-
denaikaisesti sekä sään, kosteuden, lämpötilan ja pilvisyyden vaikutukset sekä maaston muotojen ja 
vesistöjen yllättävätkin heijastusvaikutukset. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu muitakin kuin pelkkiä 
metsätalouskiinteistöjä.  
 
Tuleeko alueelle mahdollisia tilapäisiä betoniasemia? Miten voimaloitten purku ja maisemointi ajatel-
laan tehtävän? Jääkö purkukustannusten vastuu kiinteistön omistajille ja miten purkuvelvollisuus ja en-
nallistaminen varmistetaan, että se tulee varmasti tehtyä?  
 
Mitkä ovat vaikutukset mm. alueiden virkistyskäyttöön: Voiko tuulivoimapuiston alueella käytännössä 
metsästää hirviä tai muuta riistaa? Saarisen alueella metsästää mm. Saarisen Samoilijat Ry, mikä ei 
ole hankkeen seurantaryhmän listassa.  
 
YVA-prosessissa ja kaavasuunnittelussa tulee huolellisesti tarkastella ihmisen elinympäristöön sekä 
terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen ohjauksessa tulee huomi-
oida pysyvä asutus, vapaa-ajan asutus sekä muut paikallisella tasolla häiriintyvät ja herkät kohteet  
kuntarajat ylittävästi. Yhteisvaikutukset tulee myös tarkastella terveysvaikutusten osalta. Yleisesti ot-
taen vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että terveysvaikutuksia voi syntyä, vaikka mittaustulokset 
ja mallinnukset alittavat ohjeelliset raja-arvot.   
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Tuulipuistoista tarvitaan mm. kuvasovitteita kiinteistökohtaisesti niille kiinteistöille, jotka niitä toivovat. 
Lisäksi voimaloitten varoitusvalojen kuvalliset maisemasovitteet eri vuorokauden– ja vuodenaikoina 
kiinnostavat.  
 
Arvioinnin tueksi (viihtyvyys, hyvinvointi) hankkeissa tulisi toteuttaa asukaskysely, joka ulottuu myös 
kuntarajan yli, siten että se saavuttaa nyt korona-aikana aidosti myös toispaikkakuntalaiset vapaa-ajan 
asukkaat.  
 
Jo nykytilanteessa Saarisen kylällä on haasteita tietoliikenneyhteyksien toimivuuden kanssa. Tietolii-
kenneyhteydet (televisiolähetykset, nettiyhteydet ja puhelimet) eivät toimi kunnolla ja yhteydet pätkivät. 
Huolena on, kuinka suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet lisäävät näitä ongelmia tai voivat estää  
mahdolliset yhteyksien parantamishankkeet tulevaisuudessa (mm. lisääntyvä etätyö edellyttää hyviä 
tietoliikenneyhteyksiä). Pyydämme YVA:ssa selvittämään nämä perusteellisesti.  
 
Varsavaara E (tv-29) tuulivoimalan kaava tulee liian lähelle Saarisen kylää, jota hankesuunnitelmassa 
ei oltu huomioitu (eikä Hietavaaran hankkeessa). Varsavaaran E (tv-29) tuulivoima-alueesta sijaitsee 
kilometrin säteellä asuinrakennuksia ja useita lomarakennuksia toisin kuin esimerkiksi Kainuun tuuli-
voimamaakuntakaavan 2035 luonnos virheellisesti antaa ymmärtää. Kilometrin säteellä tai jopa sen 
alle sijaitsee Saarisen kylällä 5 vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennusta ja 8 lomarakennusta, 
joista osa on ympärivuotisessa käytössä. Lisäksi Saarisenjärven ympärillä on 2-5 kilometrin etäisyy-
dellä 2 vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennusta ja 18 loma-asumusta, joista osa ympärivuoti-
sessa käytössä (Liite 4). Siltajoentien varrella kahden kilometrin sisällä Varsavaaran E (tv-9) tuulivoima-
alueesta sijaitsee yksi vakituinen asuinrakennus ja 6 loma-asumusta.    
 
Ymmärrämme, että tuulivoimapuistoilla on suuri ja positiivinen vaikutus Paltamon kunnan talouteen ja 
eri hankkeet saattavat luoda työpaikkojakin jollekulle paikalliselle parin vuoden ajaksi, mutta yhtälailla 
on kohtuullista ja oikeudenmukaista ottaa huomioon myös kunnan ne asukkaat ja alueet, joille konk-
reettiset ja päivittäiset maisema-melu- ja viihtyvyyshaitat näistä tuulivoimaloista tulevat moneksi kym-
meneksi vuodeksi eteenpäin.   
 
Varsinkin korona-aikana tulisi hankkeille ja asianosaisten kuulemisille antaa kunnolla aikaa. Kuntien 
kaavoitusten pitäisi noudattaa maakuntakaavoja eikä päinvastoin. Tuulivoimarakentamista ja sen vai-
kutuksia pitää pystyä hallitsemaan ennakoivasti ja hallitusti. Jälkikäteen joidenkin haittojen poisto  
on mahdotonta.    
 
Todettakoon vielä, että Varsavaaran tuulivoimala (tv-29) ja Hukkalansalon tuulivoimala-alue (tv-27) ei-
vät ole nykyisessä maakuntakaavassa ja näitä voimalaitoshankkeita tulisi rajata huomattavasti.   
 
Mielestämme YVA-hankkeen vaihtoehto VE1 (21 voimalaa) on voimassa olevan Kainuun tuulivoima-
maakuntakaavasta todella poikkeava ja tulee suoraan rajata pois tuulivoimapuistohankkeen suunnitte-
luvaihtoehdoista. Varsavaaran tuulivoima-alue tulee pitää voimassa olevan maakuntatuulivoimakaavan 
mukaisena. Mielestämme ei ole hyvän hallintotavan mukaista mahdollistaa hanketta VE1 laajuudessa, 
jossa käytännössä kaikki tärkeät elementit (kuten hankealueen laajuus, voimaloiden määrä, asutuksen 
läheisyys ja ennätyssuuri voimalakoko), millä on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, on paisu-
tettu erittäin paljon. VE1 ei edusta sitä, mitä aiemmin maakuntatasolla on aiemmin päätetty ja on lain-
voimaista. Paltamon kunnalla on toki kaavoitusoikeus ja hanke on varmasti kunnan taloutta ajatellen 
erinomainen, mutta tämä on ylimitoitettu hanke, joka pyrkii myös mitätöimään maakuntatason kaavan.  
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Varsavaaran YVA:n vaihtoehdoiksi tulisi jättää vain vaihtoehdot VE0 (hanketta ei toteuteta) ja VE2 (to-
teutetaan 7 tuulivoimalaa) alkuperäiselle tv 9-alueelle. Lähimpien voimaloiden korkeus on pidettävä 
maltillisena. Ne eivät missään tapauksessa voi olla 300 metrisiä. Hankkeelle pitää saada ns. sosiaali-
nen hyväksyntä ja vain paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat voivat sen antaa. Suomen hiilineutraa-
liutta ei pidä tavoitella ihan hinnalla millä hyvänsä.  

Mielipide 9  

 
Kannanotto Varsavaaran tuulivoimalahankkeen YVA-arvioon 
Edustamme sukupolvea, jonka vanhemmat ovat Varsavaaran tuulivoimapuiston vaikutusalueelta kotoi-
sin, ja itseolemme viettäneet lapsuutemme loma-ajat ko. maisemissa. Edelleen vietämme paljon aikaa 
vuodesta loma-asunnolla ja sen lähimetsissä, jotka sijaitsevat ko. Tuulivoimapuiston läheisyydessä. 
Meistä hankkeen VE 1 -vaihtoehto tuntuu liian laajamittaiselta hankkeelta tuolla alueella, ja pelkäämme 
sen vaikutuksia metsämaastoon sekä sen eläimistöön. 
 
Ymmärrämme tuulivoimaloiden lisääntyneen rakennustarpeen siirryttäessä yhä enemmän uusiutuviin 
energiamuotoihin. Suomme tuulivoimaloiden rakentamisesta koituvat hyödyt kunnille sekä niiden asuk-
kaille. Olemme sinänsä tuulivoiman rakentamisen kannalla Suomeen, mutta tässä tapauksessa vas-
tustamme VE 1 -vaihtoehtoa. 
 
Olemme huolissamme siitä, että mainitun tuulivoimalahankkeen toteutuessa vaihtoehto VE 1:n mukaan 
valtavan laaja alue metsäluontoa muuttuu käyttökelvottomaksi marjastuksen ja sienestyksen kannalta. 
Olemme niin ikään huolissamme alueen luontomatkailuyrittäjien tulevaisuudesta. 
 
Mielestämme VE-2-vaihtoehto suunnitellun tuulivoimalapuiston sijaitessa noinkin lähellä asutusta on 
seudun asukkaiden/loma-asukkaiden ja koko ekosysteemin kannalta kestävämpi vaihtoehto. 
 

Mielipide 10  

 
Mielipide Varsavaaran tuulivoimahankkeesta! 
Meidän ainoa ja oikea vaihtoehto on: Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. 
 
Perusteena on, että jokaisella suomen kansalaisella on oikeus suojella omaisuuttaan. Ja meidän  
omaisuutemme on mökki ja sitä ympäröivä alue.   XXXX Edeltävä sukupolvi raivasivat kyseisen alueen 
aikoinaan maatalouskäyttöön. Ja Oulujoki osakeyhtiö tuhosivat senkin elinkeinon. Ja nyt meinaatte pi-
lata loput alueesta. Meitä on mökkiläisiä ja vakituisia asukkaita aika paljon vaikutusalueella. Eikö ah-
neudella ole mitään rajaa enää tässä yhteiskunnassa. Kainuuta on markkinoitu aina puhtaana maakun-
tana ja vaarojen alueena. Nytkö meinaatte pilata tulevien sukupolvien mahdollisuuden nauttia koske-
mattomien korpien kutsusta? Eikö Talvivaara riittänyt teille. Tästä tuulivoimahommasta tulee samanlai-
nen. Pienen ihmisen sanahan ei paina mitään ahneen ulkomaisen yrityksen edessä. 
 
Jos teillä on omatunto, niin tehkää ainut ja oikea ratkaisu...eli pistäkään tuulivoimalat  
pääkaupunkiseudulle. 
 

Mielipide 11  

Johdanto 
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Suomessa rakennetaan uutta tuulivoimaa ennätystahtiin, ja teollisen kokoluokan voimaloita kaavoite-
taan harvaan asutuille ja paikoin jopa koskemattomille erämaa-alueille.  

Tuulivoimatuotantoon kaavoitettu alue, tv-9 (ks.  https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/kai-
nuu_tuulivoimamaakuntakaava_web.pdf, sivu 66), sijaitsee Puolangan, Paltamon ja Ristijärven kuntien 
rajalla Kainuussa, keskellä Kainuun maisemallisesti ja luontoarvoiltaan erittäin arvokasta vaarajaksoa. 
Prokon Wind Energy Finland Oy (“yhtiö”) suunnittelee alueelle tuulivoimatuotannon teollisuusaluetta. 
Varsavaaran alueen välittömässä läheisyydessä on lukuisia luonnonsuojelualueita (Taapurin Metso-
alue, Iso-Kaitasen Natura-alue) sekä lukuisia virtavesiä, joissa esiintyy erittäin uhanalaista jokihelmi-
simpukkaa. 

Tämä dokumentti on kirjallinen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (“suunnitelma”): 
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vars
avaaran_tuulivoimahanke_Paltamo 

Varsavaaran tuulivoimatuotantoon kaavailtu alue uhkaa useita suojeltuja lajeja, sekä vaarantaa asuk-
kaiden hyvinvoinnin ja elinkeinon alueella. Hankkeessa suunnitellut voimalat näkyvät vaaroilta yli 20 
kilometrin säteellä ympäri Kainuuta, myös naapurikuntien Puolangan ja Ristijärven alueelle, sekä Pal-
jakan laskettelukeskukseen ja retkeilijöiden suosimalle luonnonsuojelualueelle. 
 
Maakunnallisesti arvokas Latvan kylä  
(http://www.maaseutumaisemat.fi/wp-content/uploads/2011/09/KAI-raportti-valtakunnalliset-ja-
maakunnalliset.pdf, “Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet,” 2013), on alle yhdeksän ki-
lometrin päässä Varsavaaran alueesta ja vain alle kolmen kilometrin päässä Hietavaaran alueesta.  
 
Pienen Poikkijärven, Hietajärven, Tervalammen, Saarisen, Iso-Kaitasen, Iijärven, Kangasjärven ja mui-
den ranta-asutusten vakituiset ja loma-asukkaat ovat alle kahden kilometrin päässä suunnitelluista voi-
maloista, ja lähimmillään vain 500 metrin päässä. Yhtiö ei esitä mitään melulaskelmia tai perusteluja 
300-metristen voimaloiden sijoittelulle loma-asuntojen välittömään läheisyyteen.  
 
Useille ranta-asutuksille Hietavaaran ja Varsavaaran suunnitellut voimalat kattavat 90 - 180 astetta 
näkymästä. Aurinko paistaa voimaloiden takaa tuntien ajan päivässä aiheuttaen merkittävää välkettä. 
Pimeällä vilkkuvat lentoestevalot pilaavat valosaasteellaan yötaivaan.  
 
Yhtiö ei ota mitenkään huomioon hankkeen yhteisvaikutusta Hietavaaran ja Pikku-Paljakan hankkeiden 
kanssa, esimerkiksi  ääni- ja välkelähteiden yhteisvaikutusta, tai kokonaiskuormitusta vesistöihin, poh-
javesiin ja linnustoon. 
 
Tuulivoima on tärkeä osa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsyä, emmekä vastusta tuulivoi-
man lisäämistä Suomessa. Kuitenkaan voimaloita ei tulisi rakentaa ihmisten ja luonnon monimuotoi-
suuden kustannuksella, kuten yhtiön esittämässä suunnitelmassa tehdään.  
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta 
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan alue tv-9, johon Varsavaara-hanke kuuluu, sijaitsee Kainuun vaa-
rajaksolla. Hietavaaran ja Varsavaaran latvavesiltä saa alkunsa lukuisat kirkasvetiset purot ja joet, joista 
on löydetty elinvoimaisia erittäin uhanalaisen ja EU-tasollakin rauhoitetun jokihelmisimpukan esiinty-
miä. Osa tv-9-alueen vesistöistä on myös mukana EU:n 9,5 miljoonan euron rahoituksen saaneessa 
LIFE Revives -hankkeessa, josta todetaan seuraavaa: 

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/kainuu_tuulivoimamaakuntakaava_web.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/kainuu_tuulivoimamaakuntakaava_web.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Varsavaaran_tuulivoimahanke_Paltamo
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Varsavaaran_tuulivoimahanke_Paltamo
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Varsavaaran_tuulivoimahanke_Paltamo
http://www.maaseutumaisemat.fi/wp-content/uploads/2011/09/KAI-raportti-valtakunnalliset-ja-maakunnalliset.pdf
http://www.maaseutumaisemat.fi/wp-content/uploads/2011/09/KAI-raportti-valtakunnalliset-ja-maakunnalliset.pdf
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(https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-
elinymparistohankkeelle).  
 
”Jokihelmisimpukka on Suomen luonnon pitkäikäisin eläinlaji, mutta se voi hyvin vain muutamassa 
joessa. Siksi työ raakun elinympäristöjen elvyttämiseksi on äärimmäisen tärkeää. Jokihelmisimpukka on 
niin sanottu sateenvarjolaji, jonka elinvoimainen esiintyminen kertoo virtavesiekosysteemin hyvästä ti-
lasta. Siellä, missä raakku viihtyy, voi moni muukin virtavesilaji hyvin. Raakku ja vaeltavien lohi- ja taimen-
kantojen elvyttäminen kulkevat käsi kädessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. 
 
Projektissa kunnostetaan ja elvytetään raakkujen jokielinympäristöjä sekä niiden puskuri- ja va-
luma-alueita. Kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 
sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa. 
 
Kainuun Liiton selvityksen 
(https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/Kainuun_uhanalaisimmat_lajit.pdf, “Kainuun uhanalai-
simmat lajit”, 2020) mukaan jokihelmisimpukkapopulaatioita on Kainuussa havaittu vain 13 vesistössä: 
 
Hyrynsalmella jokihelmisimpukkaa esiintyy kolmella joella. Ristijärvellä raakkua on löytynyt myös kol-
mesta joesta. Paltamosta sitä on tavattu yhdestä joesta ja Puolangalta neljästä joesta. Suomussalmelta 
raakkua on kahdessa joessa. 
 
Selvityksen perusteella 23% kaikista Kainuun tunnetuista raakkujoista (ja Paltamon ainoa raak-
kujoki) sijaitsee tv-9 -alueella. Selvityksessä todetaan myös seuraavaa: 
 
Muita uhkatekijöitä raakulle ovat mm. rantametsien hakkuut ja niiden yhteydessä metsäkoneella puro-
jen yli ajaminen. Ojitukset aiheuttavat kiintoaineen kulkeutumista jokiin ja puroihin ja pohjien liettymistä. 
 
Tuulivoimarakentaminen (erittäin leveät tiet, siirtolinjat, kahden hehtaarin pystytysalueet jokaista voi-
malaa kohti, massiiviset betoniperustukset yms.) tv-9-alueelle aiheuttaa runsasta kiintoainekuormitusta 
valuma-alueen vesistöihin johtaen purojen ja pohjien liettymiseen, mikä aiheuttaa vakavan uhan tun-
netuille jokihelmisimpukan esiintymille ja toimii EU:n LIFE Revives -ohjelman tavoitteiden vastaisesti. 
 
Mielestämme Varsavaara ja koko tv-9-alue ei täten sovellu tuulivoimateollisuudelle, ja parhaillaan me-
neillään olevassa tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa tulisi asia huomioida tältä osin.  
 
Huomattavaa on, että voimassaoleva tuulivoimamaakuntakaava on valmisteltu vuonna 2017, ja Kai-
nuun Liiton selvitys ”Kainuun uhanalaisimmat lajit” on tehty sen jälkeen vuonna 2020. Maakuntakaava  
(https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/kainuu_tuulivoimamaakuntakaava_web.pdf, sivu 67) to-
teaa tv-9-alueen luontoarvoiksi nykyisellään ainoastaan seuraavaa: 
 
“Alueella on tehty liito-oravahavaintoja. Varsavaaran lounaispuolella on osoitettu maakuntakaavassa 
luonnonsuojelukohteena Iso-Kaitasen lehto, joka kuuluu Natura 2000 –verkoston alueisiin.”  
 
Toisin sanoen voimassaoleva tuulivoimamaakuntakaava ei tunne ollenkaan tv-9-alueen jokihel-
misimpukan populaatioita, eikä Taapurin METSO-suojelualuetta. Olemme tiedottaneet Varsavaara-
hankkeen ja tv-9-alueen ongelmallisuudesta EU-rahoitteisen LIFE Revives -ohjelman yhteyshenkilöille.  
 
Seuraavat kuvat esittävät tunnettujen jokihelmisimpukkavesistöjen (Myllypuro, Nuottijoki, Mutajoki) si-
jainnin suhteessa Hietavaaran ja Varsavaaran tuulivoimahankkeisiin.  

https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-elinymparistohankkeelle
https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-elinymparistohankkeelle
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/Kainuun_uhanalaisimmat_lajit.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/kainuu_tuulivoimamaakuntakaava_web.pdf
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Kuva 1. Suunniteltu Hietavaaran tuulivoimatuotantoalue vrt. tunnettuihin raakkujokiin. Alkuperäinen 
kuva: Wpd Finland Oy. 
 
Kuva 2. Suunniteltu Varsavaaran tuulivoimatuotantoalue vrt. tunnettuihin raakkujokiin. Alkuperäinen 
kuva:  Ramboll Finland Oy. 
Vaikutus elinkeinoihin 
 
Tuulivoimarakentaminen Kainuun vaarajaksolle vaarantaa alueen vetovoimaisuuden luontomatkailu-
kohteena. 
 
Kaisa Schwarz Nature Point Paljakka Oy:stä kirjoittaa Kainuun Sanomien kirjoituksessaan 
(https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-luontomatkailu-ja-tuulivoimalat-eivat-sovi-
yhteen-211689325/) seuraavasti: 
 
Olemme erittäin huolestuneina seuranneet tuulivoimaloiden suunnittelua Kainuussa ja erityisesti täällä 
Paljakan alueella. Alueelle on suunnitteilla Hietavaaran tuulivoimapuisto ja Pieni Paljakan tuulivoima-
puisto. 
 
Olemme luontomatkailuyritys Paljakassa, Latvan kylässä Puolangalla. Yrityksemme on toiminut noin 
25 vuotta. Tarjoamme luontoelämyksiä ulkomaalaisille asiakkaillemme, pääasiassa koiravaljakkoajoa 
ja ratsastusta. Työllistämme tällä hetkellä 4-5 henkilöä. 
 
Hietavaaran tuulivoimahanke sijaitsee noin 3 km päässä Iso Särkijärven rannalla olevasta tukikohdas-
tamme ja Pieni Paljakan tuulivoimahanke noin 2 km päässä toimipaikastamme Latvan kylässä. Toteu-
tuessaan tuulivoimalahankkeet olisivat valtava takaisku yrityksellemme. Tärkein tavoitteemme on kos-
kemattoman luonnon näyttäminen asiakkaillemme. Tuulivoimalat aiheuttaisivat ympäristössämme val-
tavan ison näkö- ja meluhaitan toteutuessaan puhumattakaan luonnolle aiheuttamista vahingoista. 
 
Meillä on todella ainutlaatuinen luonto ympärillämme. Luontomatkailu on Puolangalla nyt ja varsinkin 
tulevaisuudessa erittäin merkittävä työllistäjä. Joissakin kunnissa, kuten Utsjoella, viisaat päättäjät ovat 
tulleet siihen tulokseen, että luontomatkailu ja tuulivoimalat eivät sovi yhteen, joten sinne ei tuulivoima-
loita rakenneta. 
Vaikutus asuinviihtyvyyteen 
Maisemalliset haitat 
300 metrin tuulivoimalat ovat valmistuessaan Suomen korkeimpia rakennuksia. Voimalan lavan ylim-
män kohdan ollessa 300 metriä se vastaa Pariisin Eiffel-tornin korkeutta. Tuhannet asukkaat, kesä-
mökkiläiset, ja luontomatkailijat näkevät voimalat yli 20 kilometrin päähän. Suurin maisemallinen 
haitta tulee alle kahden kilometrin päässä oleville asukkaille ja mökkiläisille. 
 
Kaavaillut voimalat Hietavaaran ja Varsaraaran alueella peittävät 90-180 astetta taivaasta usealla 
ranta-asutuksella, mm. Iso-Kaitasella, Tervalammella, Pieni-Poikkijärvellä, Hietajärvellä ja Saarisella. 
Luonnonmaiseman täydellinen tuhoaminen täyttää naapuruussuhdelain 17 § kohtuuttoman rasitteen 
määritelmän (https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026). 
 
Kuva 3. Suunniteltu Varsavaaran tuulivoimatuotantoalue, Hietavaaran välittömässä läheisyydessä sen 
itäpuolella. Lähde:  Ramboll Finland Oy. 
 

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-luontomatkailu-ja-tuulivoimalat-eivat-sovi-yhteen-211689325/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-luontomatkailu-ja-tuulivoimalat-eivat-sovi-yhteen-211689325/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026
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Kuva 4. Suunniteltu Hietavaaran tuulivoimatuotantoalue, Varsavaaran välittömässä läheisyydessä sen 
länsipuolella. Lähde: Wpd Finland Oy. 
Meluhaitat 
 
“Kuin päättymätön juna.” 

- Tuulivoimala-alueen asukkaan kokemus melusta  
 
Yhtiö sijoittaa tuulivoimaloita lähimmillään vain 500 metrin päähän loma-asutuksesta. Kahden kilomet-
rin säteellä asutuksia on yli 50. Esitetty hanke ei voi mitenkään taata lakisääteisten melurajojen 
alittumista. 
 
Kuva 5. Tuulivoimaloiden etäisyydet lähimpiin asuin- sekä lomarakennuksiin, arvioituna Karttapaikka-
sovelluksella. 
 
Voimalayhtiöiden tekemien melumallinnusten virheellisyydestä on jo saatu näyttöä monissa toimin-
nassa olevilla tuulivoima-alueilla toteutetuissa melumittauksissa, niin Suomessa kuin ulkomailla. Niissä 
on todettu melun leviävän etäämmälle ja asunnoissa toteutuvien melutasojen olevan korkeampia, kuin 
melumallinnusten perusteella ennalta arvioitiin. Sallittujen melutasojen ylityksiä on todettu 800-1900 
metrin etäisyydellä sijaitsevissa asuinrakennuksissa. Mittauksia on tehty mm. Salossa, Porissa, Vaa-
sassa, Haminassa, Huittisissa, Luhangassa, Leppävirralla ja Siikajoella. 
Usean äänilähteen vaikutus melutasoon 
 
Lukuisten alueen asutusten tarkastelupisteissä tuulivoimalat ovat niiden ympärillä kaaressa. Tuulivoi-
maloiden melutaso lasketaan tälläisessa tapauksessa yksittäisten tuulivoimaloiden melutason logarit-
misesta summasta alla olevan kaavan mukaisesti: 
 
Lt = Ls + 10 log (N), missä 

 Lt = kokonaismelu, 
 Ls = yksittäisen äänilähteen melu ja 
 N = äänilähteiden lukumäärä   

 
Jos esimerkiksi tuulivoimayhtiö suunnittelee alittavansa 40 dB:n rajan yhdellä tuulivoimalalla, ja asu-
tuksen ympärillä onkin kymmenen voimalaa likimäärin samalla etäisyydellä, ko. lisävoimalat aiheuttavat 
10 dB:n ylimääräisen melutason verrattuna yksittäisen tuulivoimalan meluun.  
  
Yhtiö ei ole ottanut huomioon likipitäen yhtä etäällä olevien äänilähteiden yhteisvaikutusta me-
lumallinnuksessa ja suojaetäisyyksien asettamisessa. Lisäksi ei ole huomioitu alueita, jotka 
ovat yhtä etäällä Hietavaaran voimaloista ja Varsavaaran voimaloista. Näin ollen suunnitellut suo-
jaetäisyydet ovat aivan riittämättömät. On täysin selvää, että suojaetäisyys asutukseen ei voi olla sama 
yhden voimalan, ja kymmenen samalla etäisyydellä olevan voimalan tapauksessa. 
 
Mielestämme Varsavaaran tuulivoimarakentaminen vaatii ympäristönsuojelulain nojalla myön-
nettävän ympäristöluvan, koska on oletettavaa että suunnitelluista tuulivoimaloista saattaa aiheutua 
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluvaikutuksen vuoksi.  
Äänen heijastuminen 
 
VTT:n tutkimuksessa “Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys” (Uosukainen, 2010, 
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2010/T2529.pdf) todetaan seuraavaa:  
 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2010/T2529.pdf
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“Maanpinnan ja vedenpinnan heijastus- ja absorptio-ominaisuudet vaikuttavat taajuuden funktiona ää-
nen etenemiseen joko vahvistavasti tai vaimentavasti. Vedenpinta ja kova maanpinta aiheuttavat äänen 
lähes täydellisen heijastumisen”, ja “Vaihtelevat tuuliolosuhteet ja ilmakehän turbulenssi sekoittavat 
ja satunnaistavat vaihe-eroja, jolloin eri äänisäteet summautuvat enemmän tai vähemmän tehollis-
arvoina yhteen. 
 
Kuva 6. Äänen heijastuminen kovasta vesistön pinnasta. 
 
Merkittävä osa tuulivoimaloista sijaitsee ranta-asutuksista katsoen vesistöjen vastapuolella aiheuttaen 
melun heijastumia vedenpinnasta asutuksille. Haluamme nähdä melumallinnuksen, jossa veden yllä 
pienempi vaimeneminen ja heijastumista johtuvat vahvistumiset huomioidaan. Mielestämme suunnitel-
lut suojaetäisyydet ovat aivan riittämättömät.  
 
Virheellisesti mallinnettu melu tuotannossa olevissa tuulivoimaloissa 
 
Tärkeimmässä suomalaisessa tuulivoimalamelua selvittäneessä Valtioneuvoston rahoittamassa tutki-
muksessa (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162329/VNTEAS_2020_34.pdf), 
“Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” tehtiin pitkäaikaiset, yhteensä 308 päivää kestäneet melumit-
taukset 1,5 km (Raahe/Kopsa WPP) ja 1,59 km (Kurikka/Santavuori WPP) etäisyydellä lähimmästä 
tuulivoimalasta sijaitsevassa asuinrakennuksessa.  
 
Taulukko 1. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:34. 

Pitkäaikaismittauksiin valittiin rakennukset kahden eri tuulivoimatuotantoalueen läheisyydestä: hirsitalo 
Kurikassa 1,6 km:n etäisyydellä Ilmajoen Santavuoren lähimmästä tuulivoimalasta ja tiiliverhoiltu talo 
1,5 km:n etäisyydellä Raahen Kopsan lähimmästä tuulivoimalasta. Näissä taloissa tuulivoimaloiden inf-
raäänen oli raportoitu aiheuttavan oireita. Molemmilla alueilla oli yhteensä 17 kpl Siemens (3,0 MW) tai 
Vestas (3,3 MW) tuulivoimaloita. Ääntä tallennettiin yhteensä 308 vuorokautta tuulivoimatuotantoalu-
eelta ja samanaikaisesti lähellä sijaitsevien rakennusten sisä- ja ulkopuolelta taajuusalueella 0,05– 
20000 Hz. 

Mittauksissa todettiin, että koko mittausjakson keskimääräinen sisämelutaso oli näissä asunnoissa 35 
ja 37 dB, eli ylitti makuutiloille annetun suurimman sallitun yöaikaisen melutason 25 dB yli 40 prosentilla. 
Koska kyse oli yli 300 päivän pitkäaikaisesta keskiarvosta, lyhytaikaisemmat ylitykset ovat olleet 
huomattavasti suurempia, sisältyihän mittausjaksoon paljon myös vähätuulisia ja täysin tuulettomia 
ajanjaksoja. Näin ollen etäisyys, jolla yöajan suurin sallittu melutaso makuutiloille 25 dB varmasti alit-
tuisi, on huomattavasti pidempi kuin 1,5 km.  
 
Melutasot asuntojen pihalla ylittivät niinikään taulukossa 2 esitetyt raja-arvot merkittävästi, mediaanin 
ollessa 66 ja 67 desibeliä. 
 
Kuva 7. Melutaso asuinrakennusten pihalla Raahessa (a) ja Kurikassa (b). 

Valtioneuvoston asetus 1107/2015 esittää käytettävän alla olevan taulukon mukaisia ohjearvoja tuuli-
voimaloiden ulkomelutasolle. 

Taulukko 2. Valtioneuvoston asetus 1107/2015. 
 
Kuva 8. Hirsitalo Kurikassa 1.6 km etäisyydellä tuulivoimalasta. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162329/VNTEAS_2020_34.pdf
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Kurikan voimalat ovat 3,3 MW:n tehoisia, kun taas Varsavaaraan suunnitellut yksiköt ovat 6-10 MW:n 
tehoisia. Kuitenkin yhtiön hankkeessa on sijoitettu voimaloita jopa vain 500 metrin päähän asutuksesta, 
vaikka on olemassa tarkkaa mittaustietoa siitä kuinka paljon pienemmät voimalat ylittävät sallitun tuuli-
voiman melutason suuremmilla etäisyyksillä.  
 
Haluaisimme perusteluja siihen miten yhtiö uskoo alittavansa sallitut melurajat 500m tai edes 2 
km etäisyydellä kun 50-66% pienemmät tuulivoimalatkaan eivät kentällä tehtyjen mittausten pe-
rusteella siihen pysty 1,5 km:n etäisyydellä. Mielestämme suunnitellut suojaetäisyydet lähimpiin 
asuin- ja lomarakennuksiin ovat aivan riittämättömät, ja täten tuulivoimalasijoittelu tulee korjata 
asianmukaisilla suojaetäisyyksillä ottaen huomioon 2-3 kertaa suuremman voimalatyypin sekä 
olemassa olevan mittaustiedon yllä mainitusta Valtioneuvoston selvityksestä. 
 
Ote Ympäristöhallinnon palvelusta: (https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta/Usein_kys
ytyt_kysymykset_tuulivoimasta(39060)#Milloin%20tuulivoimalalle%20tarvitaan%20ympäristölupa?): 
“Tuulivoimalasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle melusta eikä välkkeestä (Laki 
eräistä naapuruussuhteista 17 §). Jos asukas kuitenkin kokee rasitusta, tulee hänen tehdä kirjallinen 
ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (useimmissa kunnissa ympäristösihteerille). 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi rasituksen kohtuuttomuutta ja voi velvoittaa toiminnan-
harjoittajan tekemään selvityksiä ja mittauksia.  Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi pyy-
tää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja päätöksenteon tueksi (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §). 
Asukkaalla on kunnan päätöksestä valitusoikeus Vaasan hallinto-oikeuteen.  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusti määrätä toiminnanharjoittajan teettämään uu-
det melututkimukset. Mikäli tutkimus osoittaa melusta aiheutuvan kohtuutonta rasitusta, on kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisella mahdollisuus antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toi-
mintaa koskeva yksittäinen määräys, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi (Ympäristönsuo-
jelulaki 180 §). 

Mikäli tarvittavien toimenpiteiden yksilöiminen on vaikeaa ja niiden vaikuttavuus on epävarmaa, 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi edellyttää toimijaa hakemaan ympäristölupaa (Ym-
päristönsuojelulaki 27 §), jonka lupaehdoissa on mahdollista asettaa rajoitteita toiminnalle.” 
 
Välkevaikutus sekä valosaaste 
Syksy-, talvi-, sekä kevätaikaan auringon ollessa matalalla maisemassa, aurinko näkyy kymmenille 
asutuksille suoraan tuulivoimaloiden takana, aiheuttaen merkittävää välkevaikutusta. 
 
Yöaikaan suunnitelman esitetyt vaaran laelle rakennettavien tuulivoimalan lentoestevalot aiheuttavat 
merkittävän valosaasteen muuten täysin luonnolliseen ja valottomaan yömaisemaan.  
 
Välkevaikutus ja valosaaste niin ikään aiheuttavat kohtuutonta rasitusta, ja ovat vastoin lakia: Laki 
eräistä naapuruussuhteista 17 §. 
Vaikutus pohjavesiin 
 
Suunnitelmassa todetaan, että “Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Kylmäpuronharjun muuhun ve-
denhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (luokka 2, 1157803)”. 
 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta/Usein_kysytyt_kysymykset_tuulivoimasta(39060)#Milloin%20tuulivoimalalle%20tarvitaan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6lupa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta/Usein_kysytyt_kysymykset_tuulivoimasta(39060)#Milloin%20tuulivoimalalle%20tarvitaan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6lupa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta/Usein_kysytyt_kysymykset_tuulivoimasta(39060)#Milloin%20tuulivoimalalle%20tarvitaan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6lupa
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Tämä on sikäli epäoleellista, sillä alueen lukuisat asukkaat ja kesäasukkaat ottavat juomavetensä pi-
hakaivoista ja lähteistä eivätkä ole edes kytkettynä vesijohtoverkkoon. Alueen kaivojen määrää ei ole 
kartoitettu, sekä tuulivoimarakentamisen laajempaa vaikutusta ko. kaivojen veden laatuun ja juomakel-
poisuuteen ei ole analysoitu. 
 
Vaikutus ympäristöön 
Jokihelmisimpukka 
 
Edellämainitusti tv-9 (Hietavaaran ja Varsavaaran alue) sisältää 23% Kainuun suojeltavista raakkuve-
sistöistä, joiden yhteispituus ylittää 15 kilometriä. ELY-keskuksen biologit ovat käyneet maastossa te-
kemässä positiivisen lajintunnistuksen kyseisissä kohteissa kesällä 2021.  
 
EU:n LIFE Revives -jokihelmisimpukan elinympäristöhankkeen kohteista osa sijaitsee tv-9 -alueella.  
(https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-
elinymparistohankkeelle)  
 
Varsavaaran tuulivoimahanke vaarantaa erittäin uhanalaisten jokihelmisimpukoiden olemassa-
olon suunniteltujen tuulivoimaloiden, tuulivoimainfrastruktuurin, tieverkoston sekä sähkönsiir-
toreittien sijaitessa kyseessä olevien vesistöjen valuma-alueilla. 
 

● Luonnonsuojeluasetuksen liitteen 2 rauhoitetut nilviäislajit (LsA 2013/413) 

● Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat nilviäislajit (Luonnonsuojeluasetuksen liite 4 (LsA 
2013/413)) 

● EU:n luontodirektiivi: EU:ssa tärkeänä pidettävät lajit, joiden suojelutaso on pyrittävä pitämään 
suotuisana, on lueteltu luontodirektiivin liitteissä II, IV ja V. Liitteen II lajeille on perustettava 
suojelualueita (Natura-alueet), liitteen IV lajit vaativat tiukkaa suojelua, mm. niiden lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. 

● Jokihelmisimpukka on listattu EU:n luontodirektiivissä liitteissä II ja V (erittäin uhanalainen). 

 
Lähteet: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/lajiensuojelutyo/eliotyoryhmat/Nilviaistyoryhma/Nilviai-
set_saadoksissa 
 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 
 
Luonnonsuojelualueet 
 
Varsavaara-hankealueen länsipuolella sijaitsee Iso-Kaitasen Natura 2000 -alue:  
(https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Ison_Kaitaisen_lehto(5039)). 
 
Lisäksi alueella sijaitsee Taapurin 33 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue 
(https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kainuun_ELYkeskus_ja_Erikoissijoitusraha(60894)), 
joka on metsiltään monimuotoinen aluekokonaisuus, jossa vanhan lahopuustoisen metsän lisäksi on 
mm. korpia, useita lähteitä, lehtoalueita sekä luonnontilainen puronotko. Yhtiön hankekuvaus ei huo-
mioi Taapurin suojelualuetta. Niinikään tv-9-alueen kuvaus voimassaolevassa tuulivoimamaakunta-
kaavassa ei mainitse kohdetta. 
 
Tuulivoiman rakentaminen luonnonsuojelualueiden välittömään läheisyyteen on erittäin arve-
luttavaa, sillä Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV(a) eläin- ja IV(b) kasvilajit ovat tiukasti 
suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Sekä Iso-Kaitasen että Taapurin alueet ovat 

https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-elinymparistohankkeelle
https://ym.fi/-/eu-n-life-rahastosta-ennatyssuuri-rahoitus-suomalaiselle-jokihelmisimpukan-elinymparistohankkeelle
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/lajiensuojelutyo/eliotyoryhmat/Nilviaistyoryhma/Nilviaiset_saadoksissa
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/lajiensuojelutyo/eliotyoryhmat/Nilviaistyoryhma/Nilviaiset_saadoksissa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Ison_Kaitaisen_lehto(5039)
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kainuun_ELYkeskus_ja_Erikoissijoitusraha(60894)
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liito-oraville suotuisia ympäristöjä, ja havaintoja liito-oravista mm. Taapurissa on tehty kesällä 2021. 
Tuulivoimalat, niiden pystytysalueet ja erittäin leveät tiet aiheuttavat pysyvää metsäalueiden pirstoutu-
mista välittömästi uhanalaisten lajien esiintymisalueiden vieressä. Jokainen voimala aiheuttaa kah-
den hehtaarin metsäalueen pysyvän tuhoutumisen, ja niiden väliset leveät tiet katkaisevat yhte-
näisen metsäalueen. 
 
Hietavaaran ja Varsavaaran yhteisvaikutukset Taapurin suojelualueen vieressä aiheuttavat liito-oravien 
elinalueen pysyvän pirstoutumisen kahdelta puolelta johtaen lajin elinolojen väistämättömään heiken-
tymiseen. Liitteen IV (a) eläinlajeille ja liitteen IV (b) kasvilajeille edellytetään direktiivin 12 ja 13 artiklo-
jen mukaisesti tiukkaa suojelua, jonka avulla luontodirektiivillä tähdätään kyseisten lajien pitkäai-
kaiseen säilymiseen EU:n alueella. Direktiivin suojelutavoite ei toteudu Hietavaaran ja Varsa-
vaaran hankkeiden yhteisvaikutuksen takia. 
 
 
Kuva 9. Hietavaaran ja Varsavaaran tuulivoimaloiden sijainti (merkitty punaisella ympyrällä) Taapurin 
METSO-alueen välittömässä yhteydessä molemmin puolin kuntarajaa.  
Linnusto 
Metsäkanalinnut 
Varsavaaran alueella on runsaasti metsäkanalintuja, mukaan lukien metsoja, teeriä, riekkoja ja pyitä, 
ja niiden soidinalueet ovat kaavaillun tuulivoimalahankkeen alueella. Vaadimme soidinalueiden tarkkaa 
kartoitusta soidinaikana.  
Lepakot 
 
Kaikki Euroopassa tavattavat lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen 
IV(a), joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuo-
jelulain 49 § nojalla kielletty. 
 
Tutkimuksessa “Tuulivoiman vaikutukset lepakoihin - kirjallisuuskatsaus” (Ijäs ja Hoikkala, 2015, 
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/MKK/Julkaisut/B201_Lepakot%20ja%20tuulivoima.pdf) tar-
kastellaan tuulivoiman vaikutusta lepakoihin. Alla lainauksia tekstistä. 
  
Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin ovat herättäneet 2000-luvun alussa huomiota sekä Yhdysval-
loissa että Euroopassa ennakoitua suurempien törmäysvaikutusten vuoksi. Lepakoiden törmäyskuol-
leisuutta onkin viime vuosina tutkittu runsaasti, minkä vuoksi törmäysten kannalta merkittävistä lajeista 
sekä törmäysten syistä on viime vuosina saatu paljon lisätietoa.  
 
Lepakot lisääntyvät hitaasti ja ne pystyvät tuottamaan yleensä vain 1−2 poikasta yhden lisääntymis-
kauden aikana. Pitkäikäisyys sekä hidas lisääntymisnopeus tekevät lepakoista erityisen alttiita ihmis-
toiminnasta aiheutuville vaikutuksille, koska jo pienet muutokset esimerkiksi aikuiskuolleisuudessa tai 
lisääntymisnopeudessa voivat vaikuttaa merkittävästi lajin kannankehitykseen. 
 
Avoimia elinympäristöjä suosivat lajit (Suomessa mm. pohjanlepakko) käyttävät ravinnokseen pääasi-
assa maanpinnan yläpuolella liikkuvia hyönteisiä ja ovat niin fysiologialtaan kuin äänenkäytöltään so-
peutuneet liikkumaan muita lajeja useammin myös metsäalueiden yläpuolella, mikä altistaa erityisesti 
nämä lajit tuulivoimaturbiineille.  
 
Fyysisten törmäysten ohella syyksi ennakoitua suuremmille kuolleisuusluvuille on esitetty alipaineesta 
aiheutuvia riskitekijöitä, jotka voivat vahingoittaa tuulivoimalan läheisyydessä liikkuvaa lepakkoa ilman 
suoraa kontaktia voimalan kanssa. Tuulivoimalan lapa työntää liikkuessaan ilmaa edeltään synnyttäen 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/MKK/Julkaisut/B201_Lepakot%20ja%20tuulivoima.pdf
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lavan taakse alipaineen, joka voi vahingoittaa lepakon sisäelimiä (mm. keuhkot) niihin muodostuvien 
ilmakuplien kautta (Kunz ym. 2007, Baerwald ym. 2009). 
 
Tuulivoimaloiden arvellaan jopa houkuttelevan lepakoita: “Metsäalueilla lepakoiden on havaittu 
suosivan lisääntymispaikkoinaan vanhimpia ja korkeimpia puita (Kalcounis-Rüppell ym. 2005), jotka 
voivat Cryanin (2008) mukaan toimia eräänlaisina kiintopisteinä erityisesti puissa lisääntyville lepakko-
lajeille. Vaikka tuulivoimalat eivät sellaisenaan muistuta puita, voivat ne Cryanin ym. (2014) mukaan 
synnyttää erityisesti tyynessä tai heikkotuulisessa säässä vastaavia ilmavirtauksia kuin suuret puut, 
mikä (yhdessä tuulivoimalan horisontin yläpuolisen silhuetin kanssa) saa lepakot hakeutumaan niiden 
läheisyyteen potentiaalisten ravintokohteiden, pariutumiskumppaneiden tai päiväpiilopaikkojen toi-
vossa.” 
 
Mm. Hietajärven Ketokylässä on tehty vuosittain runsaasti havaintoja pohjanlepakoista.  
 
 
Kuva 10. Pohjanlepakko toipumassa pudottuaan vesisaaviin Hietajärven rannalla. Kuva: Aki Kuusela, 
11.7.2015. 
 
Pohjanlepakon elinpiirin on todettu vaihtelevan kevään ja alkukesän noin 20 hehtaarista syksyn jopa 
66 km2 (De Jong 1994, Frafjord 2013). Näin ollen Varsavaaran tuulivoiman tuotantoalue on suora 
uhka rauhoitetulle pohjanlepakolle, rikkoen luonnonsuojelulain 49 §:ää. 
Perustuslain 15 § vastaisuus 
 
Omistamme seuraavat kiinteistöt Puolangalla: 
XXXXXXX 
 
Kiinteistön xxx osalta, olemme investoineet merkittävästi vapaa-ajanasuntomme ympärivuotiseen 
loma-asuttavuuteen, xxx teetätimme sähkötyöt ja remontoimme rakennuksia yhteensä 90 000 euron 
edestä. Kiinteistöön kuuluu nyt kaksi sähköistettyä lomarakennusta sekä tuvallinen rantasauna. Lisäksi 
olemme suunnitelleet päärakennuksen laajentamista, arkkitehdin suunnitelmat ovat valmiit, naapurei-
den kuuleminen on suoritettu asianmukaisesti, mutta tuulivoimahankkeesta tiedon saatuamme olemme 
laittaneet projektin tauolle emmekä ole vielä hakeneet projektille rakennuslupaa, toistaiseksi.  
 
Perustuslain 15 § mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Suunniteltujen tuulivoimaloiden rakenta-
minen tekee kesämökkien ja metsäpalstojen myymisen alueella haastavaksi. Kukaan ei osta mökkiä 
tai maata paikasta, jossa kolmessa ilmansuunnassa on kymmeniä Eiffel-tornin korkuisia tuulivoimaloita 
naapurissa, koska mökkejä tai maata voi ostaa muualtakin Kainuusta ilman vastaavaa kohtuutonta 
rasitetta (Tori.fi 22/7/2021 tehdyn haun mukaan Kainuussa oli yli 60 kesämökkiä myynnissä). Hanke 
tuhoaa omaisuutemme, ja on täten lainvastainen.  
 
https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoimala-maisemassa-laskee-mokin-arvoa/f8f4956b-658e-370b-
9aff-38ec638d3c0c 
Lainsäädännölliset näkökulmat 
 

1 YVA-suunnitelmalle asetettavista vaatimuksista 

  

https://www.tori.fi/kainuu/mokit_ja_loma-asunnot?ca=3&cg=1020&st=s&ps=2&sp=2&w=1
https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoimala-maisemassa-laskee-mokin-arvoa/f8f4956b-658e-370b-9aff-38ec638d3c0c
https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoimala-maisemassa-laskee-mokin-arvoa/f8f4956b-658e-370b-9aff-38ec638d3c0c
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MRA 30 a §:n mukaan, jos hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 

§:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kaavoituksen yhteydessä, on ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä annetun lain (252/2017) 2 §:ssä tarkoitetun hankkeesta vastaavan tehtävä ja toimitettava 

kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuk-

set arvioidaan. Suunnitelmassa on oltava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtio-

neuvoston asetuksen (277/2017) 3 §:ssä tarkoitetut tiedot. 

  

Katsomme jäljempänä esitettävin perustein, että suunnitelman puutteet YVA-asetuksen 3 §:ssä luetel-

tuihin vaatimuksiin nähden liittyvät erityisesti kuvaukseen suunnitelman erityispiirteistä, kuvaukseen 

vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä, vaihtoehtotarkasteluun liittyen 0-vaihtoehtoon 

(hankkeen toteuttamatta jättäminen), suunnitelman liittymisestä muihin hankkeisiin; suunnitelmaan yh-

teisvaikutusten arvioinnista muiden hankkeiden kanssa, tietoihin ympäristöluvan ja mahdollisesti LSL 

65 §:n mukaisen luvan tarpeesta, sekä tietoihin arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liitty-

vistä oletuksista. 

  

2 Hankkeen erityispiirteistä 

  

Varsavaaran hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 21 tuulivoimalaa, joiden yksikkö-

teho on 6-10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 3500 

hehtaaria.  

  

Suunnittelun kohteena oleva tuulivoimahanke rakentuu mittakaavaltaan poikkeuksellisen suurista voi-

maloista, mikä heijastuu toisaalta laaja-alaisina ja voimakkaina ympäristövaikutuksina ja toisaalta epä-

varmuutena vaikutusten arvioinnissa. Nämä lähtökohdat eivät kuitenkaan ilmene riittävällä tavalla suun-

nitelmasta, jotta ne tarjoaisivat osallisille riittävän näkymän ja tietopohjan päätöksentekoon osallistumi-

selle. 

  

3 Vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

  

Asutuksesta 

  

Lähimmät käytössä olevat rakennukset sijoittuvat hankealueen sisälle noin 500 metrin etäisyydelle lä-

himmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Kahden kilometrin säteellä hankealueen rajasta sijaitsee 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20170252
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20170277
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kahdeksan asuin- ja 48 vapaa-ajan asuntoa. Yksittäiset asuin- ja lomarakennukset hankealueen lä-

hiympäristössä ovat keskittyneet pääsääntöisesti vesistöjen rannoille. Näin ollen lähin asutus- ja loma-

asutus sijoittuvat välittömästi hankealueen tuntumaan ja maastollisesti melun leviämistä heikosti vai-

mentaviin maasto-olosuhteisiin. Hankealueen ja asutuksen väliin ei jää merkityksellistä suojavyöhy-

kettä mm. melu- ja mahdollisesti välkevaikutusten ehkäisemiseksi. Meluselvityksiä koskevien suunni-

telmien puutteellisuutta käsitellään jäljempänä.  

  

Katsomme, että hankkeen välilliset vaikutukset (mm. melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoit-

taisivat maankäyttöä huomattavasti suunnitelmasta ilmenevää laajemmin. Myös suunnitelmasta ilme-

nee, että esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei olisi mahdollista sijoittaa asuinra-

kentamista. Suunnitelmasta ei kuitenkaan ilmene alustavastikaan, kuinka laajalti tuulivoimatoiminta tu-

lisi rajoittamaan ympäröivää maankäyttöä mm. rakentamiseen. 

  

Vaikka esimerkiksi meluvaikutuksen ulottuvuus määräytyy tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella, 

suojavyöhykkeen suppeudesta johtuen suunnitelmaan tulee lisätä katsaus, jossa käsitellään suoja-

vyöhykkeen riittävyyden arvioinnin kannalta merkityksellistä oikeuskäytäntöä. 

  

Luonnonsuojeluarvoista 

  

Hankealueelle tai sen läheisyyteen sijoittuu myös erityisiä luonnonsuojeluarvoja. Hankealueen länsi-

puolelle, hankealueeseen lähes rajautuen, sijoittuu Iso Kaitasen lehto -niminen Natura-alue. Iso Kaita-

sen lehto on liitetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI) ja perustettu myöhemmin eri-

tyisten suojelutoimien alueeksi (SAC = Special Area for Conservation). Hankealueen länsipuolelle si-

joittuu lisäksi uusi Metso -rahoitusohjelman kohteena perustettava suojelualue. Hankealueelle sijoittuu 

lisäksi LIFE Revives -jokihelmisimpukkavesistöjen kunnostusohjelman kohteena oleva Mutajoki-nimi-

nen vesistö. 

  

Myös maakuntakaavassa hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuu luonnonsuojelualuemerkintä 

SL sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo).  

  

Kuten suunnitelmassa todetaan, hankealueella saattaa sen sijainnin, eri eläinlajien levinneisyyden ja 

elinympäristöjen puolesta esiintyä myös luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista mm. lepakoita, viitasam-

makkoa, liito-oravaa, saukkoa ja suurpetoja. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ennakoida alustavastikaan, 
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johtaako suunnitelma todennäköisesti luonnonsuojelulain, mm. 65 §:n, vastaisiin vaikutuksiin ja siitä 

johtuvan luvan tarpeeseen. 

Lisäksi hankealueen kaakkoisosaan sijoittuu pieni osa Kylmäpuronharjun pohjavesialueesta 

(1157803). Hankealueen länsipuolelle sijoittuu kylä, Törmänmäki, itäpuolelle sijoittuu kylä, Tolosenoki, 

eteläpuolelle sijoittuu kylä, Saarinen, ja pohjoispuolelle luontomatkailun kehittämisalue sekä matkailun 

vetovoima-alue (mv). 

  

0-vaihtoehdon merkityksestä 

  

Suunnitelmassa ei myöskään ennakoida, millä tavoin laajamittaisen teollisen tuulivoimatuotannon vai-

kutukset sopeutuvat vaikutusalueen muuhun maankäyttöön. Tämä koskee paitsi loma-asutusta myös 

luontomatkailun kehittämisaluetta sekä matkailun vetovoima-aluevarausten toteuttamisedellytyksiä. 

Suunnitelmassa tulisi kuvata myös alueiden käytön kehitysmahdollisuuksia tilanteessa, jossa tuulivoi-

matuotanto ei vaikuta niihin heikentävästi (0-vaihtoehto). 

  

4 Hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin 

  

Suunnitelmasta ilmenee, että alle 30 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu julkisesti saatavilla 

olevien tietojen mukaan 12 muuta tuulivoimahanketta (Kuva 3-6). Lähimmäksi sijoittuva tuulivoima-

hanke, Hietavaara, sijoittuu hankealueen länsipuolelle rajoittuen suoraan kiinni Varsavaaran hankealu-

eeseen. Suunnitelman mukaan kaava- ja YVA-prosessin aikana esille tulevat lähialueen tuulivoima-

puistohankkeet otetaan mukaan tarkasteluun kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheessa vaikutusarvi-

ointeja laatiessa. Suunnitelmasta ei kuitenkaan ilmene mahdollisten tuulivoimakeskittymien kokonais-

määrää, voimaloiden ja niiden mahdollisia vaikutusalueita ja yhteisvaikutusalueita (maisema, melu, ym-

päristön pirstoutuminen jne.). Suunnitelmasta ei myöskään ilmene riittävällä tavalla, millä tavoin koko-

naisvaikutusta tarkastellaan mm. maisemavaikutusten kannalta. 

  

5 Arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista 

  

5.1 Melu 
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Suunnitelmassa todetaan, että tuulivoimaloiden tuottaman äänen mallintamisessa noudatetaan ympä-

ristöministeriön ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (2/2014)”. Tuulivoimaloiden äänen vai-

kutukset arvioidaan SoundPlan 7.3 - melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää Nord2000 -melulasken-

tamallia käyttäen. Meluvaikutusten arvioinnin kuvaus jää kuitenkin yleispiirteiseksi eikä siitä ilmene esi-

merkiksi, millä tavoin melun erityiset häiritsevyystekijät (amplitudimodulaatio, kapeakaistaisuus jne.), 

voimalaryhmän kokonaisvaikutus, läheisten muiden suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisvaikutus, 

tai rakennusten ääneneristävyys tullaan huomioimaan. 

  

Rakennusten ääneneristävyydellä tulee olemaan olennainen merkitys mm. asumisterveysasetuksen 

sisämelurajojen toteutumisen kannalta. Katsomme Turun ammattikorkeakoulun tekemän, suomalais-

ten pientalojen ääneneristävyyttä koskeneen tutkimuksen perusteella, että sisätiloja koskevassa melu-

mallinnuksessa tulee käyttää tanskalaisen DSO 1284:n mukaisten ääneneristävyysarvojen sijaan em. 

tutkimuksessa saatua informaatiota. DSO 1284:n mukaiset ääneneristävyysarvot, joita on yleisesti käy-

tetty Suomessa tuulivoimaloiden melumallinnuksissa sisätilojen pienitaajuisen melun laskentaan, ovat 

olennaisesti liian suuret, kun tarkastellaan suomalaisten pientalojen ääneneristävyyttä pienillä taajuuk-

silla. Myös Tanskassa tehdyssä uudessa tutkimuksessa on todettu DSO 1284:n mukaisten ääneneris-

tysarvojen olevan liian suuria tanskalaisillekin pientaloille (Hoffmeyer & Jakobsen). Suunnitelmasta tu-

lee ilmetä tarkemmin sisätilojen meluarvioinnin lähtökohdat. 

  

5.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 

  

Kun otetaan huomioon kaavan mahdollistamien voimaloiden kokoluokka ja yhteisvaikutukset muiden 

voimaloiden kanssa, vaikutusarviointi tulee perustaa kattavalla, havainnollisella ja luotettavalla tavalla 

todellisia olosuhteita kuvaavaan tutkimusaineistoon. 

  

5.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

  

Suunnitelman mukaan kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään 

vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia nykytilaan. Kasvillisuu-

teen ja elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat rakentamisen aiheuttamasta 

elinympäristöjen häviämisestä ja niiden pirstaloitumisesta sekä mahdollisista pinta- ja pohjavesiin 
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kohdistuvista muutoksista. Suunnitelmaa tulee tarkentaa mm., millä tavoin elinympäristön pirstoutumi-

nen vaikuttaa erityisesti yhdessä muiden lähialueiden tuulivoimalahankkeiden kanssa. 

  

5.4 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

             

Suunnitelmasta ei ilmene, millä tavoin hankkeen erityispiirteet (mm. voimaloiden mittakaava ja asutuk-

sen sijainti vesistöjen äärellä) heijastuvat riskitarkasteluun.  

 

  

6 Vaikutusten selvittämisvelvollisuudesta 

  

MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja 

sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettava huomioon 

kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 

tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelli-

set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 

voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Katsomme, että tehtävät selvitykset eivät täytä MRL 9 

§:ssä asetettua vaatimusta. Puutteet liittyvät mm. maisemavaikutuksiin, luontovaikutuksiin, meluvaiku-

tuksiin, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hankkeen yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. 

  

Tuulivoimayleiskaavan (MRL 77a §) osalta selvitysten riittävyyttä tulee arvioida erityisesti sen sisältö-

vaatimusten kannalta (MRL 77b §). 

  

7 Tuulivoimakaavan sisältövaatimuksista 

  

Nähtävillä olevaa hanketta suunnitellaan MRL 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaa-

vana, jolloin tuulivoimaloille voitaisiin myöntää rakennusluvat yleiskaavan perusteella kaavan osoitta-

missa sijaintipaikoissa. Tämä korostaa vaikutusten ennaltaehkäisyn merkitystä jo kaavaselvitysten yh-

teydessä, sillä kaavan selvitykset muodostavat keskeisen pohjan lupaharkinnalle ja lupajärjestelmän 

tarkoituksena on ehkäistä nimenomaan ennakolta luvan vastaisia vaikutuksia. 
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Tuulivoimayleiskaavalta (MRL 77a §) edellytetään, että kaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta 

maankäyttöä alueella. Se edellyttää, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset voidaan arvioida kaavoi-

tuksen yhteydessä riittävällä tarkkuudella, ja että kaava-alueen laajuus on riittävän suuri suhteessa 

tuulivoima-alueiden laajuuteen. Nähtävillä oleva suunnitelma ei mielestämme ennakoi, että mm. hank-

keen melu- ja maisemavaikutukset hahmottuvat kattavalla ja luotettavalla tavalla. Melualue ulottuisi 

todennäköisesti olennaisesti laajemmin ja voimakkaammin asuin- ja loma-asutusalueille. Suunniteltu 

tuulivoimarakentaminen ei myöskään sopeutuisi maisemaan ja ympäristöön MRL 77 b §:ssä vaaditulla 

tavalla. 

  

8 Ympäristöluvan tarpeesta 

  

Ympäristönsuojelulain 27.2 §:n 3-kohdan mukaan ympäristölupa on oltava toimintaan, josta 

saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Oikeuskäytännössä esimerkiksi ratkaisussa 

KHO:2018:104 katsottiin, että arvioitaessa ympäristöluvan tarvetta on keskeistä, voidaanko ennakolta 

varmistua siitä, että tuulivoimapuiston toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. Kun otetaan huo-

mioon voimaloiden poikkeuksellinen koko, riittämätön suojavyöhyke asutukseen ja loma-asutukseen 

nähden, tässä tapauksessa suunniteltujen selvitysten perusteella ei nähdäksemme voida varmistua 

siitä, että kohtuutonta rasitusta ei aiheutuisi. On myös huomattava, että em. tekijöistä johtuen hankkeen 

vaikutuksia ei voida pitää tavanomaisina naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla sietämisvel-

vollisuutta arvioitaessa. 

  

9 Suhde maakuntakaavoitukseen 

  

Suunnitelmassa todetaan, että Varsavaaran hankealue sijoittuu maakuntakaavoituksessa tv-9-nimi-

selle alueelle, ja että Varsavaaran soveltumista tuulivoimatuotantoon on selvitetty Kainuun maakunta-

kaavan tuulivoimaselvityksessä. Selvityksessä alue on huomattavasti laajempi kuin tuulivoimakaavaan 

päätynyt alue. Hankkeen suhde maakuntakaavoitukseen nähden kuvataan epäselvästi. 

  

Yhteenveto 
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Yhteenvetona nähtävillä olevasta suunnitelmasta toteamme, että esitetyt suunnitelmat kaavan vaiku-

tuksia koskevista selvityksistä ovat mielestämme olennaisesti puutteellisia eivätkä täytä mm. MRL 9 

§:ssä ja MRA 1 §:ssä asetettuja vaatimuksia, joten kaavan sisältövaatimusten täyttymistä ei niiden pe-

rusteella voida varmistaa eikä suunnitelma tarjoa kaavoituksen edellyttämälle vuorovaikutukselle riittä-

vää tietoperustaa MRL 62 §:ssä tarkoitetulla tavalla: 

  

”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdolli-

sista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja 

niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-

kuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osal-

linen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia 

ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.” 

             

Myöskään perustuslain 20 §:n vaatimus, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokai-

selle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan pää-

töksentekoon, ei nähtävillä olevan suunnitelman pohjalta toteudu. 

  

Nähtävillä olevien tietojen perusteella voidaan kuitenkin ennakoida, että suunnitelman sisältövaatimuk-

set (MRL 39 § ja 77b §) eivät tule täyttymään ja hanke aiheuttaisi lähialueen kiinteistöjen omistajille 

myös kohtuutonta haittaa MRL 39 §:n vastaisesti. 

Yhteenveto 
 
Euroopan unionin luontodirektiivi sisältää kuusi luettelomuotoista liitettä. Liitteessä IV(a) on eläin- ja 
IV(b) kasvilajeja, jotka ovat tiukasti suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä 
ovat esimerkiksi liito-orava, kaikki lepakot ja jokihelmisimpukka, joista kaikkia on havaittu suunnitel-
lulla tuulivoima-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Liitteen lajien lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty automaattisesti, ilman erillistä suojelupäätös-
täkin. Liitteen IV (a) eläinlajeille ja liitteen IV (b) kasvilajeille edellytetään direktiivin 12 ja 13 artiklojen 
mukaisesti tiukkaa suojelua, jonka avulla luontodirektiivillä tähdätään kyseisten lajien pitkäaikaiseen 
säilymiseen EU:n alueella. EU-jäsenmaat ovat velvoitettuja rauhoittamaan omalla alueellaan elävät IV-
liitteen lajit kansallisessa luonnonsuojelulainsäädännössään. 
 
Mielestämme Varsavaaran tuulivoimahanke tulee hylätä, ja koko tv-9 tuulivoimatuotantoalue tu-
lee poistaa parhaillaan tarkistettavana olevasta tuulivoimamaakuntakaavasta, koska ko. alueella 
sijaitsee 23% Kainuun tunnetuista jokihelmisimpukkaesiintymistä. Osa alueen raakkuvesis-
töistä on lisäksi EU:n 9,5 miljoonan euron rahoituksen saaneen LIFE Revives -ohjelman kohde-
listalla. Tuulivoimamaakuntakaavaa ei ole tarkistettu Kainuun Liiton selvityksen ”Kainuun uhanalaisim-
mat lajit”, 2020, valmistumisen jälkeen, koska se ei mainitse jokihelmisimpukkapopulaatioiden 
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olemassaoloa alueella. Niinikään liito-oravan todistettu esiintyminen tv-9-alueen keskellä olevalla Taa-
purin METSO-luonnonsuojelualueella tulee ottaa huomioon tuulivoimamaakuntakaavassa. Hietavaa-
ran ja Varsavaaran hankkeen voimaloiden yhteisvaikutuksesta Taapurin liito-oravapopulaation elinalue 
pirstoutuu kahden kunnan puolelta.  Yo. seikkojen vuoksi paitsi esitetty Varsavaaran suunnitelma, myös 
koko tv-9 on mielestämme luonnonsuojelulain 49 §:n “Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat eri-
tyissäännökset“ vastainen. Suojeltujen lajien todistettu esiintyminen tv-9-alueella tulee ottaa 
huomioon luonnonsuojelulain määräämällä tavalla. 
 
Mielestämme esitetty suunnitelma on laki eräistä naapuruussuhteista 17 §:n vastainen,  luonnon-
maiseman tuhoutumisen että melun ja välke- ja valohaittojen puolesta. Tarvittavat suojaetäisyydet 
tulee mitoittaa jo olemassa olevan luotettavan mittaustiedon mukaisesti, lisäksi ottaen huomioon 
vesistöjen sijainti (äänen eteneminen ja heijastusvaikutukset) loma-asutuksen ja suunniteltujen tuuli-
voimaloiden välissä, sekä useasta tuulivoimalasta, sekä useasta tuulivoimalahankkeesta syntyvä yh-
teisvaikutus melutasoon. Mielestämme kaikkien osapuolten edun mukaista olisi, että tuulivoima-
loille vaadittaisiin ympäristölupa ennen niiden käyttöönottoa. 
 
Mielestämme esitetty suunnitelma on perustuslain 15 §:n ”Omaisuuden suoja” vastainen, tuhoten 
omaisuutemme arvon seuraavissa kiinteistöissä:  
XXXX 
XXX 
XXX 
 
Tulemme vastustamaan kyseisessä muodossa esitettyä suunnitelmaa edellä mainittuihin lakipykäliin 
vedoten kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa. Tulemme vetoamaan myös ympäristöministeriöön ja 
viemään asian tarvittaessa EU-tasolle. 
 
Mikäli tuulivoimalat kuitenkin rakennetaan suunnitellusti, ja vastoin tätä lausuntoa, tulemme teettämään 
melumittaukset tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, vetoamaan edellä mainittuihin lakipykäliin sekä 
ympäristönsuojelulaki 27 §:ään “Yleinen luvanvaraisuus”, sekä hakemaan kaikissa mahdollisissa 
oikeusasteissa vahingonkorvauksia, vaatimaan tuulivoimaloiden purkamista niiltä osin kuin ne ovat lain 
vastaisia, sekä kaikkia oikeudenkäyntikulujen korvauksia. 

Mielipide 12  

Haluan esittää korjauksen ja täsmennyksiä Varsavaaran tuulivoimalahankkeen tiedoista Kangasjärven 
kaavoituksen osalta ja hankkeen toteutuessaan alueelle aiheutuvista haitoista. 
 
Kangasjärven alueesta on tehty rantaosayleiskaava, jonka mukaan järven rannoilla on 21 tonttia. Kaa-
vassa näistä on 18 vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja, joista nyt on rakennettu 14 ja yksi tontti on raken-
teilla. Järven etelä/kaakkoisrannalla on kaavassa kolme vakinaisen asunnon tonttia. Niissä on raken-
nusoikeutta 300 m2 asuintilaa ja 300 m2 muuta tilaa. xxxxx. Nämä on muutettu kunnan rekisterissä jo 
ennen kaavan laatimista v. 1995 vakinaiseen asumiseen oikeuttaviksi. XXXXX. Pyydän huomioimaan 
tämän tonttien käyttötarkoituksen muutoksen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. 
 
lisäksi noin 100 metrin päässä Kangasjärven rannasta järven koilliskulmalla on kaksi vanhaa maalais-
taloa, joissa molemmissa asutaan (talot Luttula ja Lahtela). Hieman kauempana lijärven rannalla on 
vakinaisia asuntoja ja runsaasti vapaa-ajan asuntoja. 
 
Ilmansuuntien suhteen järven ympäristö tulisi olemaan tuulivoimaloiden ympäröimä lounaasta, lännestä 
ja pohjoisesta, siis lähes puolet horisontista. Näin siis välkevaikutus todennäköisesti haittaisi 
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aurinkoisella kesäilmalla aamupäivästä auringonlaskuun. Ja tämä koskisi kaikkia arviolta 1,5 - 3 kilo-
metrin säteellä olevia asuinpaikkoja, alueen muissa osissa näitä ei juuri olekaan. Tuntuu kohtuutto-
malta. Kiinteistöjen arvoon tämä vaikuttaa luonnollisesti. 
  
Esitän, että jos tämä tuulivoimalahanke etenee, se tulisi toteuttaa vaihtoehto 2:n mukaisesti 7 voimalan 
hankkeena. Haittavaikutukset myös vähenisivät, jos vaihtoehto 1 karsittaisiin 6 eteläisintä voimalaa 
pienemmäksi. 
 
En vastusta tuulivoimaloita sinänsä, puhdasta energiaa tarvitaan. Tulee mieleen vain se, että ollaanko 
nyt 11 yleisessä huumassa" lähdössä kaavoittamaan rahoittajien ideoiden mukaan KAIKKI vapaat vaa-
rat ja rannat ajattelematta, mikä vaikutus sillä on luontomaakunnan imagoon ja arvostukseen ajan saa-
tossa. 
 

Mielipide 13  

Me Varsavaaran tuulivoimahankkeen lähialueen naapurit haluamme esittää kantamme Varsavaaran 
tuulivoimahankkeen ympäristön vaikutusten arviointiin (YVA). Alueet ovat Kainuun perinteistä vaara-
seutua. Näiden alueiden ja lähialueiden luonnonkauneus ei kuitenkaan koostu pelkästään vaaroista, 
vaan muodostuu vaarojen, järvimaiseman ja näiden välissä sijaitsevien viljeltyjen peltojen kokonaisuu-
desta. 
 
Vaaroilta näkee kauas useille järvenlahdille ja Kiehimänjoen suuntaan. Toisaalta järveltä avautuu rau-
hallinen järvenrantapeltojen ja -metsien sekä toisaalta kauempana vaaroilla sijaitsevien metsien mai-
sema. Maiseman ja hiljaisen luonnonrauhan ansiosta alueelle on maatalouden ja vakituisen asutuksen 
lisäksi syntynyt rannoille myös useita vapaa-ajan asuntoalueita. Alue on Elma raportin potentiaalista 
hiljaista aluetta, josta alueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, virkistyskäyttäjät ja luonnoneläimet ovat 
tähän asti saaneet nauttia. 
 
Varsavaaran tuulivoimahankkeen alue on tällä hetkellä pääosin metsätalousvaltaista aluetta, jonka ete-
läisempi osa on maakuntakaavassa M-aluetta. Hankkeen pohjoisosa on maakuntakaavassa pääkäyt-
töluokaltaan M-aluetta ja vasta vuonna 2015 osa-aluemerkinnäksi on pohjoisosalle tullut lisäyksenä 
tuulivoima-alue. Vuoden 2015 maakuntakaavaluonnosta emme asianosaisina tienneet kommentoida, 
maakuntakaavamuutoksista ei tiedoteta suoralla yhteydenotolla naapurikiinteistöjen omistajia. Nyt yllä 
kuvatut asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen maisemat ovat muuttumassa kerralla huomattavasti ja erittäin 
laajalta alueelta, aikaisempaan maankäyttömuotoon verrattuna. Sekä lähimaisemaa, että kaukomaise-
maa hallitsisivat laajalla alueella tuulivoimalat, jos tuo suunniteltu 21 tuulivoimalan kokonaisuus alueelle 
toteutuisi. Maakuntakaavaluonnoksessakin on todettu, että tuulivoimat näkyisivät laajalle alueelle lä-
heisillä vesistöillä Ja merkitys olisi merkittävä erityisesti luonnonmaisemalle. 
Täten sekä lähi- että kaukomaisemaa hallitsisi jatkossa useassa suunnassa useita tuulivoimaloita. 
 
Lähi- ja kaukomaiseman voimakkaan muuttumisen lisäksi tuulivoimala-alueen sijoittuessa lähelle 
asuin- ja vapaa-ajan asuinpaikkoja olemme huolissamme tuulivoimaloiden melu-, varjonliikkumls-, 
välke- ja heijastusvaikutuksista sekä lentoestevalojen näkymisestä. Lisäksi asuin- ja vapaa-ajan kiin-
teistöjen arvo voi laskea, koska alueen houkuttelevuus perinteistä luonnonmaisemaa ja -rauhaa tarjoa-
vana alueena vähenee. 
 
Johtopäätelmänä: 
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(1) Asianosaisina esitämmekin, että tuulivoimalahanketta ei toteuteta. Yhteensä 21 tuulivoimalan koko-
naisuus olisi kohtuuton muutos alueen maisemalle, elinoloille, viihtyvyydelle ja virkistysarvoille. Myös 
pohjoisemmalle alueelle suunniteltu 7 tuulivoimalan kokonaisuus muuttaisi alueen ominaispiirteitä huo-
mattavasti. Vaaroilta korkealle nousevat tuulivoimalat näkyvät erittäin kauas Järvimalsemassa. Oletet-
tavasti myös välkevaikutus ja lentoestevalojen näkyminen järveä pitkin olisi arvioitua pidempivaikut-
teista. Potentiaaliseksi hiljaiseksi alueeksi luokitellun rauhallisen alueen äänimaailma muuttuisi lähialu-
een asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden, virkistyskäyttäjien ja eläinten osalta merkittävästi. 
 
(2) Jos tuulivoimahanke kaikesta huolimatta päätetään toteuttaa, tulee melu-, varjonliikkumis-, välke 
ja heijastusvaikutukset sekä lentoestevalojen häiritsevä näkyminen tutkia ja sijoittaa tuulivoimalat siten, 
että voimaloista ei aiheudu haittaa: lähialueen vakituiselle asutukselle lähialueen rannoilla sijaitseville 
vapaa-ajan asunnoille välke- ja heijastusvaikutusten sekä lentoestevalojen osalta myöskään kauem-
pana tuulivoimaloista sijaitseville ranta-alueiden vapaa-ajan asunnoille. 
 

Mielipide 14  

Mielipide Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta  
   
Tuulivoima ja sen lisääminen ovat hyviä ja kannatettava asioita ja ostan itsekin tuulivoimaa. Tuulivoi-
mapuistojen ja sitä rakentamista ohjaavien ja mahdollistavien kaavojen tulee kuitenkin sijoittua varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti ja myös mahdollisten ennalta arvioimattomien haittavaikutusten varalta 
riittävälle ja reilulle turvaetäisyydelle esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajankiinteistöiltä. Riittävään  
etäisyyteen vaikuttaa luonnollisesti monet tekijät itse voimaloissa ja niiden sijoitteluissa sekä ympäröi-
vät luonnonolosuhteet kuten maaston muodot, kasvillisuus, vesistöjen läheisyys, alueen maiseman 
luonteen muuttuminen, loma-, virkistys- ja asuinkäyttö jne.  
 
On selvästi suomalaisissa tuulivoimapuistohankkeiden toteutuksessa havaittu, että noudattamalla pel-
kästään ohjeellisia suojaetäisyyksien minimiarvoja, valtaosassa tuulivoimalapuistohankkeissa ei 
päästä sopuisaan, kaikkia tyydyttävään ratkaisuun vaan ajaudutaan vuosia kestäviin katkeriinkin riita-
tilanteisiin ja valituskierteisiin eri oikeusasteissa ja lupavaiheissa. Tämä kuormittaa kuntien hallintoa, 
asukkaita, oikeuslaitosta ja ei ole myöskään tuulivoimayhtiöiden toive tai valtakunnallisten strategioiden 
ja tavoitteiden mukaista.   
 
Haluamme myös painottaa yhteysviranomaista, hanketoimijaa ja hankkeen kaavoituksen suunnitteli-
joita ottaman huomioon, että mm. tuulivoimahankkeita ja sen rakentamista ohjaavat valtakunnalliset 
ohjeistukset ja vaikutusarvioinnin soveltamisen ohjeet voivat olla laadittu jopa 10 vuotta sitten, silloisille 
pienille voimalakorkeuksille, tehoille ja saadulle mallinnuksille/tiedolle. Sen jälkeen hankkeiden voima-
lakorkeudet, tehot ja puistokoot ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen vuosi vuodelta huimaa vauhtia, 
eivätkä valtakunnallisetkaan ohjeet pysy täysin perässä kehityksessä. Koon ja yleisen mittakaavan kas-
vaessa vaikutuksetkin voivat olla laajempia, merkittävämpiä, näkyvämpiä ja vaikuttavampia, mitä on  
aiemmin ajateltu silloisissa ohjeissa tai mitoituksissa tai jopa maakuntakaavoissa ja niiden suunnitel-
missa. Nytkin tässä ja Varsavaaran ympäröivissä lähihankkeissa puhutaan 300 metrin korkuisista voi-
maloista ja jopa 350 metrin voimaloista (Ilmatar, Hukkalansalo).   
 
  
Esimerkiksi Suomen ympäristön julkaisu nro 1/2016 Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakenta-
misessa (mitä yleisesti sovelletaan ammattilaisten toimesta) esittää voimalakorkeuksien ja mittakaavan 
havainnollistamisessa alle 150 metrin napakorkeutta, jolloin voimalan kokonaiskorkeus on hieman yli 
200 metriä. Jo nämä ovat isoja. Saarisen Varsavaaran alueella ollaan suunnittelemassa todella 
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massiivisia ympäristöstään poikkeavia rakenteita maa-alueelle, kainuulaiseen hiljaiseen erä- ja vaara-
maamaisemaan. Ne voivat muuttaa rajusti ja pysyvästi maisemaa ja luontoa, varsinkin kun ne pyritään 
sijoittamaan maastoon korkealle paikalle.  
 
Ennen uuden ja huolellisesti valmistellun tuulivoimamaakuntakaavan voimaan tuloa, ei myöskään tulisi 
nykyisessä tilanteessa sallia merkittäviä poikkeamisia nyt voimassa olevasta tuulivoimakaavasta 
(2019) ja sen alueista, varsinkin, kun voimalaitosten tehot ja kokoluokka on kasvaneet kaavan laatimis-
ajoista. Vireillä olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksessa puhutaan 3-8 megawatin 
tehoista, kun käytännössä voimalaitosrakentajat voivat suunnitella jo 10 MW:n tehoisista voimaloista, 
jotka kohoavat yli 300 metriin. On käytäntö, että voimalaitostyypit ja -koot kasvavat hankkeiden ede-
tessä ja YVA –menettelyjen jälkeen ja vedotaan markkinoilla saataviin uusiin malleihin ja kehitykseen. 
Nyt tulisi suunnitella ja toteuttaa tuulivoimahankkeita vain vahvistetulla tuulivoimamaakuntakaavan alu-
eilla vain hieman voimalaitoskokoja päivitettynä.  
 
Saarisenkin alueella tuulivoimahankkeita tupsahtelee kuin sieniä sateella. Jopa samalle alueelle pääl-
lekkäisiäkin (Ilmatar vs. Myrsky ) oli hiljattain suunnitteilla  taustalla. Onko pyrkimyksenä saada puistot 
rakennettua pikaisesti, jotta mm. maakuntatasoinen kaava ei sitä ehdi estämään? Jälkikäteen asiaa ei 
voida kuin harmitella.   
 
Mielestämme meneillään olevan Varsavaaran YVA-hankkeen vaihtoehto VE1 (21 voimalaa) on voi-
massa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta todella poikkeava ja yliampuva vaihtoehto. Myös 
maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n mukaan laadittaessa lain 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimaraken-
tamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava  
siitä, että ...suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäris-
töön. Vaihtoehto VE1 tulisi poistaa tuulivoimapuisto-hankkeen YVA:ssa suunnitteluvaihtoehdoista mm. 
Saarisen alueen asukkaiden lähielinympäristöä ja metsäalueita liian massiivisesti muokkaavana ja hal-
litsevana hankkeena. Varsavaaran tuulivoima-alue tulee pitää voimassa olevan maakuntatuulivoima-
kaavan mukaisena (tv-9) ja YVA:ssa tutkia vaihtoedot VE0 ja VE2 (max. 7 voimalaa). Mikäli Varsavaa-
ran VE 2-vaihtoehto toteutuu, on kuitenkin kyseessä iso ja tehokas energiantuotantoyksikkö.   
 
Omistamme XXXX alueella asuinkiinteistön (nykyisin pääsääntöisesti vapaa-ajan asuntokäytössä 
oleva), lomakiinteistön sekä metsäalueita. Kuvaamme alueita valmistelijoille ja yhteysviranomaiselle 
tarkemmin liitteessä 1.  
 
Nämä liitteen 1 kaikki kiinteistöt ovat jopa kahdessa eri tuulivoimapuistohankkeessa hankkeiden aineis-
tojen perusteella lähivaikutusalueella, naapurikiinteistöinä tai sisältyy jopa hankealueeseen:   

 Nyt arvioitavan Varsavaaran (tv-29, Prokon Wind Energy Finland Oy, 3 500 ha, max. 21 voimalaa) 
tuulivoimapuistolle, sekä  

 Hukkalansalon tuulivoimapuistolle (tv-27, Ilmatar Energy Oy, max. 19 voimalaa, pinta-ala 3000 ha). 
Alue kuvassa 1 numerolla 2.   

 Lisäksi vain noin 4 km etäisyydelle on sijoittumassa kolmas iso tuulipuisto, joka tulee kiinni Varsa-
vaaran puistoon: Hietavaara Puolangan kunnan rajalle (Wpd Finland Oy, 1 800 ha, max. 18 voimalaa).  
Kuvassa 1, sininen alue numero 1.  
  
Ihmettelemme viranhaltijoina itsekin, että miten tämmöinen käytännön tilanne on edes mahdollista. 
Tuntuu kummalliselle ja absurdille, että kantaamme edes joutuu perustelemaan. Hankkeessa vaihto-
ehdolla VE1, yli 3 kertaa Vapauden Patsaan korkuiset (tai 2 kertaa Pasilan linkkitorni mastoineen..) 
liikehtivät ja erilaisia välke- ja meluhaittoja aiheuttavat voimalat sijoittuvat aivan liian lähelle asutusta ja 
Saarisen kylää ja muuttavat maiseman luonteen ja hiljaisen alueen pysyvästi. Valtavaa kokoluokkaa 
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on hankala vielä edes hahmottaa, kun muualla Suomessa toteutuneet korkeimmat 230-250 metrin voi-
malatkin ovat todella isoja rakenteita maisemassa. Varsavaaran tapauksessa pelkkä roottoreiden hal-
kaisijakin vastaa nykyisten käytössä olevien tuulivoimaloiden korkeutta. Tämän kokoluokan voimaloita 
ei voi häivyttää kasvillisuuden taakse lähimaisemassa varsinkin, jos korkeita voimaloita ollaan sijoitta-
massa korkeille vaarojen/mäkien rinteille tai lakialueelle ja jos asuintalot ja loma-asunnot sijoittuvat au-
keille ja avarille pelto—ja järvialueille.   
 
Maakuntakaavan pitäisi ohjata alueellista kaavoitusta, mutta nyt Kainuun kunnat tuntuvat vievän kilpaa 
omia hankkeitaan todella nopealla hankeaikataululla ja alueen asukkaat jäävät lähinnä tyrmistyksen ja 
epäuskon valtaan saaden hankkeiden negatiiviset vaikutukset asuinympäristöönsä.  
 
Nykyisellä maakuntakaavatasolla lähiseudulle on vahvistettu tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi Varsa-
vaaran yksi (tv-9) 750 ha:n kokoinen alue (Kuva 1, katkoviiva). Nyt Varsavaaraa on paisutettu sekä 
Puolangan kunnan puolella, että Paltamon kunnan puolella yhteensä 5 300 ha:n kattavaksi alueeksi. 
On kyllä todella raju laajennusmuutos voimassa olevaan kaavamerkintää ajatellen. Käytännössä aina-
kin Varsavaaran/Hietavaaran tapauksessa on kyseessä yksi iso tuulivoimapuisto, joka vain sattuu si-
joittumaan kahden eri kunnan alueelle ja jossa on kaksi toiminnanharjoittajaa. Eikö niiden YVA-
menettely oikeastaan pitäisi tehdä yhteisenä, kun puistojen vaikutusalueetkin (kuvat 2 ja 3) voivat tulla 
päällekkäin tai rinnakkain? Hukkalansalon hanketta ei ole vielä yleisesti tarkemmin kuvattu (joten ku-
vassa 4 on sen esitetty kaavoituksen hankealue), mutta myös sen lähivaikutusalue tulee olemaan Saa-
risen järven ja asuinrakennustemme ympärillä.  
 
Kuva 2. Varsavaara  
Kuva 3. Puolangan ja Paltamon rajalle suunniteltu Hietavaara  
Kuva 4. Hukkalansalon (tv 27) suunniteltu kaava-alue Saarisen järven länsipuolella  
ihan lähellä..  
 
Eli myös Saarisen järven länsi- ja lounaispuolelle sijoittuva Hukkalansalon (tv-27) osayleiskaavapro-
sessi on myös laitettu vireille, vaikka se on nyt maakuntakaavan vastainen. Lisäksi suunniteltujen voi-
maloiden koot ja korkeudet ovat ennätyksellisiä (max. 350 m) ja niitä haluttaisin sijoittaa maa-alueelle 
asutuksen ja loma-asutuksen läheisyyteen lähelle virkistys-ja ranta-alueita. Alueen koko on myös to-
della laaja 3 000 ha. Näiden alueiden rakentamisen vaikutukset alueen luontoon ovat isot.   
 
Suunnitelmissa olevat eri tuulivoimapuistot piirittävät rakennuksiamme ja ikkunanäkymää lähes jokai-
sesta ilmansuunnasta ja sijoitumme lähinnä niiden keskelle, eikä vain jonkun yksittäisen ja ison ”puis-
ton” viereen. Tämä ei ole kohtuullista tai oikeudenmukaista, ja ei takuuvarmasti Suomen hiilineutraaliu-
den ja tuulivoiman lisäämisen tavoite.    
 
Esitetyssä Varsavaaran hankkeessa suunnitelluilla tuulivoima-alueilla ja laitoskoolla etäisyydet eivät 
ole riittävät ja realistiset etenkin, jos kaavan yhtenä tavoitteena on, että tuulivoimapuistot voidaan to-
teuttaa alueelle ilman erillistä ympäristölupakäsittelyä. Haitta joka voi seurata monesta eri tekijästä tai 
niiden luomasta yhteisvaikutuksesta vaatii ympäristölupamenettelyn. Mikäli alueet voimaloineen sijoi-
tetaan liian lähelle asutusta tai koetaan haitaksi voi alkaa vuosia kestävä väittely ja viivytystaistelu siitä, 
pitääkö ympäristölupaa hakea. Vain osaa haitoista voidaan torjua jälkikäteen ympäristöluvalla, sillä voi-
maloiden sijaintia ei voi muuttaa ja ne ovat maisemassa päivittäin ainakin seuraavat 25 vuotta.  
 
On kiistämätön tosiasia, että mm.  tuulivoimapuistojen naapurikiinteistöjen arvo käytännössä romahtaa. 
Jatkossa mahdollinen uusi asuin- tai vapaa-ajanrakentaminen on mahdotonta suurten voimaloiden lä-
heisyydessä mm. rakennuskieltojenkin perusteella. Kiinteistön omistajan pesämunaksi ajateltu kaunis  
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rantatontti (tai tontit) tai vapaa-ajankiinteistö saattaa hyvin pikaisesti muuttua voimaloiden tullessa naa-
puriin rakennuskieltoalueeksi ja metsätalousmaaksi. Lisäksi jatkuvasti kasvavat voimalat näkyvät yhä 
laajemmalle ja voivat aiheuttaa pysyvää ja merkittävää maisema- ja viihtyvyyshaittaa. Näitä riskejä voi 
minimoida objektiivinen ja hyvin valmisteltu maakunta- ja tuulivoimakaava, jota myös toteutetaan mal-
tillisesti kunnissa.  
 
Yva:ssa olisi jo esitetyn luonnoksen ohella tarkasteltava mm. seuraavia asioita:  
 
- Näissä tuulivoimahankkeissa muodostuu kuntarajatkin ylittävä iso kokonaisuus ja niiden aiheuttamia 
yhteisvaikutuksia tulee myös mallintaa ja tarkastella tässä YVA:ssa. Miten toteutetaan eri hankkeiden 
aiheuttama yhteisvaikutusten arviointi?  
- Pilkotut, nopeasti vireille tulevat tuulivoimahankkeet, hieman eri aikoihin ja eri kunnissakin olevat han-
keprosessit muodostavat epämääräisen ja hankalasti hallittavan kokonaisuuden, myös mielipiteiden ja 
lausuntojen antajille. Käytännössä asukkaiden ja lomalaisten on todella vaikeaa seurata jokaisen han-
keen eri prosesseja ja aikatauluja (pitäisi seurata säännöllisesti mm. eri kuntien verkkosivujen kuulu-
tuksia). Monet asiaan vaikuttavat yksityiskohdat ja ympäristöolojen erikoispiirteet ovat tiedossa vain 
paikallisilla kylän asukkailla ja ne tulee kuulluksi ja huomioiduiksi vain, jos hankkeista tiedottaminen ja 
asiaan reagointiin annetaan riittävästi aikaa.   
- Mielipiteitä tulee pystyä antamaan esimerkiksi lähialueiden kiinteistökohtaisen paperisen asukasky-
selyn kautta. Kaikilla ei ole tietokonetta ja kaikki asianosaiset eivät niitä välttämättä osaa käyttää. Ko-
ronan aikana riskiryhmiin kuuluvat välttelevät edelleen henkilökohtaisia tapaamisia, myös viranomais-
tenkin kanssa. Kynnys soittaa asiantuntijalle maallikkona voi olla korkea.  
- Alueen tietoliikenneyhteydet alueella eivät ole hyvät ja televisiolähetykset pätkivät, puhelut eivät kaik-
kialla kuulu ja internetyhteys on laitteista riippumatta hidas ja katkeileva. Voimalat eivät saa heikentää 
tilannetta entisestään tai estää yhteyksien parantamistoimia tai uusien tietoliikenneyhteyksien rakenta-
mista. Miten tämä voidaan varmistaa?  
- Erityisesti voimalaitosten naapurikiinteistöjen arvo romahtaa. Kukaan ei halua rakentaa, tai maksaa 
asiallista hintaa vapaa-ajan asunnosta tai pysyvästä asuintalosta voimalaitoksen vierestä. Millä tavalla 
ja missä hankkeen vaiheessa otetaan huomioon hankkeiden yksittäisille kiinteistönomistajille (esim. 
naapurikiinteistöt) aiheutuvaa taloudellinen vahinko? Osa alueen metsätalousalueista soveltuu maini-
osti myös asumiseen tai vapaa-ajanasumiseen. Rajoitetaanko hankkeessa maanomistajien kiinteistö-
jen rakentamista ja käyttöä. Missä vaiheessa tähän voi maanomistajana vaikuttaa?  
- Osa haittavaikutuksista on pitkäaikaisia ja läsnä alueella jatkuvasti, näkyvästi ja kuuluvasti. Minimietäi-
syyksiä ei voi suoraan soveltaa tilanteessa, jossa alueeseen jossa vaarana on kohdistua useamman 
hankkeen yhteisvaikutus.  
- Vaikutuksissa ja kaavaluonnoksessa tulee ottaa alueella huomioon erityisesti voimaloiden valtava 
kasvava koko, vaaramaiseman korkeuserot, ja se että alueen vesistö voi muuttaa ja heijastaa ennalta 
arvaamattomalla tavalla mm. ääntä ja välkettä. Pohjoiset sääolosuhteet (runsas sadanta ja pakkanen)  
aiheuttavat hyvin todennäköisesti rakennusteknisiä haasteita voimaloiden lapojen sulana pitämisen 
kannalta (yllättävä meluhaitta kun ne ovat jäässä), vaikka erilaisia sulatusjärjestelmiä yritetäänkin ke-
hittää. Lähialueen asutus ja loma-rakennukset voivat olla vanhaa rakennuskantaa, jolloin niiden ää-
nieristys ei ole nykystandardin mukaisia. Melu- ja välkemallinnusten tulee tehdä perusteellisesti ja tar-
kastelun tulisi ulottua laajemmalle kuin nyt kappaleessa 5 esitetty: ”yleisesti vaikutusalue alle kahden 
km säteellä”.  
- Tuulivoiman melun luonne ja kesto ovat eri tyyppistä kuin esimerkiksi tieltä kuuluva satunnainen, tila-
päinen ja hyvin lyhytkestoinen ääni ohi ajavasta autosta. Melutasoja ei voi suoraan verrata tosiinsa.  
- Esitetty ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Vaikutukset keskittyvät laajemmalle kuin YVA:ssa esitetty 3 
km.  
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- Tuulivoiman rakentamisen aikaiset, sähkölinjojen ja tiealueiden rakentamisen vaikutus sekä purkami-
sen vaikutukset/toteutus on hyvä avata konkreettisemmalla tasolla, ne ovat kuitenkin merkittäviä ja 
muokkaavat alueen maisemaa ja vaikuttavat eläimistöön. Missä mahdollisesti uudet voimajohtolinjat  
ajatellaan kulkevan? Kerrotaanko tässä, minkälainen on alueiden mahdollinen lunastusmenettely?  
- Lehtoharjun 1 –luokan pohjavesialuetta ja Saarisen kylän talousvedenottoa (Saarisen vesiosuus-
kunta) ei saa vaarantaa.   
- Mäkisessä, suurelta osin koskemattomassa ja luonnonrauhaisessa kainuulaisessa vaaramaisemassa 
mm. maisemavaikutus – ja viihtyvyysvaikutus voi olla todella suuri, vaikka kyseessä olisi pienempi 
määrä voimaloita. Asiasta todetaan nyt nähtävässä maakuntakaavan luonnosesityksessä: Myös tuuli-
voimaloiden kasvaessa maisemavaikutukset voivat olla erilaiset mitä ennen on voitu arvioida. Olen-
naista myös tässä hankkeessa on kuulla ja ymmärtää kyseisen alueen lähiasukkaiden ja väestön toi-
veet siitä, mikä on sopiva etäisyys, määrä ja koko. He ovat asiantuntijoita paikallisella tasolla monen 
kymmenen vuoden ajalta ja juuri siellä, missä hanketta ollaan toteuttamassa.  
- Vaikutuksia ympäristöön ei voida myös oikein arvioida, jos alueella ei ole tehty kattavampia ja tarkem-
pia selvityksiä. Näitä on hyvä toteuttaa, kun olemassa olevaa tietoa on vähän. Myös alueen asukkailla 
ja metsästäjillä on alueesta ja sen eläimistöstä ja linnustosta vuosikymmenien ajalta tietoa. Luonto-, 
kasvillisuus-, lintu- ja eläinkartoitukset vaativat useamman vuoden maastossa tehdyn oikea-aikaisen 
havainnoinnin (esim. arvioitu havaintoajanjakso ei osu oikeaan ajankohtaan tai havainnoitsija on oi-
keana aikana, mutta väärässä paikassa )  
- Hankealueen lähiympäristö ei ole vain metsätalousmaata  
- Alue ja lähiympäristö ovat osin metsätalouskäytössä. Metsänomistajat kaatavat suositusten mukai-
sesti metsäalueita säännöllisin väliajoin, myös puuttomaksi. Nämä vaikuttavat tehtäviin maisemasovit-
teisiin, melu- ja välkemallinnuksiin.  
- Metsäalueita on myös tuhoutunut kyseisellä tuulisella Paltamon alueella useana vuonna myrskyjen ja 
trombien/syöksyvirtausten seurauksena. Olemassa olevat metsät pirstoutuvat mm voimakkaan raken-
tamisen seurauksena sekä voimaloiden/linjojen/tiestön aukeina pidettävinä alueina.  Puut kaatuvat  
helpommin tuulisessa ja vaaraisessa maastossa, jos sinne tehdään isompia aukkoja. Niiden seuranta 
ja pois korjaaminen vuosittain voi olla hankalaa ja aiheuttaa mm. kiinteistön omistajille kustannuksia.   
- On hyvä huomioida, että alueella on myös paljon kuivaa, jäkäläpeitteistä kangasmetsää. Metsä ja 
jäkäläkasvusto uusiutuu ja kasvaa todella hitaasti, jos niihin kajotaan. Uusi taimikko on puolestaan hi-
daskasvuisena alttiimpi hirvivahingoille.   
- Tuulivoiman rakentamisen suunnittelusta on myös olemassa 4/2012 uudempi  
ohje vuodelta 2016.  
 

 
 
 


