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TIIVISTELMÄ 

Winda Energy Oy suunnittelee Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueelle Laulurämeen tuulivoi-

mapuistoa. Hankkeesta vastaava on suomalainen tuulivoimahankkeiden kehittämiseen keskittynyt 

yritys. Winda Energy Oy:llä on yli kymmenen vuoden kokemus tuulivoimahankkeiden kehittämi-

sestä ja sen liiketoimintamalliin kuuluvat tuulivoimapuistojen kehittämisen koko kaari sisältäen 

suunnittelun, rakennuttamisen, rahoittamisen ja operoimisen. 

 

Laulurämeen hankealueen laajuus on noin 16,3 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alu-

eelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus 

enintään 320 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Kiuruveden kaupungin 

alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Pyhäjärven kaupungin alueen kaavaprosessi etenee YVA-me-

nettelystä ja Kiuruveden kaavaprosessista eriävällä aikataululla, joka tarkentuu vuoden 2022 ai-

kana. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: 

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. 

Vaihtoehto VE1: Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoi-

malaa. 

Vaihtoehto VE2: Pyhäjärven kaupungin alueelle rakennetaan enintään 11 tuulivoimalaa. 

Vaihtoehto VE3: Kiuruveden kaupungin alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.  

 

Tuulivoimapuiston on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Elenian (alueen pohjoispuolella) tai Savon 

Voiman (alueen itäpuolella) sähkönsiirtoverkkoon. Molemmat vaihtoehdot merkitsisivät uuden, noin 

16–22 kilometrin mittaisen 110 kV johdon rakentamista. Liittyminen Elenian sähkönsiirtoverkkoon 

vaatisi myös uuden sähköaseman rakentamista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suun-

nittelun edetessä. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 

lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisessa menettelyssä. Tässä arviointiohjelmassa esitetään YVA-lain 

mukainen työohjelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi, esitys tarvittavista selvityksistä ja me-

netelmistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(YVA) vastaa Winda Energy Oy. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy hankkeesta vas-

taavan toimeksiannosta. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen, Pohjois-

Savon ELY-keskuksen, lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka 

valmistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen 

YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville. 

 

YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköisesti merkit-

tävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hankkeen todennä-

köisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen 

kannalta merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia, joiksi tässä hankkeessa on arviointiohjelmavai-

heessa katsottu ovat maisemaan, luontoon, maankäyttöön sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdis-

tuvat vaikutukset.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun pää-

telmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Toiminnan kehittäminen alueelle jatkuu 

YVA-menettelyn päättymisen jälkeen tarvittavilla lupa- ja kaavaprosesseilla. Arviointiselostus sekä 
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yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja 

mielipiteistä liitetään hankkeen lupahakemusasiakirjoihin. 
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1. JOHDANTO 

Winda Energy Oy suunnittelee Laulurämeen alueelle 21 tuulivoiman tuulivoimahanketta. Hankealue 

sijaitsee Pohjois-Savon Kiuruveden ja Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärven kaupunkien alueella. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Laulurämeen hankkeen vaikutukset YVA-

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

della. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaiku-

tuksia, jotka kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin (Kuva 1-1) sekä niiden keskinäisiin vuorovai-

kutussuhteisiin. 

 

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

 

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

YVA-lain liitteen 1 kohtaan: 

7) Energian tuotanto 

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

kokonaisteho vähintään 45 megawattia; 

 

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

päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edelly-

tys sille, että hankkeelle voidaan tarvittaessa myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan 

hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arvioin-

timenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysvi-

ranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostukseen (YVA-selostus). 

 

 

Arvioitavat vaikutukset

Väestö, ihmisten 
terveys, elinolot ja 

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma, 
ilmasto, kasvillisuus, 

eliöt ja luonnon 
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne, 
aineellinen omaisuus, 

maisema, 
kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen
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2. HANKKEESTA VASTAAVA 
 

Winda Energy Oy (myöhemmin Winda) on suomalainen tuulivoimahankkeiden kehittämiseen kes-

kittynyt yritys. Windalla on yli kymmenen vuoden kokemus tuulivoimahankkeiden kehittämisestä 

ja sen liiketoimintamalliin kuuluvat tuulivoimapuistojen kehittämisen koko kaari suunnittelusta, ra-

kennuttamiseen, rahoittamiseen ja operoimiseen. Kehitettäviin hankkeisiin kuuluvat eri kokoluok-

kien hankkeet muutamasta tuulivoimalasta aina useiden kymmenien voimaloiden hankkeisiin. Han-

kekehityksessään Winda korostaa ammattitaitoista suunnittelutyötä ja hankealueiden paikallisten 

erityispiirteiden huomioon ottamista paikallisten yhteistyökumppaneiden avulla. 
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3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 

3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 

Winda Energy Oy suunnittelee Laulurämeen alueelle enimmillään 21 tuulivoimalan suuruista tuuli-

voimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuuli-

voimapuiston kokonaisteho on enintään 100–210 MW. Hankealue sijaitsee Kiuruveden ja Pyhäjär-

ven kaupunkien alueella. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä lounaaseen Kiuruveden keskustasta 

sekä 12 kilometriä kaakkoon Pyhäjärven keskustasta. Hankealueen pinta-ala on noin 1 630 ha, joka 

sijoittuu Kiuruveden ja Pyhäjärven kuntarajalle niin, että Kiuruveden puoleisen hankealueen pinta-

ala on noin 730 ha ja Pyhäjärven puoleisen alueen pinta-ala on noin 900 ha. Alustavien selvitysten 

perusteella alue soveltuu tuulivoimatuotantoalueeksi. 

 

Tuulivoimapuiston on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Elenian (alueen pohjoispuolella) tai Savon 

Voiman (alueen itäpuolella) sähkönsiirtoverkkoon. Molemmat vaihtoehdot merkitsisivät uuden, noin 

16–22 kilometrin mittaisen 110 kV johdon rakentamista. Liittyminen Elenian sähkönsiirtoverkkoon 

vaatisi myös uuden sähköaseman rakentamista.  

 

Hankealueen sijoittuminen Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien alueella on esitetty alla (Kuva 

3-1). 
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Kuva 3-1. Laulurämeen tuulivoimahankkeen sijainti. 

3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Laulurämeen tuulivoimahankkeen to-

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

Hankkeen eri vaihtoehdot on esitetty alla olevassa kartassa (Kuva 3-2). VE1:een sisältyy VE2 ja 

VE3 voimalat. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta 

(vaihtoehto VE0). Vaihtoehdoissa esitetyt voimalapaikat ovat alustavia ja tarkentuvat suunnittelun 

edetessä. 
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Kuva 3-2. YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot alustavine voimalapaikkoineen. Hankkeen vaihtoehto VE1 si-

sältää molempien vaihtoehtojen VE2 ja VE3 tuulivoimalat. 

 Vaihtoehto 0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Ympäristövaiku-

tusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten 

toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukel-

poista. 

 Vaihtoehto 1 (VE1) 

Vaihtoehdossa VE1 Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien alueelle rakennetaan enintään 21 tuuli-

voimalaa. 
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 Vaihtoehto 2 (VE2) 

Vaihtoehdossa VE2 Pyhäjärven kaupungin alueelle rakennetaan enintään 11 tuulivoimalaa. 

 Vaihtoehto 3 (VE3) 

Vaihtoehdossa VE3 Kiuruveden kaupungin alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa.  

3.3 Sähkönsiirron vaihtoehdot 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeeseen liittyvien toimintojen, kuten sähkön-

siirtoyhteyden, ympäristövaikutuksia myös siinä tapauksessa, että vaihtoehdot ulottuvat varsinai-

sen hankealueen ulkopuolelle.  

 

Tuulipuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulipuistoon rakennetaan yksi tai useampia 

sähköasemaa, joihin sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan 

pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. 

 

Sähkönsiirron eri vaihtoehdot on esitetty kuvassa (Kuva 3-3). 
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Kuva 3-3. Sähkönsiirron vaihtoehdot SVE1a ja SVE1b sekä SVE2a ja SVE2b. 

 Sähkönsiirron vaihtoehto 1 (SVE1) 

Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 21–22 km pituinen 

110 kV voimajohto Savon Voiman sähköaseman kautta Savon Voiman 110 kV voimajohtoon Puo-

lakan sähköaseman kautta (Kuva 3-3). Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaih-

toehtoa (1a ja 1b). Puolakan sähköasema sijaitsee noin 0,5 kilometrin päässä Kiuruveden keskus-

taajaman pohjoispuolella. 

 Sähkönsiirron vaihtoehto 2 (SVE2) 

Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 16 km pituinen 110 

kV voimajohto Murtomäelle, josta yhteys Elenian 110 kV voimajohtoon (Kuva 3-3). Voimajohdon 

rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa (2a ja 2b) ja voimajohtoon liittyminen vaatii 

uuden sähköaseman rakentamisen. Murtomäelle rakennettava sähköasema sijaitsisi noin 16 kilo-

metrin päässä Pyhäjärven keskustaajaman koillispuolella ja noin 21 kilometrin päässä Kiuruveden 

keskustaajaman luoteispuolella. 
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3.4 Hankkeen liittyminen kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja tavoitteisiin 

 Ilmasto ja ilmastonmuutoksen ehkäisy 

Energia 2020 – Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi 

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

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

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

politiikan painopistealuetta, joiden toteuttamiseksi Euroopan komissio ehdottaa konkreettisia toi-

mia. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, EU Green Deal 2019 

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

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

seen ja innovaatioihin investoiminen ja Euroopan luonnonympäristön säilyttäminen. 

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapaketti 2021 

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 laajan lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on 

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

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

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

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

Suomen ilmasto- ja energiastrategia 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja yleisemmällä tasolla vuoteen 

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

teiden saavuttamisen varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pitkän aikavälin energia- 

ja ilmastotavoitteita. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISU 2017 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen il-

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

tökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Uuden 

keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu on käynnissä. 

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 

Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja etenee kohti 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena 

lisätä uusiutuvan energian käytön osuus 50 %:iin loppukulutuksesta 2020-luvulla. 

Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016–2025 

Kiertotalouden tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen ja määrittelee konkreettiset as-

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

totalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot.  
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Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia 

Ilmastostrategia on jatkoa vuonna 2007 valmistuneelle energiastrategialle. Strategiassa on tuotu 

maakunnan tasolle Euroopan unionin yleiset ja Suomea koskevat ilmastotavoitteet ja strategiassa 

linjataan maakunnan tasolla ilmastonmuutoksen hillitsemisen mahdollisuuksia ja siihen sopeutumi-

seen tarvittavia toimia. Euroopan unionin ja kansallisen tason tavoitteiden mukaisesti Pohjois-Poh-

janmaa pyrkii leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 

mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennystavoitteiden rinnalla yhtä keskeisiä 

tavoitteita ovat uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen energiantuotannossa sekä ener-

giatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen kansallisten tavoitteiden mu-

kaisesti. Ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi muun muassa tuulivoimatuotannon kasvatta-

minen 1 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä ja 3 TWh:iin vuoteen 2050 mennessä.  

Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2020 

Pohjois-Pohjanmaan liitto käynnisti syksyllä 2011 maakunnallisen energiastrategian päivittämis-

hankkeen. Päivittämisen tavoitteena on ollut tunnistaa muutokset, jotka vaikuttavat maakunnalli-

sesti asetettuihin energiatavoitteisiin ja toimenpiteisiin energia-alan kehittämiseksi. Päivitystyön 

tarkastelu ulottui ensin vuoteen 2020, josta on laadittu suuntaviivat pidemmälle aikavälille aina 

vuoteen 2050 saakka.  

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti tammikuussa 2019, että vuodelta 2010 ja 2012 olevat 

ilmasto- ja energiastrategia päivitetään yhteiseksi ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä määrittäväksi 

ilmastotiekartaksi. Pohjois-Pohjanmaan tavoitteena on, että energiantuotanto ja käyttö on kestä-

vää, tehokasta ja vähäpäästöistä. Ilmastotiekartta on hyväksytty maakuntahallituksessa helmi-

kuussa 2021. 

Pohjois-Savon ilmastotiekartta – Hiilineutraali Pohjois-Savo 2035 

Ilmastotiekartan päätavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 

sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja sitoa tai kom-

pensoida kestävästi jäljelle jäävät päästöt. Ilmastotiekartan painopisteet ovat seuraavat: 

• Vahva ilmastokulttuuri 

• Kiertotaloudella kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä 

• Kasvavat hiilinielut ja varastot 

• Puhdasta energiaa reilusti 

• Yhteistyöllä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta 

KESTO-hanke 2020–2021 

Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullisen toimintasuunnitelman eli 

KESTO-hankkeen päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toi-

mintasuunnitelmat Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduille sekä Siilinjärvelle. Hanke on saanut jatko-

aikaa helmikuun 2022 loppuun saakka.  

 Luonnonsuojelu 

Natura 2000-verkosto 

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

tyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan 
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luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin 

mukaiset suojelutavoitteet. 

METSO-ohjelma 

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014–2025 liittää toisiinsa metsien suojelun 

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

not. 

Helmi-elinympäristöohjelma 2021 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristö-

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

tokseen liittyvää hillintää sekä sopeutumista. Ohjelma jatkuu vuoteen 2030. 

Luonnon virkistyskäytön strategia 

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia laaditaan ensimmäistä kertaa Suomessa ja se ulottuu 

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

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

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

tavoitetila voidaan saavuttaa.  

Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2021–2025 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2021–2025 on koko metsäalan ja maakunnan yh-

teistyöllä laatima kehittämisohjelma. Ohjelma antaa suuntaviivat alueen metsien hoidolle ja suoje-

lulle, puunkäytölle ja jatkojalostukselle sekä metsien muulle käytölle. Ohjelma ulottuu yli toimiala- 

ja hallinnonalarajojen. 

Pohjois-Savon metsäohjelma 2021–2025 

Pohjois-Savon metsäohjelman 2021–2025 tavoitteena on edistää metsien monipuolista ja kestävää 

käyttöä maakunnassa. Metsäohjelma luo toimintaedellytyksiä maakunnan metsien hoidolle, käy-

tölle ja puun jatkojalostukselle Pohjois-Savossa. Ohjelmassa on vahvasti esillä metsien luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien monikäyttö. 

 Alueidenkäyttö 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteissa 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 

tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tulivat voimaan 

1.4.2018. 

 

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

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

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

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

omaisten toiminnassa. 

 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
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• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

TUULI-hanke, Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jossa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan 

alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten 

ratkaisuun. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän 

sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulman 

huomioon ottaen. Hanketta toteutetaan 1.6.2020-3.8.2022. 

 

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista: 

• Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muo-

dostaminen (visiotyö, valmistuu elokuussa 2022) 

• Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli, valmistuu maaliskuussa 2022) 

• Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys 

• Linnuston päämuuttoreitin pääselvitys 

• Susireviiriselvitys 

• Sähkönsiirtoselvitys 

Maakuntakaavan uudistaminen 

Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kaksi tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maa-

kuntakaavaa: 

• Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (2013) 

• Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (2018) 

 

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta 

(10 tai enemmän voimalaa). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi tuulivoimatuotannon suunnittelu 

käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on käynnistynyt lokakuussa 2021. Energia- ja 

ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiantuotantoa ja -siirtoa, lii-

kennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maakäytön suunnitteluun 

sekä ilmastovaikutusten arviointia.  

 

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset 

tulevat olemaan tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaa-

vassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet ja päivi-

tetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut alueet.  
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Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen ajoitettu vuosille 2021–

2023. Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuotta-

misen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kan-

nalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon 

että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Ilmastomaakuntakaava käsittelee 

koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnittelun pääteemoja ovat mm. aluerakenne ja saavu-

tettavuus, energiantuotanto, varastointi ja siirto sekä energiamurroksen vaikutukset maankäytön 

suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arviointi. Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta 

käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.10.-3.12.2021.  

Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaalin selvitys maakuntakaavaa varten 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen valmisteluvaiheessa tunnistettiin tarve maakun-

nan tuulivoimapotentiaalin uudelleentarkastelulle. Selvityksen tavoitteena selvittää tuulivoimatuo-

tannolle soveltuvat alueet Pohjois-Savon maakunnan alueella ja rajata pois ne alueet, joihin ole-

massa olevan tiedon perusteella muodostuu esteitä seudullisesti tai maakunnallisesti merkittäville 

tuulivoimatuotannon alueille tai joille se ei ole muutoin tarkoituksenmukaista. Maakunnan voimassa 

olevat tuulivoima-alueet perustuvat Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaan, jonka ympäristö-

ministeriö on vahvistanut vuonna 2014. Kaavaa on tämän jälkeen täydennetty ja muokattu. Maa-

kuntakaavan 2. vaihetta varten laadittiin kaksi eri vaihtoehtoa erilaisine tavoitteineen mm. tuuli-

voiman lisäämiselle. Vaihtoehdossa VE1 tuulivoiman osuus maakunnan primäärienergian tarpeesta 

on noin 15–20 %.  

3.5 Hankkeen tekninen kuvaus 

Tuulivoimahankkeen tekninen kuvaus perustuu Winda Energy Oy:n alustaviin suunnitelmiin. Tuuli-

voimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun ede-

tessä.  

 Tuulivoimalat 

Tuulivoimahanke käsittäisi alustavan suunnitelman mukaan 10–21 yksikköteholtaan noin 6–10 MW 

tuulivoimalaa. Kukin tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista 

lapoineen ja konehuoneesta. Hankkeessa tarkasteltavat lieriötornirakenteiset tuulivoimalat voidaan 

toteuttaa mm. kokonaan teräsrakenteisina, betonirakenteisina ja betonin ja teräksen yhdistelminä. 

Myös harustettu teräsbetoni saattaa olla mahdollinen ratkaisu, joskaan sellaisia ei ole vielä saata-

vana. Tuulivoimala-alue, johon sisältyy tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia varten tar-

vittava kenttäalue, edellyttää nykyisellä tekniikalla noin 0,5–1 hehtaarin laajuisen alueen. Perusta-

mistekniikka riippuu valitusta torniratkaisusta. 
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Kuva 3-4. Tuulivoimalan periaatekuva. 

 Tuulivoimalan perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu torniratkaisusta sekä kunkin voimalan paikan 

pohjaolosuhteista. Myöhemmin tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoima-

lalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. Tuuli-

voimalaitosten perustamistekniikat ovat muun muassa maavarainen teräsbetoniperustus, teräsbe-

toniperustus massanvaihdoilla, teräsbetoniperustus paalujen varassa ja kallioankkuroitu teräsbeto-

niperustus (Kuva 3-5). 

 
Kuva 3-5. Tuulivoimaloiden perustamistekniikoita. 

 Rakennus- ja huoltotiet sekä kenttäalueet 

Tuulivoimaloiden rakentamis-, ylläpito- ja huoltotehtäviä varten tarvitaan uusia teitä ja paranne-

taan vanhoja. Tiestön suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon alueen ole-

massa olevia teitä, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia 

ja niiden ajoradan leveys on keskimäärin noin kuusi metriä. Tarpeen mukaan metsäisessä maas-

tossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin leveydeltä reunaluiskien ja työkoneiden 

 
Lapa 

 

lavat 
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tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielinjauksen leveys saattaa olla jopa suurempi 

erikoispitkän kuljetuksen (roottorin lavat, tornilohkot) vaatiman tilan johdosta. Puuston ja muun 

kasvillisuuden poiston jälkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kallioisilla alueilla pohjaa 

tasataan louhimalla ja louhetäytöillä riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Pehmeiköillä maa-aines 

korvataan kantavalla materiaalilla. Irrotettu maa-aines käytetään mahdollisuuksien mukaan raken-

tamiseen ja maisemointiin toisaalla tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen toteuttamisessa pyritään 

maanrakennustöiden osalta massatasapainoon, jolloin alueelle ei tarvitse tuoda maa-aineksia, eikä 

ylimääräisille maa-aineksille tarvita erillistä sijoituspaikkaa hankealueen ulkopuolelta. Tie- ja kent-

tärakenteiden maa-ainekset sekä betonin kiviaines pyritään hankkimaan suunnittelualueelta.  

 

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisäksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin puolen heh-

taarin laajuinen kokoamis- ja työskentelyalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Ra-

kentamistoimien jälkeen kenttäalue maisemoidaan lukuun ottamatta toiminnan aikaisiin huoltotoi-

menpiteisiin varattavaa aluetta. 

 

 
Kuva 3-6. Periaatekuva huoltotien rakenteesta. 

 Kuljetukset ja liikenne 

Tuulivoimapuistoalueelle kohdistuva liikenne alustavasti kulkee pohjoisesta Kiuruvedentien (valtatie 

27) kautta (Kuva 3-7). Liikennöinti kulkisi alustavasti hankealueen Kiuruveden puolelta joko länsi-

puolelta Niinimäentielle (18477) tai itäpuolelta Hilparannantielle (16049), josta liikennöinti kulkisi 

edelleen Kalliokyläntien (7693) kautta Penkkikankaantielle hankealueelle. Vaihtoehtoisesti liiken-

nöinti voidaan järjestää Pyhäjärven puolelta hankealueen pohjoispuolelta Komutien (18480) kautta 

Hirvimäentielle, josta yhteys hankealueelle. 
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Kuva 3-7. Kuva alustavasta liikennöinnistä hankealueelle. 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuu kuljetuksia ja työmatkaliikennettä. Teiden ja nostoaluei-

den rakentamisen aikana tapahtuu kiviainesten kuljetuksia, joiden määrä riippuu rakentamisoloista, 

kiviaineshankinnan optimoinnista ja ainesten hankintapaikoista. Perustusten rakentamisvaiheessa 

suurimmat liikennemäärät aiheutuvat betonin kuljetuksesta. Perustamistavasta ja voimalan raken-

teesta riippuen kukin voimala edellyttää enintään noin 80–100 betoniauton käynnin rakentamispai-

kalla. Kunkin tuulivoimalan osien kuljetus edellyttää noin 10–12 erikoiskuljetusta (erikoispitkä tai 

raskas). Lisäksi erikoisnostureiden kuljetus voi tapahtua erikoiskuljetuksina. Voimaloiden kom-

ponentit kuljetetaan rakennuspaikalle useita kymmeniä metrejä pitkinä lavettikuljetuksina. Torni 

kuljetetaan tyypillisesti neljässä tai viidessä osassa ja naselli yhtenä tai kahtena kappaleena. Root-

torin napa ja lavat tuodaan erillisinä kappaleina ja yhdistetään rakentamispaikalla nostureiden 

avulla. Työmatkaliikenne tapahtuu pääasiassa henkilö- ja pakettiautoilla. Tuulivoimaloiden toi-

miessa alueella käydään satunnaisesti huolto- ja tarkistustöiden yhteydessä. 

 Sähkönsiirto ja verkkoliityntä  

Tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron toteuttamiseksi tuulivoimapuistoon rakennetaan sähkö-

asema, johon sähkö johdetaan tuulivoimalaitoksilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pää-

sääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. 

 

Hanke on alustavasti suunniteltu liitettävän Elenian tai Savon Voiman sähkönsiirtoverkkoon hanke-

alueen pohjois- tai itäpuolelle. Molemmat vaihtoehdot vaatisivat uuden, noin 20 km mittaisen 110 

kV voimajohdon rakentamista. 
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 Rakentaminen ja käyttöikä 

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

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

1–2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvellaan olevan noin 30 vuotta. Perustukset mi-

toitetaan yleensä noin 35 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vähintään 35 vuotta. Tuu-

livoimapuiston elinkaaren (n. 30 vuotta) lopussa tuulivoimalat puretaan ja alue ennallistetaan tar-

koituksenmukaisella tavalla. Toisena mahdollisena vaihtoehtona on jatkaa tuulivoimatuotantoa uu-

situilla tuulivoimaloilla.  

 Toiminnan päättämisen vaikutukset 

Tuulipuiston toiminnan päättyessä vaikutuksia syntyy rakenteiden käytöstä poiston yhteydessä. 

Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen ja hyötykäyttöön. 

 

Tuulivoimalat yleensä puretaan, kun ne ovat elinkaarensa lopussa. Tuulivoimalan osista voidaan 

kierrättää jopa yli 80 % ja voimalan osien kierrätys kannattaa, sillä voimalat sisältävät arvokkaita 

metalleja ja muita materiaaleja. Toistaiseksi tuulivoimaloiden osista vaikeimmin kierrätettävin osa 

on voimalan lavat, jotka valmistetaan nykyään yleensä muovikomposiitista. Lapojen kierrättämi-

seen kehitetään myös muita uusia tekniikoita, kuten lapojen murskaus ja uudelleenkäyttö sementin 

raaka-aineena. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021) Kuitenkin viime vuosina tuulivoima-

loiden osien, kuten lapojen, kierrätykseen on panostettu yleisesti sekä turbiinivalmistajien puolesta. 

Kierrätyksen osalta tavoitteena on saavuttaa voimaloiden 100 % kierrätettävyys.  

 

Purettujen voimaloiden tilalle voidaan rakentaa uusia voimaloita tai alue voidaan poistaa tuulivoi-

makäytöstä, jonka jälkeen alue maisemoidaan. Uusien voimaloiden rakentaminen vaatii aina van-

hojen perustusten uusimisen turvallisuussyistä ja uudet voimalat voivat vaatia uutta YVA-käsittelyä, 

kaavamuutosta tai lupia, mikäli ne poikkeavat merkittävästi vaikutuksiltaan nyt suunnitteilla ole-

vasta hankkeesta ja sen teknisistä tiedoista. Kuitenkin tuotannon päättyessä käytössä olleet perus-

tukset voidaan jättää maahan ja maisemoida. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021) 

 Tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun julkaiseman tutkimusraportin (LUT Scientific and Expertise 

Publications 2017) mukaan maalla sijaitsevan tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus on tutki-

tuista sähköntuotantovaihtoehdoista edullisin. Tutkimuksessa vertailtiin eri sähköntuotantovaihto-

ehtojen taloudellista kannattavuutta Suomessa maaliskuun 2017 hintatasolla. Tutkimuksessa huo-

mioitavat voimalaitostyypit olivat ydinvoimalaitos, maakaasukombilauhdevoimalaitos, kivihiililauh-

devoimalaitos, turvalauhdevoimalaitos, puulauhdevoimalaitos, tuulivoima ja aurinkovoima.  

3.6 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

 Maaperä 

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

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

ovat luonteeltaan pysyviä, mutta suhteessa pienialaisia. Tuulivoimaloiden vaikutuksia maaperään 

arvioidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja vaikutusten arviointia kuvataan myö-

hemmin kappaleessa 6.1. 

 

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

tumisriskiä. 
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Tuulivoimalat kytketään sähköasemaan maakaapeleiden avulla ja kaapeleiden rakentamisessa py-

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

dollisimman vähäisiksi. Teiden ja tuulivoimala-alueen rakentamisen jälkeen toiminta ei aiheuta vai-

kutuksia maa- ja kallioperään.  

 Pohjavesi 

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

rälliset vaikutukset luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolellakin ovat hyvin vähäisiä tai olemat-

tomia.  

 Pintavedet 

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

arvioida aiheutuvan vaikutuksia vesistöön, paitsi äärimmäisessä poikkeustilanteessa voimalan rik-

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

ristöön ja sitä kautta pintavesiin. 

 

Mikäli tuulivoimaloiden sijoituspaikalla esiintyy happamia sulfaattimaita, asia huomioidaan siten, 

että happamien valuntojen synty ehkäistään esimerkiksi imeytysmateriaalien avulla. Näin rakenta-

misen myötä ei kohdistu vesistöihin happamoittavaa vaikutusta siinäkään tapauksessa, että voi-

mala sijaitsee happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella.  

 Ilmanlaatu 

Tuulivoimaloiden rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan eikä tuulivoimaloiden toi-

minta aiheuta niitä lainkaan. Jos tuulivoimalla korvataan esimerkiksi perinteisiä fossiilisiin polttoai-

neisiin perustuvia energiantuotantomenetelmiä, voidaan tuulivoiman katsoa vähentävän energian-

tuotannosta aiheutuvia päästöjä, millä on positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen ja ilmanlaa-

tuun. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja on tällöin osa muutosta kohti 

päästötöntä energiantuotantoa. 

 

Muodostuvia päästöjä arvioidaan tuulivoimalan koko elinkaaren ajalta, kuten päästöt, jotka aiheu-

tuvat mm. tuulivoimalan kuljettamisesta, alueella tapahtuvasta rakentamisesta, toiminnasta ja 

huolloista sekä tuulivoimalan käytöstä poistamisesta. Samat arviot toteutetaan myös sähkönsiirron 

päästöjen osalta. 

 Melu ja tärinä 

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

voliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja paikallista 

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

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

ajan suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen, joten meluvaikutukset voidaan katsoa lyhytkestoi-

siksi. 

 

Tuulivoimalan toimintavaiheen aikana syntyy meluvaikutuksia tuulivoimaloiden käyntiäänestä, joka 

koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman kapeakaistai-

semmista sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien (kuten vaihteisto ja generaattori) meluista. 

Jälkimmäistä on pystytty tehokkaasti vaimentamaan, kun taas lapojen aerodynaamiseen meluun 

on vaikeampaa vaikuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva varsinkin suurien tuulivoimaloiden 

kohdalla ja se on lapojen pyörimisen vuoksi jaksottaista ja sisältää myös matalataajuisia kom-
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ponentteja. Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun voimakkuuteen, taajuuteen ja ajalliseen vaihte-

luun vaikuttavat erityisesti voimalatyyppi, lukumäärä, sekä voimalan etäisyys, tuulen suunta ja 

nopeus suhteessa tarkastelupisteeseen.  Melun leviäminen ympäristöön riippuu paikallisten maasto-

olosuhteiden lisäksi hetkellisistä sääoloista. 

 

Toiminnan päättymisen meluvaikutus on verrattavissa rakentamisen aikaisiin meluvaikutuksiin, kun 

voimalat ja muu tuulipuiston infrastruktuuri puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Lisäksi alue mai-

semoidaan. 

 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana vähäistä tärinävaikutusta voi syntyä voimalapaikan ja mah-

dollisesti tarvittavien teiden rakentamistoimenpiteistä sekä erikoiskuljetuksista ja muusta raskaasta 

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

 Liikenne 

Hankkeen keskeiset liikennevaikutukset ja -järjestelyt kohdistuvat tuulivoimaloiden rakentamisvai-

heeseen. Tuulivoimaloiden toiminnan aikainen liikenne on huomattavasti vähäisempää ja koostuu 

lähinnä henkilö- ja pakettiautoista tuulivoimaloiden huoltoihin liittyen.  

 

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

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

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

toestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten 

muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asetta-

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

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

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

valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. 

 Välke 

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

malat ovat toiminnassa. Vaikutusalue riippuu tuulivoimalamallin mitoista ja lavan muodosta sekä 

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

voimalasta. Välkevaikutuksen etäisyyteen ja esiintyvyyteen vaikuttavat tuulivoimalan korkeus ja 

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

näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten puusto, kasvillisuus ja pilvisyys.  

 

Tuulivoimalan lapojen aiheuttama varjo heikkenee asteittain liikuttaessa etäämmälle voimalasta, 

eikä tietyn etäisyyden jälkeen varjo ole enää ihmissilmin havaittavissa. Tämä etäisyys riippuu tuu-

livoimalan roottorin lavan leveydestä ja muodosta. Esimerkiksi Ruotsin tuulivoimarakentamisen 

suunnitteluohjeistuksessa määritellään, että välkevaikutus huomioidaan, mikäli lapa peittää vähin-

tään 20 % auringosta. Käytännössä tämä asettaa lavan leveydestä riippuvan maksimietäisyyden 

yksittäisen voimalan aiheuttamalle välkevaikutukselle, eikä sen ulkopuolella välkevaikutusta ole. 

 

Todelliseen välkevaikutukseen vaikuttaa lisäksi puusto ja paikallinen säätila (pilvisyys ja tuulisuus). 

Jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupisteen välistä linjaa vasten, 

ei varjostusvaikutuksia esiinny. 

 

Suomen sijainnin vuoksi yksittäisen tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voimalan poh-

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

aiheuttaa välkevaikutusta eteläpuolelleen vain pohjoisen napapiirin pohjoispuolella. 
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3.7 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

Hankkeen yleissuunnittelua sekä alueen kaavoitusta tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten 

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

vitysten tulosten perusteella. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat on esitelty luvussa 7. 

Laulurämeen tuulipuiston toteuttaminen edellyttää mm. kaavoittamista ja rakennuslupaa. 

 

Hankkeen alustavan aikataulun mukaan hankkeella olisi lainvoimaiset kaavat 2023 mennessä. 

Hankkeen rakentamisen on arvioitu alkavan 2024 ja tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön ar-

violta vuonna 2025–2026. 

3.8 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Lähimmäksi Laulurämeen suunniteltua tuulivoimahanketta sijoittuvat hankkeet on esitetty alla 

(Taulukko 1). Tummennetulla on esitetty ne hankkeet, jotka huomioidaan Laulurämeen tuulivoima-

hankkeen yhteisvaikutusten arvioinnissa.  

 
Taulukko 1. Lauluräme tuulivoimahankkeen lähellä tiedossa olevat tuulivoimahankkeet. 

Hanke Toimija 
Voimaloiden enim-

mäismäärä 
Tila 

Etäisyys han-

kealueesta 

Ilman-

suunta 

Vuohtomäki Puhuri Oy 8 Luvitettu 8 km Lounas 

Hautakangas Infinergies Finland Oy 53 YVA/Kaava 17 km Pohjoinen 

Murtomäki 2 YIT Suomi Oy 17 YVA/Kaava 20 km Länsi 

Murtomäki 1 Ålandsbanken 15 Rakenteilla 22 km Länsi 

Lapinsalo Megatuuli Oy 23 YVA/Kaava 23 km Luode 

Leppämäki Megatuuli Oy 5 Kaavoitus 25 km Lounas 

Leppäkangas Tuulikolmio Oy 25 Esiselvitys 25 km Lounas 

Itämäki 
Neon Renewables  

Finland Oy 
35 Kaavoitus 25 km Länsi 

Numersneva Myrsky Energia Oy 12 Esiselvitys 25 km Länsi 

Kokkopetäikkö Infinergies Finland Oy 14 YVA/Kaava 27 km Luode 

Pilpakangas Myrsky Energia Oy 30 YVA/Kaava 29 km Pohjoinen 

Riitamaa Myrsky Energia Oy 39 YVA/Kaava 29 km Luode 

Vuorimäki ABO Wind Oy 27 YVA/Kaava 29 km Kaakko 

Välikangas ABO Wind Oy 16 Rakenteilla 32 km Länsi 

Konnunsuo Metsähallitus 38 YVA/Kaava 35 km Pohjoinen 

 

Tuulivoimahankkeet on esitetty myös kartalla (ks. Kuva 3-8). 
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Kuva 3-8. Hankealueen lähellä tiedossa olevat tuulivoimahankkeet. 

Pyylahti Oy on suomalainen räjähteiden ja nallien valmistaja ja tukkumyyjä. Yritys on perustettu 

vuonna 2001 ja yrityksellä on tuotantoa Kiuruvedellä Kalliokylässä sekä varastoja useilla paikka-

kunnilla ympäri Suomea. (Pyylahti 2022) Pyylahden tuotantolaitos sijaitsee noin 1,4 km päässä 

lähimmästä voimalasta ja alueen varasto sijaitsee noin 1 km päässä lähimmästä voimalasta. 

 

Pyhäjärvellä on Pyhäsalmen kaivos, jonka toiminta on loppunut vuonna 2021. Kaivoksen alueelle 

on syntynyt Pyhäjärven Callio, joka on monitieteinen tutkimus- ja kehitysympäristö. (Pyhäjärven 

kaupunki 2022) Pyhäjärven Callio sijaitsee arvioltaan noin 8,5 km päässä lähimmästä voimalasta. 

 

Boliden Kevitsa Mining Oy on hakenut vuonna 2020 malminetsintälupaa hankealueen itäpuolelta. 

Alue sijoittuu osittain Laulurämeen tuulivoimahankkeen alueelle. Malminetsintälupaa haetaan kai-

voskivennäisistä kullalle, sinkille, kuparille ja hopealle. Malminetsintälupa sijoittuu Pohjois-Savon 

maakuntakaavan malmipotentiaaliselle alueelle. (Tukes 2022) 
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Hankealueen länsipuolella sijaitsee Patasuon turvetuotantoalue, jolle on myönnetty ympäristölupa 

(ISAVI/1385/2016). Patasuon hankealueen pinta-ala on 37 ha, josta tuotantoaluetta on noin 33 ha. 

Patasuo on ojitettu ja suotyypiltään muuttuma- tai turvekangasvaiheessa olevaa ruohoista ja var-

sinaista saranevaa sekä sararämettä. Alueella on tehty avohakkuita. Alueella ei tiedettävästi ole 

aloitettu kuntoonpanovaiheen töitä. Ympäristöluvan mukaan Patasuon turvetuotantoalueen ja pin-

tavalutuskentän alueen vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2041. Laulurämeen hankealue 

sekä yksi alustavasti suunnitteluista voimalapaikoista sijoittuu osittain turvetuotantoalueelle. Pata-

suon turvetuotantoalueen sijoittuminen Laulurämeen hankealueelle on esitetty alla (Kuva 3-9). 

 

 
Kuva 3-9. Patasuon turvetuotantoalueen sijoittuminen Laulurämeen tuulivoimahankkeeseen nähden. 
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4. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

4.1 Arviointimenettelyn kuvaus 

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

tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten 

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

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

kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. 

 

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

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

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

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

arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja 

selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen antama perusteltu 

päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen. 

 

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

7) energian tuotanto: 

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

kokonaisteho vähintään 45 megawattia; 

 

Hankkeesta vastaavana toimii Winda Energy Oy ja yhteysviranomaisena Pohjois-Savon ELY-keskus. 

YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

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

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

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

hankkeen vaikutukset saattavat koskea.  

4.2 Arviointiohjelman laatijat 

Hankkeesta vastaavan (Winda Energy Oy) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland 

Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraa-

vassa: 

 

Ramboll Finland Oy  

Asiantuntija Pätevyys 

Ulla Lehtinen 

FM, ympäristötiede 

 

YVA-projektipäällikkö 

Lehtinen työskentelee ympäristölupa- ja ympäristövaikutusten ar-

vioinnin projekteissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä vaiku-

tusten arviointi -yksikössä. Lehtisellä on vahvat viestintätaidot ja 

tietämys kuntien hallinnosta, Suomen ympäristölainsäädännöstä 

ja ympäristölupaprosessista. 
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Karoliina Markuksela 

DI, ympäristötekniikka 

YVA-koordinaattori 

Markuksela toimii Rambollissa ympäristöasiantuntijana Vaikutus-

ten arviointi -yksikössä Oulun toimistolla. Markuksela toimii pro-

jektikoordinaattorina ja asiantuntijana ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelyssä sekä ympäristölupahakemuksissa. Markuksela 

on ollut mukana useissa YVA-hankkeissa ja keskittynyt erityisesti 

ilmastovaikutusten arviointiin sekä riskinarviointiin. 

 

Pirjo Pellikka 

Kaavoitusarkkitehti RA (AMK) 

Kaavan projektipäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus 

Pellikka työskentelee projektipäällikkönä ja kaavoitusarkkitehtinä. 

Hän on laatinut kaavoja merkittäviin teollisuus-, tuulivoima-, sa-

tama-, kaivos-, logistiikka-, jätehuolto-, kauppakeskus- ja vapaa-

ajanhankkeisiin sekä keskusta- ja asuinalueille. 

 

Roosa Saarela 

Ins. (AMK) 

 

Kaavan varaprojektipäällikkö 

Saarelalla on noin viiden vuoden työkokemus asema- ja yleiskaa-

voituksesta. Saarelan erityisosaamiseksi on muodostunut vahva 

pohja kunnan kaavaprosessien läpiviemiseen sekä kaavahankkei-

den monipuolinen vuorovaikuttaminen. 

 

Antti Kumpula 

FM, maantiede 

 

Maankäyttö ja kaavoitus, paikkatietoasiantuntija 

Kumpula toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä Vaikutusten 

arviointi -yksikössä, jossa hän työskentelee monipuolisesti ympä-

ristövaikutusten arviointiin, kaavoitukseen ja paikkatietoon liitty-

vien projektien parissa. 

 

Hanna Valolahti 

FT (biologia) 

Luontovaikutusten arvioinnin vastuuhenkilö 

Valolahti toimii kaavoitus ja ekologiayksikössä biologina ja projek-

tipäällikkönä. Valolahdella on kokemusta viiden vuoden ajalta YVA-

menettelyistä niin tuulivoima- kuin muissakin hankkeissa ja hän 

on laatinut useissa eri hankkeissa luontovaikutusten arviointeja 

sekä luontoselvityksiä. 

 

Heta-Maija Seppälä 

Hortonomi (AMK), maisema-arkkitehti 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnin vas-

tuuhenkilö 

Seppälällä on viheralan kokemusta 16 vuoden ajalta, josta suun-

nittelukokemusta on 12 vuoden ajalta. Seppälä valmistui mai-

sema-arkkitehdiksi 2018, ja on toiminut sen jälkeen useassa mo-

nialaisessa projektissa maisemasuunnittelun projektipäällikkönä ja 

maiseman pääsuunnittelijana laaja-alaisesta suunnittelusta raken-

tamisen toteutussuunnitteluun. 

 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

Winda Energy Oy  

Oscar Lindblom Hankekehittäjä 

Marko Reinikainen Sähkötekninen johtaja 

Tuomas Hooli Toimitusjohtaja 
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4.3 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman yhteysvi-

ranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysviranomai-

nen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Jälkimmäinen vaihe on selostusvaihe. Kun hankkeen vai-

kutukset on arvioitu, kootaan tulokset arviointiselostukseen. YVA-menettely päättyy, kun yhteysvi-

ranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

 

Seuraavassa on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu, 

joka tarkentuu hankkeen edessä. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja se-

lostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle huhtikuussa 2022 ja arviointiselos-

tus alustavan aikataulun mukaan jätetään marraskuussa 2022. YVA-menettelyn kanssa samanai-

kaisesti etenee myös kaavaprosessi Kiuruveden kaupungin alueella. Pyhäjärven kaupungin alueen 

kaavaprosessi etenee YVA-menettelystä ja Kiuruveden kaavaprosessista eriävällä aikataululla, joka 

tarkentuu vuoden 2022 aikana. 

 

 
Kuva 4-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

Arviointiohjelman laadinta 

Arviointiohjelman kuulutus ja 
tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja lau-
sunnot arviointiohjelmasta Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Yhteysviranomaisen lausunto  

arviointiohjelmasta 

Arviointiselostuksen kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja lau-

sunnot arviointiselostuksesta 

Yhteysviranomaisen perusteltu 

päätelmä arviointiselostuksesta Päätös hankkeen käynnistämi-

sestä, lupahakemukset ja luvat 

Hankkeesta vastaavan tehtävät Yhteysviranomaisen tehtävät 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Selvitysten laadinta, vaikutus-

ten arviointi ja vaihtoehtojen 

vertailu arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen lausun-

non mukaisesti, ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksen 

laatiminen 

Maaliskuu 2022 

Heinäkuu 2022 

Elokuu 2022 

Syyskuu 2022 

Lokakuu 2022 

Marraskuu 2022 

Joulukuu 2022 

Tammikuu 2023 

Huhtikuu 2022 

Toukokuu 2022 

Helmikuu 2022 

Kesäkuu 2022 

Tammikuu 2022 

Helmikuu 2023 
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4.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Yksi YVA-menettelyn tärkeä tavoite on edistää tiedonsaantia hankkeesta ja parantaa kansalaisten 

osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely toteutetaan vuorovaikutteisesti viranomaisten, eri si-

dosryhmien ja yleisön kanssa.  

 Ennakkoneuvottelu 

Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa pidettiin ennakkoneuvottelu (24.1.2022), missä käytiin 

läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, kuten aikataulu ja osallistuminen. Ennakkoneu-

votteluun osallistui hankkeesta vastaavan (Winda Energy Oy), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja 

yhteysviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) lisäksi edustajat seuraavilta tahoilta: 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pohjois-Savon liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Kiuruveden kaupunki 

• Pyhäjärven kaupunki 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 

• Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä 

• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 

 Seurantaryhmä 

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

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

muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua ja 

kommentoi YVA:n sisältöä. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 24.3.2022 ja työsken-

telyyn osallistuivat hankkeesta vastaavan (Winda Energy Oy), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja 

yhteysviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) edustajien lisäksi keskeisten sidosryhmien edus-

tajat. Laulurämeen tuulipuiston YVA:n seurantaryhmään on kutsuttu edustajat seuraavilta tahoilta: 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pyhäjärven kaupunki 

• Kiuruveden kaupunki 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Savon maakuntaliitto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 

• Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut 

• Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut 

• Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä 

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Pohjois-Savon pelastuslaitos 

• Vuohto-Niinimäen Kyläyhdistys ry 

• Kalliokylä viihtyisäksi ry 

• Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset 

• Kiuruveden Kotiseutuyhdistys ry 

• Ylä-Savon Veturi ry 

• Saarelan kulttuuriyhdistys 

• Pyhäjärven riistanhoitoyhdistys 

• Kiuruveden riistanhoitoyhdistys 

• Pyhäjärven Martat ry 
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• Kiuruveden Martat ry 

• Vuohtomäen pienviljelijäyhdistys ry 

• Metsästysseura Vuohto – Erä ry 

• Niinimäen Korpiveikot ry 

• Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 

• Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri 

• Pohjois-Suomenselän luonnonsuojeluyhdistys 

• Kiuruveden luonnonystävät ry 

• BirdLife Keski-Pohjanmaa ry 

• Lintuyhdistys Kuikka ry 

• Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry 

• Metsänhoitoyhdistys Savotta ry 

• Pyhäjärven yrittäjät 

• Kiuruveden yrittäjät 

• MTK Pyhäjärvi 

• MTK Kiuruvesi 

• Penkkikankaan metsätie 

• Hirvimäen metsäautotie 

• Komupuron metsätie 

 Yleisötilaisuudet 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan 

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

vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta. 

 

Yleisötilaisuus järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. 

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

kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. 

 Tiedotus ja palautteet 

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja 

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

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

luilla tai internetsivuilla.  

 

Hankkeesta vastaava julkaisee hankkeeseen liittyviä tiedotteita omilla verkkosivuillaan 

(https://www.winda.fi/hankkeet).  

 

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

vaikutusten arviointia ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksen-

teossa. 

http://www.ymparisto.fi/
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5. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

5.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta, sillä osa vaikutuksista rajoit-

tuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Ympäristövaikutusten 

tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laa-

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

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

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

lualue on minimissään hankealue sekä liityntävoimajohtoyhteys alueelliseen sähköverkon liittymään 

asti. 

 

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

hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään alueelta kauemmas, ympäristövaikutukset 

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

vioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien li-

säksi myös suuremman maantieteellisen alueen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Nämä 

laaja-alaiset, epäsuorat vaikutukset liittyvät ensisijaisesti alueen työllistävään vaikutukseen. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1) on esitetty ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajaukseksi. Jäljem-

pänä on tarkennettu vaikutusalueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain.  
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Kuva 5-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi. 

Luontovaikutukset (maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavedet, kasvillisuus, maaeläimistö, 

arvokkaat elinympäristöt, linnusto): Vaikutukset rajoittuvat ensisijaisesti rakennuspaikkoihin 

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

ulkoisen sähkönsiirron voimajohdon molemmin puolin. Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa 

mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan lintujen muuttoreittejä ja kerääntymisalueita 

noin viiden kilometrin etäisyydeltä hankealueesta. 

 

Maankäyttö ja kaavoitus: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan tuulipuistoaluetta laajempana ko-

konaisuutena. Vaikutusalue on tuulipuistoalue lähiympäristöineen noin kahden kilometrin säteellä 

ja voimajohtoalue lähiympäristöineen noin 500 metrin säteellä. 

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

ulottuu useimmiten noin 2–3 kilometrin päähän. Kaukomaisema-alue ajatellaan olevan yli 6 kilo-

metrin päähän ulottuva alue, jonka jälkeen voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee ja se voi 
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ulottua aina jopa noin 40 kilometriin asti. Voimajohdon osalta vaikutusalue on suppeampi. Vaiku-

tuksia muinaisjäännöksiin tarkastellaan rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuiston ja voimajohdon alu-

eella.  

 

Liikenne: Liikennevaikutuksia tarkastellaan noin kolmen kilometrin etäisyydelle tuulipuistoalu-

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

kunnan ja maakunnan tasosta. 

 

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

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

tuulipuistosta.  

 

Ilmanlaatu: Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan huomioiden tuulipuiston ja sähkönsiir-

tolinjan vaikutukset rakentamisesta purkuun huomioiden hankealueella ja sen lähiympäristössä ta-

pahtuva liikenteen muutos. Lisäksi vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan hankkeelle laskettavan 

päästökertoimen avulla.  

 

Ilmasto: Vaikutuksia ilmastoon arvioidaan tarkastelemalla hankkeen vaikutuksia alueellisiin ja pai-

kallisiin ilmastostrategioihin ja -tavoitteisiin. Tuulivoimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja 

kierrätysmenetelmiä arvioidaan nykyisten menetelmien avulla. Lisäksi hankkeessa arvioidaan vai-

kutuksia myös alueellisiin hiilinieluihin. 

 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Vaikutusalueen arvioidaan keskittyvän noin kolmen kilomet-

rin etäisyydelle tuulipuistoalueesta (esimerkiksi maisema-, melu- ja välkevaikutukset). Toisaalta 

esimerkiksi työllisyys-, talous- ja liikennevaikutuksien osalta voidaan puhua selvästi laajemmasta 

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

200 metrin etäisyydelle voimajohdosta.  

 

Voimajohtojen osalta vaikutusten tarkastelussa sovelletaan etäisyysvyöhykkeitä: 

• Välitön vaikutusalue (etäisyys voimajohtopylväästä noin 50 metriä) 

• Lähialue (etäisyys voimajohtopylväästä noin 200 metriä) 

• Kaukoalue (etäisyys voimajohtopylväästä 200 metriä – 2 kilometriä) 

 

Jos arviointityön aikana käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi 

vaikutusalue, määritellään tarkastelualueen laajuus kyseisen vaikutuksen osalta siinä yhteydessä 

uudestaan. Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ja esitetään 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.  

5.2 Vaikutusten ajoittuminen 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia ja toimin-

nan päättämisen aikaisia ympäristövaikutuksia omana kokonaisuutenaan, sillä ne poikkeavat ajal-

liselta kestoltaan ja osittain myös muilta piirteiltään tuulivoimapuiston käytön aikaisista vaikutuk-

sista. Tuulivoimapuiston elinkaari tullaan esittämään kaavaselostukseen liitettävässä arviointiselos-

tuksessa tarkemmin. 

Rakentamisen vaikutukset 

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

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

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

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

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

vuotta. Voimalan koneiston arvioitu käyttöikä on 20–25 vuotta. Tuulivoimaloiden käyttöikää voi-

daan kuitenkin pidentää riittävällä huollolla ja osien vaihdolla. Toisena ja todennäköisenä vaihtoeh-

tona on jatkaa tuulivoimatuotantoa uusituilla tuulivoimaloilla.  

Toiminnan päättyminen 

Tuulivoimalat yleensä puretaan, kun ne ovat elinkaarensa lopussa. Tuulivoimalan osista voidaan 

kierrättää jopa yli 80 % ja voimalan osien kierrätys kannattaa, sillä voimalat sisältävät arvokkaita 

metalleja ja muita materiaaleja. Tuulivoimalan komponenttien kierrätettävyyttä ja hyötykäyttö-

mahdollisuuksia arvioidaan tarkemmin YVA-selostuksen arviointiosiossa. 

 

Purettujen voimaloiden tilalle voidaan rakentaa uusia voimaloita tai alue voidaan poistaa tuulivoi-

makäytöstä, jonka jälkeen alue maisemoidaan. Uusien voimaloiden rakentaminen vaatii aina van-

hojen perustusten uusimisen turvallisuussyistä. Jätemäärät tuulivoimapuiston elinkaaren aikana ar-

vioidaan tarkemmin YVA-selostuksen arviointiosiossa. 

5.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

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

suuri tai erittäin suuri. 

 

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

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

 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella (Kuva 5-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaiku-

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

häisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 

 

 

 
Kuva 5-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

 

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Vaikutusten 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen
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Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten 

suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 5-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa 

huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristö-

vaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.  
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Kuva 5-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 
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6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Maa- ja kallioperä 

 Nykytila 

Hankealue ja sen lähiympäristö on topografialtaan vaihtelevaa (Kuva 6-1). Korkeimmat kohdat si-

joittuvat hankealueen keski- ja eteläosiin. Hankealueen korkeimmat kohdat ovat 180 m mpy.  

 

 
Kuva 6-1. Hankealueen topografia. 

Hankealueen maalaji on pääasiassa sekalajitteista maalajia sekä paksua ja ohutta turvekerrosta. 

Hankealueella on myös useita pieniä soistumia. Lisäksi hankealueella on neljä kalliopaljastuma-

aluetta sekä pieni alue pohjoispuolella karkearakeista maalajia (Kuva 6-2). 
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Kuva 6-2. Hankealueen maaperä. 

Hankealueen kallioperä on vaihtelevaa (Kuva 6-3). Hankealueella on grauvakkaa, joka on klastinen 

kvartsirikas sedimenttikivi, pääasiassa alueen eteläosassa sekä juova hankealueen lounaisosassa. 

Hankealueen keski- ja länsiosa sekä pieni alue pohjoisosasta on granodioriittia. Hankealueen kes-

kellä on myös yhtenäinen graniittialue sekä pieni pegmatiittialue. Hankealueen luoteisosasta kes-

kelle kulkee intermediäärinen tuffijuonne, ohut kalkkisilikaattikivijuonne sekä felsinen tuffijuonne. 

Hankealueen pohjoisrajalla sekä itärajalla kulkee felsinen vulkaniittialue sekä pohjoisessa kärjessä 

on lisäksi alue gabroa. Lisäksi hankealueen pohjoisosassa on alue doleriittia, joka on harvinainen 

magmakivi. Hankealueen itä- ja eteläosassa on lisäksi pieniä yhtenäisiä alueita mafista vulkaniittia, 

mafista tuffia, felsistä tuffia, gabroa sekä grauvaketta. Hankealueella ei sijaitse arvokkaita geologi-

sia muodostumia.  
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Kuva 6-3. Hankealueen kallioperä. 

Geologisen tutkimuskeskuksen GTK:n aineiston (2022) perusteella alueella ei ole happamia sulfaat-

timaita. Lähin mustaliuskeen tutkimusalue sijaitsee noin 8,5 km hankealueen eteläpuolella. 
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 Vaikutusten arviointi 

Maa- ja kallioperävaikutukset arvioidaan tuulipuiston suunnitelmien ja alueelta olemassa olevan 

maaperätiedon perusteella. Hankkeen maaperään kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään pää-

osin karttatarkastelun ja tarvittaessa maastotarkastelun perusteella. 

 

Vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan suhteessa tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen olosuh-

teisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon maa-ainesten oton ympäristövaikutukset esimerkiksi pois-

tettavan maa- ja kallioperän määrä ja sen vaikutukset sekä mahdolliset maa-ainesten varastointi-

paikat ja kuljetusreitit. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös tuulivoimaloiden perus-

tustekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään. Alueella 

sijaitsevat syväkivialueet huomioidaan vaikutusten arvioinnissa. Sähkönsiirron osalta huomioidaan 

maakaapelin rakentamisen vaikutukset maaperään. 

 

Lisäksi arvioidaan yleispiirteisesti mahdollisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja esiinty-

misen vaikutukset sijoitussuunnitelmiin ja maanrakennukseen liittyen. 

6.2 Vesistöt ja pohjavesialueet 

 Nykytila 

Hankealueella ei sijaitse pohjavesialueita. Kaikki hankealueen ja sen lähiympäristön pohjavesialueet 

on esitetty kartalla (Kuva 6-4). Hankealueesta lähin pohjavesialue on Kangaslampi (luokka 2, 

0826305), joka sijaitsee hankealueesta etelään noin 7 km ja on muuhun vedenhankintakäyttöön 

soveltuva pohjavesialue. Lisäksi hankealueen lounasosassa noin 15 km päässä sijaitsee Lintukan-

kaanharju (luokka 2E, 1162602 A ja B), joka on muuhun vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 

ja jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvaisia. Lounaassa noin 15 

km päässä Kohiseva (1162602 A, luokka 2, B, luokka 1, ja C, luokka 1E). Kohiseva A on muuhun 

vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, Kohiseva B vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue 

ja puolestaan C on vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maa-

ekosysteemi on suoraan riippuvainen. Lounaassa, Kohisevan vieressä, noin 19 km päässä Tolan-

niemi (luokka 2, 1162693), joka on muuhun vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Hankealu-

een pohjoispuolella noin 16 km päässä sijaitsee Lahnajoki (luokka 1, 0826351), joka on luokiteltu 

vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. 
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Kuva 6-4. Pohjavesialueet hankealueella ja sen läheisyydessä. 

Hankealueen Pyhäjärven puoleinen alue kuuluu Pyhäjoen (54) päävesistöalueeseen, joka puoles-

taan kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Pyhäjoen päävesistöalue on jaettu niin, että 

hankealue sijoittuu Pyhäjärven valuma-alueesta (54.05) Komujoen valuma-alueeseen (54.053). 

Hankealueen Kiuruveden puoleinen alue puolestaan kuuluu Vuoksen (04) päävesistöalueeseen, joka 

kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Vuoksen päävesistöalue on jaettu niin, että hankealue si-

joittuu Sulkavanjärven valuma-alueesta (04.55) Vaaksjoen valuma-alueeseen (04.557). Hankealu-

eella sijaitsee yksi haarautuva joki, jonka ekologista tilaa ei ole arvioitu. Lähimpänä hankealuetta 

sijaitsevat itäpuolella Kalliojärvi, Keskijärvi ja Vaaksjärvi sekä länsipuolella Komujärvi, jotka on 

ekologiselta tilaltaan luokiteltu tyydyttäviksi. Valuma-alueiden rajat sekä järvien ja jokien ekologi-

set tilat hankealueella ja sen läheisyydessä on esitetty alla (Kuva 6-5).  
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Kuva 6-5. Valuma-alueet, vesistöt ja pintavesien ekologinen tila hankealueella ja sen läheisyydessä. 

 Vaikutusten arviointi 

Hankealueen ja sen lähiympäristön sekä suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen vesistöt sekä luoki-

tellut pohjavesialueet selvitetään olemassa olevaan paikkatieto- ja muuhun aineistoon pohjautuen. 

Pohjavesialueita tarkastellaan karttatarkastelun ja muun olemassa olevan selvitysaineiston perus-

teella. 
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Hankkeen pinta- ja pohjavesivaikutukset ajoittuvat lähinnä tuulivoimapuiston rakentamisaikaan. 

Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron rakenteiden perustus-

tekniikka ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään ja sitä kautta 

vesistöihin. Arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen rakentamisen kuivatusvaikutus ja kuivatus-

toimien vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset pinta- ja pohjavesiin (laatu ja määrä) arvioidaan tuulivoimapuiston 

suunnitelmien, ympäristöhallinnon aineistojen, kartta- ja tarvittaessa maastotarkastelun perus-

teella. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään mahdollisiin luonnontilaisiin pienvesiin sekä hap-

pamien sulfaattimaiden aiheuttamiin vesistövaikutuksiin. Samalla arvioidaan hankkeen yleispiirtei-

set vaikutukset alapuolisten vastaanottavien vesistöjen laatuun ja tilaan vesipuitedirektiivi sekä 

alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat huomioiden. 

6.3 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

 Nykytila 

Hankealueen länsiosa sijoittuu keskiboreaaliselle Pohjanmaan metsäkasvillisuusvyöhykkeelle ja itä-

osa sijoittuu eteläboreaaliselle Järvi-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeelle. Suokasvillisuusvyöhy-

kejaossa alue kuuluu Pohjanmaan aapasoiden vyöhykkeeseen. Hankealueen kasvillisuutta ja luon-

totyyppejä ei ole selvitetty aiemmin. Yleistasoista tietoa alueen kasvillisuudesta ja luontotyypeistä 

tarjoavat avointen ympäristöjärjestelmien paikkatietoaineistot sekä satelliittikuva-aineisto. 

 

Metsälain (1093/1996) 10 §:ssä määritellään erityisen tärkeistä elinympäristökuvioista. Metsälaki-

kohteet erottuvat selvästi ympäristöstään, ovat pienialaisia ja usein metsätaloudellisesti vähämer-

kityksellisiä. Kasvillisuus, maaston muodot tai esimerkiksi puusto poikkeavat ympäröivästä met-

sästä (Metsäkeskus 2022). Suunnitellulla hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei si-

jaitse Metsäkeskuksen aineistojen perusteella lain 10 §:n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympä-

ristöjä. Hankkeen yhteydessä toteutettavan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä 

kartoitetaan hankkeen vaikutusalueelle mahdollisesti sijoittuvat metsälain määritelmän täyttävät 

kohteet.    

 Vaikutusten arviointi 

Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Rakentamisen aikana tehtävä puuston hakkuu, maaston tasaaminen ja muut rakentamiseen liitty-

vät toimet hävittävät tuulivoimaloiden, sähköaseman ja huoltoteiden rakentamisalueiden nykyisen 

kasvillisuuden. Rakentamisalueita laajemmilla alueilla voi muodostua maaston ja kasvillisuuden ku-

lumisvaurioita työkoneiden liikkumisesta ja maanläjityksestä johtuen. Lisäksi puustoa voidaan pai-

koitellen joutua kaatamaan muun muassa teiden mutkissa ja kokoamisalueella rakentamisalueita 

laajemmin voimalakomponenttien kuljettamista ja kokoamista varten 

 

Hankealueelta ei ole olemassa aikaisempia luontoselvityksiä. Hankealueen luontotyyppejä tarkas-

tellaan kartta- ja ilmakuva-analyysillä, avoimiin ympäristötietoihin perustuen sekä toteuttamalla 

kesän 2022 aikana hankealueella kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. Selvitysalueen kasvillisuutta 

havainnoidaan myös muiden YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien luontoselvitysten maastokäyn-

neillä vuodenaikojen sallimissa rajoissa. 

 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys toteutetaan lajien ja luontotyyppien havainnoimisen kannalta 

oikea-aikaisesti kesä-elokuussa 2022. Maastotyöt kohdennetaan ensisijaisesti alueille, joilla hank-
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keen toteuttamisesta aiheutuu tunnistettuja vaikutuksia. Tällaisia alueita ovat esim. tuulivoimaloi-

den sijoituspaikat ja muut rakentamisalueet, kuten tiestön sekä sähkönsiirron tarvitsemien raken-

teiden sijoituspaikat. Näille alueille rakentamistoimista aiheutuu suoria vaikutuksia, jotka ovat 

hankkeen merkittävimpiä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia. Hankealueen 

yleispiirteitä varsinaisten rakentamisalueiden ulkopuolisilla alueilla, joille ei kohdistu suoria vaiku-

tuksia, selvitetään maastokäynnillä kevyemmin. Rakentamistoimien vaikutusalueen ulkopuolella si-

jaitsevilla alueilla maastokäynnillä keskitytään luontoarvojen kannalta olennaisiin ja arvokkaisiin 

luontokohteisiin.  

 

Hankealueelta selvitetään seuraavat huomionarvoiset kohteet: 

• Uhanalaiset luontotyypit sekä suojelullisesti huomionarvoinen lajisto 

• Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt 

• Vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamat arvokkaat pienvedet 

• Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit 

• Arvokkaat geologiset pienmuodostumat 

• Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien potentiaaliset elinympäristöt 

 

Lähtöaineiston ja maastotöiden tulosten perusteella kuvataan alueen yleiset luontoarvot, hankealu-

eelle sijoittuvat huomionarvoiset luontokohteet sekä tarkempi voimalapaikkakohtainen kuvaus 

maksimivaihtoehdossa. Lisäksi kuvataan muiden rakennettavien alueiden luonnonolosuhteet. 

 

Selvityksen lähtötietoina käytetään ilmakuvia, karttoja, alueella aikaisemmin tehtyjä selvityksiä 

sekä Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämää Laji.fi-palvelua, Ympäristöhallinnon Avoin tieto -ym-

päristö- ja paikkatietopalvelua sekä Suomen Metsäkeskuksen avointa aineistoa (metsävaratiedot 

sekä erityisen tärkeät elinympäristöt). 

 

Vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan tärkeisiin kasvilajeihin ja luontotyyppeihin mahdollisesti koh-

distuvat muutokset ja laaditaan asiantuntija-arvio vaikutusten voimakkuudesta ja merkittävyy-

destä. Huomiota kiinnitetään erityisesti elinympäristöjen säilymiseen ja ympäristön häiriötekijöihin 

sekä tarkastellaan vaikutusten kestoa ja palautuvuutta. Kunkin lajin osalta otetaan huomioon lajin 

elinympäristövaatimukset sekä luontotyyppien osalta niiden olosuhteisiin vaikuttavat ekologiset te-

kijät. Merkittävyyden arvioinnissa tarkastelukriteerinä on muun muassa vaikutus kunkin tarkastel-

tavan lajin säilymiseen suunnittelualueella tai alueellisesti. Luontotyyppien osalta kiinnitetään huo-

miota luontotyypin alueelliseen yleisyyteen 

 

Varsinaisen hankealueen lisäksi kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys tullaan laatimaan myös suun-

nitellun voimajohdon alueelta.   

6.4 Linnusto  

 Nykytila 

Laulurämeen hankealueella ei sijaitse kansallisesti tai kansainvälisesti tärkeäksi luokiteltuja lintu-

alueita (FINIBA tai IBA). Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse myöskään 

maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI) (Kuva 6-6). Hankealueen itäpuolella noin 16 km 

päässä Kiuruvedellä sijaitsee Ponginperä, joka on maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI). Pon-

ginperän alue on erittäin tärkeä keväinen ja syksyinen muuttolintujen levähdysalue. Muuton aikana 

niin pelto kuin lahti tarjoavat linnuille hyvin ruokaa. Alueen pesimälinnustoa tunnetaan huonosti. 

(Koponen ym. 2018) Hankealueesta noin 19 km itään sijaitsee Iisalmen-Kiuruveden lintuvedet, joka 

on kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA, aluekoodi 540132). Iisalmen-Kiuruveden lintuvedet on 

laaja lintuvesikokonaisuus Iisalmen ja Kiuruveden alueilla sekä alue on myös Suomen merkittävin 
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pikkulokkien pesimisalue. (Leivo ym. 2002) Hankealueesta koilliseen noin 18 km sijaitsee Luupu-

veden lintujärvet (FI0600074), joka on FINIBA-alueen lisäksi myös Natura-alue (Luupuveden lintu-

järvet FI0600074, SPA). Luupuvedet on sisällytetty myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh-

jelmaan (Luupuvesi LVO080180). 

 

 
Kuva 6-6. MAALI- ja FINIBA-alueet hankealueen läheisyydessä. 

 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimapuistosta aiheutuvien häiriötekijöiden lisääntyminen sekä rakentamistoimista aiheutuvat 

elinympäristömuutokset voivat vaikuttaa lintujen pesimiseen alueella. Tähän vaikuttavat eri lajien 

pesimäpaikkojen sijoittuminen rakentamisalueiden läheisyyteen sekä lajien herkkyys pesimäympä-

ristössä tapahtuville muutoksille. Kolmas pesimälinnustovaikutusten kannalta keskeinen vaikutus-

mekanismi on suunnittelualueella ruokailevien lintujen törmäysriski.  
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YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjen ja tehtävien selvitysten lisäksi linnuston kuvauksessa ja vai-

kutusarvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muiden lähialueille sijoittuvien tuulivoi-

mapuistojen YVA-menettelyjen linnustonseurannan tuloksia.  

Pesimälinnusto 

Hankealueelta ei ole aikaisemmin tehty pesimälinnustokartoitusta. YVA-menettelyn yhteydessä 

hankealueelle toteutetaan kesän 2022 aikana pesimälinnustoselvitys. Lisäksi alueen linnustoa tar-

kastellaan yleispiirteisesti muiden maastokäyntien yhteydessä. Pesimälinnustoselvityksessä keski-

tytään lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin, Suomen erityisvastuulajeihin (EVA-lajit), sekä 

uusimmassa kansallisessa uhanalaistarkastelussa (Hyvärinen ym. 2019) valtakunnallisesti ja alu-

eellisesti uhanalaiseksi määritettyihin lajeihin sekä alueella esiintyvään petolintulajistoon. Pesimä-

linnustoselvitysten tavoitteena on laatia yleiskuva alueen linnustosta ja tunnistaa linnustollisesti 

arvokkaimmat kohteet hankealueella suunnittelun sekä arviointityön tueksi.  

 

Suurten päiväpetolintujen (maakotka, merikotka, kalasääski ja muuttohaukka) mahdolliset pesä-

paikkatiedot selvitetään Suomen Lajitietokeskuksen sekä Rengastustoimiston järjestelmistä.   

 

Suunnittelualueen lintulajistoa tullaan tarkastelemaan myös alueellisella tasolla sen alueellisen mer-

kityksen arvioimiseksi. Vaikutusten merkittävyyden kannalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti 

uhanalaiset ja suojelullisesti merkittävät lajit, joihin kohdistuvilla vaikutuksilla voidaan jossain yh-

teydessä arvioida olevan myös alueellista merkitystä. Suojelullisten merkittävien lajien ohella arvi-

oinnissa huomiota kiinnitetään myös pesimäpaikkansa valinnassa ihmistoimintaa karttaviin lajeihin 

(mm. petolinnut). 

Muuttolinnut 

Hankealueen läpi muuttavan linnuston maastoselvitykset jakaantuvat kevät- ja syysmuuton aikai-

seen seurantaan. Syysmuuttoselvitys hankealueelta on tehty syksyllä 2021. Kevätmuutonseuranta 

ajoitetaan kevään edistymisen mukaan maalis-toukokuulle 2022. Muuttoseurantapäivät pyritään 

ajoittamaan erityisesti isokokoisten lintulajien (mm. hanhet, kurjet, joutsenet, petolinnut) voimak-

kaimmille muuttopäiville, jotta saadaan muodostettua kokonaiskuva hankealueen merkittävyydestä 

kyseisten, tuulivoimaloihin kohonneessa törmäysriskissä olevien lajien muutolle. Muutonseurannan 

havainnointipaikka tai -paikat pyritään valitsemaan siten, että tarkkailukohteelta avautuisi mahdol-

lisimman laaja-alainen näkyvyys hankealueelle ja mahdollisesti myös hankealueen ulkopuolelle. 

Havaituista lajeista kirjataan laji- ja yksilömäärien lisäksi tiedot ylös yksilöiden tai parvien muutto-

suunnista, ohituspuolesta suhteessa suunniteltuun tuulivoima-alueeseen sekä muuttokorkeudesta).  

 

Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -opas (Ympäristöministeriö 2016a) suosit-

telee Pohjois-Suomessa muutonseurannan laajuudeksi 20 päivää keväällä ja 20 päivää syksyllä. 

Etelä-Suomessa vastaava suositus seurantajakson pituudelle on 30 päivää/kausi. Hankealue ei si-

jaitse keskeisellä ja tärkeällä lintujen muuton pullonkaula-alueella rannikolla. Tästä syystä maasto-

työmäärää ja samalla kustannuksia on mahdollista perustellusti hieman keventää verrattuna aivan 

rannikkolinjalla oleviin vastaaviin hankealueisiin.  

Pöllöselvitys 

Pöllöselvitys toteutetaan kuuntelemalla pöllöjen soidinääntelyä Koskimies ym. (1988) kartoituslas-

kentamenetelmää soveltaen. Aluetta kuljetaan maastossa yöaikaan läpi. Maastoselvityksen yhtey-

dessä pysähdellään kuuntelemaan ja havainnoimaan pöllöjen ääntelyä. Selvityksessä tehdään kaksi 

kartoituskierrosta helmi-maaliskuussa. Maastotöihin arvioidaan käytettävän 6 maastotyöpäivää/-

yötä. 
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Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys 

Hankealueelle laaditaan metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys keväällä 2022. Maastokäynnit koh-

dennetaan karttatarkastelun perusteella lajeille soveltuville elinympäristöille. Metson osalta näitä 

ovat muun muassa varttuneet mäntyvaltaiset sekametsät, korvet ja rämeet sekä yli 30-vuotiaat 

mäntykankaat. Teeri suosii avoimia alueita, kuten avosoita, peltoja ja niittyjä. Riekko puolestaan 

viihtyy varsinkin avosoilla ja niiden reunoilla. Metsojen soidinpaikkaselvitys tehdään Keski-Suomen 

Metsoparlamentin kartoitusohjeita soveltaen. Kartoituksen ensimmäisellä maastotyökierroksella 

selvitetään, esiintyykö alueella metsojen soidinpaikkoja ja toisella kierroksella pyritään löytämään 

soidinkeskukset sekä mahdolliset hakomispuut ja muut metsojen esiintymiseen viittaavat jäljet. 

Ensimmäinen maastokäynti tehdään lumitilanteesta riippuen hiihtäen tai kävellen maaliskuun lo-

pussa tai huhtikuun alussa ja toinen maastokäynti, jossa pyritän kartoittamaan soidinkeskukset, 

tehdään huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa. Molemmat maastokäynnit aloitetaan auringon 

nousun aikaan, jolloin metsokukot ovat aktiivisimmillaan. 

 

Teerien soidinpaikkoja havainnoidaan maastossa aamuisin lumitilanteesta riippuen hiihtäen tai kä-

vellen potentiaaliksi arvioiduilla alueilla. Kukkojen ääntely kantaa kuulaalla ilmalla parinkin kilomet-

rin päähän, mikä helpottaa soidinpaikkojen havainnointia. Soidinpaikkahavainnot vahvistetaan jäl-

jistä lumenpinnalla tai näköhavainnoin joko soitimella olevista tai sieltä pakenevista linnuista. 

 

Riekon soidinpaikkoja etsitään hiihtäen tai kävellen avosoiden reunamilla. Soilta etsitään reviiriin 

viittaavia jälkiä ja jätöksiä. Etsinnässä hyödynnetään tarvittaessa ns. ääniatrap -menetelmää, jossa 

potentiaalisilla riekkoreviireillä toistetaan tallennettua koirasriekon ääntelyä, jolloin alueella olevat 

koiraat vastaavat herkästi ääntelyyn. Tarvittaessa alueelle tehdään myös yöllä käyntejä riekkojen 

reviirien kartoittamiseksi. 

6.5 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit ja muu huomionarvioinen eläimistö 

 Nykytila 

Liito-orava 

Hankealue sijoittuu liito-oravan (Pteromys volans) tunnetulle levinneisyysalueelle. Hankealueen 

koillisosasta on tiedossa aikaisempia liito-oravahavaintoja. Lisäksi alueen läheisyydessä on tunnet-

tuja havaintoja lajin esiintymisestä, erityisesti hankealueen koillis-, kaakkois- ja lounaspuolella. 

(Suomen lajitietokeskus 2022). 

 

Viitasammakko 

Hankealueelta ei ole tiedossa aikaisempia havaintoja luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitusta 

viitasammakosta (Rana arvalis), mutta hankealueen läheisyydestä, sen pohjoispuolella on tehty 

havaintoja viitasammakosta (Suomen Lajitietokeskus 2022). 

 

Lepakot  

Hankealueelta ei ole tiedossa aikaisempia havaintoja lepakoista (Suomen Lajitietokeskus 2022). 

 

Muu eläimistö 

Hirvitiheys hankealueella oli noin 2,79 metsästyskaudella 2020 (Luonnonvarakeskus 2022). 

 

Hankealue sijoittuu Rytkyn susireviirin alueelle sen pohjoisosaan. Rytkyn reviiri sijaitsee pääasiassa 

Pohjois-Savon maakunnassa Kiuruveden ja Keiteleen taajamien välissä ja sen luoteisreuna ulottuu 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Rytkyn reviiri koko on kokonaisuudessaan 1 310 km2. 

Loppukesällä, syksyllä ja talvella 2020–2021 tehtiin 24 havaintoa kahdesta sudesta ja 5 havaintoa 
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3–4 yksilön laumasta. Neljä havainnoista tehtiin hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä. 

Havainnot koskivat kahta susiyksilöä (Kuva 6-7). (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a) 

 

 
Kuva 6-7. Kiuruveden reviiri talvella 2020–2021 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021a). 

Metsäpeuran läntisemmän osapopulaation esiintymisalue sijoittuu Suomenselälle, mistä laji on läh-

tenyt levittäytymään pohjoisemmaksi lähestyen poronhoitoaluetta Pohjois-Pohjanmaalla. Metsä-

peuran Suomenselän kannan liikehdintä ja levinneisyys ulottuvat Pyhäjärven luoteispuolelle. Han-

kealue ei sijoitu tämänhetkisen tiedon perusteella metsäpeuran esiintymisalueille. (Pohjois-Pohjan-

maan liitto 2021b) 

 

Hankealueella ei ole tehty havaintoja ilveksestä eikä ahmasta. Ilveksestä on kuitenkin havaintoja 

hankealueen lähiympäristöstä. Suurpedoista myöskään karhusta ei ole havaintoja hankealueelta 

eikä sen lähiympäristöstä. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu tunnettuja ilveksen, ahman 

tai karhun elinpiirejä. (Luonnonvarakeskus 2021) 

 Vaikutusten arviointi 

Liito-orava 

Tuulivoimahankkeiden vaikutuksista liito-oraviin ei ole juuri olemassa aikaisempia tutkimustuloksia. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä osa hankealueen luonnonympäristöstä muuttuu rakenne-

tuksi ympäristöksi, joten vaikutukset lajin elinolosuhteisiin ovat samankaltaisia kuin muunkin ra-

kentamisen aiheuttamat vaikutukset. Tuulivoimaloiden, huoltotieyhteyksien ja voimajohdon raken-

taminen voivat aiheuttaa lajille soveltuvien elinympäristöjen menetyksiä tai niiden pirstoutumista 

sekä turvallisten kulkuyhteyksien katkeamista. 

 

Keväällä 2022 tehtävän liito-oravaselvityksen yhteydessä kartoitetaan hankealueelle sijoittuvat 

liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt, selvitetään tunnetun reviirin nykytilanne sekä arvioidaan 

hankkeen vaikutuksia liito-oravan mahdollisesti käyttämille ekologisille yhteysväylille. Liito-orava-

selvityksen maastokäynnit kohdennetaan liito-oravan kannalta suunnittelualueen potentiaalisiin 

elinympäristöihin, joita ovat mm. varttuneet kuusimetsät, pellonreunusmetsät ja –haavikot, rintei-

den ja jyrkänteiden alusmetsät, sekä virtavesien varsimetsiköt. Näillä alueilla lajin esiintymistä kar-

toitetaan etsimällä liito-oravan ulostepapanoita metsikön suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyviltä.    
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Hankealueelle laaditaan loppukeväästä 2022 liito-oravaselvitys. Selvitys tehdään Suomen Ympä-

ristö 1/2017: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt (Nieminen, 

Ahola toim.) oppaan ohjeiden mukaisesti. Hankealue sijaitsee liito-oravan varsinaisella levinnei-

syysalueella ja maastotyöt kohdistetaan lähtöaineiston mukaan lajille soveltuviksi arvioituihin ym-

päristöihin. Ennen maastokäyntiä soveltuvat elinalueet rajataan muun muassa peruskartta- ja il-

makuvatulkinnan perusteella. Maastotyöt tehdään huhti-toukokuussa, jolloin lajille ominaiset ulos-

tepapanat ovat selvimmin havaittavissa puiden tyvillä. Papanoita etsitään lajille soveliaista elinym-

päristöistä metsikön suurimpien kuusten, koivujen ja haapojen tyviltä. Maastokäyntien aikana ha-

vaittavat liito-oravan ulostepapanahavainnot kirjataan ylös ja merkitään karttaan. Lisäksi kirjataan 

ylös havainnot risu- ja kolopesistä. Lisääntymis- ja levähdysalueiden ja potentiaalisten elinalueiden 

rajaukset sekä kulkuyhteydet merkitään kartalle ja kuvataan maastohavaintojen, metsikkökuvioi-

den sekä ilmakuva- ja karttatulkintojen perusteella. Elinpiiriä kuvataan sanallisesti ja valokuvin. 

Liito-oravakartoitusta tehdään osittain myös muiden, kuten linnusto- ja kasvillisuusselvitysten, yh-

teydessä 

 

Tulosten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutukset mahdollisesti havaittuihin liito-oravan lisään-

tymis- tai levähdyspaikkoihin ja lajin alueelliseen suotuisan suojelun tasoon. 

Viitasammakko 

Viitasammakoiden esiintyminen ja sekä mahdolliset lisääntymis- ja levähdysalueet hankealueella 

kartoitetaan keväällä 2022 jäiden lähdettyä. Kartoitus toteutetaan kuuntelemalla viitasammakko-

koiraiden kutuaikaista ääntelyä. Maastotyöt keskitetään lähtöaineiston perusteella lajille soveltu-

viksi arvioituihin ympäristöihin. Maastoselvitykset tehdään hankealueella olevien lammikoiden ja 

kosteikkojen ranta-alueiden maastossa myöhäiseen ilta- ja yöaikaan, mikä on viitasammakoiden 

soitimen aktiivisinta aikaa. Laji on kuitenkin äänessä myös päivisin soitimen huippuaikana. Rannan 

tuntumassa kävellään hitaasti ja tasaisin välein pysähdellen, sillä viitasammakot keskeyttävät her-

kästi ääntelynsä tullessaan häirityiksi. Kudun etenemistä seurataan muun muassa Luonnontieteel-

lisen keskusmuseon ylläpitämästä Laji.fi -havaintopalvelusta. Kartoitettavat kohteet valokuvataan, 

ja kuuntelu- ja kutuääntelypaikat merkitään karttoihin. Samalla arvioidaan ääntelevien koiraiden 

lukumäärää ja elinympäristön soveltuvuutta viitasammakolle. 

 

Tulosten perusteella voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia mahdollisesti havaittuihin viitasamma-

kon lisääntymis- tai levähdyspaikkoihin ja lajin alueelliseen suotuisan suojelun tasoon. 

Lepakot 

Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Kaikki maassamme tava-

tut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja niiden lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LsL 49 §). 

 

Lepakot ovat yöeläimiä, ja päivisin ne lepäävät suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimer-

kiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiin-

tyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin 

kun sopivien kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät hor-

roksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat ja rakennuk-

set. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyt-

täytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. 

 

Tuulivoimalat vaikuttavat lepakoihin ensisijaisesti aikuisten lisääntyneen törmäyskuolleisuuden 

kautta elinympäristömuutosten ja häirinnän jäädessä nykytietojen mukaan varsin pieniksi. Suoran 
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törmäämisen lisäksi roottoreiden pyörimisen aiheuttama äkillinen ilmanpaineen muutos voi aiheut-

taa lepakoille sisäisiä vaurioita (ns. barotrauma). Suunnittelualueella toteutetaan sekä aktiiviseen 

että passiiviseen havainnointiin perustuva lisääntyvien ja ruokailevien lepakoiden detektorikartoi-

tus. Maastotyöt suunnitellaan ilmakuva- ja karttatarkastelun sekä luontoselvityksen maastokäyn-

tien ja alueen metsätaloussuunnitelmien perusteella. Aktiiviseen havainnointiin perustuva kartoi-

tusreitti suunnitellaan kattamaan lepakoiden kannalta merkitykselliset alueet, kuten rehevät met-

sät, vesistöt, asutut alueet sekä louhikot. Lepakoille vähemmän merkitykselliset hakkuuaukot, nuo-

ret taimikot, pensaikot ja pellot jätetään pääosin kartoituksen ulkopuolelle.  

 

Lepakoiden käyttämien alueiden luokitteluperusteina käytetään Suomen lepakkotieteellisen yhdis-

tyksen kartoitusohjeessa esitettyä luokitusta:  

 

I = lisääntymis- ja levähdysalue, luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen hävittämis- 

 ja heikentämissuoja   

II = tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit   

III = muut lepakoiden käyttämät alueet  

 

Lepakkoselvitysten tulosten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia niihin lepakoihin, jotka 

käyttävät hankealuetta säännölliseen ruokailuun tai siirtymiseen päiväpiilojen ja ruokailualueiden 

välillä. 

 

Alueelle tehdään kesällä 2022 lepakkoselvitys Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusoh-

jeen mukaisesti. Selvityksen tavoitteena on havaita selvitysalueella esiintyvät lepakkolajit, löytää 

niiden käyttämät siirtymäreitit, saalistusalueet tai muut tärkeät elinalueet. Lepakoiden esiintymistä 

hankealueella selvitytetään aktiivisin detektorikartoituksin kolmella käyntikerralla. Ensimmäinen 

käynti tehdään touko-kesäkuussa 2022, toinen käynti loppukesällä lisääntymisyhdyskuntien ha-

jaannuttua ja kolmas käynti elokuun lopulla samana vuonna. Maastotyöt suunnitellaan ilmakuva- 

ja karttatarkastelun sekä muiden luontoselvitysten maastokäyntien perusteella. Kaikkina kartoitu-

söinä alueella kuljetaan mahdollisuuksien mukaan polkuja ja muita kulku-uria pitkin kuuntelemassa 

lepakoita. Valittu reitti kuljetaan hitaasti läpi nauhoittaen ultraääni-ilmaisimella (ns. lepakkodetek-

torilla) jatkuvasti lepakoiden ääniä. Lepakoiden äänet nauhoitetaan tarvittaessa myöhempää tar-

kistusta ja lajintunnistusta varten. Kartoitus aloitetaan noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen, 

jolloin lepakot lähtevät liikkeelle ja päätetään hieman ennen auringonnousua. Kartoitukset tehdään 

poutaisina ja kohtuullisen tyyninä öinä, koska voimakas sade tai tuuli voivat vähentää lepakoiden 

saalistusaktiivisuutta. Alueelle jätetään kartoitusöinä passiividetektorit (1–2 kpl) nauhoittamaan 

koko yön lepakoiden liikehdintää. Selvityksestä tehdään tarvittaessa erillinen raportti, jossa esite-

tään kaikki selvityksessä havaitut lepakot sekä niiden käyttämät lisääntymis-, levähdys- ja ruokai-

lualueet noudattaen Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeistusta. Lisäksi selvitysalue luoki-

tellaan Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeistuksen mukaisesti luokkiin I-III. Lisäksi arvi-

oidaan alueen arvoa lepakoille kokonaisuutena. 

 

Tulosten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutukset mahdollisesti havaittuihin lepakoille oleelli-

siksi arvioituihin alueisiin ja lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoihin. Lisäksi arvioidaan alu-

een arvoa lepakoille kokonaisuudessa ja hankkeen vaikutuksia havaittujen lepakkolajien alueelli-

seen suotuisan suojelun tasoon. 

Muu eläimistö 

Muuta eläimistöä tarkkaillaan luontoselvitysten yhteydessä. Huomiota kiinnitetään erityisesti alu-

eella mahdollisesti liikkuviin suurpetoihin ja hirvieläimiin. Hankealueella tehdään suurpetoselvitys 

vuoden 2022 aikana havainnoimalla suurpetojen jälkiä ja jätöksiä lumitilanne huomioiden. Selvi-

tyksessä hyödynnetään lähtötietoina Luonnonvarakeskuksen avoimen tietokannan tietoja sekä 
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metsästysseuroilta saatavia tietoja. Alueella esiintyvistä riistalinnuista saadaan tietoa tämän hank-

keen yhteydessä tehtävistä linnustoselvityksistä. Lisäksi muiden maastokäyntien yhteydessä tul-

laan kiinnittämään huomiota suurpetojen ja riistaeläinten esiintymiseen alueella ja lajien kannalta 

huomionarvoisiin ympäristöihin. 

 

Hankealueelta laaditaan myös metsäpeuraselvitys vuoden 2022 aikana. Juhannuksen jälkeen kar-

toitetaan lajin esiintymistä potentiaalisiksi arvioiduilla vasomisalueilla hankealueella sekä sen lähei-

syydessä. Hankealueelta ei ole tiedossa pantadataa peurojen liikkeistä Luonnonvarakeskuksen alus-

tavan tiedonannon perusteella. Myös muiden maastokäyntien yhteydessä tullaan kiinnittämään 

huomiota metsäpeuran esiintymiseen alueella. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat (myös tietokan-

nasta poimitut aineistot), jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista, ovat salassa 

pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi ko. eläin- tai kasvilajin suojelun (Julkisuuslaki 24 § 

kohta 14). Tästä syystä hankkeen julkisissa asiakirjoissa ei lähtökohtaisesti esitetä karttatietoa 

uhanalaisten lajien esiintymisestä. 

6.6 Luonnonsuojelualueet  

 Nykytila 

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmiin sisällytettyjä alueita, Natura 2000-verkoston koh-

teita tai valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muodostumia (Kuva 6-8). Hankealuetta lähin Na-

tura 2000 -alue on etelässä noin 1,8 km päässä sijaitseva Toukkasuo-Huttusuo (FI0600073, SAC). 

Huttusuo on aapasuo ja Toukkasuo puolestaan keidassuo. Suoalueen keskellä on laaja Lamminsalon 

metsäsaareke, joka on luonnontilainen ja monipuolinen kasvillisuustyypeiltään. Suon reunamilla on 

melko tiheäpuustoista oligotrofista sararämettä ja -korpea. Toukkasuo-Huttusuon alue on moni-

puolinen kasvillisuudeltaan ja pesimälinnustoltaan. Osa Toukkasuosta on ojitettu. Ojitettu osuus 

suosta ei sisälly Natura-rajaukseen. Toukkasuo-Huttusuo kuuluu myös soidensuojelun perusohjel-

maan.  

 

Noin 9 km hankealueen länsipuolella sijaitsee Pyhäjärven luonnonsuojelualue (FI1000022, SAC), 

joka kuuluu Natura 2000 -alueisiin sekä rantojen suojeluohjelman alueisiin. Pyhäjärvi on yksi Suo-

menselän vedenjakaja-alueen järvistä ja se on kooltaan noin 4 018 ha. Pyhäjärvi poikkeaa veden-

laadultaan tavanomaisista vedenjakaja-alueen järvistä, sillä sen vesi on kirkasta ja humus-, rauta- 

ja ravinnepitoisuudet ovat alhaisia. Pyhäjärvi kuuluu ruokojärviin ja on edustava esimerkki karun 

vedenjakajaseudun kirkasvetisestä suurjärvestä. Kätkytniemellä ja saarilla esiintyy luonnontilaisia 

vanhoja metsiä. Lisäksi Pyhäjärven saaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan 

(ESA302774). Lisäksi Pyhäjärven alueella sijaitsee yksityismaiden luonnonsuojelualueita 

(YSA202151 ja YSA204326). 

 

Hankealueen lähellä sijaitsee useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Lähimpänä sijaistee noin 

1,7 km pohjoiseen Ruokoperän suojelualue (YSA207610). Noin 4 km päässä koillisessa sijaitsee 

Vaakskankaan (YSA206273), Vaakskankaan II (YSA2338556) ja Vaakskankaan III (YSA237075) 

luonnonsuojelualueet. Hankealueesta koilliseen noin 6 km sijaitsee Aittopuron metsä (YSA205678) 

ja Mäkipellon metsä (YSA206328) sekä noin 7,5 km päässä sijaitsee Niemisjärvi (YSA202126). 

Puolestaan hankealueen luoteispuolella sijaitsee noin 7 km päässä Komumäen suojelualue 

(YSA242244) ja noin 9 km päässä sijaitsee Särkijärven luonnonsuojelualue ja Mäkelän suojelualue 

(YSA203196). Särkijärvi kuuluu lintuvesiohjelmaan ja sen suojelu on toteutettu valtionmaiden suo-

jelualueena (ESA302793) sekä yksityisenä suojelualueena (YSA204327). Hankealueesta etelään 

noin 6 km päässä sijaitsee Palokangas 1 ja 2 suojelualueet (YSA205530) sekä noin 10 km päässä 

sijaitsee Satimenmäen suojelualue (YSA206157). 
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Geologisilla muodostumilla tarkoitetaan kallio- ja maaperässä olevia luonnon muodostumia ja ra-

kenteita, jotka ovat syntyneet yleensä hyvin hitaiden erilaisten ja eri-ikäisten geologisten proses-

sien tuloksena. Hankealueen ympäristössä sijaitsee noin 5–10 km säteellä yhteensä kolme valta-

kunnallisesti arvokasta geologista muodostumaa. Nämä alueet ovat lounaspuolella noin 4 km 

päässä sijaitseva Ristimäki-Pääkkövuori (KAO110034) ja noin 8 km päässä sijaitseva Ukonnoron-

kallio-Kirkkokallio (KAO110033) sekä luoteispuolella noin 9 km päässä sijaitseva Tetrinmäki-Kor-

venkallio (KAO110035).  

 

 
Kuva 6-8. Suojelualueet hankealueen ympäristössä. 
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Pohjois-Pohjanmaan liiton alueella on tehty TUULI-hankkeen yhteydessä Viherrakentaminen ja 

ekosysteemipalvelut –selvitys (2021b), jonka yhteydessä määritettiin alueella sijaitsevia merkittä-

viä ekologisia yhteyksiä. Yhteyksien tavoitteena on turvata maalla liikkuvien eläinten siirtyminen 

elinalueiden välillä ja ensisijaisen tärkeitä ovat luonnonsuojelualueiden väliset yhteydet. Luonnon-

suojelualueiden väliset yhteydet ovat tärkeitä etenkin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa, 

missä suojelualueita on vähän ja missä on tarpeen turvata yhtenäisten metsäalueiden väliset yh-

teydet. Maakuntatason ekologiset yhteydet mahdollistavat tietyille lajeille välttämättömät vuotuiset 

vaellukset ja turvaavat eläinten levittäytymisen. Hankealuetta lähin selvityksessä määritetty eko-

loginen yhteys on Pyhäjärvi – Syöte -yhteys, joka saa alkunsa Keski-Suomen maakunnan rajalta 

päättyen Syötteen kautta Lapin maakunnan rajalle. Eteläosassa yhteys sijoittuu Pyhäjärven itäpuo-

lelle ja yhdistää toisiinsa maakunnan itäreunan laajat ja yhtenäiset metsäalueet sekä luonnonsuo-

jelualueet. Selvityksessä määritetyt yhteydet eivät sijoitu Laulurämeen hankealueelle. (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2021b) 

 Vaikutusten arviointi 

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähialueella sijaitsevien luonnonsuojelualueiden 

osalta arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset alueiden suojeluperusteisiin. Arvioitaessa hank-

keen vaikutuksia lähimpiin suojelualueisiin hyödynnetään YVA-menettelyn muiden vaikutusten ar-

viointien tuloksia. Sähkönsiirron vaikutukset arvioidaan vastaavasti kuin tuulivoimahankkeelle. 

6.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

 Olemassa oleva yhdyskuntarakenne ja asutus 

Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa Pyhäjärven ja Kiuruveden 

kaupunkien alueilla. Hankealueen lähimmät taaja-alueet ovat Pyhäjärven ja Kiuruveden keskustaa-

jamat, joista Kiuruveden keskustaajama sijaitsee noin 15 km hankealueen itäpuolella ja Pyhäjärven 

keskustaajama noin 12 km hankealueen länsipuolella. Laulurämeen hankealueella ei ole voimassa 

olevia asemakaavoja. Asemakaavoitetut alueet voidaan luokitella yhdyskuntarakenteellisesti taa-

jama-alueiksi. 

 

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aineiston ja yhdyskuntarakenteen aluejakoluokittelun 

2019 perusteella hankealue sijaitsee taajama- ja kylämäisen rakenteen ulkopuolella (Kuva 6-9). 

Hankealueen luoteisosa sivuaa pieneltä osaa Pyhäjärven kaupungin alueen harvaanasutun maaseu-

dun aluetta. Hankealueen ympärille noin 5 km säteelle on muodostunut maaseutumaista pienkylä-

asutusta noin 2 km päähän kaakkoon Kalliojärven luoteisrannalle sekä noin 5 km päähän luoteeseen 

Kuusenmäelle. 
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Kuva 6-9. Hankealue ja sen ympäristön yhdyskuntarakenne YRK 2019 aluejakojen mukaisesti. 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä eikä alueella sijaitse asuin- tai lomarakennuksia (Kuva 

6-10). Lähimmät tiiviimmin rakennetut alueet sijoittuvat tuulivoimahankkeen kaakkois- ja luoteis-

puolille noin 2–5 km etäisyydelle Kiuruveden Kalliojärven ja Pyhäjärven Komujärven ranta-alueille. 

Asuin- ja lomarakennukset ovat kuitenkin sijoittuneet pääasiassa harvaan ja hajanaisesti suunnit-

telualueen ympärille noin 2–5 km etäisyydelle. Lähin asuinrakennus sijoittuu noin 1,6 km etäisyy-

delle lähimmästä alustavasta tuulivoimalasta ja lähimmät lomarakennukset sijoittuvat noin 900 

metrin ja 1,5 km etäisyydelle lähimmästä alustavasta tuulivoimalasta. Alle 5 kilometrin päässä lä-

himmästä alustavasti suunnittelusta tuulivoimalasta sijaitsee yhteensä 165 asuinrakennusta ja 93 

lomarakennusta. 
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Kuva 6-10. Asuin- ja lomarakennukset hankealueen läheisyydessä. 

 Nykyinen maankäyttö ja kaavatilanne 

Alue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Hankealue ja sen ympäristö CORINE 2018 

maanpeiteaineiston mukaisesti on esitetty alla (Kuva 6-11). Hankealue kokonaisuudessaan sekä 

hankealueen lähiympäristö suurimmaksi osaksi on havu- ja sekametsää. Lisäksi hankealueella on 

pieniä osia harvapuustoista alueita. Hankealueen lähiympäristössä, alle 5 km säteellä, on havu- ja 

sekametsän lisäksi harvapuustoisia alueita, lehtimetsää, pienpiirteistä maatalousmosaiikkia sekä 

useita peltoja. Lisäksi hankealueen pohjoisrajalle sijoittuu Ruokoperän avosuo. Hankealueen etelä-

puolella noin 2 km päässä sijaitsee Huttusuon avosuo sekä hankkeesta noin 4 km kaakkoon sijaitsee 

Pahkaperän avosuo. Lisäksi hankealueen länsipuolelle noin 3 km päähän sijoittuu Komujärvi, kaak-

koispuolella noin 3 km päähän sijoittuu Kalliojärvi ja koillispuolella noin 4 km päässä sijaitsee Vaaks-

järvi, joka lasketaan sisämaan kosteikoksi. 
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Kuva 6-11. Hankealue ja sen ympäristö CORINE 2018-aineiston mukaisesti. 

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 

13.11.2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tulivat 

voimaan 1.4.2019. 

 



 

 

 

57/94 

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

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

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

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

omaisten toiminnassa.  

 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- Tehokas liikennejärjestelmä 

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- Uusiutumiskykyinen energianhuolto. 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksikköihin ja voimajohtolinjauk-

sissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

 

Laulurämeen tuulivoimapuisto sijoittuu Kiuruveden kaupungin alueelle sijoittuvalta osaltaan Poh-

jois-Savon maakuntaan. Hankkeen Kiuruveden puoleisella alueella on voimassa neljä maakunta-

kaavaa: 

• Pohjois-Savon maakuntakaava 2030: 

o Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011. Kaavaan on 

tehty ja vahvistettu muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018.  

• Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 

o Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 15.1.2014 ja sitä on täyden-

netty 1.5.2016 vahvistuneen kaupan maakuntakaavan yhteydessä sekä muutettu 

19.1.2018.  

• Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 

o Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 1.6.2016 ja kaavan suunnit-

telumääräyksiä on tarkistettu 19.11.2018.  

• Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaihe. 

o Kaava laaditaan kahdessa osasta, joista 1. vaihe on hyväksytty maakuntavaltuus-

tossa 19.11.2018. 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on tullut vireille 26.8.2019 ja sen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.8. – 27.9.2019 ja päivitetty osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma 26.7.-27.9.2021. Maakuntakaavaluonnoksen kaksi erilaista kaavavaihtoehtoa olivat 

nähtävillä 11.1. – 14.3.2022 välisenä aikana. Maakuntakaavaluonnoksessa Laulurämeen alue on 

merkitty tuulivoimapotentiaaliseksi alueeksi (tv). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkit-

tävät (7 tai useamman voimalan käsittävät) tuulivoimapotentiaaliset alueet. Alueiden pää-maan-

käyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous. 

Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olo ja kaavan hyväksyminen tapahtuvat 

vuoden 2023 aikana. Vaihemaakuntakaavassa on tavoitteena käsitellä muun muassa tuulivoimaa. 

Vaihemaakuntakaavaluonnoksen molemmissa vaihtoehdoissa hankealueelle on osoitettu tuulivoi-

mapotentiaalinen alue (tv). Tuulivoimaosayleiskaava voidaan hyväksyä vaihemaakuntakaavan hy-

väksymisen jälkeen. 

 

Pohjois-Savon lainvoimaisissa maakuntakaavoissa Laulurämeen tuulivoimapuiston alue sijoittuu 

osittain turvetuotantoon soveltuvalle alueelle (EO 1 753) sekä suojavyöhykkeelle (sv-11 810, Pyy-
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lahti). Hankealueen läpi kulkee myös moottorikelkkareitti. Lisäksi noin 1,8 kilometrin päähän han-

kealueen lounaispuolelle on osoitettu luonnonsuojelu- ja Natura-alue (SL 543) sekä 2,2 km kaak-

koispuolelle kylä -merkintä (at-21 057). Hankealueen eteläpuolella noin 2 kilometrin päässä kulkee 

luoteis- kaakkosuuntaisesti yhdystie/kokoojakatu (yt) sekä päävesijohto (v). 

 

Laulurämeen tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhäjärven kunnan alueelle sijoittuvalta osaltaan Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaan. Hankkeen Pyhäjärven puoleisella alueella on voimassa kolme maakun-

takaavaa: 

• 1. vaihemaakuntakaava 

o Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu 

ympäristöministeriössä 23.11.2015. 

• 2. vaihemaakuntakaava 

o Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja saanut lain-

voiman 2.2.2017. 

• 3. vaihemaakuntakaava 

o Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Kaavan hyväk-

symispäätöksestä tehtiin kahdeksan valitusta Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeu-

teen. Valitukset eivät koske Laulurämeen tuulivoimapuiston hankealuetta tai sen 

lähialueita. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan 

(232 §) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n nojalla. 

Vaihemaakuntakaavan voimaantulosta on kuulutettu 12.11.2018. Pohjois-Pohjan-

maan hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksessään (26.3.2019 19/9968/1) valituksen 

alaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset. Pohjois-Poh-

janmaan hallinto-oikeuden valitukset hylkäävä päätös on saatu 29.4.2020 

(20/0240/1). Valitusaikana tehtiin kaksi valituslupahakemusta korkeimpaan hal-

linto-oikeuteen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan oikeusprosessi jat-

kuu edelleen, mutta käsiteltävät asiat eivät koske tätä hanketta.  

Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisissa maakuntakaavoissa Laulurämeen tuulivoimapuiston alueelle ei 

sijoitu maakuntakaavan merkintöjä. Tuulivoimapuiston hankealueelle sivuaa länsiosassa kolmea 

turvetuotantoon soveltuvien alueiden kohdemerkintää (tu-1). Lisäksi noin kahden kilometrin päässä 

tuulivoimapuiston lounaispuolella kulkee moottorikelkkareitti. 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt lokakuussa 2021 uuden Energia- ja ilmastovaihemaa-

kuntakaavan laatiminen, jossa yksi käsiteltävistä teemoista on tuulivoima. Energia- ja ilmastovai-

hemaakuntakaavassa osoitettaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuuli-

voima-alueet (tv-alue) sekä päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Ta-

voitteena on asettaa vaihemaakuntakaavan luonnos nähtäville kesäkuussa 2022. 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitolla on parhaillaan meneillään TUULI-hanke, jonka tuloksena esitetään maa-

kunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen soveltuvista alueista. TUULI-hankkeen tulokset ja 

taustaselvitykset ovat osa maakuntakaavan uudistamista. TUULI-hankkeen taustaselvityksinä ovat 

valmistuneet Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, Linnuston päämuuttoreitin päivityssel-

vitys ja lajikohtaiset kartat, Susireviiriselvitys ja Sähkönsiirtoselvitys. Sijainninohjausmalli valmis-

tuu keväällä 2022.  

 

Ote Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisten maakuntakaavojen yhdistelmistä on esi-

tetty alla (Kuva 6-12). 
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Kuva 6-12. Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntakaavayhdistelmäkartta. 

Yleiskaava 

Laulurämeen hankealueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Alueen läheisyydessä ovat voi-

massa seuraavat yleiskaavat  

- 2–5 kilometrin päässä hankealueesta: 

o Kalliojärven-Toiviaisjärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava, Kiuruvesi 

(12.12.2018) 

- 5–10 kilometrin päässä hankealueesta: 

o Koskenjoen ja Nirmisjärven royk, Kiuruvesi (9.12.2002) 

o Niemisjärven royk:n muutos, Kiuruvesi (18.6.2012) 

o Koivujärven royk, Kiuruvesi (20.12.2006) 

o Vuohtonmäen tuulipuisto, Pyhäjärvi (28.10.2013) 

o Rantojen osayleiskaavan muutos, Pyhäjärvi (22.2.2010) 

o Pyhäjärven kirkonkylän osayleiskaava (27.5.2002) 

o Ruotasen osayleiskaava, Pyhäjärvi (26.10.2020) 
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Hankealueen läheisyydessä voimassa olevat osayleiskaavat on esitetty alla (Kuva 6-13). 
 

 
Kuva 6-13. Hankealueen läheisyydessä voimassa olevat yleiskaavat. 

Asemakaavat 

Laulurämeen hankealueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja Lähimmät asemakaavoitetut alu-

eet sijaitsevat Kiuruveden keskustaajamassa lähimmillään noin 13 kilometrin päässä hankealueen 

itäpuolella ja Pyhäjärven Ruotasen ja Lippikylän alueella noin 8 kilometrin päässä suunnittelualueen 

länsipuolella. Koivujärven rantaosayleiskaavan eteläpuolella on voimassa Ristolan ranta-asema-

kaava vuodelta 1984. 
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Kuva 6-14. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat asemakaavoitetut alueet. 

 Vaikutusten arviointi 

Laaja-alainen tuulivoimapuisto muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jolla sijainnista riip-

puen voi olla yhdyskuntarakenteellista merkitystä, mikäli se vaikuttaa muiden toimintojen sijoittu-

miseen ja aluevarausten osoittamiseen kaavoituksessa. Vaikutukset voivat kohdentua sekä nykyi-

seen maankäyttöön ja kaavojen aluevarauksiin, että tuleviin maankäytön kehittämismahdollisuuk-

siin. 

 

Arviointia varten selvitetään hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyisestä maan- 

käytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat. Lisäksi arvioinnissa käytetään ympäristövaikutus-

ten arvioinnin yhteydessä tehtäviä selvityksiä (mm. melu- ja varjostusvaikutukset, maisema-ana-

lyysi). Myös yleisötilaisuuksissa ja lausunnoissa saatu palaute huomioidaan. 

 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin 

ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdalla alue muuttuu metsätalousalueesta 
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energiantuotannon alueeksi. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään.  

Alueelle rakennettava huoltotie- ja maakaapeliverkosto voivat rajoittaa maa- ja metsätalouden har-

joittamista menetetyn maan muodossa. Toisaalta alueelle rakennettavat hyväkuntoiset huoltotiet 

ovat avuksi maa- ja metsätalouden kuljetuksissa, ja niitä voidaan käyttää ympäri vuoden muuhun-

kin liikkumiseen. 

 

Välillisiä vaikutuksia tuulivoimapuistoalueella ja sen lähiympäristössä voi aiheutua muun muassa 

toiminnan aikaisesta melusta ja välkkeestä, jotka rajoittavat asumisen ja muiden ympäristöhäiriöille 

herkkien toimintojen sijoittumista tuulivoimaloiden läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 

selvitetään vaikuttaako tuulivoimapuistohanke hankealueen ja sen lähiympäristön nykyiseen ja tu-

levaan maankäyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti hanke- 

alueella ja sen läheisyydessä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille kohdistuvat vaikutukset. Alu-

eellisen tarkastelutason lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaiku-

tuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

 

Nykyisestä maankäytöstä selvitetään maankäytön perusluokat vaikutusalueella, asutus, loma-asu-

tus, tieyhteydet, tekninen huolto, elinkeinot ja virkistys. 

 

Sähkönsiirron vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön arvioidaan vastaavasti kuin 

tuulivoimahankkeelle. 

 

Samanaikaisesti YVA-arvioinnin aikana laaditaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa. Arvioinnin ai-

kana valmistuvat selvitykset palvelevat YVA:n lisäksi tätä osayleiskaavoitusta. 

6.8 Elinkeinot ja palvelut 

 Nykytila 

Pyhäjärvi on reilun 5 000 asukkaan kaupunki. Vuonna 2019 alueella oli noin 1 500 työpaikkaa, 

joista 12,9 % oli alkutuotannossa, 21,8 % jalostuksessa ja 63,6 % palvelualalla. Työttömien osuus 

työvoimasta oli 11,9 % vuonna 2019. (Tilastokeskus 2022a) Pyhäjärvellä toimii reilu 300 yritystä 

(KauppaTori 2022). Lisäksi Pyhäjärvellä on Pyhäsalmen kaivos, jonka toiminta on loppunut vuonna 

2021. Kaivoksen alueelle on syntynyt Pyhäjärven Callio, joka on monitieteinen tutkimus- ja kehi-

tysympäristö. (Pyhäjärven kaupunki 2022) 

 

Kiuruvesi on puolestaan noin vajaan 8 000 asukkaan kaupunki. Vuonna 2019 alueella oli noin 2 500 

työpaikkaa, joista 24,8 % oli alkutuotannossa, 14,1 % jalostuksessa ja 59,2 % palvelualalla. (Ti-

lastokeskus 2022b) Kiuruvedellä toimii noin reilu 800 yritystä, sisältäen myös yritykset, jotka eivät 

toimi aktiivisesti (Kiuruvesi 2022).  

 

Hankealueen metsät voivat olla metsätalouskäytössä. Alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee joi-

tain peltoja. Muutoin hankealueella ei sijaitse yrityksiä.  

 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen ja hankkeen sähkönsiirron kielteisiä ja 

myönteisiä vaikutuksia elinkeinoihin ja palveluihin. Vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioidaan 

asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättävien tietojen 

perusteella.  
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6.9 Maisema, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 

 Nykytila 

Maisema 

Hankealue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Suomenselän maisemamaakuntaan. Suomen-

selkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on joko suh-

teellisen tasaista tai kumpuilevaa. Peltoalaa on niukalti ja maanviljely on keskittynyt Pyhäjoen ja 

Kalajoen latvoille. Asutus on alueella harvaa. Suomenselän alueella on huomattavan paljon soita. 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Miilurannan asutusmaisema Kärsämäellä ja 

Reisjärven kulttuurimaisemat. Hankealueelle tai sen ympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Lähin maisema-alue on Pihtiputaan pika-asutusmaisemat noin 30 km kilo-

metrin päässä hankealueen lounaispuolella. 

 

Hankealue ja sen lähiympäristö ovat korkeuseroiltaan vaihtelevia, ja hankealueen korkeimmat koh-

dat sijoittuvat hankealueen keski- ja eteläosiin ollen 180 m mpy. Maisema on pääosin sulkeutu-

nutta, sillä hankealue ja lähialueet ovat kokonaisuudessaan havu- ja sekametsää, joiden seassa on 

vain pieniä harvapuustoisia alueita. Lisäksi hankealueen eteläpuolella on helppokulkuinen suo. 

(Kuva 6-11) 
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Kuva 6-15. Ilmakuva hankealueesta. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti ar-

vokas maisema-alue on Pihtiputaan pika-asutusmaisema, joka sijaitsee noin 30 km hankealueesta 

lounaaseen Pihtiputaan kunnan alueella Keski-Suomen maakunnassa. Pika-asutusmaisemien koko-

naisuus edustaa sodanjälkeistä siirtolais- ja rintamamiesperheiden asutusmaisemaa viljelyksineen. 

Alueen kylät on raivattu soille sekä järvikuvioille, ja ne kuvastavat hyvin järvi- ja suoalojen talous-

käyttöön ottamista 1900-luvulla. Alueiden maisemallinen arvo perustuu ennen kaikkea kylien syn-

tyhistoriaan, joka välittyy maisemasta avoimien viljelyalojen, yhtenäisenä säilyneen rakennuskan-

nan sekä tunnusomaisen asutusrakenteen ansiosta. (Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökes-

kus 2021) 
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Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin maakunnallisesti ar-

vokas maisema-alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan puolella hankealueesta pohjoiseen noin 

4,5 km päässä sijaitseva Kuusenmäen kulttuurimaisema. Kuusenmäki on perinteistä maaseudun 

viljelysmaisemaa, ja se on edustava esimerkki Suomenselän mäkiasutuksesta. Paikallisena erityis-

piirteenä hahmottuu maiseman pienipiirteisyys, sillä viljelysmaisemassa vaihtelevat pienialaiset 

kumpuilevat pellot ja laidunalueet, kumpareilla sijaitsevat maatilojen pihapiirit ja mäkien alarinteille 

ulottuvat metsän rajaamat peltosuikaleet. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty 

maakuntakaavayhdistelmien karttakuvassa (Kuva 6-12). 

 

Noin 7,5 km päässä hankealueen länsipuolella sijaitsee Pyhäjärven kulttuurimaisema, joka luokitel-

laan maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maisema-alueen keskuksena on Pyhäjärvi, 

joka on Pohjois-Pohjanmaan suurimpia järviä. Maisema-alue on laaja, monimuotoinen ja kerroksel-

linen kokonaisuus, jossa yhdistyvät toisiinsa järvimaisema, maaseudun kulttuurimaisema ja luon-

nonmaisema sekä taajama- ja teollisuusmaisema. Pyhäjärven maisemalliset arvot perustuvat laa-

jan ja perushahmoltaan monimuotoisen Pyhäjärven merkitykseen avoimena maisematilana ja mai-

sema-alueen keskuksena, johon kokonaisuus tukeutuu. Maisemalle ovat ominaisia rannoilta järvelle 

ja järven yli sekä järveltä rannoille avautuvat näkymät. Maiseman kannalta arvokkaita ovat erityi-

sesti järveen työntyvät, vesialueiden molemmin puolin ympäröimät pitkänomaisen niemenkärjet, 

joiden rannoilla on asutusta ja pitkään viljelykäytössä olleita peltoalueita. Maisema-alueella sijaitsee 

lisäksi Kursun yhteislaidun ja Alhon niitty. (Mäkiniemi ym. 2015) 

 

Pohjois-Savon maakunnan puolella hankealueesta noin 15 km päässä idässä sijaitsee Ryönänjoen 

ja Honkarannan kulttuurimaisema, joka on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Ryönänjoen 

kylä levittäytyy Kiurujärven länsirannalle ja Kiurujärveen laskevan Ryönänjoen ympärille. Ryönän-

joki ja Honkaranta kuuluvat Kiuruveden vanhimpiin kyliin. Ryönänjoen historian erityispiirteenä on 

varhainen teollisuus- ja yritystoiminta. Vanhat maatilat ovat säilyttäneet hallitsevan asemansa mai-

semassa, ja kylärakenne on varsin alkuperäinen. Alueelta löytyy lisäksi useita merkittäviä raken-

nuksia tai rakennuskokonaisuuksia, kuten Heikkisenaho ja Ryönänjoen entinen koulu. (Ger 2019) 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY-koh-

teita). Hankealueen lähin RKY-kohde on Koskenjoen kylä, joka sijaitsee noin 13 km päässä hanke-

alueen koillispuolella (Kuva 6-16). Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsi-

asutusta. 
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Kuva 6-16. Hankealueen lähiympäristössä olevat suojellut rakennukset, tunnetut muinaisjäännökset ja -alueet 

sekä RKY 2009 kohteet.  

Muinaisjäännökset  

Hankealueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Hankealueen lähiympäristön muinaisjäännökset on esi-

tetty alla (Kuva 6-16). Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset sijaitsevat noin 3 km päässä hanke-

alueesta. Hankealueesta noin 5 km säteellä sijaitsee noin 12 tunnettua muinaisjäännöstä. Lisäksi 

Pyhäjärven rannoilla on runsaasti muinaisjäännöksiä. Suurin osa vesistöjen rannoilla sijaitsevista 

muinaisjäännöksistä edustaa kivikautisia asuinpaikkoja. Lisäksi muinaisjäännösten joukossa on 

mm. Struven kolmiomittausketjun mittauspiste, useita tervahautoja, kalliokaiverruksia, kuppikallio, 

pyyntikuoppia, hautapaikkoja ja rajamerkki. Struven ketjun mittauspiste ei ole osa Struven ketjun 

maailmanperintökohdetta. 
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Suojellut rakennukset 

Hankealueesta yli 10 km päässä sijaitsee kaksi erityislaeilla suojeltua rakennusryhmää: Pyhäjärven 

rannalla kirkko ja tapuli sekä Kiuruvedellä Kiuruveden rautatieasema siihen liittyvine rakennuksi-

neen (Kuva 6-16). 

Muut kulttuuriympäristön kohteet 

Hankealue sijoittuu sekä Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueelle. Kiuruvedelle on laadittu 

oma kulttuuriympäristön ohjelma. Pyhäjärvelle ei ole laadittu kulttuuriympäristön ohjelmaa. Kiuru-

veden puoleiselle hankealueelle ei sijoitu perinnemaisemakohteita tai inventoituja rakennuksia 

(Kuva 6-17). Hankealueesta noin 2 km päässä pohjoisessa sijaitsee arvottamaton muu kulttuuriym-

päristöohjelman merkintä ja 5 km säteellä kulttuuriympäristöohjelman arvottamattomia merkintöjä 

on yhteensä 7. Hankealuetta lähimmät maakunnallisesti arvokkaat kohteet ovat Kalliokylän koulu-

mäki noin 3 km päässä kaakossa sekä Martikkalan laitumet ja Aittojärven kyläkeskus noin 7 km 

päässä koillisessa. Lisäksi Kiuruveden Niemisjärven ja Koivujärven ympäristöihin sijoittuu ryppäät 

paikallisesti arvokkaita ja arvottamattomia kohteita. (Ahola ym. 2014) 
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Kuva 6-17. Kiuruveden kulttuuriympäristöohjelman maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet sekä suun-

taa antavat aluerajausmerkinnät. Aineisto on georeferoitu ja digitoitu julkaistujen ohjelmien paperikartoista. 

 Vaikutusten arviointi 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset aiheutuvat tuulivoimalarakenteista ja niitä varten ra-

kennettavista teistä, sähkönsiirtorakenteista ja muista rakenteista. Vaikutusten arvioinnin perus-

tana on maisema-analyysi, jonka maisema- ja kulttuuriympäristökuvaukseen hankkeen vaikutuksia 

peilataan. Arviointimenetelmänä on asiantuntija-arvio, joka perustuu maisema-analyysiin ja maas-

tohavaintoihin sekä mahdollisesti myös kuvasovitteina tehtyihin havainnekuviin ja näkemäalueana-

lyysiin. Arvioinnissa määritellään maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutuksien 

laajuus, luonne ja merkittävyys. Vaikutukset kuvataan tekstein ja niitä havainnollistetaan kartoilla 

ja edellä mainituilla kuvilla. 
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Kirkkaalla säällä tuulivoimalan torni erottuu jopa 40 kilometrin etäisyydelle. Maisemavaikutuksien 

muodostumisessa etäisyys tuulivoimalan ja arvioitavan kohteen välillä on merkittävä tekijä. Yleisen 

käsityksen mukaan vielä 5–7 km etäisyydellä maisemavaikutus voi olla dominoiva ja tätä suurem-

milla etäisyyksillä voimaloiden hallitsevuus vähitellen vähenee. Tässä hankkeessa maisemallisten 

kokonaisuuksien yleispiirteinen vaikutustarkastelu on rajattu ulottumaan noin 20 km säteelle han-

kealueesta. Kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan noin 15 km tarkastelualueella 

ja tältä alueelta tarkastellaan valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvoihin kohdistuvat vaikutukset. 

Mikäli yleispiirteisessä tarkastelussa havaitaan, että joihinkin tätä kaukaisempiin kohteisiin saattaa 

kohdistua merkittäviä vaikutuksia, on vaikutusarviointia syytä laajentaa niitä koskemaan. 

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakenta-

misessa -opasta (Ympäristöministeriö 2016b) ja siinä esitettyjä etäisyysvyöhykkeitä huomioiden, 

että voimaloiden kokonaiskorkeudet voivat erota oppaassa käytetyistä voimalakorkeuksista. 

 

Maisema-analyysissä kuvataan seudun maisemarakenne, maisemalliset kokonaisuudet sekä mai-

seman ja kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Analyysit perustuvat paik-

katietoaineistoihin ja aiempiin selvityksiin. Arvojen osalta lähtötietoina käytetään valtakunnallisia 

ja maakunnallisia maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä koskevia inventointeja sekä maakunta-

kaavoitusta varten laadittuja selvityksiä ja päivitysinventointeja. Vaikutusarvioinnin taustaksi mää-

ritellään arvioitavan kohteen, kuten maisemallisen kokonaisuuden tai arvokohteen herkkyys muu-

tokselle eli ns. maisemallinen sietokyky. Sietokyky koostuu muun muassa maiseman mittasuh-

teista, maiseman visuaalisesta luonteesta (maisemakuva) ja historiallisesta kerroksellisuudesta. 

 

Maisemavaikutusten arvioinnissa hyödynnetään näkemäalueanalyysiä, jonka avulla voidaan arvi-

oida tuulivoimaloista aiheutuvien vaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista. Analyysi antaa 

myös käsityksen mahdollisista näkymäsuunnista, joihin tulee vaikutusarvioinnissa erityisesti kiin-

nittää huomiota. Näkemäanalyysissä mallinnetaan paikkatietopohjaisesti alueet, joille tuulivoimalat 

tulevat näkymään ja alueet, joilla tuulivoimalat todennäköisesti eivät näy. Analyysissä otetaan huo-

mioon maaston muodot ja puusto.  

 

Tuulivoimaloiden näkyvyyttä, vaikutuksen luonnetta ja merkittävyyttä maisemassa havainnolliste-

taan valokuviin tehtävien kuvasovitteiden avulla. Kuvasovitteiden katselupisteet valitaan siten, että 

kuvilla voidaan havainnollistaa kyseiselle hankkeelle tyypillisiä maisemallisia vaikutuksia, maise-

mallisiin arvoihin kohdistuvia ja hankkeesta asutukselle tai virkistyskäyttäjille kohdistuvia maise-

mallisia vaikutuksia. 

Muinaisjäännökset ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Muinaisjäännösten osalta hankealue ja sähkönsiirtoreitti inventoidaan, ja vaikutukset arvioidaan 

selvityksen tulosten perusteella. Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron vaikutukset rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteisiin arvioidaan pohjautuen olemassa olevaan tietoon RKY 2009 -koh-

teista.  

6.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

 Nykytila 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi 

edukseen. Luonnonvarat voidaan jakaa varantoihin ja virtoihin. Luonnonvarat kuten auringonsäteily 

ja tuuli ovat jatkuvia virtoja, joiden käyttö ei vaikuta niiden määrään. Varannot ovat uusiutumatto-

mia tai uusiutuvia. Uusiutuvat luonnonvarat eivät ehdy, ellei niitä käytetä enemmän kuin ne uusiu-

tuvat. Esimerkiksi tuuli- ja vesivoima ovat uusiutuvia luonnonvaroja. Luonnonvarat voidaan jakaa 
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myös aineettomiin ja aineellisiin. Aineellisilla luonnonvaroilla on omistaja ja omistajuus voidaan 

siirtää. Aineettomia luonnonvaroja ei voi omistaa ja niiden arvoa on vaikea mitata rahassa. Laulu-

rämeen hankealueella ja sen läheisyydessä esiintyviä hyödyntämiskelpoisia luonnonvaroja on esi-

tetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). 

 
Taulukko 2. Laulurämeen hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä potentiaalisesti esiintyviä hyödynnet-

tävissä olevia luonnonvaroja. 

Käyttötarkoitus 
Aineelliset 

uusiutuvat 

Aineelliset 

uusiutumattomat 
Aineettomat 

Energia Puu, energiakasvit Turve Tuuli, aurinkoenergia 

Materiaalituotanto Puu, vesi 

Kiviaines, kaivoski-

vennäiset (kulta, 

sinkki, kupari, hopea) 

 

Ravinto 
Kasvit, sienet, marjat, 

riista, kala, vesi 
  

 

Hankealue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä, jonka takia hankealueen luonnonvarojen 

hyödyntäminen keskittyy nykyisellään metsätalouteen ja metsien monikäyttöön. Alueen metsiä 

hyödynnetään paikallisten toimesta jokamiehen oikeuksiin perustuen marjastukseen ja sienestyk-

seen sekä muuhun luonnossa liikkumiseen. Lisäksi yksi metsästysseura käyttää aluetta. 

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsee Patasuon turvetuotantoalue, jolle on myönnetty ympäristölupa 

(ISAVI/1385/2016). Patasuon hankealueen pinta-ala on 37 ha, josta tuotantoaluetta on noin 33 ha. 

Alueella ei tiedettävästi ole aloitettu kuntoonpanovaiheen töitä. Turvetuotantoalue sijoittuu osittain 

Laulurämeen hankealueelle sekä yhden alustavan voimalapaikan alueelle. 

 

Boliden Kevitsa Mining Oy on hakenut vuonna 2020 malminetsintälupaa hankealueen itäpuolelta. 

Alue sijoittuu osittain Laulurämeen tuulivoimanhankkeen alueelle (Kuva 6-18). Malminetsintälupaa 

haetaan kaivoskivennäisistä kullalle, sinkille, kuparille ja hopealle. Malminetsintälupa sijoittuu Poh-

jois-Savon maakuntakaavan malmipotentiaaliselle alueelle. (Tukes 2022) 
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Kuva 6-18. Malminetsintälupa-alue hankealueen läheisyydessä. 

Hankealueella sijaitsee yksi maa-ainesmuodostumaa pohjaveden yläpuolella, joka on tarkemmin 

rantakerrostuma. Hankealueella on myös kaksi päättynyttä maa-ainesottolupaa soralle ja hiekalle. 

Lisäksi hankealueen läheisyydessä on yksi keskilujan ja yksi lujan kiviaineksen kiviainesvarannoksi 

soveltuva alue, hiekkavaltainen ja soravaltainen maa-aineslajitteinen alue sekä kaksi rantakerros-

tumaosta maa-ainesmuodostumaa pohjaveden yläpuolelle. (SYKE 2022) 

 Vaikutusten arviointi 

Luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista suurin osa kohdistuu tuulivoimaloiden 

ja sen oheisrakenteiden valmistukseen, jotka edellyttävät raaka-aineita sekä energiaa. Tuulivoima-

puiston elinkaarensa aikana kuluttamia materiaalivarantoja vertaillaan suhteessa tuotetun sähkö-

energian määrään. Hankkeen vaikutukset alueen muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioi-

daan luontoselvitysten, lausuntojen ja mielipiteiden perusteella asiantuntija-arviona. Selostuksessa 

arvioidaan sähkönsiirron vaikutuksen luonnonvarojen käyttöön vastaavasti kuin edellä esitetty. 
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6.11 Liikenne 

 Nykytila 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Pyhäsalmentie (valtatie 27), joka on hankealuetta lähin val-

tatie. Hankealueen ympärillä kulkee koillisessa Latvapurontie (yhdystie 16031), idässä Paljakantie 

(yhdystie 16043), kaakossa Kalliokyläntie (yhdystie 7693), lounaassa Niinimäentie ja Vaivionpe-

räntie (yhdystie 18477), lännessä Komujärventie (yhdystie 18481) ja luoteessa Komuntie (18480). 

Lisäksi hankealueen pohjoispuolella kulkee Ylivieska-Iisalmi-rautatie lähimmillään noin 2,4 km 

päässä. Hankealueella ei sijaitse yhdysteiksi luokiteltuja teitä eikä seutu tai kantateiksi luokiteltuja 

teitä (Kuva 6-19). Hankealueella on useita pienempiä teitä, nimettömiä yksityisteitä ja metsäauto-

teitä.  

 

 
Kuva 6-19. Hankealueen ympäristön tiet tienumeroineen. 

Hankealuetta lähimpänä olevia ovat Latvapurontie, Paljakantie ja Kalliokyläntie. Vuonna 2020 Lat-

vapurontien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli 27 ja keskimääräinen raskaan liikenteen 



 

 

 

73/94 

vuorokausiliikenne (KVLRAS) oli 2. Puolestaan Paljakantien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 

55 ja raskaan liikenteen vuorokausiliikenne 6. Kalliokyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 

hankealuetta lähimmällä tieosuudella 410 ja raskaan liikenteen osalta vuorokausiliikenne oli 33. 

Alueen tiestön keskimääräiset vuoden 2020 liikennemäärät on esitetty alla (Kuva 6-20).  

 

 
Kuva 6-20. Hankealueen lähiympäristön liikennemäärät (Väylä 2021). 

Suunniteltu tuulipuistoalue ei sijoitu korkeusrajoitusalueelle. Hankealuetta lähin lentokenttä sijait-

see noin 100 km päässä Kajaanissa ja lähimmät lentopaikat sijaitsevat noin 17 km päässä Pyhäsal-

mella ja noin 18 km päässä Kiuruvedellä.  

 Vaikutusten arviointi 

Hankkeessa käytettävät kuljetusreitit tullaan selvittämään YVA-selostuksessa. Liikennevaikutusten 

arvioinnissa selvitetään hankealueen tiestön nykyiset liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuus 

sekä toisaalta hankkeen aiheuttamat liikennemäärät hankkeen eri toimintavaiheissa. Liikennevai-

kutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös hankealueen tiestön nykyiset onnettomuusmäärät, 
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tiestön leveys ja tiestön kunto. Lisäksi kuljetusreittien varrella sijaitsevat mahdolliset häiriintyvät 

kohteet selvitetään. Tarkastelualueena ovat pääteiltä tuulivoimaloille johtavat tiet.  

 

Vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan kuljetusreittejä ja -määriä sekä suhteutetaan raskaan liiken-

teen määrä reittien nykyisiin liikennemääriin. Liikennemäärien kansallisia ja alueellisia keskiarvoja 

vastaavilta tieluokilta voidaan käyttää apuna arvioitaessa hankkeen liikennevaikutuksen merkittä-

vyyttä. Tieverkoston ja siltojen kuntoa niiden kantavuuteen liittyen voidaan arvioida erilaisista re-

kistereistä saatujen tietojen perusteella sekä asianomaisten viranomaisten tietojen perusteella. 

 

Hankkeesta aiheutuu liikennevaikutuksia pääosin rakentamisvaiheessa. Toimintavaiheessa hank-

keen liikennevaikutukset aiheutuvat lähinnä pienimuotoisesta huoltoliikenteestä. Sulkemisvai-

heessa hankkeen liikennevaikutukset vastaavat rakentamisvaiheen vaikutuksia, kun rakenteet pu-

retaan ja kuljetetaan alueelta pois. Rakentamisen aikaiset liikennevaikutukset aiheutuvat lähinnä 

tie- ja kenttäalueiden rakentamiseen tarvittavien maa-ainesten kuljetuksista sekä suurien tuulivoi-

makomponenttien erikoiskuljetuksista. Hankkeen liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään lä-

hinnä hankkeen vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi arvioidaan liiken-

teen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta ja vaikutuksia hankealueen tiestön ja siltojen kun-

toon. 

 

Suomessa ilmailulaki (864/2014) 165 § velvoittaa, että kaikille yli 30 metriä korkeille rakennelmille 

on haettava lentoestelupa Liikenne- ja viestintävirastolta Traficomilta. Lupa voidaan myöntää, jos 

lentoesteturvallisuus ei vaarannu. Liikenteen turvallisuusviraston myöntämässä lentoesteluvassa 

määritellään tuulivoimalan sallittu korkeus sekä tarvittavat lentoestemerkinnät päivä- ja yötoimin-

taa varten. Hankkeen lentoestelupien menettelystä on kerrottu tarkemmin luvussa 7.6 Lentoeste-

lupa. 

 

Laulurämeen tuulipuiston vaikutuksia lentoliikenteeseen, raideliikenteeseen ja ratateihin tarkastel-

laan tarkemmin YVA-selostuksessa. 

 

Liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun esimerkiksi teiden mahdollisen pölyämisen ja pakokaasupääs-

töjen osalta arvioidaan myöhemmin luvussa 6.14. 

6.12 Melu ja tärinä 

 Nykytila 

Tuulivoimaloiden melu aiheutuu lapojen aerodynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston 

melusta. Tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttamat melutasot hankealueiden ympäristössä mallinne-

taan. Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueen nykytilan-

teessa merkittävimpinä melulähteinä on liikennemelu sekä ajoittainen metsänhoitotöistä kantau-

tuva melu, jotka ovat myös merkittävimmät tärinälähteet.  

 

Kiuruveden puoleiselle hankealueelle tai sen ympäristöön ei sijoitu voimassa olevassa maakunta-

kaavassa merkittyjä hiljaisia alueita (Finnish Consulting Group 2021). Puolestaan Pyhäjärven puo-

leinen hankealue sijoittuu potentiaaliselle hiljaiselle alueelle sekä maaseutumaiselle hiljaiselle alu-

eelle. Potentiaalisia hiljaisia alueita on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella varsin runsaasti, 

kun taas maaseutumaisten hiljaisten alueiden osalta painopiste siirtyy kauemmas rannikosta ja 

tiheimmin asutuilta alueilta. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021b) 
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 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimaloiden melu aiheutuu lapojen aerodynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston 

melusta. Tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttamat melutasot hankealueiden ympäristössä mallinne-

taan.  

 

Hankkeen melumallinnuksessa lähtötietoina käytetään tuulivoimaloiden suunnittelutietoja ja Maan-

mittauslaitokselta saatavaa numeerista kartta-aineistoa. Hankkeen melulaskennat tehdään Ympä-

ristöministeriön hallinnon ohjeiden 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" raportin mu-

kaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset tehdään alustavasti SoundPlan 7.3 

- melulaskentaohjelmaa ja siihen sisältyvää Nord2000 -melulaskentamallia käyttäen. Nord2000 - 

laskentamalli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumi-

sen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet sekä säätie-

dot. Tulokset esitetään ohjearvoihin verrannollisina pitkän ajan keskiäänitasoina (LAeq-melu-

vyöhykkeet) karttapohjalla. Mallinnuksen tuloksia verrataan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 

mukaisiin melun ohjearvoihin sekä arvioinnin aikana käytössä olevaan Ympäristöministeriön anta-

maan tuulivoimarakentamisen ulkomelutason ohjeistukseen. Hankkeessa mallinnetaan pelkästään 

tuulipuiston aiheuttama melu, ei muita äänilähteitä, sillä alueella ei liikennemelua ja ajoittaista 

metsänhoitotöistä kantautuvia ääniä lukuun ottamatta ole muita äänilähteitä. 

 

Hankkeen meluvaikutukset ovat merkittävimmät toimintavaiheessa ottaen huomioon mm. toimin-

tavaiheen suhteellisen pitkä toiminta-aika. Mallinnukset tuulivoimapuiston toiminnan aikaisesta me-

lutasosta laaditaan erikseen kaikista hankevaihtoehdoista. Toimintavaiheen meluvaikutusten arvi-

ointi perustuu siten pitkälti melumallinnuksen tulosten tulkintaan. Toimintavaiheen aikaisia melu-

vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon myös lähiympäristön tieliikenteen aiheuttama meluvai-

kutus ja verrataan tuulipuiston aiheuttamaa meluvaikutusta näihin.  

 

Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset koostuvat lähinnä tuulivoimaloiden ja niiden komponenttien 

kuljetuksen ja asentamisen aikaisesta melusta, perustan peittämisestä/suojaamisesta ja voimajoh-

tojen ja kaapelien vetämisestä aiheutuvasta melusta. Meluvaikutuksia voi aiheutua muun muassa 

räjäytystöistä kaapeleiden asennusvaiheessa sekä tuulivoimaloiden perustamisesta kallioperään 

liittyvistä töistä. Rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia arvioidaan YVA-selostuksessa perustuen 

olemassa oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin vastaavanlaisten rakentamistoimenpiteiden meluvai-

kutuksista. Hankkeen toiminnan päättämisen aikaiset meluvaikutukset ovat pitkälti rakentamisvai-

heen mukaisia. 

 

Sähkönsiirrolla on käytännössä meluvaikutuksia ainoastaan rakentamisvaiheessa, ja ne vastaavat 

tuulivoimaloiden rakentamisaikaisia meluvaikutuksia ympäristössään. Valmistumisen jälkeen il-

masähkölinjoista voi aiheutua koronamelua, joka on havaittavissa aivan sähkölinjojen vieressä. Si-

risevä ääni aiheutuu johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevistä koronapurkauksista. Ilmiö johtuu 

ilman ionisoitumisesta johtimien, eristimien tms. pintojen läheisyydessä (Fingrid 2020). Korona-

melu arvioidaan sanallisesti asiantuntija-arviona. 

 

Laulurämeen tuulipuiston tärinävaikutuksia tarkastellaan YVA-selostuksessa.  

6.13 Varjostus- ja välkevaikutukset 

 Nykytila 

Hankealue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueelle ei nykytilan-

teessa aiheudu varjon välkkymistä. 
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 Vaikutusten arviointi 

Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja varjon vilkkumista eli välkevaikutusta. 

Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi tuulivoimalan koosta, si-

jainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1–3 kilometrin etäisyydelle tuulivoimalasta. 

 

Vilkkuvaa varjoa on tutkittu; eräille herkille henkilöille se on häiritsevä, toisia henkilöitä se ei häi-

ritse. Mahdollinen häiritsevyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katselupis-

teessä) aamulla, päivällä ja illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko kyseessä vakituinen asunto 

tai loma-asunto, toimitila tai tehdasalue. 

 

Ilmiö on säästä riippuvainen; sitä ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimalaitos ei ole 

käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla). Varjostus- ja väl-

kevaikutusten tarkastelussa arvioidaan alueet, jonne varjostus- ja välkevaikutukset kohdistuvat. 

Tuulivoimaloiden ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiintymisalue ja esiinty-

mistiheys arvioidaan mallinnuksen avulla. 

 

Tuulivoimaloiden varjostus- ja välkevaikutus mallinnetaan alustavasti WindPRO 2.9 -ohjelman SHA-

DOW - moduulin avulla. Lähtötietoina mallinnuksessa käytetään tuulivoimapuiston suunnittelutie-

toja (layout, napakorkeus ja roottorin halkaisija) ja mallinnuksessa käytettävä maastomalli luodaan 

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusaineistosta. Laskennoissa huomioidaan alueen 

tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. Auringonpaisteisuustietoina laskennassa käytetään Ilmatieteen 

laitoksen meteorologisia lähimpiä mitattuja ja saatavilla olevia havaintotietoja. Tuulivoimaloiden 

vuotuiset tuulensuuntasektorikohtaiset toiminta-ajat määritetään Suomen Tuuliatlaksen tiedoista. 

WindPRO -ohjelmalla tehdään Real Case -laskelmat, jotka saadaan, kun Worst case -tuloksista teh-

dään vähennykset auringonpaistetietoihin ja käyttötuntitietoihin (tuulensuunta sektoreittain) pe-

rustuen. Worst Case ("pahin tapaus") -tulokset antavat teoreettisen maksimivarjostuksen, koska 

ne perustuvat ainoastaan auringon korkeusasemaan suhteessa tuulivoimalaan ja olettavat auringon 

paistavan koko ajan, kun se on horisontin yläpuolella ja olettavat tuulivoimaloiden käyvän koko 

ajan ja olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden. 

 

Tuulivoimaloista aiheutuvan vilkkuvan varjon (välkkeen) esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty 

ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (2016c) op-

paassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Sak-

salaisen ohjeistuksen mukaan tuulivoimalan aiheuttaman välkevaikutuksen määrä viereiselle asu-

tukselle saa olla vuodessa enintään kahdeksan tuntia todellisessa tilanteessa ja worst case -ske-

naariossa 30 min/päivä ja 30 tuntia/vuodessa. Tanskassa on ohjeistuksena annettu, että vuotuinen 

todellinen välkemäärä ei saa ylittää kymmentä tuntia vuodessa ja Ruotsissa vilkkuvan varjostuksen 

määrä on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. 

 

YVA-selostuksessa esitetään Real Case -laskelmien tuloksena syntyvät kartat. Välkkeen mahdollista 

esiintyvyyttä tuulivoima-alueiden ympäristössä tarkastellaan myös maisemavaikutusten arvioinnin 

yhteydessä tehtävän näkymäalueanalyysin avulla. Tällä tavoin voidaan arvioida herkimmät tuuli-

voima-alueet, jossa on laajoja avoimia alueita ja toisaalta alueet, joilla välkevaikutukset jäävät 

todennäköisesti mallinnustuloksia vähäisemmiksi. Tältä pohjalta voidaan arvioida, aiheuttaako var-

jostus pysyvälle asutukselle ja loma-asutukselle merkittävää haittaa. Tarvittaessa voidaan vielä 

selvittää, mihin vuoden ja kellonaikaan varjostus tapahtuu. Herkkien kohteiden, kuten asuntojen ja 

loma-asuntojen alueen varjon vilkkumista verrataan kansainvälisiin suosituksiin, mikäli varjostus-

vaikutuksia kohdistuu tällaisiin kohteisiin. 
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6.14 Ilmanlaatu 

 Nykytila 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiettävästi suoritettu ilmanlaadun mittauksia. Lähialueen 

merkittävimpiä päästölähteitä ovat hankealuetta sivuavat valta- ja kantatiet. Lähialueelta ei ole 

tunnistettu muita merkittäviä päästölähteitä, kuten suuria teollisuuslaitoksia tai -alueita.  

 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoiman yksi tärkeimmistä ympäristövaikutuksista on energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiuk-

kaspäästöjen vähentäminen. Tuulivoiman tuotannon normaalitilanteessa ei muodostu päästöjä, 

jotka voisivat saastuttaa ilmaa, vettä tai maaperää.  

 

Tuulivoimatuotannon avulla voidaan saavuttaa energiantuotannon päästöjen huomattavaa vähen-

tämistä kasvihuonekaasupäästöjen ohella myös muiden ilmapäästöjen osalta, koska ilmanlaatuun 

vaikuttavien ilmapäästöjen (mm. rikkidioksidi, typen oksidit) määrät ovat tuulivoimatuotannossa 

vähäisiä esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tuulivoimalla voidaan myös korvata il-

maston kannalta haitallisempien polttoaineiden käyttöä, esimerkiksi liikenteen sähköistyessä voi-

daan uusiutuvalla energialla korvata fossiilisia polttoaineita ja samalla vähentää liikenteestä aiheu-

tuvia päästöjä, jolla voi olla myönteisiä vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun. 

 

Vaikutuksia ilmanlaatuun arvioitaessa huomioidaan tuulipuiston ja sähkönsiirtolinjan vaikutukset 

rakentamisesta purkuun sisältäen hankealueella ja sen lähiympäristössä tapahtuva liikenteen muu-

tos. Tuulipuiston sekä voimajohtojen rakentamis- ja purkamisvaiheen sekä huoltotöiden aikana 

syntyy päästöjä ilmaan ajoneuvoista ja työkoneista. Arvioidessa tuulivoiman päästökerrointa ote-

taan huomioon niin viimeisimmät ohjeet ja tutkimukset sekä arviointia varten tehdyt selvitykset ja 

laskelmat saatavilla olevilla ohjelmille, kuten laskelmat liikenteen päästöistä hyödyntämällä LI-

PASTO-tietokantaa. Arviointi perustetaan viimeaikaisimpaan tietoon sähköntuotantorakenteesta tai 

mahdollisesti tehtyihin ennustuksiin, mikäli saatavilla. 

 

Tuulivoimalan osien valmistuksesta ja osien kuljetuksesta muualla kuin hankealueella ja sen lä-

hiympäristössä aiheutuvia vaikutuksia ilmanlaatuun ei huomioida arvioinnissa. Riippuen hankkeesta 

sekä esimerkiksi käyttöön otettavasta tuulivoimalan mallista, voivat toiminnot, kuten tuulivoimalan 

osien valmistus, sijaita hyvinkin etäällä hankealueesta.  

6.15 Ilmasto ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset 

 Nykytila 

Kiuruveden seutu lukeutuu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, joka edustaa ilmastollisesti 

edullisempaa vesistöjen rikkomaa Järvi-Suomea, joista lännessä vaikuttavat Konneveden ja Nilakan 

laaksot. Nämä vesistöt muun muassa toimivat ilmastoa lämmittävänä tekijänä nostamalla yöläm-

pötiloja kesäisin ja syksyisin samalla pidentäen kasvukautta. Korkeilla vedenjakaja-alueilla koros-

tuvat ilmaston mantereiset piirteet. Pohjois-Savossa vuoden keskilämpötila vaihtelee +2...+3 °C 

laskien melko tasaisesti siirryttäessä lounaasta koilliseen, kylmimmän kuukauden ollessa tammi- 

tai helmikuu ja heinäkuun ollessa keskimäärin lämpimin kuukausi. Talvi on kylmin ja kesä viilein 

maakunnan koillisella ja pohjoisella vedenjakajaseudulla, kun taas lauhinta on talvella aivan lou-

naassa ja edullisin kesä puolestaan Kallaveden laakson eteläosassa. Vuotuinen sademäärä on kes-

kimäärin 550–650 mm ja korkeilla seuduilla noin 700 mm. Sateinen kuukausi on yleensä elokuu ja 

kuivin helmi-, maali- tai huhtikuu. Talvinen lumipeite saadaan 1,5–2 viikkoa koillis- ja pohjoisosaan 

lounaisia osia aiemmin. Lumisinta aluetta on Kaavin Sivakkavaaralta Rautavaaraan ja Sonkajärven 

itäosien yli Vieremälle. Osin korkeussuhteista johtuen lunta ehtii talven aikana kertyä näille alueille 



 

 

 

78/94 

siten, että maaliskuun puolivälissä lumikerroksen paksuus on keskimäärin 70–80 cm, kun lounaassa 

lunta on noin 50 cm. Lumipeite katoaa yleensä pari viikkoa aiemmin maakunnan eteläosista kuin 

koillisilta vaara-alueilta. Talvinen lumipeitekausi kestää esim. Kuopion seudulla noin 5 kk ja korkeilla 

vaaraseuduilla noin 6 kk. (Kersalo ja Pirinen 2009) 

 

Pyhäjärven seutu lukeutuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan länsiosaan, josta suurin osa alueesta 

on varsin alavaa seutua lukuisine jokilaaksoineen suurimpina ollen Oulujoen ja Iijoen laaksot. Il-

mastollisesti länsiosat kuuluvat keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, joka juuri erottaa länsi-

osan itäosasta, joka kuuluu pohjoisboreaaliseen alueeseen. Suuria ilmastoon vaikuttavia vesistöjä 

ei ole alueella. Vuoden keskilämpötila maakunnan eteläosissa (Oulun eteläpuolella) on +2…+2,5 °C 

tammikuun ollessa keskimäärin hieman helmikuuta kylmempi ja heinäkuu lämpimin. Vuotuiset sa-

demäärät kasvavat rannikolta sisämaahan siirryttäessä: rannikolla ja saarilla jäädään yleensä alle 

500 mm kun taas suuressa osassa maakuntaa sademäärä on 500–600 mm. Eniten sataa alueen 

koilliskulmalla ja Suomenselällä. Vähäsateisin kuukausi on helmikuu tai huhtikuu ja sateisin kuu-

kausi tavallisimmin elokuu. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on erotettavissa useimmiten kaksi eri-

laista aluetta lumisuuden suhteen: vähäluminen seutu kulkee rannikkoa pitkin Oulun pohjoispuolelle 

leventyen Oulujokilaakson suuntaan ja runsaslumisempi seutu maaston kohotessa Suomenselälle 

ja Koillismaan rajalle. Lumipeite on paksuimmillaan tavallisesti lähellä maaliskuun puoltaväliä, jol-

loin lumensyvyys on Oulun eteläpuoleisilla lakeuksilla ja rannikolla 40–50 cm ja muualla 50–60 cm, 

kuitenkin pohjoiskulmalla ollen 60–70 cm. (Kersalo ja Pirinen 2009) 

 

Hinku-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kun-

nianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tar-

joavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoitte-

lemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. (Suomen ympäris-

tökeskus 2019) Pyhäjärvi on kuulunut Hinku-kuntiin vuodesta 2016 lähtien.  

 

Suomen sähkön tuotantorakenne tuotetaan yhä enenevissä määrin uusiutuvilla energianlähteillä, 

vuonna 2020 uusiutuvien osuus oli jopa 51 %. Puolestaan sähköstä noin 85 % tuotettiin hiilidioksi-

dineutraalisti vuonna 2020. (Energiateollisuus ry 2021) Lisäksi Suomessa astuu kivihiilen energia-

käyttökielto voimaan vuonna 2029. 

 

Pohjoismaisen sähkön tuotannon kehitys painottuu voimakkaasti vähäpäästöisen tuotannon kas-

vuun ja pohjoismaisella tasolla tuulivoiman tuotannon oletetaan yli kaksinkertaistuvan ennen vuotta 

2030. Suomessa tuulivoimatuotannon oletetaan kasvavan merkittävästi, vuoteen 2030 jopa 18,7 

TWh asti, kun vuonna 2020 tuulivoimalla tuotettiin noin 8,5 TWh. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019) 

Tuulivoimalla on keskeinen rooli uusiutuvan sähkön tuotannossa sekä kuntien energiaomavaraisuu-

den kasvattamisessa. Tuulivoiman lisäämisen myötä lisätään Suomen energiaomavaraisuutta, vä-

hennetään sähkön tuontia ulkomailta sekä vähennetään myös ympäristövaikutuksiltaan haitallisim-

pien sähköntuotantomuotojen käyttöä ja lisärakentamisen tarvetta. 

 Vaikutusten arviointi 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vaikutuksia alueellisesti ja paikallisesti huomioiden 

alueelliset ja paikalliset, kuten kunnan ja maakunnan, ilmastotavoitteet ja hankkeen vaikuttavuus 

näiden tavoitteiden kannalta. Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset suorat ja epäsuorat ilmasto-

vaikutukset muodostuvat mm. tuulivoimaloiden raaka-aineiden ja osien valmistuksesta, tuulivoi-

maloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksista hankealueelle ja hankealueella rakentamisai-

kana, hankealueen tiestön ja turbiinien rakennuspaikkojen raivaamisesta, rakentamisen aikaisista 

koneiden ja laitteiden käytöstä, toiminta- ja huoltovaiheen toimenpiteistä sekä tuulivoimaloiden 

käytöstä poistosta. Tuulivoimahankkeiden ilmastovaikutuksiin liittyy myös tuulipuiston sähkön-
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siirto. Sähkönsiirron elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset muodostuvat muun muassa maakaape-

lin ja tarvittavien rakenteiden raaka-aineiden tuotannosta ja valmistuksesta, kaapelin toteutukseen 

liittyvien rakenteiden kuljetuksista hankealueelle, kaapelin rakentamisen vaikutuksista hiilinieluihin, 

sähkönsiirtohäviöistä sekä kaapelin ja sen rakenteiden käytöstä poistosta. Myönteisiä ilmastovai-

kutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuo-

tettua sähköä sekä jatkossa vastaamalla jatkuvasti kasvavaan energiankulutuksen kasvuun yhteis-

kunnassa.  

 

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasapai-

non ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riippuu 

mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustettavuuden 

kehityksestä. Säätövoimaa tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa sähkönkulutuspiikin aikaan ei 

sääolosuhteiden takia ole saatavilla tuulisähköä tai vastaavasti kulutuksen ollessa matalalla tasolla 

ylimäärin tuotettu tuulisähkö pitäisi saada varastoitua talteen. Säätövoiman ilmastovaikutukset riip-

puvat puolestaan siitä, mitä menetelmää käytetään ja millä se on tuotettu. Nykyisin valtaosa Suo-

men säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Pohjoismaista, joissa on helposti 

säädettävää vesivoimatuotantoa. Säätövoiman suuruutta ja sen ilmastovaikutuksia ei sisällytetä 

tähän YVA-arviointiin, sillä säätövoima voidaan katsoa olevan oma erillinen hankekokonaisuus.  

 

Purkamisvaiheessa voimala puretaan ja materiaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. 

Perustusten hyötykäyttömahdollisuudet ovat tapauskohtaisia ja riippuvat esimerkiksi käytetyistä 

materiaaleista ja niiden määristä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset hyötykäyttö- ja 

kierrätysmenetelmät voimalan materiaaleille. Voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja kier-

rätysmenetelmien voidaan olettaa kehittyvän nopeasti lähitulevaisuudessa, joten esitettävä arvio 

on todennäköisesti maltillinen ja poikkeaa siitä tilanteesta, joka on voimaloiden elinkaaren lopussa. 

 

Hankkeessa arvioidaan vaikutukset Suomen metsien hiilinieluun laskemalla hankkeessa poistuvan 

puuston ja sen hiilensitomispotentiaalin määrä. Lisäksi huomioidaan hankkeen rajoittava vaikutus 

esimerkiksi sähkönsiirron osalta metsän kasvun ja täten myös hiilinielujen syntyyn. Arvioinnissa 

hyödynnetään tietoa muutosalueiden kasvillisuuden nykytilanteesta ja tuulipuiston rakentamisen 

aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta. Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan luonto-

vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

 

0-vaihtoehdon vaikutukset ilmastoon arvioidaan huomioimalla sähköntuotanto tilanteessa, jossa 

hanke ei toteudu. 

 

Hankkeen vaikutuksia eri ilmastostrategioiden, kuten Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastra-

tegiaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ilmastotiekarttoihin sekä KESTO-hankkeeseen, to-

teuttamiseen arvioidaan sanallisena asiantuntija-arviona.  

 

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Suomen ympäristöminis-

teriön kesällä 2021 ilmestynyttä opasta ilmastovaikutusten arvioinnista YVAssa ja SOVAssa (Hildén 

ym. 2021). 

 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset 

Ilmasto-oppaan mukaan (ilmasto-opas.fi) Ilmasto on lämmennyt Suomessa 1880-luvulta noin kaksi 

astetta ja Suomen lämpötila voidaan ennustaa nousevan tulevaisuudessa enemmän ja nopeammin 

kuin maapallolla keskimäärin. Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan erityisesi sademäärien 

kasvuun ja muutosten olevan suurempia talvella kuin kesällä. Paikallisia eroavaisuuksia on ja voi-

daan olettaa, että tuulisuus kuten myös myrskyisyys lisääntyy ainakin merialueilla ja rannikolla, 

mahdollisesti myös paikoin sisämaassakin. Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa tuulivoiman tuotannon 
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kautta myös sähkön hintatason vaihtelua, erityisesti kesä- ja talvihintojen välillä. Lisäksi ilmaston-

muutos vaikuttaa paikalliseen energiantuotannon ja täten myös valtakunnalliseen energiantuotan-

toon säästä riippuvaisen energiantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, osuuden noustessa. 

Säästä riippuvainen energiantuotanto on alttiimpaa ilmastonmuutoksen vaikutukselle kuin säästä 

riippumattomat tai vähemmän riippuvaiset tuotantomuodot.  

 

Ilmastomuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa otetaan huomioon lisääntyvät sään ääri-

ilmiöt sekä tulvien lisääntyminen tulva-alueilla. Uusi rakentaminen pyritään sijoittamaan tulva-

vaara-alueiden ulkopuolella tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. Lisäksi ilmastonmuutok-

seen sopeutumisen näkökulmasta arvioinnissa pyritään tunnistamaan ilmastonmuutoksesta hank-

keelle mahdollisesti aiheutuvat riskit, joita voivat olla mm. ilmaston ääriolosuhteiden vaikutukset 

tuulipuiston toimintaan, kuten tuulisuuden mutta myös myrskyisyyden lisääntyminen. Arvioinnissa 

hyödynnetään mm. sään ääri-ilmiöiden esiintyvyyteen liittyviä ennusteita. 

6.16 Elinolot, viihtyvyys ja terveys 

 Nykytila 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja aluetta voidaan käyttää metsätalousalueiden tapaan 

ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueen läpi kulkee mootto-

rikelkkareitti Kiuruvesi-Pyhäjärvi, joka haarautuu hankealueen eteläpuolella jatkaen länteen Toivo-

lanniemi-Toukkamäki-moottorikelkkareittinä. Hankealueesta noin 1 km päässä sijaitsee Räpsymäen 

lenkki -kuntorata. Lisäksi hankealueesta noin 3 km itään päässä sijaitsee Kalliokylän koulun pallo-

kenttä. Hankealueen lähellä sijaitsevat liikunta- ja virkistysreitit sekä -paikat on esitetty alla (Kuva 

6-21). 

 



 

 

 

81/94 

 
Kuva 6-21. LIPAS-tietokannan mukaiset liikunta- ja virkistysreitit sekä -paikat hankealueen läheisyydessä (Jyväs-

kylän yliopisto 2022). 

 Vaikutusten arviointi 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä kaikista hankkeen ympäristöön tai yhteiskuntaan koh-

distuvista vaikutuksista, jotka muuttavat ihmisten elin- ja toimintaoloja välittömästi tai välillisesti. 

Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Toisaalta 

luontoon, elinkeinoelämään tai energiantuotantoon kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti 

myös ihmisten hyvinvointiin. 

 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi jakautuu sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin. 

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistu-

vaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voivat tuottaa hankkeen aiheuttamat 

muutokset: 
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• asuin- ja elinympäristön viihtyisyydessä, turvallisuudessa ja terveellisyydessä (vakituiset 

ja loma-asukkaat) 

• virkistyskäyttömahdollisuuksissa (esim. ulkoilu, hiihto, retkeily, marjastus, metsästys) 

• ihmisten huolissa ja peloissa, tulevaisuuden suunnitelmissa 

• yhteisöllisyydessä ja paikallisessa identiteetissä 

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

 

Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne väestöryhmät ja alueet, joi-

hin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan erityisesti 

hankkeen lähialueella noin 3 km etäisyydellä voimaloista. Laajempi tarkastelualue määrittyy näky-

mäalueen perusteella. Asukaskyselyssä huomioidaan myös sähkönsiirron mahdolliset vaikutukset. 

Sosioekonomisia vaikutuksia selvitetään kunnan, alueen ja valtakunnan tasolla. 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja välke sekä voi-

majohdon sähkö- ja magneettikentät. Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja raja- 

arvoihin, joiden ylittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tarkastelussa huomioidaan myös tuuli- 

voimalan tuottaman infraäänen vaikutus ihmisten terveyteen. Terveysvaikutusten arvioinnissa huo-

mioidaan myös hankkeen myötä liikenteessä tapahtuvan muutoksen vaikutus terveyteen esimer-

kiksi tärinän ja pölyn määrän muutoksena.  

 

Lähtöaineistona ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käyte-

tään laadittuja selvityksiä, kartta- ja tilastoaineistoja, YVA-ohjelmasta annettuja mielipiteitä ja lau-

suntoja sekä muita vaikutusarviointeja. Myös eri tilaisuuksissa saatu palaute huomioidaan. Sosiaa-

listen vaikutusten arviointimenetelmänä käytetään lähtöaineistojen asiantuntija-analyysiä. Arvioin-

nissa yhdistyvät kokemusperäisen, subjektiivisen tiedon analyysi sekä asiantuntija-arvio. Asukkai-

den ja muiden osallisten näkemyksiä tarkastellaan suhteessa hankkeen muihin vaikutusten arvioin-

tituloksiin ja nykytilatietoihin. 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja välke sekä voi-

majohdon sähkö- ja magneettikentät. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös liikenteen mah-

dollisesti aiheuttamat vaikutukset terveyteen. Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja 

raja-arvoihin, joiden ylittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tarkastelussa huomioidaan myös 

tuulivoimalan tuottaman infraäänen vaikutus ihmisten terveyteen. 

6.17 Muut vaikutukset 

Vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan 

Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon myös maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 

tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 

varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Alu-

eidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjär-

jestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 

 

Tuulivoimarakentamisella voi olla Puolustusvoimien kannalta merkittäviä ja laaja-alaisia vaikutuk-

sia, jotka tulee selvittää ja ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tyypillisimmät 

vaikutukset kohdistuvat puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn (ilma- ja 

merivalvontatutkiin), sotilasilmailuun sekä joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön va-

ruskunta-, varikko-, harjoitus- ja ampuma-alueilla. 
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Laulurämeen tuulipuiston vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan selvitetään pyytämällä lausunto 

Pääesikunnalta. Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväk-

syvää lausuntoa.  

 

Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv-vastaanottoon, mikäli tuulivoimalat sijoittuvat 

lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. Digita Oy:n Antenni-TV:n karttapalvelun mukaan hanke-

alueella ja sen läheisyydessä radio- ja tv-vastaanotto tapahtuu noin 39 km hankealueesta Iisalmella 

sekä noin 48 km hankealueesta Pihtiputaalla sijaitsevilta lähetinasemilta (Kuva 6-22). Hankealu-

eella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse täytelähetinasemia, joiden näkyvyysalueelle hanke sijoit-

tuisi. 

 

 
Kuva 6-22. Antenni-tv-vastaanotto Laulurämeen ympäristössä (Digita 2022). 

Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-

sessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Tuulivoimala voi aiheuttaa häi-

riötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Suomessa ra-

diolinkkiluvat myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot Suomen linkki-

jänteistä. Laulurämeen tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista linkkijänteiden toimintaan 

voidaan pyytää lausunto alueen radioverkkotoimijoilta. Mikäli häiriövaikutuksia on odotettavissa, 

voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla välttää ongelmat. 

 

Tuulivoimapuiston on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden 

lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja tv-

vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä maaston muodot ja muut mah-

dolliset esteet. Tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista tv-signaaliin voidaan pyytää lausunto 

Digita Oy:ltä, joka vastaa valtakunnallisista lähetys- ja siirtoverkoista sekä radio- ja televisio ase-

mista. Mikäli häiriövaikutuksia on odotettavissa, voidaan suunnittelussa tehtävillä ratkaisuilla vält-

tää ongelmat. 

 

Laulurämeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin tarkastellaan tarkemmin YVA-selostuksessa. 

 

Vaikutukset säätutkiin 
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Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia Ilmatieteen laitoksen sää- 

tutkille. Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen sääennustus- ja varoituspalveluun. Suosi-

tuksen mukaan tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Li-

säksi alle 20 km etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset.  

 

Ilmatieteenlaitoksen lähin säätutka sijaitsee Kuopiossa noin 97 km etäisyydellä, joten Laulurämeen 

tuulivoimahankkeen vaikutuksia säätutkiin ei arvioida tarkemmin. 

6.18 Sähkönsiirron vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen vaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen sähkönsiirron vaikutukset, jotka ulot-

tuvat Pyhäjärven ja Kiuruveden puolelle vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimapuiston on alustavasti 

suunniteltu liitettäväksi Elenian (alueen pohjoispuolella) tai Savon Voiman (alueen itäpuolella) säh-

könsiirtoverkkoon. Molemmat vaihtoehdot merkitsisivät uuden noin 16–22 kilometrin mittaisen 110 

kV johdon tai kaapelin rakentamista. Lisäksi liittyminen Elenian sähkönsiirtoverkkoon vaatisi uuden 

sähköaseman rakentamisen. Sähkönsiirron reitti ja sähkönsiirron rakenteet tarkentuvat suunnitte-

lun edetessä. 110 kV:n ilmajohto vaatii noin 26 m leveän johtoaukean sekä molemmin puolin noin 

10 m leveän reuna-alueen (Kuva 6-23). (Maanmittauslaitos 2014) 

 

 
Kuva 6-23. Voimajohtoalueen poikkileikkaus sekä eri voimajohtojen johtoaukean leveydet. (Maanmittauslaitos 

2014) 
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Sähkönsiirron vaikutukset painottuvat luonnonympäristön lisäksi alueen maankäyttöön, maisemaan 

sekä edellä mainittujen kautta myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sähkönsiirtovaihtoeh-

doista valitaan ne vaihtoehdot, joille laaditaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys ja arkeologinen 

inventointi. Johtokäytävän ulkopuolella sähkönsiirto ei rajoita tai estä muuta alueen maankäyttöä, 

kuten metsätaloutta, maa-ainestenottoa, loma-asutusta tai maakuntakaavan mukaista moottori-

kelkkailureittiä. 

6.19 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkastelta-

vista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen olemassa 

olevien tai suunniteltujen (vähintään YVA- tai lupaprosessi käynnissä) toimintojen kanssa kumuloi-

tuvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia.  

 

Yhteisvaikutusten arviointia varten kootaan tiedot lähialueen muiden tuulivoimapuistohankkeiden 

keskeisimmistä ympäristövaikutuksista. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisesti laajimmalle 

ulottuviin vaikutuksiin, kuten maisema- ja linnustovaikutuksiin. Asiantuntija-arviona esitetään en-

nakkoarvio lisäävätkö tai vähentävätkö lähimmät tuulivoimapuistohankkeet toistensa aiheuttamia 

vaikutuksia ja miten mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää.  

 

Arvioinnin suorittaa Ramboll Finland Oy:n asiantuntijaryhmä. Asiantuntija-arviona esitetään ennak-

koarvio, lisäävätkö tai vähentävätkö lähimmät tuulipuistohankkeet toistensa aiheuttamia vaikutuk-

sia ja miten mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää. 

6.20 Arvio ympäristöriskeistä 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan tarkasteltavaan hankkeeseen liittyviä mahdollisia 

häiriötapahtumia ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia. Näitä voivat olla esim. törmäysriskit 

ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Tuulipuiston turvallisuusvaikutukset liittyvät muun muassa lapojen 

rikkoutumisesta ja talviaikaisen jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi tuulipuistolla 

voi olla turvallisuusriskejä lento- ja tieliikenteelle. Joissain tapauksissa tuulivoimaloiden on todettu 

myös aiheuttavan häiriöitä voimaloiden lähialueen TV-signaaleihin. 

 

Riskitarkastelu tehdään analysoimalla mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden todennä-

köisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. Esitetään myös riskien vähentämiskeinot ja korjaavat toi-

menpiteet. 

6.21 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset 

Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-

sesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hank-

keen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä puolestaan on yh-

teysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Merkittä-

vyyden arvioinnista on kerrottu aiemmin vaikutusten arviointimenettelyn kuvauksessa (Luku 4.1). 

 

Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuk-

sia, jotka tässä hankkeessa ovat maisemaan, luontoon, maankäyttöön sekä elinoloihin ja viihtyvyy-

teen kohdistuvat vaikutukset. 
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6.22 Epävarmuustekijät 

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä 

liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käy-

tettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hank-

keen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät 

epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin. 

 

Hankealueen epävarmuustekijöiksi voidaan arvioida olevan alueen erityispiirteet, kuten luonnon-

olot, maankäyttö ja sääolosuhteet.  

6.23 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla haitallisia ympäristövai-

kutuksia voidaan vähentää. Nämä voivat koskea esim. seuraavia: tuulivoimaloiden sijoittelua, maa-

kaapelien linjauksia, voimaloiden perustustekniikkaa, voimaloiden kokoa, rakentamisajankohtaa 

jne. 

 

Arviointiselostuksessa tullaan lisäksi esittämään arvioinnin epävarmuustekijät. Epävarmuustekijät 

esitetään kunkin vaikutusten arvioinnin osa-alueen yhteydessä. Arvioinnin epävarmuustekijöiden 

osalta keskitytään sellaisiin seikkoihin, jotka voivat selkeästi vähentää arvioinnin luotettavuutta. 

6.24 Arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta 

Hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella vertai-

lutaulukon avulla. Vertailutaulukkoon kirjataan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihto-

ehtojen keskeiset vaikutukset. Lisäksi arvioidaan myös hankevaihtoehtojen ympäristöllistä toteut-

tamiskelpoisuutta. 

6.25 Vaikutusten seuranta 

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella arviointiselostukseen laaditaan suun-

nitelma hankkeen ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida 

mm. sitä, kuinka hyvin nyt tehty arviointi vastaa todellisuutta. Lisäksi voidaan selvittää sitä, ai-

heuttavatko rakennustyöt sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi on ryhdyt-

tävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Vaikutusten seuranta tuottaa myös tärkeää informaatiota toteu-

tuneiden tuulivoimahankkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista. 
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7. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

7.1 Kaavoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan tullut muutos (MRL 77 a §) mahdollistaa tuulivoi-

maloiden rakentamisen suoraan osayleiskaavan perusteella. Edellytyksenä yleiskaavan käyttämi-

selle rakennusluvan perusteena on, että yleiskaavalla voidaan riittävällä tavalla ohjata alueen 

yleistä maankäyttöä mm. alueen ympäristöarvot ja maisemakuva huomioivalla tavalla. Kaavan kaa-

vamääräyksissä voidaan tämän perusteella määritellä yksityiskohtaiset ehdot tuulivoimaloiden si-

joituspaikoille ja rakentamisratkaisuille ihmisiin ja alueen luontoon kohdistuvien vaikutusten ehkäi-

semiseksi (mm. LSL 39 §:n rauhoitusmääräykset). Tarvittaessa rakentamisalueille voidaan laatia 

lisäksi yksityiskohtaisempia asemakaavoja, jos voimaloiden sijoittaminen sitä edellyttää. 

 

Laulurämeen tuulivoimapuiston alueelle laaditaan osayleiskaava samanaikaisesti ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyn kanssa. Kaavojen laatimisessa otetaan huomioon ympäristövaikutusten 

arvioinnissa esille tulevat näkökohdat sekä määritellään niiden perusteella edelleen yksityiskohtai-

semmat rajaukset suunniteltujen voimaloiden sijainnille ja teknisille ominaisuuksille. 

7.2 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain mukaisen (527/2014) ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuo-

jelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuh-

delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voi-

vat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkku-

minen) (YSL 28§, NaapL 17 §). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäris-

töluvanvaraisuutta. 

7.3 Rakennuslupa 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista ra-

kennuslupaa Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslu-

van myöntämisen edellytys on, että hankkeen YVA-menettely on päättynyt, Ilmailuhallinnolta on 

saatu lausunto lentoturvallisuuden varmistamiseksi ja Puolustusvoimilta on saatu lausunto hank-

keen hyväksyttävyydestä ja kaava on lainvoimainen. Myös alueelle rakennettava sähköasema tar-

vitsee rakennusluvan. Rakennusluvat hakee alueen haltija. Ennen hankkeen rakentamisen aloitta-

mista voi olla tarpeen hakea alueen infrastruktuurin rakentamista varten valmistelevia lupia (esim. 

puiden kaato, kaivaminen ja paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti. 

7.4 Sähkömarkkinalain mukainen rakentamislupa 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulivoimapuiston omalle sähköase-

malle toteutetaan maakaapelein. Hanke on alustavasti suunniteltu liitettävän Elenian tai Savon Voi-

man sähkönsiirtoverkkoon hankealueen pohjois- tai itäpuolella. Molemmat vaihtoehdot merkitsisi-

vät uuden, noin 20 kilometrin mittaisen 110 kV johdon tai kaapelin rakentamista. Sähkönsiirron 

reitti ja sähkönsiirron rakenteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.  

 

Vähintään 110 kV voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa 

energiavirastolta. Haettava rakentamislupa on tarveperusteinen. Luvan myöntämisen edellytyksenä 

on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Lupahakemukseen 
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tulee liittää mahdollinen YVA-lain mukainen arviointiselostus tai erillinen ympäristöselvitys. Vähin-

tään 220 kV:n voimajohtohanke, joka on vähintään 15 kilometriä pitkä, vaatii aina ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyn. Vaikka YVA-menettely ei olisi tarpeen, on voimansiirtoyhtiön oltava 

riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa, kuin kohtuudella voidaan 

edellyttää. 

 

Lupa ei koske rakentamista, vaan siinä todetaan, että tarve sähkön siirtämiseen on olemassa. Lu-

vassa ei määritellä johdon reittiä eikä lupa perusta lunastus-, käyttö tai muuta niihin verrattavaa 

oikeutta toisen omistamaan alueeseen. Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen 

tekemistä sähkönsiirtoverkkoa hallinnoivan Elenia Oyj:n tai Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. 

 

Maakaapelit sijoitetaan lähtökohtaisesti huolto- tai muiden tieurien yhteyteen ja ne vaativat maan-

omistajan luvan. Mikäli maakaapelit sijoitetaan alueille, joille hankevastaavalla on maanvuokraus-

sopimus, ei erillistä lupaa maanomistajalta tarvita. 

 Voimajohtolinjan tutkimuslupa 

Rakennettavalle voimajohdolle tulee voimansiirtoyhtiön hakea aluehallintovirastolta tutkimuslupaa, 

joka oikeuttaa luvan saajan tutkimaan maastoa ja maaperän rakennettavuutta voimajohtoalueelta 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten. Samassa yhteydessä inventoidaan johtoreitillä oleva 

omaisuus, tyypitetään metsämaa ja arvioidaan puuston tila. Tutkimuksen aikana maastossa mita-

taan myös voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tär-

keät seikat, kuten maanpinnan muoto, läheiset rakenteet ja johtoyhteydet sekä kiinteistörajat.  

 Sähkönsiirron lunastusmenettely 

Voimajohtoalueelle haetaan oikeus sopimusteitse tai lunastamalla, joka mahdollistaa johdon raken-

tamisen, käytön ja kunnossapidon. Johtoalueen lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksen 

käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö, joka pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta, kunnilta sekä 

niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta johdon rakentamisesta vastaavan 

kanssa ja joita ei ole muuten vielä kuultu. Jos asianosaiset ovat sopineet johdon paikasta tai ky-

seessä on lunastus, jolla on vain vähän merkitystä, voidaan käyttää kevennettyä lunastuslupame-

nettelyä, jolloin lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee Maanmittauslaitos. Johtoalueita lu-

nastettaessa noudatetaan lakia kiinteän ominaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

(603/1977). 

7.5 Vesilain mukainen lupa 

Hanke voisi edellyttää vesilain 2. luvun 11 § (587/2011) mukaista poikkeuslupaa, mikäli hanke 

vaarantaisi luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen 

taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen 

lammen tai järven. Lupaviranomaisena tällaisessa tapauksessa toimisi Pohjois-Suomen tai Itä-Suo-

men aluehallintovirasto. 

7.6 Muut rakentamista koskevat luvat 

Huoltoteiden rakentamisen edellyttämä lupamenettely selvitetään yhdessä paikallisen rakennusval-

vontaviranomaisen kanssa. Luvan myöntäminen voi tapahtua esimerkiksi tuulivoimaloiden raken-

nuslupien yhteydessä tai yksityistietoimituksella. Uusien yksityisteiden liittymien rakentaminen 

maantielle tai nykyisten yksityistieliittymien parantaminen vaatii lain liikennejärjestelmistä ja 

maanteistä (572/2018) 37 §:n mukaisen liittymäluvan. Luvan myöntää ELY-keskus. 
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Muita tuulivoimahankkeissa mahdollisesti tarvittavia lupia ovat lupa kaapeleiden ja johtojen sijoit-

tamiseen yleiselle tiealueelle sekä mahdollisesti tarvittavat muinaismuistolain ja luonnonsuojelulain 

mukaiset poikkeamisluvat. Puolustusvoimilta on myös pyydettävä lausunto tuulivoima-alueen lo-

pullisesta hyväksyttävyydestä. 

 

Muinaismuistolain 1 §:n mukaisesti kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suo-

men aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-

hingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty. Muinaismuistolain 11 §:n mu-

kaisesti kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos mui-

naisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. 

 

Hankkeen rakentamiseen liittyvistä hakkuista täytyy tehdä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen 

viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan 3 vuotta ennen hakkuun aloittamista.  

 

Mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii toimenpiteitä maantien tiealueelle, tulee niiden suunnitteluun 

hakea suunnittelulupa Pohjois-Pohjanmaan tai Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- ja infra-

struktuuri -vastuualueelta.  

 

Tuulivoimakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena 

toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 

7.7 Lentoestelupa 

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

teen tulee selvittää. Ilmailulaki (864/2014) 158 § määrittelee, milloin lentoestelupa tarvitaan. Lupa 

haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lentoestelausuntoa haetaan lentoliikennepalve-

lujen tarjoajalta Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä (ANS). Lentoestelupaa ei tarvitse hakea Trafico-

milta silloin, jos lentoestelausunnossa todetaan, että kyseinen lentoestelausunto riittää selvi-

tykseksi esteen pystyttämiselle. Velvoittavat ehdot esteen pystyttämiselle kirjataan lentoeste-

lausuntoon.  

 

Ilmailulaki edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostu-

reiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen 

ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusviras-

tolta. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen koh-

dalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin lupaehtojen mukaisesti. Lupahakemukseen 

on liitettävä ANS Finlandin lausunto lentoesteestä. 

7.8 Sopimukset maanomistajien kanssa 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää sopimuksia maanomistajien kanssa. Hankekehittäjä jat-

kaa maanvuokraussopimusten solmimista alueen maanomistajien kanssa. 

7.9 Maa-aineslupa 

Toiminnalle voidaan myös tarvittaessa hakea maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen (926/2005) 

mukaista ottamislupaa, mikäli alue louhitaan ennen kuin rakennusluvan vaatimat suunnitelmat ovat 

valmistuneet. Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan määräämä viranomainen.  

Mikäli maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää sekä ympäristölupaa että maa-ai-

neslain mukaista lupaa, haetaan toiminnoille yhteistä lupaa yhdellä ympäristölupahakemuksella 

(YSL muutos 423/2015, 47 §). Luvan käsittelyssä lupaviranomainen arvioi, tarvitseeko toiminta 
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myös maa-aineslupaa. Muutos maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskä-

sittelystä astui voimaan 1.7.2016. 

7.10 Puolustusvoimien lausunto 

Suunnittelun aikana selvitetään puolustusvoimilta tuulivoimarakentamisen vaikutukset sotilasilmai-

luun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja muihin joukkojen ja 

alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Pääesikunta antaa lausunnon tuulivoima-alueiden lopul-

lisesta hyväksyttävyydestä.  
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SANASTO 

Lyhenne / termi Määritelmä 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

FINIBA Suomen tärkeät lintualueet 

ha Hehtaari 

km Kilometri 

km2 Neliökilometri 

kV Kilovoltti, 1 000 volttia 

KVL Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

KVLRAS Keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne 

m Metri 

m3 Kuutiometri 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 

NaapL Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 

Naselli Tuulivoimalan tornin yläosassa sijaitseva konehuone 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 92/43/ETY pe-

rusteella 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA- ja SCI-alueisiin. SAC-alueet ovat luontodirektiivin 

mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita. 

SPA SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita. 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VE2 Vaihtoehto 2 YVA-menettelyssä 

VE3 Vaihtoehto 3 YVA-menettelyssä 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017) 
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