
 LIITTEET

16UEC0144.TY6504

Kunnanvaltuusto 9.6.2014 § 12
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 14.8.2015

Korkein hallinto-oikeus 29.4.2016

HYRYNSALMEN KUNTA
Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Liiteluettelo

Liite 1.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Pöyry Finland Oy

Liite 2. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston luontoselvitys 2012 (erillinen)

Liite 3a Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2012 (erillinen)

Liite 3b Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2013 (erillinen)

Liite 4.  Viranomaisneuvottelumuistiot 1-5

Liite 5.  Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

Liite 6.  Valokuvasovitteet 2013

Liite 7. Kivivaara-Peuravaara, tuulivoimahankkeen meluselvitys kaavaa

varten 2013 (erillinen)

Liite 8.  Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Liite 9.  Meluselvityksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla

Liite 10.  Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä

kaavan laatijan vastineet

Liite 11.  Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013

Liite 12.  Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 17.1.2014

Liite 13.  Muistiot poronhoitolain mukaisista neuvotteluista



 

OAS 
 
 

 
16UEC144 
06.07.2012 

Tarkistukset 16.04.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
HYRYNSALMEN KUNTA 
Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



  16UEC144 
 
  1 

 
Copyright © Pöyry Finland Oy 

Sisältö 
 
 

1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 

2 SUUNNITTELUALUE 2 

3 PERUSTIETOA HANKKEESTA 3 

4 KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVITYKSIÄ 4 

4.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 4 
4.2 KAAVOITUS 4 
4.3 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN 7 
4.4 LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 7 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 9 

6 OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET 12 

7 MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN AIKANA 14 

8 MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA 15 

9 KUKA VALMISTELEE JA OHJAA 16 

10 MISTÄ SAA TIETOA 16 

 
 

 
Kansikuva 

Kuva 1. Tuulivoimapuiston likimääräinen sijainti Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien 
alueella. 

 

 

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos 

 
 

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



  16UEC144 
 
  2 

 
Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 
Metsähallitus Laatumaa suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hyrynsalmen ja 
Suomussalmen kuntien alueelle (Kuva 1). Kummassakin kunnassa laaditaan samanai-
kaisesti hankealuetta koskevat erilliset osayleiskaavat. Hankealueen Hyrynsalmen osan 
osayleiskaavoitusta ohjaa Hyrynsalmen kunta, joka myös tulee hyväksymään kaavan 
oman kuntansa osalta.  

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan 
osayleiskaavan laatimisen alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos, jolla kun-
ta voi myöntää hankkeelle rakennusluvan osayleiskaavan perusteella, astui voimaan 
1.4.2011 ilman siirtymäaikoja. Tämä osayleiskaava on tarkoitus laatia kyseisen lakimuu-
toksen vaatimalla tarkkuudella.  

Tuulivoimapuistohankkeilla toteutetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, valta-
kunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa sekä Kainuun maakunnan tavoitteita ja strategi-
oita. Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edistää valtakunnallisesti hyväksyttyjä energia-
politiikan tavoitteita ja Kainuun ilmasto- ja energiastrategioita antaen sitä kautta myös 
paikallisille energiayhtiöille mahdollisuuden edistää tuulivoiman hyväksikäyttöä. Valtio-
neuvoston ilmasto- ja energiastrategiassa (VN 6.11.2008) tuulivoiman tuotantotavoitteek-
si vuodelle 2020 on esitetty n. 6 TWh, mikä tarkoittaa vähintään 2000 MW:n tuotantote-
hon rakentamista. Tämä osayleiskaava ja siihen liittyvä tuulivoimapuistohanke toteuttavat 
osaltaan tuon tavoitteen saavuttamista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaa-
van laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tässä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan 
kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja 
kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Osallisella on mahdollisuus 
esittää paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) neuvotte-
lun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville panoa (MRL 64 §). 

Tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (nk. YVA-menettely) 
on käynnistynyt samanaikaisesti kaavoitusprosessin kanssa. YVA:n yhteydessä tutkitaan 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn yhteydessä laadit-
tuja selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä. 

2 SUUNNITTELUALUE 
Tuulivoimalat tullaan sijoittamaan pääasiassa Valtionmaalle. Tuulivoimapuiston kuvissa 5 
ja 6 esitetty hankealue on kokonaisuudessaan noin 98 km2 laajuinen. Alueen pituus on 
noin 20 km ja levein kohta 8 km. Osayleiskaavan alustavaan suunnittelualueeseen sisäl-
tyy hankealueen Hyrynsalmen puolelle sijoittuva osuus, joka on 60 km² suuruinen. 

Koko hankealue on poronhoitoaluetta ja pääosin metsätalouskäytössä. Hyrynsalmen 
puoleisella hankealueella sijaitsee yksi metsästysmajaa ja yksi laavu. 

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



  16UEC144 
 
  3 

 
Copyright © Pöyry Finland Oy 

3 PERUSTIETOA HANKKEESTA 
Tuulipuiston tekninen kuvaus perustuu Metsähallitus Laatumaan alustaviin suunnitelmiin 
(YVA-ohjelma, Pöyry 2012). Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä kaapeli-
en linjaukset ja jännitetasot selviävät suunnittelun edetessä. 

Koko tuulivoimapuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 27-50 tuulivoima-
laa, joiden yksikkötehot olisivat noin 3 MW. Näistä voimaloista 27-28 sijoittuu Hyrynsal-
men kunnan alueelle.  Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta 
sekä roottorista (Kuvat 2-3). Tuulivoimaloiden napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy 
torniin) on 100–150 metriä. Tuulivoimalan roottorin läpimitta olisi noin 100–150 metriä. 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi siten noin 150–225 metriä. Voimalayksiköt varus-
tetaan lentoestevaloilla.  

                  
Kuvat 2-3. Periaatekuva tuulivoimalasta ja kuva teräsbetonirakenteisesta tuulivoimalasta 
(Lähde: WinWind Oy). 

 

Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan be-
tonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä. Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 
20 kV maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle, josta se siirretään 110 kV:n voima-
linjaan. 

Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden raken-
taminen, perustustyöt, sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, ennakoidaan kes-
tävän noin 1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 
vuotta. Koneistoja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Pe-
rustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöajalle. 
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4 KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVITYKSIÄ 

4.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
 

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voi-
maan 1.3.2009) ja edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös arvioitava toi-
menpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista osayleiskaava-aluetta koskevat erityisesti seuraa-
vat tavoitekokonaisuudet: 

 Toimiva aluerakenne 
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (poronhoitoalue) 

Tämän hankkeen kannalta korostuvat seuraavat tavoitteet:  

 Ilmastomuutoksen hidastaminen 
 Uusiutuvan energian tuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän infrastruktuu-

rin tarpeet 
 Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi 
 Poronhoidolle, matkailuelinkeinolle ja virkistykseen kohdistuvien haittojen 

minimointi 
 Elinympäristön laadun turvaaminen 

Valtioneuvosto on ottanut kantaa tuulivoimarakentamisen edellytyksiin valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa. Päätöksen mukaan "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava en-
sisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköhin."  

4.2 KAAVOITUS 
Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020, joka on vahvistettu valtio-
neuvostossa 29.4.2009 (kuva 4).  

Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa. Hankealue on kokonaisuudessaan maa- 
ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja se sijoittuu maakuntakaavan poronhoitoalueelle. 
Hankealueen länsiosa kuuluu maakuntakaavassa Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitettuun 
maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalueeseen (mk). Hankealueen läpi on osoitettu 
itä-länsisuunnassa kulkeva maakunnallisesti tärkeä moottorikelkkareitti ja alueen länsira-
jalla kulkee 110 kV voimajohto. Hankealueen eteläreunaan rajautuu arvokas harjualue 
sekä kaksi tärkeää pohjavesialuetta (Hautakangas ja Pikkaraisenkangas). Alueen koillis-
puolelle sijoittuu Korpijärven lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva luonnonsuojelualue 
(S) ja kaakkoispuolelle kaksi luonnonsuojelukohdetta (SL).  Hankealueelta 2 km länteen 
sijoittuu kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti arvokas Hyrynsalmen kirkko. Hankealu-
een läheisyydessä on myös muutamia maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia 
kohteita, joista Pyykkölänvaara sijaitsee n. 1,3 km alueen pohjoispuolella, Käkiniemen ka-
lamaja n. 1,8 km alueen länsipuolella ja Hyrynsalmen keskustan kohteet n. 2,5 km alu-
eesta länteen. Maakuntakaavaan merkitty Vuorisaaren virkistysmetsäalue sijaitsee 2 km 
hankealueesta länteen. Maakuntakaavan yleismääräyksissä on annettu määräys sekä lii-
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kenneturvallisuuden edistämisestä että liito-oravan esiintymispaikkojen huomioimisesta 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Vaihemaakuntakaavat 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 19.3.2012 maakuntavaltuustossa, ja se 
on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. Kaava koskee puolustusvoimain 
ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kaava vaikutusalueineen sijoittuu 
kokonaisuudessaan hankealueen ulkopuolelle. 

Kainuun liitto on käynnistänyt tuulivoimamaakuntakaavan ja kaupan vaihemaakuntakaa-
van laatimisen (Kainuun maakuntavaltuusto 25.3.2013). Tavoitteena on saada molemmat 
vaihemaakuntakaavat maakuntavaltuuston hyväksymismenettelyyn keväällä 2014. Tuuli-
voimamaakuntakaavan lähtökohtina käytetään muun muassa Suomen Tuuliatlasta 
(2009), Sisä-Suomen tuulivoimaselvitystä (2010–2011) sekä vireillä olevia tuulivoima-
hankkeita (Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
luonnos 15.4.2013).  

 

Kuva 4. Ote Kainuun  maakuntakaavasta, johon  Kivivaara-Peuravaaran 
tuulivoimapuiston YVA-hankealueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella 
viivarajauksella (ei mittakaavassa). © Kainuun liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos  

Yleiskaavat 
Hankealueen lounais- ja länsipuolella alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla 
Emäjoen, Hyrynjärven ja Salmijärven rannoilla on voimassa Emäjoen vesistön rantayleis-
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kaava, joka on hyväksytty 15.11.2004. Emäjoen vesistön rantaosayleiskaavan muutos ja 
laajennus Hoikkajärven, Mustajärven ja Halttusen ranta-alueille on vireillä. Kaava-alueen 
laajennus Hoikkajärvelle sijoittuu hankealueen länsireunalle. Kaavat eivät ulotu hanke-
alueelle (Kuva 5).  

Ranta-asemakaavat 
Hankealueen länsipuolella ovat voimassa seuraavat ranta-asemakaavat (Kuva 5): 

- Salmijärven pohjoisrannalla on voimassa Salmijärven ranta-asemakaava, joka on 
vahvistettu Oulun lääninhallituksessa 11.2.1982. 

- Hyrynjärven etelä- ja itärannalla on voimassa Hietalahden ranta-asemakaava, joka 
on vahvistettu Kainuun ympäristökeskuksessa 25.10.1996. 

- Hyrynjärven itärannalla on voimassa Myllyniemen ranta-asemakaava, joka on vah-
vistettu Oulun lääninhallituksessa 11.8.1977. 

 
Kuva 5. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-
asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 
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4.3 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN  
Hyrynsalmen ja lähialueen muut tuulipuistohankkeet 

Kesäkuussa 2012 ei ole ollut tiedossa muita tuulivoimahankkeita hankealueen läheisyy-
dessä. Lähin tiedossa oleva hanke sijaitsee Ristijärven Saukkovaaran alueella, noin 30 
kilometrin etäisyydellä. 

4.4 LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 
Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys 
Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
maakuntien alueilta on laadittu yhteinen tuulivoimaselvitys, jossa on kartoitettu potentiaa-
lisia tuulivoimatuotantoalueita. Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään vuonna 2013 
käynnistyvässä maakuntakaavan kokonaisuudistuksessa.  

Selvityksessä Kainuusta nostettiin esiin 10 potentiaalisinta tuulivoima-aluetta ja 11 muuta 
potentiaalista aluetta, jotka eivät tällä hetkellä ole erityisen hyviä tuulivoima-alueita joko 
puuttuvan sähköverkon, sen siirtokapasiteetin tai nykyteknologian kannalta liian heikkojen 
tuuliolosuhteiden vuoksi. Selvityksessä vain potentiaalisimmilta alueilta (3-4 kpl per maa-
kunta) laadittiin tarkemmat tekniset esiselvitykset. Kivivaaran hankealue on tässä selvi-
tyksessä tunnistettu yhdeksi muista potentiaalisista alueista (Hietakangas – Iso Kukkuri – 
Iso Jousivaara).  

Kainuun liitto laatii vuoden 2013 aikana Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen 
täydennysselvityksen, joka täydentää ja mahdollisesti tarkentaa aiemmin laadittua Kai-
nuun alueen tuulivoimaselvitystä. 

Muut selvitykset 

Maanmittauslaitos  
 Maastotietokanta 2012. 

Sosiaali- ja terveysministeriö  
 Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaiku-

tukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1. 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
 Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 
 Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014 
 Kainuun maakuntaohjelman 2009-2014 ympäristöselostus 
 Kainuun ilmastostrategia 2020 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020, 2011 

Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus 
 Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015, 2010 

Kainuun metsäkeskus 
 Kainuun metsäohjelma 2012-2015  

Kainuun ELY-keskus 
 Internet-sivut. (www.ymparisto.fi) 
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Kainuun ympäristökeskus 
 Kotiseutumme kasvot: Suomussalmen kulttuuriympäristöohjelma, 2000 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
 Liikenneskenaariot 2025, 2000 
 Suomen liikennejärjestelmä 2020, 1998 

Metsähallitus 
 Metsätalouden ympäristöopas, 2004 
 Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat 
 METSO-ohjelma 

Metsäkeskus Tapio 
 Metsätalous kaavoitusalueilla, 2005 

Museovirasto/YM 
 Rakennettu kulttuuriympäristö, 1993 
 Rakennettu kulttuuriympäristö, 2009 
 Muinaisjäännösrekisteri 

Valtion ympäristöhallinto 
 Valtion ympäristöhallinnon internet-sivut (www.ymparisto.fi) 
 Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristöpalvelu. 

Ympäristöministeriö 
 Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristönsuojeluosasto, mietintö 

66/1992. 
 Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 1992 
 Kansallismaisema, 1993 
 Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 1998 
 Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma, SY259, 1998 
 Natura 2000 -ohjelma (VNp 20.8.1998) 
 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000 sekä tarkiste-

tut tavoitteet 2008.  
 Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 (YM ja SYKE) 
 Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista ohjaavat selvitykset ja oppaat, esim. 

o Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa (Suomen 
ympäristö 584), 2002 

o Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (Suo-
men ympäristö 666), 2004 

o Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (Suomen ympäristö 721), 2004 
o Tuulivoimalat ja maisema (Suomen ympäristö 5/2006) 
o Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (Suomen ympäristö 4/2007) 

Hyrynsalmen kunnan omat strategiat 
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5 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

Osayleiskaavoitusta varten laadittavissa selvityksissä ja arvioinneissa hyödynnetään 
hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä tehtäviä selvityksiä ja arviointeja sekä YVA-
menettelyn yhteydessä saatavaa palautetta. YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä selvityk-
siä voidaan tarpeen mukaan täydentää kaavoituksen yhteydessä.  

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-yhteysviranomaisena toimii 
Kainuun ELY-keskus.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. YVA-ohjelma on 
selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja 
millä tavoin selvitykset tehdään. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan ky-
seessä oleva hanke toteuttamisvaihtoehtoineen sekä ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä selvitettävät ympäristövaikutukset ja käytettävät arviointimenetelmät.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominai-
suudet sekä tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen 
arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö 
tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden 
lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.  

YVA:ssa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja: 

Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan alueelle 50 tuulivoimalaa. 22 voimalaa sijaitsee Suo-
mussalmen kunnan ja 28 Hyrynsalmen kunnan alueella. Voimalat liitetään sähköverk-
koon rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kV:n voimajohto alueella sijaitseval-
le sähköasemalle. Tässä hankevaihtoehdossa on tuulipuiston sisäiseen sähkönsiirtoon 
voimajohdolle sekä toisen sähköaseman sijainnille kaksi vaihtoehtoa, sähkönsiirron vaih-
toehdot SVE1 ja SVE2.  

Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan alueelle 27 tuulivoimalaa. Voimalat sijaitsevat Hyryn-
salmen kunnassa. Vaihtoehdon voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon kahden vuo-
den aikana. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 81 MW. Voimalat liitetään sähköverkkoon 
rakentamalla Seitenoikean sähköasemalta 110 kV voimajohto hankealueella sijaitsevalle 
sähköasemalle.  

Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta 

Hankevaihtoehtojen alustavat rajaukset on esitetty kuvissa 6 ja 7. 
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Kuva 6. YVA-vaihtoehto VE1 (50 voimalaa) sekä sähkönsiirron vaihtoehdot SVE1 ja 
SVE2. Kuvassa on esitetty myös kaavoitustilanne hankealueen ympäristössä. 
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Kuva 7. YVA-vaihtoehto VE2 (27 voimalaa). Kuvassa on esitetty myös kaavoitustilanne 
hankealueen ympäristössä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laadittavat selvitykset 

YVA-selostusvaiheessa tehdään mm. seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa 
aineistoa arviointityössä: 

 Varjostus- ja vilkkumismallinnus 
 Melumallinnus 
 Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 
 Arkeologinen inventointi 
 Linnustoselvitys: pesimä- ja muuttolinnustoselvitykset, törmäysriskiselvitys, pöl-

lökartoitus, metsäkanalintujen soidinpaikkakartoitus, päiväpetolintutarkkailu 
 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 
 Voimajohtoreittien luontoselvitys hankealueella 
 Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella Natura-arviointi Säynäjäsuon-

Matalasuon Natura-alueesta  
 Lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys 
 Maa-eläimistö- ja riistaeläinselvitys 
 Vaikutukset porotalouteen -selvitys 
 Asukaskysely, pienryhmätyöskentely ja haastattelut 
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Arvioitavat vaikutukset 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9§:n ja MRA 1§:n mukaisesti kaavan 
toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tar-
kastellaan sekä tuulivoimalan rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia.  

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja ko-
ettuihin vaikutuksiin. Tuulivoimahankkeissa merkittäväksi tunnistettuja vaikutuksia ovat 
erityisesti melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä maisemavaiku-
tukset. Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan YVA-
menettelyn aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin 
ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun 
muassa annettuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutki-
mustietoa. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään analyyseja, asiantuntija-
arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja.  

Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat: 

 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin 
 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
 liikennevaikutukset 
 vaikutukset ilmastoon 
 meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset 
 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
 vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin 
 vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 
 turvallisuusvaikutukset 
 vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyh-

teydet) 
 lentoestevaikutukset 
 yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. 

6 OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET 

Suunnittelualueen kaavoitus on käynnistynyt kesäkuussa 2012. Hyrynsalmen kunnanhal-
litus on tehnyt kaavoituspäätöksen 5.6.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavan vireilletulosta on tiedotettu 6.12.2012. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmistelu-
aineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville kesäkuussa 2013. Tämän jäl-
keen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville ja josta pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymis-
käsittelyyn loppuvuodesta 2013. Osayleiskaavan hyväksyy Hyrynsalmen kunnanvaltuus-
to. 

Osayleiskaavoituksen aikataulu kytkeytyy samanaikaisesti käynnissä olevan tuulipuisto-
hankkeen YVA-menettelyyn. Kaavoituksessa tarvittavat selvitykset ja vaikutuksen arvi-
oinnit tuotetaan YVA-menettelyssä. Myös kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteydessä 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja nähtävilläolo- ja lausuntoajat pyritään sijoittamaan sa-
maan ajankohtaan, mikäli se on mahdollista. YVA-menettely on tarkoitus saada päätök-
seen kesällä 2013. 
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Kuva 7. Osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn päävaiheet ja aikataulu  
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7 MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN AIKANA 
Tiedottaminen 

Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vaiheista, sisällöstä, ylei-
sötilaisuuksista, mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuk-
sen nähtävillä olosta tiedotetaan seuraavilla tavoilla: 

 Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdissä 
 Hyrynsalmen kunnan internet-sivuilla 
 Hyrynsalmen kunnan kaavoituskatsauksen yhteydessä 
 Hyrynsalmen kunnan ilmoitustaululla 

Viralliset kuulutukset julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Hyrynsalmen kunnan viral-
lisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.  

Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa 
osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä 
(MRL 62§). 

 

Taulukko 1. Osalliset 

Maanomistajat 
Maanomistajat, jakokunnat ja 
muut kaava-alueen ja sen lä-
hialueiden maanomistajat ja 
alueiden haltijat  

 

Kiinteistönomistajat 
 
Asukkaat 
 

Ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa 
 

Yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään 
Elinkeinoelämän yhdistykset 
Energiayhtiöt 
Hallan paliskunta  
Kainuun metsäkeskus 
Kylätoimikunnat 
Lintutieteellinen yhdistys 
Luonnonsuojeluyhdistykset 
Metsänhoitoyhdistykset 
Metsästysseurat 
MTK  
Museo- ja kotiseutuyhdistykset 
Paliskuntain yhdistys 
Riistanhoitoyhdistykset  
 

Muut mahdolliset yhteisöt  

 

Viranomaistahot 
Hyrynsalmen kunnan hallintokunnat 

Finavia 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY) 

Kainuun liitto  

Kainuun museo 

Kainuun pelastuslaitos 

Liikennevirasto Trafi 

Metsähallitus Luontopalvelut 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
(AVI) 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Puolustusvoimat, Pääesikunta 

Suomussalmen kunta 

Muut viranomaiset harkinnan mukaan 
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8 MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA 
Alueen osayleiskaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu  

1. yleisötilaisuuksissa  

2. mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluai-
neistosta nähtävilläolon aikana 

3. muistutuksen kirjoittamisella kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana 

4. ottamalla suoraan yhteyttä kunnan tai konsultin edustajiin 

Osayleiskaavaprosessin vaiheet ja eri vaiheisiin liittyvät osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyt on esitetty seuraavassa taulukossa 2. 

SUUNNITTELUVAIHE SUUNNITELMAN 
TYÖSTÄMINEN 

KUNNAN JA 
VIRANOMAISTEN 

KÄSITTELY 
ASUKKAIDEN 

OSALLISTUMINEN 
TIEDOTTAMINEN 

1. OHJELMOINTI- JA 
SELVITYSVAIHE 

03/2012 – 08/2012  

 

Yleisten tavoitteiden 
asettelu, lähtötieto-
jen kokoaminen 
 
Koordinointi tuuli-
puiston YVA- menet-
telyn kanssa 
 
Osallistumis- ja 
arviointisuunnitel-
man laadinta 

Kaavoituspäätös, Kun-
nanhallitus 5.6.2012 

1. Viranomaisneuvottelu 
26.06.2012 

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta tiedotta-
minen  

 

Kaavahankkeen esittely 
YVA:n kanssa yhteises-
sä yleisötilaisuudessa 
08/2012. Osallisella on 
mahdollisuus esittää 
alueelliselle ympäristö-
keskukselle neuvottelun 
käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman 
riittävyydestä 

OAS nähtävillä kun-
nantalolla ja kunnan 
internet-sivuilla 
 
Kuulutus OAS:n näh-
tävilläolosta paikallis-
lehdissä, virallisella 
ilmoitustaululla sekä 
kunnan internet-sivuilla  

2. VALMISTELUVAI-
HE, KAAVALUONNOS 

05/2012 – 06/2013 

  

Perusselvitykset, 
tiedonkeruu ja ana-
lyysi 
Erillisselvitykset 
Hankkeen vaihtoeh-
tojen ja kaavaluon-
noksen vaikutusten 
arviointi  
 
Kaavaluonnoksen 
laadinta  

Ohjausryhmäneuvottelu 
/viranomaistyöneuvottelu 
ennen luonnoksen nähtävil-
le menoa 
Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto asete-
taan kunnassa nähtäville 
mielipiteen kuulemista 
varten 
Kaavaluonnoksesta pyyde-
tään lausunnot viranomai-
silta. 

Mielipiteen esittäminen 
valmisteluaineistosta 
kirjallisesti ja suullisesti 
nähtävilläolon aikana 
 
Yleisötilaisuus 01/2013  

Luonnos ja muu val-
misteluaineisto näh-
tävillä kunnantalolla ja 
internet-sivuilla 
 
Kuulutus paikallisleh-
dissä, virallisella ilmoi-
tustaululla sekä kunnan 
internet-sivuilla  

3. KAAVAEHDOTUS-
VAIHE 

07/2013 – 11/2013 

 

Kaavaluonnoksesta 
ja muusta valmiste-
luaineistosta saatu-
jen mielipiteiden ja 
lausuntojen jälkeen 
luonnos työstetään 
kaavaehdotukseksi. 
Vastineen laatimi-
nen muistutuksiin ja 
lausuntoihin 

Ohjausryhmäneuvottelu 
/viranomaistyöneuvottelu 
ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville menoa 
Kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville 30 päivän ajaksi 
Kaavaehdotuksesta pyyde-
tään lausunnot viranomai-
silta. 
2. Viranomaisneuvottelu   
ehdotuksen nähtävillä olon 
jälkeen 

Mahdolliset muistu-
tukset kirjallisesti näh-
tävilläolon aikana 

Ehdotus nähtävillä 
kunnantalolla ja inter-
net-sivuilla 
 
Kuulutus paikallisleh-
dissä, virallisella ilmoi-
tustaululla sekä kunnan 
internet-sivuilla 

4. HYVÄKSYMISVAI-
HE 

11- /2013  

 
Kaava-asiakirjojen ja 
vastineen viimeistely   

Kaavan hyväksymiskäsit-
tely kunnassa 
Muistutusten ja lausuntojen 
käsittely 
Kunnanhallitus  
Kunnanvaltuusto 

Mahdolliset valitukset 
hyväksymispäätöksestä 
osoitetaan hallinto-
oikeudelle  

Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan pai-
kallislehdissä, virallisel-
la ilmoitustaululla sekä 
kunnan internet-sivuilla. 
Kaava lähetetään tie-
doksi viranomaisille 
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9 KUKA VALMISTELEE JA OHJAA 
Kaavoitustyötä ohjaa Hyrynsalmen ympäristölautakunta ja kaavakonsulttina toimii Pöyry 
Finland Oy. 

10 MISTÄ SAA TIETOA 
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Hyrynsalmen kunnan Teknisistä palveluista tai 
Pöyryn yhteyshenkilöiltä.  

 

Hyrynsalmen kunta 
Laskutie 1 
89401 HYRYNSALMI 
 
Raimo Kuvaja 
Teknisten palvelujen päällikkö 
p. 044 7104 420 
raimo.kuvaja[at]hyrynsalmi.fi 
 
 

Pöyry Finland Oy 
Kampusranta 9 C 
60320 SEINÄJOKI  
 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 
Osastopäällikkö  
p. 010 33 41114 
liisa.marijarvi-vanhanen[at]poyry.com 
 
Jorma Harju 
Projektipäällikkö 
p. 010 33 45725 
jorma.harju[at]poyry.com 

 

Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kunnan internet-osoitteesta www.hyrynsalmi.fi  

Yleistietoa kaavoituksesta ja tuulivoimasta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta 
osoitteista 

 www.ymparisto.fi/maankayttojarakentaminen  

 www.ymparisto.fi/tuulivoima 
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Muistio 
 
Kivivaara-Peuravaara  
tuulipuiston osayleiskaava 
 
1. VIRANOMAISNEUVOTTELU   
 
Aika 26.06.2012 klo 13:00-16:00 
 
Paikka Kainuun ELY-keskus, Kajaani 
 
Läsnä Sirpa Lyytinen Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
   alueiden käyttö 
 Unto Ritvanen   Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, 

ympäristönsuojelu 
 Maarit Vainio    Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, 

luonnonsuojelu 
 Martti Juntunen Kainuun maakunta -kuntayhtymä  
 Rauni  Laukkanen Kainuun museo 
 Esa Suominen  Kainuun museo  
 Antti Westersund Suomussalmen kunta, poistui klo 15 
 Jarkko Juntunen Suomussalmen kunta, poistui klo 15 
 Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus Laatumaa 
 Juha-Parviainen Pöyry Finland Oy    
 Elina Saine  Pöyry Finland Oy 
 Liisa Märijärvi-Vanhanen  Pöyry Finland Oy 
  

1.  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Sirpa Lyytinen Kainuun ELY-keskuksesta toimi kokouksen avaajana ja puheenjohtajana. 
Muistion laatii Pöyry. 

Kyseessä on osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.  

Kutsutuista museovirasto on ilmoittanut, että se on siirtänyt toimivaltansa alueella Kainuun 
museolle ja osallistuu kaavaprosessiin jatkossakin vain Kainuun museon välityksellä. 

 

2.  KAAVAN ESITTELY 
Tuulivoimahankkeen esittely 

Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus Laatumaasta esitteli tuulivoimahanketta, joka sijoittuu 
Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntiin. Metsähallitus pyrkii tuulivoimahankkeissaan 
tuottamaan minimissään noin 10 voimalan yksiköitä, joihin laaditaan aina YVA ja yleiskaava. 
Projektin kehittäminen kestää 1-4 vuotta, rakentaminen 1-3 vuotta ja käyttöaika on 20-50 
vuotta. Valtio tekee toimintaraamin tietyin periaattein toteutettavasta tuulipuistosta, jonka se 
sitten vuokraa investorille.  

Pöyry Finland Oy 
Kampusranta 9 C 
FI-60320 Seinäjoki 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0625905-6 
Puh. +358 10 33410 
Faksi +358 10 33 41120 
www.poyry.fi 
Päiväys 26.06.2012 
Viite 16UEC0144.TY6504  
Sivu 1 (5) 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 
Osastopäällikkö 
Kaupunki- ja aluesuunnittelu 
P. 010 33 41114 
E-mail: liisa.marijarvi-
vanhanen@poyry.com 
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Metsähallitus on mukana useissa aktiivisissa hankkeissa, kuten Iin Myllykangas, Raahen 
Itäiset tuulipuistot, Kittilässä ja Sodankylässä sijaitseva Kuolavaara-Keulakkopää, Sodankylän 
Joukhaisselkä sekä nyt kolmen tuulipuiston Tolpanvaaran, Kivivaaran ja Piiparinmäen 
hankkeissa, joiden suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Pöyryn kanssa. 

Tuulivoimarakentaminen käsittää käytännössä perustusten, nostoalueen, yhdystien, voimalan 
ja sähkönsiirron toteuttamisen. 

Kivivaaran hankkeen kokonaiskapasiteetti on 27-50 voimalaa eli 80-150 MW, joista 4-7 
voimalaa sijoittuu Kuusamon yhteismetsän maille, muut valtionmaalle. Aikataulu on 
poikkeuksellisen tiivis, sillä selvitykset ovat jo käynnissä ennen syksyllä saatavaa ELYn 
lausuntoa YVA-ohjelmasta. Tavoitteena on jättää kaavaehdotus kuntiin 
hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2013, jolloin sähköntuotanto alkaisi 2014-15. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely 

Elina Saine Pöyryltä esitteli molempiin kuntiin Hyrynsalmelle ja Suomussalmelle laaditut 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnokset, joihin pyydettiin osallistujien kommentteja. 
Metsähallitus Laatumaa on tehnyt kunnille kaavoitusesitykset. Hyrynsalmen kunnanhallitus 
on tehnyt kaavan laatimispäätöksen 5.6.2012. 

Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

Martti Juntunen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä: Hankealue sijoittuu maakuntakaavan maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Sähköliityntä tulee Seitenoikean sähköasemalle. YVAn 
vaihtoehdoille on ilmeisesti toiminnalliset perusteet. Korjaukset: Maakuntakaava on 
vahvistettu valtioneuvostossa (s.4), vaihemaakuntakaava on hyväksytty 19.3.2012. 
Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan tulisi kirjata omana kohtanaan. 

 Olli-Matti Tervaniemi: Hyrynsalmen puolella on parhaat tuulet (VE2), vaihtoehdossa 
VE1 on enemmän massaa ja iso alue, joka muodostuu kahdesta ryhmästä. 
Sähköliittymä tulee olemaan iso investointi. 

Sirpa Lyytinen, Kainuun ELY-keskus: Osallistujien nimikkeet tulee korjata Kainuun 
museoksi ja Kainuun maakunta -kuntayhtymäksi (muuttuu vuodenvaihteessa Kainuun 
liitoksi). Kainuun liikenneasioista vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhdistykset 
voitaisiin nimetä tarkemmin. Maanomistajia tulisi informoida laajemmin, ei ainoastaan 
alueeseen rajoittuen. Kun vireilletulosta kuulutetaan kunnissa, on hyvä laittaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) mukaan. OAS toimitetaan kuntiin tämän kokouksen tiedoilla 
täydennettynä. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista korostuvat melu, uusiutuvan 
energian tuotanto, porotalous sekä luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi. 
On selvitettävä arvokkaat kohteet hankealueen läheisyydessä sekä muut vireillä olevat 
tuulivoimahankkeet. Vaihemaakuntakaavan laatiminen on meneillään. Kaavaehdotusvaiheen 
viranomaisneuvottelu järjestetään työneuvotteluna, mikäli se pidetään ennen kaavan julkista 
nähtävillä oloa. Lähdeviittauksiin lisätään linkki ympäristöministeriön tuulivoimasivustolle. 
Lisätään YVA-selostukseen ja OAS:iin tutkajärjestelmävaikutusten ja lentoesteluvan 
selvittäminen.  

Maarit Vainio, Kainuun ELY-keskus: Lintutieteellinen yhdistys on tärkeä osallinen. 
Selvityksistä kerrottaessa ilmauksien tarkentaminen, Natura-arvioinneista ei ole vielä tietoa.  

 Pöyry: Tuulivoimakaavoissa on selvitetty maanomistajat vähintäänkin 500 metrin 
etäisyydelle. Käytännössä vireilletulo ja OAS:sta tiedottaminen tapahtuu lomakauden 
vuoksi elokuun puolella. Yhdistykset huomioidaan kattavasti YVA-prosessin 
sidosryhmätyöskentelyssä. 

Rauni Laukkanen, Kainuun museo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin tulee lisätä 
lähdetietoihin molempiin kuntiin laaditut kulttuuriympäristöohjelmat. Hyrynsalmen ohjelma 
valmistui vuonna 1998 ja Suomussalmen vuonna 2000. 
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Antti Westersund, Suomussalmen kunta: Yleisötilaisuudet tulisi järjestää molempien kuntien 
osalta erikseen. OAS:an yhteystietoihin tulisi lisätä Jarkko Juntunen. Onko Puolustusvoimien 
osalta myös rajavartiolaitos osallinen? 

 Olli-Matti Tervaniemi: Puolustusvoimat on ilmoittanut jo aiempien projektien 
yhteydessä, että heidän kantansa esittää aina pääesikunta, joka antaa lausunnon 
tutkavaikutuksista.   

Laadittavat selvitykset 

Juha Parviainen Pöyryltä esitteli ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) keskeisimmät 
selvitykset, jotka kohdistuvat merkittäväksi tunnistettuihin vaikutuksiin. Hankkeessa laaditaan 
monipuoliset luontoselvitykset, joiden menetelmät kehittyvät ja tarkentuvat koko ajan. 
Selvityksiin on saatu oppia aiemmista tuulivoimaa varten laadituista YVA- ja 
kaavaprosesseista. Tärkeässä roolissa on ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. 
Porotalouden arvioimiseksi alueelta on käytettävissä PoroGIS-aineisto, jota täydennetään 
jatkossa. 

Linnustosta laaditaan törmäysriskimallinnus, jossa alueita vertaillaan jo toteutettuihin. ELY-
keskuksen kanssa keskustellaan, kuinka syysmuuton kanssa menetellään, nyt on tehty 
kevätmuuton seuranta. 

Alueelta laaditaan myös maisemamallinnukset ja valokuvasovitteet. 

Olli-Matti Tervaniemi: 

 Metsähallituksen tavoitteena on tehdä hyvät selvitykset. Kontakti alueen ihmisiin on 
tärkeä, jotta saadaan kaavaan oikeat merkinnät ja perusteet. 

 Metsähallitus toivoo viranomaisosallisilta huomioita ja yhteydenottoa puutteista, jotta 
meneillään olevia inventointeja voidaan tarvittaessa täydentää kesäaikana.  

 Määräävät tekijät voimaloiden sijoittamisessa ovat etäisyys sivusuunnassa (roottorin 
halkaisija x 5), turbulenssien välttäminen tuulen suunnassa, korkeiden paikkojen 
suosiminen sekä olemassa oleva tiestö.  Voimaloiden väliseksi minimietäisyydeksi 
muodostuu noin 500m. 

 Näkyvimmillään voimalat ovat, kun edessä on riittävä katseluetäisyys. Rakennetuissa 
kohteissa, kuten Oulunsalossa ja Simossa, yhtenäinen puuryhmä usein peittää näkyvyyden 
voimaloihin.  

 Alue säilyy metsätalousalueena. Ainoastaan nostokenttä (noin 70 m x 70 m) ja uudet tie- 
ja sähkölinjat raivataan. 

Suomussalmen kunnan puheenvuoro 

Antti Westersundin mukaan kaavoitusesitys käsitellään tänään kunnanhallituksessa. Alue 
sijoittuu kahden kunnan alueelle, joista Suomussalmen alue on hieman enemmän 
reservialueena, mahdollista on kuitenkin että tuulipuisto tulee. Hanketalous saattaa olla 
ratkaiseva tekijä. Suomussalmen kunnassa on kaksi laajaa säännösteltyä vesialuetta 
voimalaitoksineen, joissa suuri säännöstelyväli (4-6 m) haittaa asukkaita, vaikka tuotetaankin 
saasteetonta energiaa. Kuten usein, on hyöty yleismaailmallinen, haitat paikallisia. Tärkeää 
onkin tiedon jakaminen asukkaille. Rakentamisella on myönteisiä aluetalousvaikutuksia. 
Kunnan kanta on tuulivoimarakentamiselle myönteinen. Asukkaat pitävät tärkeänä vapaata 
metsästysoikeutta valtion mailla. Luonnonsuojeluasiat ovat tutumpia, vilkkuminen ja 
äänivaikutukset oudompia asukkaiden kannalta.   

Hankkeesta tiedottamiseksi kunta esittää linkityksen rakentamista kunnan sivuille ja sivujen 
päivittämistä hankkeen edistyessä Metsähallituksen toimesta. Perjantaista lähtien kunta menee 
kiinni 3 viikoksi. OAS ja muistio lähetetään kuntaan tiedottamista varten. 
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3.  VIRANOMAISTEN KANNANOTOT 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 

 Uuden sähkölinjan vaikutukset tulevat YVA:ssa selvitettäväksi, vaikka alue ei sisällykään 
kaava-alueeseen. Vaikutukset jäävät pienemmiksi, kun uusi sähkölinja sijoitetaan 
olemassa olevaan johtokäytävään.  

 Metsähallituksen toimintatapa on hyvä YVA:n ja kaavoituksen kautta edeten. Kaavasta 
tulee Kainuun ensimmäinen tuulivoimakaava. 

 Nykyinen maakuntakaava ei ohjaa tuulivoimarakentamista. Maakunnallista 
kokonaistarkastelua tuulivoiman osalta ei ole tehty. Useaa maakuntaa varten laaditussa 
selvityksessä on mukana vain parhaimmat alueet (3-4 kpl/maakunta) ja nyt on tarkoitus 
jatkaa keskeytynyttä työtä. Alue on maakuntakaavan kannalta hyvä eikä siihen kohdistu 
tulevaisuuden maankäyttöpaineita. Maakuntakaavan uudistaminen on käynnistymässä 
kokonaisuudistuksena vuoden 2013 loppuun mennessä. Tuulivoima tulee olemaan yksi 
tarkastelualue. 

Kainuun museo 

 OAS:ssa on mainittu arkeologisen inventoinnin laatiminen. Inventointi on tehtävä 
kunnolla ja raportista on selvittävä, missä on käyty. YVA-ohjelmassa on selvitetty 
nykytilanne.  

 Lisätään kuntiin vuosina 1998-2000 laaditut kulttuuriympäristöohjelmat listaukseen. 
Vaikutusarvioinnissa on huomioitava arvokkaat kohteet ja kaukomaisema. 

Kainuun ELY-keskus 

 Lyytinen: Kulttuuriympäristöohjelmat voivat olla hieman vanhentuneita. Inventointitarve 
arvioidaan myöhemmin erikseen, mikäli alueelta löytyy kohteita, joiden 
kulttuurihistoriallisesta arvosta ei ole ollut tietoa.  

 Ritvanen: YVA:n yhteyshenkilö on Jouko Saastamoinen. Tarkistettava, onko alueella 
kaivostoimintaan liittyviä valtauksia. Metsähallitus on toiminut hyvin. 

 Vainio: Aikataulu on haasteellinen, yhteydenpito koko ajan on tärkeää, jotta voidaan 
hyödyntää maastotutkimuskausi hyvin. 

 Lyytinen: On tärkeää kirjata maastopäivät raporttiin; kuka, mitä, missä, milloin. Hankkeen 
edetessä tulevat huomioitaviksi myös mahdolliset yhteisvaikutukset muiden käynnistyvien 
hankkeiden kanssa. Luonnosvaiheessa on hyvä pitää työneuvottelu ennen 
kaavaluonnoksen nähtäville laittamista. Kaavaratkaisun peilaaminen valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin on tärkeää, koska maakuntakaavassa ei ole ratkaistu 
tuulivoimarakentamista. 

4.  KESKUSTELU 

 Kainuun vaaramaisemat on huomioitava, mm. Pyykkölänvaaralta voi avautua näkymiä. 
Tarkastelussa on huomioitava myös asutuksen ja vaara-asutuksen näkökulma. 

 Hyrynsalmen alueella on tulossa muitakin toimijoita, yhteisvaikutukset muiden kanssa 
tulee huomioida. Alue ei kuitenkaan erotu vaarajonona kuten Tuomivaarat. Perinteinen 
vaara-asutus sijoittuu Pyykkölänvaaralle. Alueet ovat umpeutumassa, kun 
maanviljelyksestä luovutaan. 

 Metsähallituksen mukaan voimalapaikkojen lopullinen määritys tapahtuu vasta valittavan 
voimalatyypin mukaan, mikä liittyy investorin rakentamispäätöksiin. Tämä tulisi 
huomioida jättämällä sijoitukselle riittävän laajat alueet. Aluemerkinnällä pyritään 
saamaan säätömahdollisuutta vielä rakennuslupavaiheeseen.  

 Muinaisjäännösinventointi toimitetaan museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. 
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 Melun ohjearvoissa huomioidaan ympäristöministeriön ohjeistus loma-asuntojen yömelun 
osalta (35 dB). Etäisyyden asutukseen tulisi olla mieluusti 1,5 km, vähintään 1 km. Melu 
saattaa rajoittaa myös alueen ulkopuolella tapahtuvaa muuta rakentamista.  

 Liito-oravaselvitystä voi tarvittaessa täydentää vielä lokakuussa. Myös rauhoitetut lajit 
tulee huomioida. Naturan tarvearvioinnin kautta edetään tarvittaessa Natura-arvioinnin 
laatimiseen.   

 Kaavoitukseen esitetään hankkeelle yhteisen ohjausryhmän perustamista, jossa olisivat 
mukana molempien kuntien, Metsähallituksen ja konsultin edustajat. Kainuun ELY-
keskus voi olla mukana kaavoituksen ohjausryhmätyöskentelyssä lähinnä kaavoitusta 
ohjaavana viranomaisena, samoin Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Tarvittaessa voidaan 
osallistumista laajentaa myös muihin viranomaisosallisiin. 

 Ohjausryhmätyöskentelyssä on mahdollista vaikuttaa mm. luonnosvaihtoehdon valintaan. 
Luonnos voi pitää sisällään vielä alavaihtoehtoja. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty alustava hankealue voi työn kuluessa 
supistua, koska selvitykset ohjaavat suunnittelua. 

5-6.  SOVITUT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET 

 Kaavaprosessin valmistelu etenee kunnissa. Vireilletulosta tiedotetaan asettamalla 
tarkistetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville kuntien kesätauon jälkeen. 
Konsultti toimittaa aineistot kuntiin heinäkuun alkupuolella.  

 YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle kesä-heinäkuun vaihteessa. 

 YVA:n ja kaavan yhteiset yleisötilaisuudet ajoittuvat elokuun puoliväliin. 

 Vaihtoehdon valintavaiheessa, kun on saatu YVA-yhteysviranomaisen lausunto YVA-
ohjelmasta, järjestetään ohjausryhmän kokous. 

 Vuodenvaihteessa ennen kaavaluonnoksen nähtäville panoa pidetään viranomaisten 
työneuvottelu. 

7.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Muita asioita ei ollut. 

8.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.   

 

 

 Muistion laatija 
  
  

  
 Liisa Märijärvi-Vanhanen 
  
 
Liitteet Liite 1 Kokouskutsu 
 
Tarkistus Sirpa Lyytinen, Kainuun ELY-keskus 
   
Jakelu Kutsutut  
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1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Todettiin, että kyseessä on ns. luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu koskettaen Kivi-
vaara – Peuravaara tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. 

Neuvottelun puheenjohtajana toimi Antti Westersund ja muistion kirjoittajana Jorma 
Harju. 

2 YLEISKAAVALUONNOS 
Yleiskaavaluonnos on valmisteltu ja tulossa yleisesti nähtäville ja lausuntopyynnöille. 
Yleiskaavaluonnos ja kaavaselostus olivat toimitettu ennakkoon ennen neuvottelua. 

J. Harju esitteli yleiskaavaluonnoksen. Kaavaratkaisu perustuu YVA:ssa tarkasteltuun 
vaihtoehtoon 3. Kaavaluonnoksessa on esitetty tuulivoimaloita Suomussalmen puolel-
le 22 kpl ja Hyrynsalmen puolelle 17 kpl + 9 kpl reserviluonteisia tuulivoimalan paik-
kaa. Reserviluonteisten tuulivoimaloiden toteuttamisen edellytys on, ettei rauhoitetun 
lajin (sääksi) suojelu vaarannu. Reserviluonteisten tuulivoimaloiden toteuttaminen 
edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 

Yleiskaava tukeutuu YVA:n yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja vaikutusten arvi-
ointeihin. Yhteysviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) lausuntoa YVA -arviointiselos-
tuksesta ei ole vielä saatu. Lausunto otetaan huomioon yleiskaavaehdotuksen valmis-
telussa. 

Keskustelussa kaavaluonnoksesta nousi esille seuraavaa: 

 Sääsken esiintyminen tuulivoimaloiden reservialueilla on vielä epävarmuustekijä. 
Tarkempaa tietoa saadaan kesän aikana tehtävissä selvityksissä. ELY ottaa siihen 
kantaa YVA- ja kaavalausunnossaan. 

 Näkymäkuvasovitteita esitettiin tehtäväksi vielä Vuoriniemestä ja Hyrynsalmen 
kirkonkylältä. Näkymäkuvateksteissä olisi hyvä mainita etäisyys näkyviin tuuli-
voimaloihin. 

 Tuulivoimalan kokonaiskorkeudeksi on määritelty yleiskaavassa enintään 230 m. 
Tuulivoima maakuntakaavaan on tulossa vastaavaksi korkeudeksi ilmeisesti 240 m; 
onko tarvetta tältä osin muuttaa yleiskaavamääräystä? 

3 YVA:STA SAATU PALAUTE 
ELY:n paikalla olleista kukaan ei ollut vielä yksityiskohtaisesti perehtynyt YVA -
selostuksesta saatuihin lausuntoihin. Todettiin kuitenkin yleisesti, ettei niissä ilmeises-
ti mitään erityisen hankalaa ole noussut esille. 

Liikenteellisten vaikutusten arviointia melun, tärinän ja päästöjen, liikennemäärien, 
tiestön kestävyyden sekä liikenneturvallisuuden arviointi pidetään puutteellisena Poh-
jois-Pohjanmaan ELY:n lausunnossa. 

4 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU 
Kunnat ovat tehneet päätökset valmisteluvaiheen kaava-aineiston asettamisesta ylei-
sesti nähtäville ja tarvittavien lausuntojen pyytämisestä. Nähtävillä olon aikana pide-
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tään ns. kaavanlaatijan vastaanottopäivät molemmissa kunnissa kesä-heinäkuun vaih-
teessa. 

Sovittiin, että luonnosvaiheen palautteen pohjalta ennen yleiskaavaehdotuksen nähtä-
ville asettamista pidetään seuraava viranomaisneuvottelu 2.9.2013 klo 13 Kajaanissa 
ELY:n tiloissa. Neuvottelun jälkeen kaavaehdotus viedään kunnanhallitusten käsitte-
lyyn nähtäville asettamista varten. 

5 NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN 
Neuvottelu päätettiin klo 10.45. 
 
 
Muistion vakuudeksi 

              
Jorma Harju 
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1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Todettiin, että kyseessä on viranomaisneuvottelu koskettaen Kivivaara – Peuravaara 
tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta saatua palautetta. 

Sovittiin, että neuvottelun puheenjohtajana toimii Kari Pehkonen ja muistion kirjoitta-
jana Jorma Harju. 

2 KAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA ALUSTAVAT VASTINEET NIIHIN 
Yleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtäville ja lausuntopyynnöillä. Kaavaluonnok-
sesta annettiin 9 lausuntoa ja Suomussalmen osalta 2 mielipidettä. Keskusteltiin saa-
dusta palautteesta ennakkoon toimitettujen alustavien luonnosvastineiden pohjalta. 

Viranomaiskannanottoina tuli esille seuraavaa: 

 Paliskunnat ovat keskeisiä osallisia tällä alueella; heiltä olisi hyvä pyytää kirjalli-
nen lausunto (ja/tai pitää neuvottelu) myös kaavaratkaisusta; myös mahdolliset 
muistiot pidetyistä neuvotteluista YVA:n valmistelun aikana on tarpeen referoida 
kaavaselostukseen. Tarkistettava myös poronhoitolain vaikutus; erillisneuvottelu-
tarve kaavanlaadintaan liittyen? 

 Lentoestelausunto ja muut vielä puuttuvat/täydentyvät lausunnot/ selvitykset tulee 
olla käytettävissä ennen kuin kaavaehdotuksia voidaan viedä eteenpäin kunnissa 

 Tarvittaessa rajanaapureiden kanssa neuvottelut, mikäli tuulivoimapuistosta aiheu-
tuu välitöntä haittaa (melu) rajanaapureiden maankäytölle; vaikutukset tulee tällöin 
myös kuvata kaavaselostuksessa 

 Erityisesti korostuvat mahdollisesta melusta aiheutuvat haitat rajanaapureiden alu-
eille; 35 dB:n laskennallinen melurajaus olisi tarpeen esittää kaavakartalla; mikäli 
ko. rajaus ulottuu kaava-alueen ulkopuolelle tulee harkita kaava-alueen rajausta täl-
tä osin; 35 dB:n melurajaus kokonaisuudessaan kaava-alueen sisälle, koska melu 
rajoittaa ko. alueen maankäyttöä; tälle alueelle tarvittava kaavamääräys 

 Melurajauksen selitteessä tulee tuoda esille, että rajaus on laskennallinen ja siten 
teoreettinen; tarvittaessa todelliset meluarvot ovat mitattavissa vasta toteutuneen ti-
lanteen pohjalta 

 Maisemavaikutusten arviointia olisi paikallaan syventää; kuvausta miten koko-
naismaisema muuttuu tuulivoimarakentamisen myötä; kokonaisrakenteen ominais-
piirteiden kuvaus ja aiheutuvat vaikutukset niihin 

 Pyykkölänvaaran maisema-aluetta ollaan ehdottamassa (ehdotus 27.8.2013) maa-
kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi; edustava esimerkki Kainuun vaara-
asutuksesta; maisemavaikutusten syventäminen myös tämän osalta 

 Iso-Kukkurin osalta esitettyjä tuulivoimaloiden paikkoja ei pidetty hyväksyttävänä 
useiden alueelle sijoittuvien luontokohteiden takia 

 Rakennettu moottorikelkkaura tulee osoittaa kaavakartalla; tarvittaessa tulee joko 
reittiä tai tuulivoimaloiden sijainteja muuttaa; vaikutusten arviointi myös tältä osin 

 Kaava-alueen ulkopuolelle rakennettavan voimajohdon osalta vaikutukset tulee 
yleisellä tasolla (luonto, maankäyttö) kuvata kaavaselostukseen; voimajohdon to-
teuttaminen edellyttää hankevaiheessa oman lainsäädännön kautta YVA -
tarkastelun ja lupamenettelyn (ei edellytä kaava-alueen laajentamista) 
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3 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU 
Tiettyjä selvityksiä täydennetään ja tuulivoimaloiden sijoittumista tarkennetaan syys-
kuun aikana. Tässä yhteydessä mm. melumallinnus päivitetään (uudet ohjeet VTT). 
Selvitysten ja muiden täydennysten pohjalta valmistellaan yleiskaavaehdotus. 

Sovittiin, että siinä vaiheessa, kun yleiskaavaehdotus valmistuu, pidetään työneuvotte-
lu. Neuvottelun jälkeen kaavaehdotus viedään kunnanhallitusten käsittelyyn nähtäville 
asettamista varten. 

4 NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN 
Neuvottelu päätettiin klo 15.00. 
 
Muistion vakuudeksi 

              
Jorma Harju 
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Ehdotusvaiheen viranomaisten työneuvottelu  
 
Aika:  Keskiviikko 06.11.2013 klo 12:00-15:30 
 
Paikka:   Kainuun ELY-keskus, Torni, Kalliokatu 4, Kajaani 
 
Osallistujat:   Raimo Kuvaja  Hyrynsalmen kunta 
 Ulla-Maija Oikarinen Hyrynsalmen kunta 
 Antti Westersund  Suomussalmen kunta 
 Jarkko Juntunen  Suomussalmen kunta 
 Kari Pehkonen Kainuun ELY-keskus 
 Liisa Korhonen Kainuun ELY-keskus 
 Sirpa Lyytinen Kainuun ELY-keskus  
 Jouko Saastamoinen Kainuun ELY-keskus 
 Sanna Schroderus Kainuun liitto 
 Rauni Laukkanen Kainuun Museo 
 Heli Harjula Metsähallitus Laatumaa 
 Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus Laatumaa 
 Juha Parviainen  Pöyry Finland Oy 
 Liisa Märijärvi-Vanhanen  Pöyry Finland Oy 
   

1.  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Kari Pehkonen Kainuun ELY-keskuksesta avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Pöyry 
laatii muistion. Aluksi käytiin läpi osallistujien esittely.  

 

2.  KAAVAEHDOTUKSEN ESITTELY 
Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus Laatumaasta esitteli Kivivaara - Peuravaara -
tuulipuistohankkeen lähtökohtia, suunnitteluvaihetta ja hankkeesta laadittua animaatiota. 
Merkittävimmät muutokset luonnosvaiheesta: Luontoon ja linnustoon kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi Kukkurista on poistettu kuusi voimalaa ja Hyrynsalmen eteläosasta on 
siirretty pois kaksi voimalaa. Kuljetukset voimalapaikoille on tarkoitus järjestää pääasiassa 
valtatien 5 kautta. Hakokyläntietä käytetään vain muutaman voimalan rakentamiseen. 
Teknistaloudelliset selvitykset valmistuvat keväällä 2014. 
 
Liisa Märijärvi-Vanhanen Pöyry Finland Oy:stä esitteli hankkeen osayleiskaavoitusta. 
Esittelyssä käytiin läpi kaavaehdotusvaiheen aikataulu, luonnosvaiheen lausuntojen ja 
mielipiteiden huomioiminen, laaditut lisäselvitykset ja vaikutusarvioinnit sekä luonnos 
kaavaehdotukseksi.  
 
 
 
     

Pöyry Finland Oy 
Kampusranta 9 C 
FI-60320 Seinäjoki 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0625905-6 
Puh. 010 33410 
www.poyry.fi 
 
Päiväys 20.11.2013 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 
Osastopäällikkö 
p. 010 33 41114 
liisa.marijarvi-vanhanen@poyry.com 
Sivu 1 (4) 
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3.  KESKUSTELU 

Mielipiteet ja lausunnot 

- Mielipide Korpisenjärveltä (Pölhölänvaara): Asunto sijoittuu yli 3 km päähän, joten 
välkevaikutus jää vähäiseksi. Selvitetään mahdollisuus tehdä havainnekuva 
Pölhölänvaaran suunnasta. YVA:n yhteydessä on tehty näkymäalueanalyysi, jonka 
perusteella tarkistetaan katveen osuminen alueelle ja lisätään johtopäätökset 
kaavaselostukseen.  

-  Lentoestevalojen vaikutuksia pimeällä nähtynä on hankala havainnollistaa. Pimeän ajan 
vaikutusarviointi on esitetty YVA:n yhteydessä.    

-  Poronhoitoon liittyviä neuvotteluja on jatkettu. Suhtautuminen on hyväksyvää kun 
olosuhteita ei heikennetä. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Alueen itäosissa rakentamisen 
yhteydessä raivattavat jäkäläalueet vähentävät laidunalueita. Keskeisenä on pidetty 
kuljetusreittien toimivuutta erotusaidalle. 

-  Muinaismuistoja koskevaan kaavamääräykseen korjataan: ”Aluetta koskevista 
toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto”. Muinaisjäännös- 
inventoinnissa kuten muissakin selvityksissä tulee raportissa selkeästi esittää metodiikan 
sekä viranomaisen päätöksenteon kannalta keskeiset seikat. Kainuun Museo tutustuu 
Mikroliitti Oy:n toimittamaan lisäselvitykseen ja palaa tarvittaessa asiaan.  

-  Metsähallitus käy keskustelua Fortumin ja Fingridin kanssa keskustelua sähköverkkoon 
liittyvistä asioista. Pohjana on kaavan mahdollistama tilanne. 

-  Metsähallitus on pyytänyt lentoestelausuntoa neljää voimalaa koskien. Lausunto on 
tulossa lähipäivinä. Tuulipuistoalue ei ole Finavian paikkatietoaineiston perusteella 
lentoesterajoitusalueella. Kaavamääräyksiin lisätään saadun lausunnon mukaan 
voimaloiden enimmäiskorkeus metriä merenpinnan yläpuolella. 

Meluvaikutukset 

-  Loma-asunnon rakennusluvalla vuonna 2003 rakennettu eräkämppä Suomussalmella 
suunnittelualueen pohjoispuolella sijoittuu 35 dB(A):n meluvyöhykkeelle. Hyrynsalmen 
puolella lähimmät loma-asunnot jäävät meluvyöhykkeen rajan tuntumaan. Hyvässä 
kaavoituksessa tulisi välttää ristiriidat. Jos tuulivoimalasta katsotaan aiheutuvan haittaa, 
haitan huomioiminen on mahdollista rakennusluvassa. Jos rakennusta käytetään jatkossa 
vapaa-ajan asuntona, meluhaittaa kokeva voi käynnistää ympäristölupaprosessin 
naapuruussuhdelain perusteella. Loma-asunto muodostaa kuitenkin toimintaa koskevan 
riskin. Metsähallitus pyrkii väistämään epävarmuuksia hankealueen rakentamisessa. 
Metsähallitus keskustelee eräkämpän omistajan kanssa tilanteesta ja mahdollisesta 
sopimusmenettelystä.   

-  Melumallinnus kuvaa epäedullista ääritilannetta, joka on voimassa rajattuna aikana. 
Haittaa ei välttämättä aiheudu eikä sitä välttämättä sellaisena koeta. Selvyyttä pitäisi 
saada myös 35 dB:n tulkintaan, koskeeko suositusohjearvo loma-asuntoaluetta vai 
yksittäistä loma-asuntoa. Tietoa todellisesta melutilanteesta saadaan seurannan ja 
melumittausten kautta. Ympäristöministeriön mallinnusohje on tulossa VTT:n kesäkuussa 
julkaiseman raportin perusteella. Esim. Vuolijoelle suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston 
melualueelle sijoittuvan eräkämpän käyttötarkoitus aiotaan muuttaa talousrakennukseksi, 
mikäli meluohjeiden tulkinta kaavoitustyön yhteydessä sen vaatii. Hyrynsalmen puolella 
on 35 dB:n rajoilla loma-asunnon rakennusluvilla toteutettuja kiinteistöjä, joissa voi 
jatkossa olla tarvetta muuttaa pysyväksi asumukseksi.  

-   Keskusteltiin siitä, voidaanko kaavoituksessa edetä, vaikka kaavan sisään jäisi 
toteuttajalle riskejä. Yleiskaavan sisältövaatimukset on huomioitava suunnittelussa. 
Lähtökohtaisesti tulisi välttää melutilanteiden aiheuttaminen voimaloiden sijoittamisella. 
Mihin raja yksittäisissä kohteissa vedetään, on tulkinnanvaraista. Ympäristöluvassa 
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voidaan vielä lieventää toimintarajoituksin meluvaikutuksia. Terveysvaikutuksia ei AVI:n 
lausunnon mukaan ole syntymässä.  

-  ELY-keskuksen mukaan melumallinnukset ovat suuntaa-antavia, yksittäisen pistekohteen 
osalta ei voida ratkaista asiaa, malli on yhteensovittamistyökalu. Yöaikaisiin arvoihin 
vaikuttavat myös rakennusten tekniset ominaisuudet.  

Metsälakikohteiden laajuus ja sähkölinja 

- Keskusteltiin metsälakikohteiden Ahmakankaan puronvarsi ja Korkeakankaan kivikko 
kaavaan merkittävästä laajuudesta ja kohteen sisällöstä. Metsähallituksen 
metsätalousosasto on tehnyt alueella tarkastuskäynnin, jonka perusteella alueet on 
metsälakikriteeristön täyttävinä kohteina rajattu huomattavasti pienemmiksi kaavakartalla.  

- ELY-keskuksen mukaan luonnontilainen kohde pitäisi jotenkin merkitä kaavaan, vaikka 
se ei olisikaan metsälakikohde (jossa aina tulkinnanvaraa). Luonnontilaisuus on ollut 
yhtenä kriteerinä inventoinneissa. Ekologisten yhteyksien huomioiminen on 
kaavoituksessa tärkeää. Alueen ylittävä voimajohto ei vaikuta kohteeseen oleellisesti. 
Luo-merkintä ei estä sähkölinjan sijoittamista, mutta huomioitava rakentamisessa 
(pylvästen sijoitus).   

- Kuntien mukaan olisi tärkeää löytää yhteinen näkemys jotta kaava etenee, myös 
voimajohdon osalta ylityksen salliminen tuotava selvästi esille vaikka rajaus olisi 
laajempi. 

Uhanalainen päiväpetolintu ja sähkölinja 

- Kalasääksen osalta ei ole toistaiseksi määritelty turvaetäisyyksiä. Sääksen saalistuslennot 
tapahtuvat korkealla, jolloin törmäysriski on vähäisempi (todettu pesintä myös 
voimajohtolinjoissa). Rakentamisajan häiriö minimoidaan ajoituksella ja linjojen pallotus 
vielä vähentää riskiä.  Voimalinjan siirto pohjoisemmaksi voidaan tehdä huomioiden 
luonnontilainen Sammakkosuo.   

- Metsähallituksen mukaan voimaloiden paikat on nyt optimoitu eikä niitä ole enää helppo 
siirtää. Linjojen pituudet eivät oleellisesti muutu ja toteutettiinpa mikä tahansa linjaus, 
joudutaan käytävää avaamaan. Sähkölinjojen merkintä on ohjeellinen ja tarkentuu 
myöhemmin. 

- ELY-keskuksen mukaan avoimien luonnontilaisten suoalueiden käyttöä tulisi välttää. 
Sähkölinjan sijainti tulisi ohjeellisuudesta huolimatta olla silti riittävällä tarkkuudella 
kaavassa. Linjan sijainti esitetyllä paikalla ei ole lähtökohtaisesti ongelma sääksen 
kannalta. Jatkototeutuksessa on pyrittävä huomioimaan Sammakkosuon luontoarvot. 

Maanomistajien tiedottamistarve  

- Osayleiskaavan suunnittelualue on metsähallituksen ja yhteismetsän omistuksessa lukuun 
ottamatta kahta tilaa, joita omistaa Hyrynsalmen Seurakunta ja Suomussalmella 
yksityinen maanomistaja.  

- Kunnissa pidetään tarpeellisena, että Metsähallitus keskustelee kaavassa mukana olosta 
maanomistajien kanssa. Alueiden vuokraaminen on yksi mahdollisuus. Seurakunnan 
omistamalla tilalla on luvalla perustettu lahtimajan rakennuspaikka noin 10 vuotta sitten, 
vuokraajana Sompan Erä.  

- ELY-keskuksen mukaan meluraja 40 dB sisältää Hyrynsalmen puolella useita 
maanomistajia, joihin on hyvä olla yhteydessä tuulivoimarakentamisen aiheuttamien 
maankäytön rajoitteiden vuoksi (hajarakentaminen voi estyä). Tuulivoimarakentaminen ei 
kuitenkaan rajoita nykyistä metsätalouskäyttöä.  

Tiestö 

- Hankkeiden toteuttamisen myötä alueella sijaitsevien teiden kunto paranee. Alueen 
eteläpuolella sijaitsevan Hakokyläntien kunto on nyt erittäin huono. Kuntoon saattaminen 
kuuluu yleisen tien pitäjälle. Yksityisteiden osalta kuljetuslupa-asiat täydennetään 
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kaavaan. Selostuksesta tulee käydä ilmi Vt5:n merkitys kuljetusten osalta, vain muutama 
voimala rakennettaisiin Hakokylän tieltä päin. 

Tv-lähetykset 

- Vaikutusarvioinnissa ja lausunnoissa on todettu mahdollisia ongelmia tv- ja 
radiolähetyksissä. Digita on ohjeistanut lausunnoissaan korjaavia toimenpiteitä.   

- Kuntien mukaan tv- ja radiolähetysten toimivuus on varmistettava kaavassa esim. 
antamalla asiaa koskeva yleismääräys. Asian tärkeyttä on syytä korostaa. 

- ELY-keskuksen mukaan toimintaan kohdistuva velvoite kaava-asiakirjoissa on 
ongelmallinen. Lähetysten toiminta on varmistettava ja tuleva toimija on sitoutettava 
ainakin Metsähallituksen sopimuksissa.   

Maisema 

- Kuikkavaaran kuvasovitteesta voidaan havaita, että vaikutuksia syntyy. Kaava-asiakirjoja 
tulee täydentää Pyykkölänvaaran osalta: arviointiryhmässä Pyykkölänvaara on katsottu 
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (status vahvistuu tulevassa 
maakuntakaavoituksessa). Hyrynsalmen keskustasta kuvia tulisi täydentää voimaloiden 
suuntaan siten, että kirkko näkyy samassa kuvassa. Tekstin mukaan voimalat eivät 
ilmeisesti nouse kovin isoksi asiaksi. Yhteistyö viranomaisten kanssa on tarpeen 
vaikutusarvioinnissa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden osalta. 
Esitettyä animaatiota pidettiin hyvänä.   

Maakuntakaava 
- Maakuntaliiton mukaan maakuntakaavoitus ei ole ristiriidassa hankkeen kanssa. 

4.  SOVITUT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET 
Täydennyksiä kaava-aineistoon 

- Muinaismuistoja koskevaa kaavamääräystä korjataan.  

- Kaavamääräyksiin lisätään voimaloiden enimmäiskorkeus +…….mmpy. 

- Melumallinnukset ovat suuntaa-antavia, yksittäisen pistekohteen osalta ei voida ratkaista 
asiaa, malli on yhteensovittamistyökalu.  

- Ahmakankaan puronvarsi ja Korkeakankaan kivikko säilytetään kaavassa. Voimajohto 
voi ylittää alueen. 

- Sähkölinjan sijoitus ei ole ongelma sääksen kannalta, sijoitusta tarpeettoman lähelle vielä 
tutkittava.  

- Tv-lähetyksien toiminnan varmistaminen tulee huomioida kaavassa.   

- Kaavaselostusta täydennetään Pyykkölänvaaran osalta. Lisätään kuvat Pölhölänvaaralta ja 
Hyrynsalmen keskustasta.  

Aikataulu ja prosessi 

- ELY-keskus toimittaa viranomaiskommentit 12.11. mennessä. Aineistot toimitetaan 
Suomussalmelle ja Hyrynsalmelle 14.11. mennessä kokousvalmisteluun. Suomussalmen 
lautakuntakäsittely 21.11., Hyrynsalmi samoihin aikoihin. 

- Nähtäville joulukuussa, valtuustot hyväksyisivät kaavat alkuvuodesta 2014. 

- Maanomistajien kuulemistilaisuus ja laajempi yleisötilaisuus pidetään molemmissa 
kunnissa erikseen nähtävillä olon aikana. Tilaisuuksista kannattaa toimittaa lehtijuttu Ylä-
Kainuu- lehteen. Lähialueen kiinteistönomistajille lähetetään erilliset kutsut. Ajoitus 
joulukuun alkupuolella peräkkäisinä päivinä. 

Juha Parviainen   Liisa Märijärvi-Vanhanen 

Tarkistus ja jakelu: Osallistujat 
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Muistio 

 
 
 
KIVIVAARA – PEURAVAARA 
TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 
 
VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
 
Aika 7.2.2014 klo 9.00 – 11.30 
Paikka Kainuun ELY -keskus Kajaani 
Osallistujat 
 

Raimo Kuvaja 
Ulla-Maija Oikarinen 
Antti Westersund 
Jarkko Juntunen  
Kari Pehkonen 
Sirpa Lyytinen 
Martti Juntunen 
Rauni Laukkanen 
Esa Suominen 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 
Juha-Matti Märijärvi 
 

Hyrynsalmen kunta 
Hyrynsalmen kunta 
Suomussalmen kunta  
Suomussalmen kunta  
Kainuun ELY-keskus 
Kainuun ELY-keskus 
Kainuun liitto 
Kainuun museo 
Kainuun museo 
Pöyry Finland Oy 
Pöyry Finland Oy 

  

1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Todettiin, että kyseessä on viranomaisneuvottelu koskien Kivivaara – Peuravaara tuulivoima-
puiston osayleiskaavaehdotuksesta saatua palautetta. 

Sovittiin, että neuvottelun puheenjohtajana toimii Antti Westersund, muistion laatii Pöyry.  

2 KAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA ALUSTAVAT VASTINEET 
Yleiskaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä ja lausuntopyynnöillä. Kaavaehdotuksesta an-
nettiin 12 lausuntoa sekä 2 muistutusta Suomussalmelta ja 2 Hyrynsalmelta. Keskusteltiin 
saadusta palautteesta ennakkoon toimitettujen alustavien vastineiden pohjalta. 

Lausuntoja ja niihin laadittuja vastineita viranomaiset kommentoivat seuraavasti: 
- ELY-keskuksen mukaan kaavan laatijan vastineessa esitetyt muutokset luo-alueiden kaa-

vamääräyksiin ovat perusteltuja, koska metsäkuviot ja kaavarajaus ovat kaksi eri asiaa ja 
lakikohteiden rajaukset täsmennetään aluetta koskevien toimenpiteiden suunnittelun yh-
teydessä. 

- ELY-keskus ja kunnat olivat yhteisesti sitä mieltä, että kaavamääräyksiin olisi hyvä lisätä 
velvoite maisemoinnista rakentamisen yhteydessä sekä kokoonpanoalueiden esittämisestä 
rakennusluvassa. Maisemointi koettiin tärkeäksi mm. hankkeesta aiheutuvien suurien läji-
tysmassojen johdosta. 

- ELY-keskus tarkensi kannanottoaan vilkkumisvaikutusten osalta. ELY:n mukaan olisi 
hyvä selventää, millainen vaikutus on kaukomaisemassa näkyvällä voimalalla, kun se si-
joittuu suoraan matalalla olevan auringon eteen. Lausunnon johdosta YVA:n maisemavai-
kutusten arvioinnin tekijä on laatinut havainnekuvan ja lisäselvityksen, jotka on esitetty 

Pöyry Finland Oy 
Kampusranta 9 C 
FI-60320 Seinäjoki 
Finland 
Kotipaikka Helsinki, Finland 
Y-tunnus 0625905-6 
Puh. +358 10 3310 
www.poyry.com 
 
Päiväys 7.2.2014 
Sivu 1 (3) 
 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 
Puh. 010 33 41114 
E-mail: liisa.marijarvi-
vanhanen@poyry.com 
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vastineessa. Laskennallista vilkkumista ei esiinny, jos kaukana olevan siiven peittoala 
suhteessa auringon kokoon on liian pieni. Tällöin siiven aiheuttama auringon kirkkauden 
himmeneminen on vaikeasti havaittavissa. Havainnekuvan ja lisäselvityksen perusteella 
arvioitiin, ettei merkityksellistä välkevaikutusta tällä tavoin aiheutuisi. 

- Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut päätöksen 22.11.2013 Metsähallitus Laa-
tumaan toimittamaan lentoestelupahakemukseen. Luvassa kuvataan lentoestevalojen vaa-
timukset päivä- ja yöaikaan. Viranomaisten ja kuntien mukaan toteutuksessa on tärkeää 
varmistaa Trafin yöajalle esittämistä vaihtoehdoista ympäristön asutukselle vähiten häiriö-
tä tuottava punainen kiinteä valo. Lyytinen varmistaa ministeriöltä, voiko asian määrätä 
rakennusluvassa. 

- Kuvaja totesi, että loma-asunnon rakennuslupa voidaan myöntää virkamiespäätöksellä vä-
häisenä poikkeamisena 35 dB:n melualueelle. ELY-keskuksen mukaan 40 dB:n alue on 
tällä hetkellä merkitsevä lupien myöntämisen kannalta. Myös eräkämpät tulee luvittaa lo-
ma-asuntoina. Nykyisten loma-asuntojen eristysvaatimukset ovat paremmat kuin ennen ja 
niiden osalta voimaloista aiheutuva sisämelu on lähinnä teoreettista. Ulko-
oleskelualueisiin kohdistuva melu on merkitsevin, mutta tapauskohtaisesti on arvioitava, 
onko sekään merkittävä. 

- ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan Suomussalmen puolelle suunnitellun sähköase-
man siirtomahdollisuuden tutkimista. ELY-keskus ei kuitenkaan varsinaisesti edellytä siir-
toa, mutta suosittelee tutkimaan siirtoa, jotta luontoarvot ja maisema voitaisiin huomioida 
paremmin. Varsinaista ristiriitaa em. arvojen kanssa ei ole kaavaehdotuksessa esitetyllä-
kään paikalla. Sähköaseman alueen vähäinen siirto ei aiheuttaisi uudelleen nähtäville aset-
tamisen tarvetta, mutta yhteismetsää tulee tiedottaa, mikäli siirto tehdään heidän maalleen. 
Kainuun museon mukaan muinaismuistoselvitysten kattavuus tulee tarkistaa uudelta pai-
kalta, jos sähköasemaa aiotaan siirtää. ELY-keskuksen mukaan siirtäminen edellyttää 
myös luontoselvitysten kattavuuden tarkistamista ja kommentointia selostuksessa. Märi-
järvi-Vanhasen mukaan alustavasti on selvitetty siirtoa nykyisestä paikasta länteen, jolloin 
sähköasema sijoittuisi ainakin osittain Kuusamon yhteismetsän alueella. Metsähallituksen 
kannan mukaan on suotavaa säilyttää sähköasema valtion maalla. Edelleen tutkitaan mah-
dollista siirtoa etelään päin. Mahdolliset lisäselvitykset voidaan kaavamääräyksellä edel-
lyttää tehtäväksi myös rakennuslupavaiheessa, koska kaava ei mahdollista suoran raken-
nusluvan myöntämistä sähköasemalle. 

- Kainuun arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin arviointiryhmässä joulu-
kuussa 2013 Pyykkölänvaara on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. Kaavan vaikutusarviointia tulee täydentää siten, että kulttuuriympäristön lisäksi 
otetaan kantaa myös maisema-alueelle aiheutuviin vaikutuksiin.   

- ELY-keskuksen mukaan Paliskuntain yhdistyksen lausunnon johdosta vaikutusten arvi-
ointia tulisi tarkistaa poronhoidon osalta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden nä-
kökulmasta sekä yleiskaavan sisältövaatimuksiin peilattuna. 

 
Muistutuksia ja niihin laadittuja vastineita viranomaiset kommentoivat seuraavasti: 
- ELY-keskuksen mukaan ympäristöministeriön tulevassa ohjeistuksessa tuulivoimaloille ei 

tulla asettamaan metrimääräisiä suojavyöhykkeitä, vaan riittävä etäisyys määritellään jat-
kossakin mallinnusten avulla. 

- ELY-keskuksen ja Kainuun liiton mukaan yleiskaava voidaan hyväksyä ennen tuulivoi-
mamaakuntakaavan valmistumista, koska kaavaehdotuksella ei ole maankäytöllisiä risti-
riitoja voimassa olevan maakuntakaavan kanssa ja alue on ollut mukana maakuntakaavoi-
tusta varten laadituissa tuulivoimaselvityksissä. Westersundin mukaan tämä olisi hyvä 
tuoda esiin asiaa koskevissa vastineissa. 

- Kainuun museon mukaan muinaismuistoselvitysten tarkkuustaso alueittain on syytä tuoda 
esiin vastineessa. Koko aluetta ei ole tarkoituksenmukaista kartoittaa samalla tarkkuudel-
la. ELY-keskuksen mukaan yleiskaavan merkitys on rakentamisen ohjaamisessa, jolloin 
rakentamiseen käytettävät alueet tutkitaan muita tarkemmin. 
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3 VIRANOMAISTEN PUHEENVUOROT 

Kainuun ELY-keskus 
- Vastineisiin ja kaavamääräyksiin esitetyt tarkennukset tuotiin esille edellisessä kohdassa 
- ELY-keskus ei näe estettä kaavaehdotuksen hyväksymiselle  

Kainuun liitto 
- Kaavaan voisi olla hyvä laittaa yleismääräys, jolla ohjataan toteuttamaan lentoestevalot 

mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavalla tavalla. Kaavaselostuksessa voi täsmentää, 
että yöaikaiset lentoestevalot tulisi toteuttaa kiinteillä punaisilla valoilla. 

- Kainuun liitto ei näe estettä kaavaehdotuksen hyväksymiselle  

Kainuun museo 
- Museolla ei ole lisättävää edellisessä kohdassa esitettyihin kannanottoihin. 

4 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU 
- Pöyry toimittaa kuntaan ja viranomaisille kommentoitavaksi ehdotuksen Suomussalmen 

puoleisen sähköaseman paikasta ennen kaavaehdotuksen viimeistelyä. 
- Lyytinen varmistaa ministeriöltä, voiko lentoestevalojen toteutustavasta määrätä raken-

nusluvassa. 
- Suomussalmen tavoitteena on saada kaava omalta osaltaan valtuustoon 29.4, sitä ennen 

tekninen lautakunta 13.3. ja hallitus myöhemmin sovittavana päivänä. Aineistot toivotaan 
hyvissä ajoin noin 2 viikkoa ennen kokousta. 

- Hyrynsalmen ympäristölautakunta kokoontuu 20.3., jonka jälkeen kaava voidaan viedä 
hallitukseen ja valtuustoon. 

- Kaavaehdotukseen päätetyt muutokset katsottiin siinä määrin vähäisiksi, ettei nähty tar-
vetta asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.  

- ELY-keskus toivoo saavansa hyväksymispäätöksen, oikeamittakaavaisen kaavakartan ja 
muut kaava-asiakirjat tulostettuina heti kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastamisen jäl-
keen. 

5 NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN 
 
Neuvottelu päätettiin klo 11.30. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 

              
 
 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 

 

Tarkistus: Osallistujat 

Jakelu: Kutsutut 
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Hyrynsalmen kunta 
Suomussalmen kunta 

Kivivaara-Peuravaara tuulipuiston osayleiskaava  
 
 
Aihe: 16.04.2013 PÄIVÄTYN KAAVALUONNOKSEN MIELIPITEEN KUULEMINEN 
 
Kaavanlaatijan vastineet saatuihin lausuntoihin (A 9 kpl) ja maanomistajien kirjallisiin mielipiteisiin (B 2 
kpl) sekä esitykset näiden huomioon ottamiseksi osayleiskaavaehdotuksen valmistelussa. 

A. LAUSUNNOT (TIIVISTETTYINÄ) 

1 Kainuun ELY –keskuksen lausunto 15.8.2013 

Lausunnossa esitetään seuraavia muutoksia tai täydennyksiä: 

 Iso-Kukkurin alueelle luo –kohteiden läheisyyteen osoitetut tuulivoimaloiden alueet esite-
tään siirrettäväksi vähemmän herkille alueille 

 Voimakkaimmat maisemalliset vaikutukset kohdentuvat vaarojen lakialueilla sijaitsevalle 
asutukselle; näiden osalta on tehtävä tarkempi selvitys 

 Selostuksen kohtaan 6.1 YVA –menettelyn vaihtoehdot…tuulivoimaloiden sijoittamisen 
periaatteet luetteloon esitetään lisättäväksi; luontoarvot MRL 39 § ja 77b § sisältövaati-
musten mukaisesti 

 Seitenoikean sähköasemalle rakennettavan uuden 110 kV voimajohdon vaikutusten arvi-
ointia tulee syventää ulottaen arviointi koskemaan riittävässä määrin myös kaava-alueen 
ulkopuolisia alueita; se millä tarkkuudella levennettävän johtokäytävän luontoarvoja on 
kartoitettu, ei ilmene asiakirjoissa yksiselitteisesti 

 Kaavaselostukseen tulee lisätä VAT:ta koskeva vaikutusten arviointi 
 Kainuun maakuntakaava 2020 mukainen moottorikelkkareitti tulee lisätä kaavakartalle ja 

ottaa huomioon arvioitaessa kaavaratkaisun vaikutuksia 
 Kaavaselostukseen tulee lisätä, että Kainuun liitto on saattanut vireille kaupan ja tuulivoi-

man vaihemaakuntakaavat 
 Selostuksen kohtaan 7.2 / hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön tulee lisätä; alue 

kuuluu Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen potentiaalisiin tuulivoima-alueisiin ja että alu-
een läheisyydessä on voimassa Emäjoen rantayleiskaava.  

 tv res –kaavamääräykseen esitetään lisäys; ryhdyttäessä suunnittelemaan tuulivoimahank-
keita tv res –alueille rakentamisen edellytyksistä tulee neuvotella Kainuun ELY –
keskuksen kanssa 

 Ennen kuin tuulivoimaloiden tarkat paikat voidaan määritellä yleiskaavalla tulee olla käy-
tettävissä puolustusvoimien tutkavaikutusten laskenta, vaikutukset radioyhteyksiin, vaiku-
tukset puolustusvoimien valvontajärjestelmien suorituskykyyn ja puolustusvoimien toimin-
taan sekä mahdolliset lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset 

                                    LIITE 5 
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 Riittävät selvityksiin perustuvat vaikutukset antennivastaanottoon ja muihin mainittuihin 
tietoliikenneyhteyksiin on tuotava esille 

 Liikennevaikutukset tulee arvioida riittävä laajasti 
 Kaavaselostuksessa on tuotava selkeästi esille, mitä rajoituksia kaavaratkaisu aiheuttaa 

naapurimaanomistajien maankäytölle (muutama tuulivoimala lähellä kiinteistörajaa) 
 Vaikutuksia poronhoitotöihin tulee arvioida laajemmin 
 Tuulivoimaloita koskevien suositusten mukaan loma-asuntoalueilla ulkomelutason ohjear-

vona käytetään yöajalla 35 dB, minkä tulee olla kaavasuunnittelun lähtökohtana. Raken-
nusluvan mukaisten loma-asuntojen osalta voimalat tulee sijoittaa siten, ettei melu- ja väl-
kevaikutukset ulotu haitallisessa määrin näille alueille (eräkämppä pohjoisosassa). 

 Kuvasovitemateriaalia esitetään täydennettävän seuraavasti: 
 lisätään kesäkuvat 
 kartalle valokuvien ottamispaikat ja kuvaussuunnat 
 lisätään valokuvien määrää merkittävimpien maisemavaikutusten alueilla 

Vastine: 

Yleiskaavaehdotukseen tehdään seuraavia täydennyksiä ja muutoksia: 

 Iso-Kukkurin alueen erityispiirteet huomioidaan tarkemmin tuulivoimaloiden sijoitussuun-
nittelussa. Alueelta poistetaan kuusi voimalaa.  

 Valokuvasovitteita maisemavaikutuksiin liittyen tehdään esitysten mukaisesti lisää 
 Kaavaselostukseen tehdään lausunnossa esitetyt lisäykset, mm. liikenteellisiä vaikutuksia 

täydennetään 
 Kaavakartalle merkitään moottorikelkkareitti 
 tv res määräykseen tehdään esitetty lisäys 
 Uutta 110 kV voimajohtoa koskevaa vaikutustarkastelua syvennetään 
 Kaavaselostukseen lisätään selvitykset ja vaikutusarvioinnit seuraavien osalta: puolustus-

voimien lausuntoa edellytetään kaavamääräyksessä, vaikutukset radioyhteyksiin, vaikutuk-
set puolustusvoimien valvontajärjestelmien suorituskykyyn ja puolustusvoimien toimintaan 
sekä mahdolliset lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset, vaikutukset antennivastaanottoon 
ja muihin mainittuihin tietoliikenneyhteyksiin 

 Tuulivoimaloiden reservialueet muutetaan suunnittelutarvealueeksi. Hyrynsalmen alueen 
eteläosasta on siirretty kaksi voimalaa linnustovaikutusten vuoksi.  

 Neuvotteluja poronhoitoon liittyen jatketaan ennen kaavaehdotuksen valmistumista 
 Melumallinnukset päivitetään uusien ohjeiden mukaisesti (VTT 28.6.2013) 

2 Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksen (liikenne- ja infrastruktuuri) lausunto 4.7.2013 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta. 

3 Kainuun liiton lausunto 5.8.2013 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta. 

4 Kainuun museon lausunto 12.8.2013 

Lausunnossa todetaan, että muinaisjäännösinventointiraportissa ja ympäristövaikutustenarvi-
ointiselostuksessa inventointialueesta on esitetty ristiriitaista tietoa; onko inventoitu kaikki ra-
kennettavaksi tulevat alueet vai vain sopivaksi katsotut alueet? 

Lisäksi esitetään seuraavia täsmennyksiä: 

 inventoituihin muinaismuistokohteisiin, jotka eivät sijaitse kaava-alueella, maininta näiden 
osalta selostukseen 

 muinaismuistokohde 27 Telkkäsuon rajauksen tarkentaminen; otettava huomioon tarvitta-
essa myös maakaapelin sijoittamisessa. 
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 SM -kohteen kaavamääräyksen täsmentäminen ”…Aluetta koskevista toimenpiteistä ja 
suunnitelmista on pyydettävä Kainuun museon tai Museoviraston lausunto.” 

Vastine: 

Muinaisjäännösinventoinnin tekijä Mikroliitti Oy on toimittanut täydennyksen inventointira-
porttia koskien. Kaikki rakennettavaksi tulevat alueet on inventoitu. 

Esitetyt täsmennykset tehdään kaavakartalle ja -selostukseen. 

5 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin lausunto 5.7.2013 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta. 

6 E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n lausunto 5.8.2013 

Lausunnossa todetaan, että tuulivoimapuiston 110 kV -liittymisjohdon sijoittamisen ja raken-
tamisen osalta yhteistyö on välttämätöntä, koska se sijoittuu alustavien suunnitelmien mukai-
sesti Fortum Sähkönsiirto Oy:n 110 kV -alueverkon viereen, jossa on myös E.ON Kainuun 
Sähköverkko Oy:n 20 kV -sähköverkkoa. 

Vastine: 

Lausunto otetaan huomioon toteutukseen liittyvässä jatkosuunnittelussa. 

7 Pääesikunnan Logistiikkaosaston lausunto 9.8.2013 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta. 

8 Fingrid Oyj:n lausunto 14.8.2013 

Lausunnossa tuodaan esille, että Seitenoikean sähköasemalle voidaan liittää noin 100 MW 
tuulivoimaa, jonka jälkeen alueen kantaverkkoa on vahvistettava. Kantaverkkoliitynnän suun-
nittelussa hankevastaavan tulee olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Fing-
ridiin. 

Vastine: 

Lausunto otetaan huomioon Tuulivoimapuiston jatkosuunnitteluvaiheessa. 

9 FINAVIA Oyj:n lausunto 15.8.2013 

Lausunnossa huomautetaan, että tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset Finavian lennon-
varmistustutkiin tulee selvittää, mutta se voidaan tehdä vasta sitten, kun tiedossa on tuulivoi-
maloiden tarkka sijainti, rakenteet ja niiden koko, napakorkeudet ja roottoreiden halkaisijat. 
Kaava-aineistosta ei käy selville ovatko kaavaluonnoksessa mainitut tuulivoimaloiden koko-
naiskorkeudet lentoestelausuntoihin tai muuhun selvitykseen perustuvia. Finavia suosittelee 
mahdollisten voimalakorkeuksien määrittämisen perusteen kirjaamista kaava-aineistoon. 

Vastine: 

Kaavoitettava alue ei sijaitse Finavian korkeusrajoitusalueilla. Lentoestelausunto on pyydetty 
koskien neljää voimalapaikkaa. Yleiskaava on laadittu ”joustavaksi” siten, että yksittäisen tuu-
livoimalan paikkaa voidaan jossakin määrin tarkentaa toteutussuunnittelun yhteydessä. Kaa-
vamääräyksessä edellytetään lausuntojen pyytämistä ennen rakennusluvan myöntämistä.  
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B. Mielipiteet (tiivistettyinä) 

1 Hannu Vesterisen mielipide 7.8.2013 

Kirjelmässä tuodaan mielipiteenä esille runsaasti erilaisia näkemyksiä liittyen tuulivoimapuis-
ton tarpeellisuuteen ja siitä aiheutuviin haittoihin. Lisäksi edellytetään, että esitettyihin kysy-
myksiin vastataan kunnan päättävien tahojen toimesta. 

Vaatimuksena esitetään tuulivoimayleiskaavan hylkäämistä. Mikäli näin ei menetellä, niin 
edellytetään, että voimalat sijoitetaan vähintään kolmen kilometrin päähän asutuksesta haitta-
vaikutusten minimoimiseksi. Vesterisen loma-asunto sijaitsee Sakarajärven etelärannalla Au-
tiolahdessa noin 1.5 km päässä lähimmästä tuulivoimalan esitetystä paikasta. 

Vastine: 

Tuulivoimayleiskaavan laatimisessa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä, ympäristöministe-
riön ohjeistusta tuulivoimarakentamiselle sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä edel-
lytettyjä periaatteita.  

Vesterisen Suomussalmen Sakarajärvellä sijaitseva loma-asunto sijoittuu tuulipuiston poh-
joispuolelle yli 2 km etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Laadittujen melu- ja 
välkemallinnusten perusteella alueeseen ei kohdistu ohjearvoja ylittäviä melu- eikä välkevai-
kutuksia. Näkymäalueanalyysin mukaan alue sijoittuu metsäiseen ympäristöön, jolloin mai-
semavaikutukset voivat jäädä vähäisiksi.  

2 Martti Härkösen mielipide 12.8.2013 

Muutosvaatimuksena esitetään, että voimaloiden paikkoja tulee vähentää ja tiivistää jolloin 
asutukseen ja asukkaille haitat jäisivät pois. 

Poistettaviksi esitetään seuraavia voimaloiden paikkoja: Karhuahon, Suksisuonvesakon, Kul-
junkallion, Moksansängen, Iso Piirtolehdon ja Pieni Piirtolehdon paikat eli yhteensä 8 tuuli-
voimalan paikkaa. 

Vastine: 

Tuulivoimayleiskaavan laatimisessa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä, ympäristöministe-
riön ohjeistusta tuulivoimarakentamiselle sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä edel-
lytettyjä periaatteita.  

Härkösen asunto sijoittuu Suomussalmen Korpijärvelle tuulipuiston koillispuolelle yli 3 km 
etäisyydelle lähimmästä voimalasta. Laadittujen melu- ja välkemallinnusten perusteella aluee-
seen ei kohdistu ohjearvoja ylittäviä melu- eikä välkevaikutuksia. Näkymäalueanalyysin mu-
kaan alue sijoittuu metsäiseen ympäristöön. Pölhölänvaaralta laaditun, liitteessä 6 esitetyn ha-
vainnekuvan mukaan voimalat näkyvät vastapäisten vaarojen yli, mutta lähellä olevan seka-
metsän puusto peittää ne näkyvistä lehdelliseen aikaan. Lehdettömään aikaan, kuten talvella, 
voimaloiden roottorin siipien liike on kuitenkin havaittavissa koivujen oksiston läpi.  

 

                     
Jorma Harju          Liisa Märijärvi-Vanhanen 

Kaavanlaatija          Projektipäällikkö 
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KIVIVAARA–PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO  
 
 
 

 
 
Valokuvasovitteiden kuvien ottopaikat. Vasemmalla suurennos kirkon lähiympäristöstä. E: Kuva 1, C: 
Kuva 3, D: Kuva 2, H: Kuva 4, G: Kuva 5, B: Kuva 6, A: Kuva 7 ja Kuva 8, I: Kuva 9, J: Kuva 10, L: 
Kuva 11 sekä K: Kuva 12. Nuoli osoittaa kuvaussuunnan ja nuolen kärki kuvauspaikan. 
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Kuva 1. Kuvasovite itään Ämmänsaarentien sillalta Siltasalmen kohdalta. Ylempi kuva osoittaa 
kohteet maisemassa ja alempi kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys 
lähimpään kuvassa näkyvään voimalaan noin 4 km.  
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Kuva 2. Kuvasovite Ämmänsaarentieltä Hyrynsalmen kirkon kohdalta. Kirkko näkyy osittain ylemmän 
kuvan vasemmassa reunassa. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi kuinka ne 
nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys lähimpään kuvassa näkyvään voimalaan noin 
4 km. 
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Kuva 3. Kuvasovite Hyrynsalmen kirkon paikoitusalueelta. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa 
ja alempi kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys lähimpään kuvassa 
näkyvään voimalaan 4 km. 
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Kuva 4. Kuvasovite Ruuhiniemeltä Hyrynjärven länsirannalta. Ylempi kuva osoittaa kohteet 
maisemassa ja alempi kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys lähimpään 
kuvassa näkyvään voimalaan yli 5 km. 
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Kuva 5. Kuvasovite Nuottijärveltä Pikkaraiselta. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi 
kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys lähimpään kuvassa näkyvään 
voimalaan noin 3 km. 
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Kuva 6. Kuvasovite Sakaranjärven länsipäästä pysähdyspaikan vierestä. Ylempi kuva osoittaa 
kohteet maisemassa ja alempi kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys 
lähimpään kuvassa näkyvään voimalaan alle 3 km. 
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Kuva 7. Kuvasovite Pyykkölänvaaralta talvella. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi 
kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. Etäisyys lähimpään kuvassa näkyvään 
voimalaan yli 4 km. 
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Kuva 8. Kuvasovite Pyykkölänvaaralta kesällä. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi 
kuinka ne nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. 
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Kuva 9. Kuvasovite Vuoriniemeltä. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi kuinka ne 
nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. 
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Kuva 10. Kuvasovite Kuikkavaaralta. Ylempi kuva osoittaa kohteet maisemassa ja alempi kuinka ne 
nähdään katse kiinnitettyinä tuulivoimaloihin. 
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Kuva 11. Kuvasovite Hyrynsalmen keskustaan johtavalta sillalta. Punaisella on merkitty tuulivoimalat 
mallinnuksen mukaisesti maastoa, rakennuksia ja puustoa huomioimatta. Kuvasta näkyy kuinka 
voimalat jäävät kuvassa peittoon pääosin puuston taakse. Mallinnuksen mukaisesti turbiinin lapojen 
yläosat ja lapojen liike voi näkyä puuston yli sillalle. 
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Kuva 12. Kuvasovite Pölhölänvaaralta. Voimalat näkyvät vastapäisten vaarojen yli, mutta lähellä 
olevan sekametsän puusto peittää ne näkyvistä lehdelliseen aikaan. Lehdettömään aikaan, kuten 
talvella, voimaloiden roottorin siipien liike on kuitenkin havaittavissa koivujen oksiston läpi. 
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Liite 8. OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖ-
TAVOITTEISIIN 

Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
tulevat huomioitaviksi Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksessa ja miten 
hanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäy-
tön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 

 aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen 
tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 

 merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  
 valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudelli-

suuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. 

Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuk-
sia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.  

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutta-
mista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 

 Toimiva aluerakenne 
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin sen perusteella, millais-
ta alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua ohjaavia vaikutuksia niillä on. Yleistavoitteet tulee ottaa huo-
mioon maakuntakaavoituksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa, yleiskaavoituksessa sekä valti-
on viranomaisten toiminnassa. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaa-
vojen laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaa-
vaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin. Erityistavoitteet koskevat kaikkea kaa-
voitusta, mikäli tavoitetta ei ole erityisesti kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Suuri osa 
erityistavoitteista koskee maakuntakaavoitusta. 

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkis-
tuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden 
sisällön (luvut 4.2-4.7), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. 
Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää 
voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi ta-
voitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden vel-
voittavuutta. Suurin osa tavoitteista on kuitenkin säilynyt ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009. 
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

Seuraavissa taulukoissa on käyty läpi tätä hanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
yleis- ja erityistavoitteineen ja arvioitu, mitkä tavoitteet erityisesti liittyvät hankkeeseen ja miten ta-
voitteet hankkeessa toteutuvat.  

Toimiva aluerakenne  
 
Yleistavoitteet 
                      
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista 
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita 
sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista 
ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perus-
tuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja si-
jaintitekijöihin. 

Alueen tuuliolosuhteet soveltuvat tuulivoimatuotan-
toon. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän 
edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana 
sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja maakaa-
sulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynnetään 
pääosin jo alueella olevaa tieverkkoa, alueen länsi-
reunalla kulkee 110 kV:n voimajohto. 

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseu-
dun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. 
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla 
alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä 
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan moni-
puolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon 
haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat 
elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä 
asukkaita. 

Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edelly-
tyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana. Hank-
keessa hyödynnetään pääosin jo alueella olevaa tie-
verkkoa, alueen länsireunalla kulkee 110 kV:n voi-
majohto. Tuulivoimatuotanto monipuolistaa alueen 
elinkeinotoimintaa. 

 
Erityistavoitteet     

 
           Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvat-
tava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, 
ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä 
muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toiminta-
mahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun 
yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ym-
päristöarvojen asettamat vaatimukset. 

Hankkeessa huomioidaan maanpuolustuksen ja raja-
valvonnan tarpeet. Alueelle suunnitelluista tuulivoi-
maloista tehdään tutkavaikutusten arviointi VTT:llä 
ja pyydetään lausunto puolustusvoimilta. Hankkeen 
toteuttaminen edellyttää puolustusvoimien hyväksyn-
tää. 

 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 
Yleistavoitteet 
 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien 
ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, 
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa ole-
via yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheyte-

Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edelly-
tyksiä sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja 
maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynne-
tään pääosin jo alueella olevaa tieverkkoa. Hankkee-
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tään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettä-
essä parannetaan elinympäristön laatua. 

seen ei siihen liity taajama-alueiden suunnittelua 

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut 
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutetta-
vissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden lä-
heisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta 
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edelly-
tyksiä parannetaan. 

Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden 
suunnitteluun, eikä joukkoliikenteen, kävelyn tai pyö-
räilyn edellytyksiin. Rakentamisvaiheen jälkeen alu-
een alemman tieverkon turvallisuus paranee parantu-
neen tieverkon myötä. Hanke ei ole ristiriidassa ta-
voitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista. 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riit-
tävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henki-
löliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot 
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärelle. 

Hanke ei liity työpaikka- tai palvelualueiden suunnit-
teluun. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän 
edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana. 
Tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittävästi henki-
löliikennettä. 

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ih-
misten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien 
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen 
poistamiseen.  
 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu lähiasu-
tus ja loma-asutus. Rakentamisaikana ja toiminnan 
aikana talvisin lapojen jäätymisvaaran vuoksi on 
mahdollista rajoittaa liikkumista voimaloiden välit-
tömässä läheisyydessä.  

Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselli-
set luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia 
ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

YVA-menettelyssä on tunnistettu odotettavissa olevat 
ympäristöhaitat. Hankkeen yksi keskeinen tavoite on 
osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta. Toteutuminen 
hidastaa pieneltä osaltaan ilmastonmuutoksen etene-
mistä. 

 
Erityistavoitteet 

 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on ol-
tava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan 
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava 
pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualuei-
den väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. 

Hanke ei liity asuinalueiden suunnitteluun. Hanke ei 
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen 
toteuttamista. 

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee 
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää 
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.  

Hanke edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä epä-
suorasti rajoittamalla hajarakentamista tuulivoimaloi-
den melu- ja välkevarjostusalueilla.  

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, 
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla 
riittävästi tonttimaata. 

Hanke ei liity asuin- ja työpaikka-alueiden suunnitte-
luun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä 
vaikeuta sen toteuttamista. 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia 
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei 
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan 
tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista 
voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin pe-
rustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöön-
otto on kestävän kehityksen mukaista. 

Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden 
suunnitteluun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen 
kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutus-
ta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja 
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kylä-

Hankkeeseen ei liity asuin- tai matkailualueiden 
suunnittelua. Alueella sijaitseva moottorikelkkareitti 
huomioidaan hankkeessa.  
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verkostoa sekä infrastruktuuria. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemas-
sa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luota-
va edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia ke-
hitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista 
muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

Hanke ei estä olemassa olevan rakennuskannan käyt-
töä, eikä siihen liity taajama-alueiden suunnittelua. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomais-
ten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä 
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.  

Hankealue ei ole tulvavaara-aluetta. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava li-
sääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatul-
viin. 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät 
suojaetäisyydet asutukseen, voimajohtoon ja teihin, 
mikäli myrsky aiheuttaa tuulivoimalan rikkoutumi-
sen. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäi-
syys. 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät 
suojaetäisyydet asutukseen, voimajohtoon ja teihin. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun 
käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on 
selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoi-
miin. 

Alueen maa- ja kallioperä soveltuvat 
tuulivoimarakentamiseen. 

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja 
ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä 
vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia 
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei 
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää me-
luntorjuntaa. 

Lähiasutus ja loma-asutus jää 40 dB(A):n melurajan 
ulkopuolelle.  

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä 
sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön 
käyttöedellytyksiä. 

Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin kuuluvan 
tuulivoiman käyttöä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveel-
lisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että 
taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan to-
teuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 

Hankkeella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin. Han-
ke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta 
sen toteuttamista. 

 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 
Yleistavoitteet 
 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriym-
päristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti 
vaihtelevan luonteen säilymistä. 

Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta 
vaikutusalueella olevalle kulttuuriympäristölle tai 
rakennusperinnölle. Maisemavaikutukset ulottuvat 
valtakunnallisesti merkittävään Hyrynsalmen kirkon 
kulttuuriympäristöön. Kirkon pihalta lähin näkyvä 
voimala on noin 6 kilometrin etäisyydellä. 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman 
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksi-
en säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä 

Hankealueen luontoarvoiltaan merkittävät alueet on 
selvitetty ja voidaan ottaa huomioon 
tuulivoimapuiston tarkemmassa suunnittelussa. 
Hankealueella ei ole suojelualueita, eikä hankkeella 
arvioida olevan vaikutuksia hankealueen 
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edistetään. ulkopuolisiin suojelualueisiin. 
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä 
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla mo-
ninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja 
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkai-
lun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun 
kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alu-
eidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen 
osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 

Hankkeella ei ole vähäisiä maisemavaikutuksia 
lukuunottamatta vaikutuksia lähialueen 
luonnonsuojelualueiden 
virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Hankkeen 
vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita seikä hiljaisiksi tarkoitettuja alueita.  

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen 
saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäy-
tössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luon-
nonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 

Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Hanke 
vähentää kiivihiilen ja maakaasun käyttöä 
sähköntuotannossa. 

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän 
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 

Hankkeella ei ole vaikutusta vesien tilaan. Hanke ei 
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen 
toteuttamista. 

 
Erityistavoitteet 

 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat val-
takunnalliset inventoinnit otetaan huomioon aluei-
denkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaa-
voituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkit-
tävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla 
alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen. 

Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta 
vaikutusalueella olevalle kulttuuriympäristölle tai 
rakennusperinnölle. Hankearvioinnissa on huomioitu 
paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
arvokkaat kohteet.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät 
ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on oh-
jattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeet-
tomasti pirstota. 

Hankkeella ei ole vaikutusta ekologisesti tai virkis-
tyskäytön kannalta merkittäville ja yhtenäisille luon-
nonalueille. Alueella tehdyt metsähakkuut ovat jo 
merkittävästi vähentäneet alueen arvoa luontoperus-
teisena virkistysalueena. 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva lo-
ma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luon-
toarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen 
sekä loma-asumisen viihtyisyys. 

Hankkeeseen ei liity loma-asutuksen suunnittelua. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja 
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien 
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset 
ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä 
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannal-
ta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. 

Hankealueella ei sijaitse pohjavesialuetta eikä hanke 
vaaranna alueen pintavesien tilaa. Hanke ei ole risti-
riidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteutta-
mista. 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä pelto-
alueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä 
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla 
maankäytöllä. 

Hankkeessa hyödynnetään pääosin alueella olemassa 
olevaa tieverkostoa ja voimajohtokäytäviä. Hankkeen 
yhteydessä rakennettavat uudet sähkölinjat ja huolto-
tiet aiheuttavat sen ansiosta alueen laajuuteen nähden 
vähäisesti metsäalueiden pirstoutumista.  
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
Yleistavoitteet 

 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään ko-
konaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja 
palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö 
sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöauto-
liikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän 
kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturval-
lisuuden parantamiseen. 

Hankkeeseen ei liity alueidenkäyttöön vaikuttavaa 
liikennejärjestelmäsuunnittelua. Hanke ei ole ristirii-
dassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteutta-
mista.  

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhte-
yksiä ja -verkostoja. 

Hankkeeseen ei liity valtakunnallisen tieverkoston 
kehittämistarpeita. 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakun-
nalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialäh-
teiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Tuulivoimapuisto turvaa energiahuollon valtakunnal-
lisia tarpeita ja edistää uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä. 

 
Erityistavoitteet 

 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
 Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien 
valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja 
vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet 
sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja len-
toasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismah-
dollisuudet. 

Hankkeella ei ole vaikutusta valtakunnallisesti mer-
kittävien ratojen, maanteiden, vesiväylien, satamien, 
lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismah-
dollisuuksiin. Hankealueen länsipuolella kulkee val-
tatie 5. 

Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetus-
ketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julki-
selle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön 
kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on va-
rattava riittävät alueet tavara- ja 
henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten 
toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen 
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lä-
hi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä. 

Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vai-
keuta sen toteuttamista. 

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa 
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät te-
kijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä 
lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoase-
mia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä 
tulee ottaa huomioon asutus ja muut 
melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on tur-
vattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen 
ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdolli-
suudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 

Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse olemassa olevia 
lentoasemia. Hankkessa huomioidaan sotilasilmailun 
tarpeet teettämällä alueelle suunnitelluista tuulivoi-
maloista tutkavaikutusten arviointi VTT:llä ja pyytä-
mällä lausunto puolustusvoimilta. Hankkeen toteut-
taminen edellyttää puolustusvoimien hyväksyntää.  

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 

Hankkeessa aiotaan hyödyntää alueen länsipuolella 
kulkevan 110 kV:n voimajohtolinjan johtokäytävää, 
jonka yhteyteen rakennetaan uusi 110 kV:n johto Sei-
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voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteutta-
mismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otetta-
va huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että 
vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten 
tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyö-
dynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

tenoikean sähköasemalle.  

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat 
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti 
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

Tavoite koskee vain maakuntakaavoitusta. Hanke 
edistää tavoitteen toteutumista. Maakuntakaavoituk-
sen pohjaksi laaditussa Sisä-Suomen tuulivoimaselvi-
tyksessä hankealue on luokiteltu potentiaaliseksi tuu-
livoima-alueeksi.  

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koske-
vassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja 
tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittä-
mistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, ar-
vokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä 
maiseman erityispiirteet. 

Hankkeessa on huomioitu sään ääri-ilmiöiden ja tul-
vien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämis-
tarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvok-
kaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maise-
man erityispiirteet. 

 
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
 
Yleistavoitteet 

 
Tavoite Toteutuminen hankkeessa 
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueiden-
käytölliset edellytykset. 

Vaikutukset porotalouteen on selvitetty. Selvityksen 
mukaan hanke ei estä porotalouden harjoittamista 
alueella.  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osin. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisiä ovat mm. energiantuotantoon, elinkeinoelämään, 
luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, virkistykseen, asutukseen ja loma-asutukseen kohdis-
tuvat vaikutukset sekä tuulivoimapuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyvät haitat ja riskit. Koko-
naisuutena hanke edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.  
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Hyrynsalmen kunta 
Suomussalmen kunta 
 
 
Kivivaara–Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 
21.11.2013 päivätystä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja 
muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet  
 
 
EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN 
 
Kivivaara–Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti Hyrynsalmen ja 
Suomussalmen kunnanvirastoissa 10.12.2013–17.01.2014. Kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 
ennen nähtävillä oloajan päättymistä Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnalle ja 
Suomussalmen kunnan tekniselle lautakunnalle. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot sen 
nähtävillä oloaikana. 
 
Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa, 2 muistutusta Hyrynsalmelta ja 2 muistutusta 
Suomussalmelta. 
 
Kaavan laatijan vastineet on käsitelty viranomaisneuvottelussa 7.2.2014, Suomussalmen 
teknisessä lautakunnassa 13.3.2014 ja Hyrynsalmen ympäristölautakunnassa 20.3.2014.  
 
 
Lausunnot 

 
1. Pääesikunta logistiikkaosasto 17.1.2014 

- Pääesikunnan operatiivinen osasto on antanut 4.12.2013 lausunnon Metsähallituksen 
pyynnöstä suunnitellun Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeen 
hyväksyttävyydestä. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta esitetyn 
suunnitelman (50 kpl enintään 230 m korkeaa tuulivoimalaa) mukaisten 
tuulivoimaloiden rakentamista Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle.  

- Pääesikunnan logistiikkaosasto toteaa lausunnossaan Puolustusvoimien toimintaan 
vaikuttavien vaikutusten osalta, että mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko 
(suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla 
Pääesikunnan operatiivinen osasto on antanut lausunnon hankkeiden 
hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto.  

- Jatkosuunnittelua koskevat lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle. 
Myös Maavoimien esikunta ja Ilmavoimien esikunta pyydetään pitämään tietoisena 
hankkeen suunnittelua ja lupamenettelyä koskevissa asioissa. 

- Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunnossa ei ole huomautettavaa 
osayleiskaavaehdotuksista.  
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Vastine 
- Kaavaselostus: Lisätään Puolustusvoimien lausuntojen sisältö 

kaavaselostukseen.  
- Kaavan liitteet: Lisätään Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 

kaavaselostuksen liitteeksi (Liite 12).  
2. Museovirasto 10.12.2013  

Museovirasto on siirtänyt yhteistyösopimuksen mukaisesti lausuntopyynnön Kainuun 
Museolle, joka hoitaa kulttuuriympäristöviranomaisen tehtäviä Kainuussa. 

3. Suomussalmen kunta, Ympäristölautakunta 18.12.2013  

Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. 

4. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 3.1.2014  

Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. 

5. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 10.1.2014  

Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. 

6. Metsähallitus 15.1.2014  

- Lausunnossa todetaan, että kaavassa on useita kohteita merkinnällä luo-1 (metsälaki 
ja vesilaki) tai luo-2 (metsälaki). Metsälainmukaisuus edellyttää, että esim. noron 
lähiympäristö on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja vyöhykkeen 
ohjeellisena leveytenä laintulkinnassa metsäkeskus käyttää n. 20 metriä noron uoman 
molemmin puolin. Pelkkä uoman ja ns. rantatöyrään luonnontilaisuus ei riitä 
metsälaissa, vesilain 11 §:n mukaisessa vesiluontotyypissä riittää. Metsähallitus on 
huomannut maastotarkastuksessa, ettei kaavoittaja ole huomioinut tätä seikkaa ja siten 
kaavassa on merkitty noroja/puroja perusteettomasti metsälain mukaisiksi, esim. 
Väärälammesta laskeva puro. Maastotarkastuksen perusteella ko. puronvarsi täyttää 
metsälain mukaiset vaatimukset kahdessa pätkässä, josta on toimitettu tarkka rajaus 
kaavakonsultille. 

- Kaavamerkinnän luo-1 mukaan poikkeaminen edellyttää vesilainmukaista lupaa, joka 
antaa hieman virheellisen kuvan asiasta. Vesilaki säätelee ainoastaan noron uomaa ja 
välitöntä rantatöyrästä. Metsälaki menee laajemmalle, noron/puron lähiympäristöön n. 
20 metriä kummallekin puolelle. Merkinnät luo-1 ja luo-2 ovat perusteettoman laajoja. 
Kaavamerkinnässä täytyisi olla maininta siitä, että lakikohteen yksityiskohtainen rajaus 
tehdään maastossa toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Toinen vaihtoehto on muuttaa 
kaavamääräystä siten, että: ”alue sisältää/voi sisältää metsälaki- ja/tai vesilakikohteen”.  

 
Vastine 
- Luo-merkintöjen käyttö ja kaavamääräykset perustuvat Ympäristöministeriön oppaan 

11 Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset ohjeistukseen. Oppaan mukaan luo-
merkinnällä osoitetaan esimerkiksi ekologisten yhteyksien kannalta merkittävät tai 
lajirikkaat luontoalueet tai eri luontotyyppien vaihettumisvyöhykkeet tai metsälain 10 §:n 
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Merkinnällä voidaan myös ilmaista tavoitetta 
ekokäytävien muodostamisesta, jotka yleensä seuraavat luonto-olosuhteiltaan herkkiä 
kallioalueita ja joenvarsia ja toimivat eliöiden kulku- ja leviämisreitteinä alueilta toisille. 

- Kaavaehdotuksessa on esitetty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät 
alueet (luo1, luo-2, luo-3, luo-4), jotka sisältävät metsälaki ja vesilakikohteita, 
uhanalaisia, vaarantuneita tai rauhoitettuja kohteita sekä liito-oravalle soveltuvia 
potentiaalisia elinympäristöjä. Kaavaehdotuksen aluerajaukset perustuvat 
luontoselvityksen tietoihin lukuun ottamatta Metsähallituksen Metsätalousosaston 
tarkistamia mahdollisia metsälakikohteita Korkeakankaan ja Ahmakankaan alueilla. 
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Metsähallituksen mukaan Korkeakankaan kivikko ei ole metsälakikohde. Ahmakankaan 
puron varressa on kolme erillistä kohdetta, jotka täyttävät metsälakikohteen kriteerit. 

- Asiaa on käsitelty viranomaisten työneuvottelussa 6.11.2013. ELY-keskuksen mukaan 
luonnontilainen kohde pitäisi jotenkin merkitä kaavaan, vaikka se ei olisikaan 
metsälakikohde. Luonnontilaisuus on ollut yhtenä kriteerinä inventoinneissa. 
Ekologisten yhteyksien huomioiminen on kaavoituksessa tärkeää. Alueen ylittävä 
voimajohto ei vaikuta kohteeseen oleellisesti. Luo-merkintä ei estä sähkölinjan 
sijoittamista, mutta on huomioitava rakentamisessa. 

-  Kaavaehdotuksessa Ahmakankaan aluetta supistettiin ja Korkeakankaan kivikko 
poistettiin metsälakikohteista. 

-  ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt Ahmakankaan ja Korkeakankaan luo-2-
alueiden palauttamista luontoselvityksen mukaiseen laajuuteen (ks. lausunto 9). 

-  Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden kaavamääräyksiä on 
syytä tarkentaa tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi. Mahdollisten lakikohteiden 
määrittely on kaavan toteuttamista. Lakikohteet on tarkoituksenmukaista sisällyttää 
luontoselvityksen mukaisiin laajempiin aluerajauksiin. 

-  Kaavakartta ja kaavaselostus Hyrynsalmi: Ahmakankaan ja Korkeakankaan luo-
2-alueet palautetaan luontoselvityksen mukaiseen laajuuteen. Muutetaan luo-1 ja 
luo-2 kaavamääräyksiä seuraavasti: 

luo-1  ”LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ 
ALUE. Alueella sijaitsee mahdollinen metsälain (1093/1996) 10 §:n ja 
vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kohde. Lakikohteen 
yksityiskohtainen rajaus tehdään maastossa toimenpidesuunnittelun 
yhteydessä. Vesilakikohdetta koskeva poikkeaminen edellyttää 
vesilain mukaista lupaa. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa 
on otettava huomioon luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.” 

luo-2  ”LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ 
ALUE. Alueella sijaitsee mahdollinen metsälain (1093/1996) 10 §:n 
mukainen kohde. Lakikohteen yksityiskohtainen rajaus tehdään 
maastossa toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Alueen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon luontoarvot 
ja luonnon monimuotoisuus.” 

 -  Kaavaselostus: lisätään vaikutusarviointiin ”Korkeakankaan-Ahmakankaan 
alueen ylittävä voimajohto ei vaikuta oleellisesti alueen mahdollisiin 
metsälakikohteisiin ja ekologiseen käytävään. Luontokohteiden säilyminen 
huomioidaan voimajohtolinjan pylväiden sijoittamisessa.”  

-  Kaavaselostus: lisätään haittojen lieventämiseen ”Korkeakankaan-Ahmakankaan 
alueella voimajohtolinja ylittää kaksi luontokohdetta (luo-2). Voimajohtolinjan 
pylväät tulee sijoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden 
alueiden ulkopuolelle.” 

7. Kainuun Museo 15.1.2014  
- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta kiinteiden 

muinaisjäännösten osalta. 
- Kaava-alueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteita. Kaava-alueen 

läheisyydessä on sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Tuulipuiston vaikutuksia niihin on käsitelty Kainuun 
Museon lausunnossa tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 10.10.2012. 

 
Vastine 
- YVA-ohjelmavaiheessa Kainuun museo toi lausunnossaan esille, että 

maisemavaikutusten arviointi tulee tehdä ohjelmassa esitettyä laajemmalla alueella. 
Varsinkin hankealueen eteläpuolella 12 km vyöhykkeen ulkopuolella on 
vaaramaisemaa, jossa tuulipuisto saattaa näkyä. Hyrynsalmen hankealue sijaitsee 
lähellä keskustaajamaa ja Emäjoen vesistöön tukeutuvaa pysyvää asutusta ja loma-
asutusta, mikä lisää vaatimustasoa selvitettäessä tuulivoimapuiston vaikutuksia 
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maisemakuvaan. Merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden suunnasta tehtyjä 
mallinnuksia ja kuvasovitteita on tehtävä kohteista eri korkeuksilta ja suunnista.  

- YVA-prosessin yhteydessä ja kaavaluonnosvaiheessa saatujen lausuntojen perusteella 
on maisemavaikutusten arviointia sekä laajennettu että syvennetty tärkeimpien 
kohteiden osalta. Alueelta on laadittu näkymäalueanalyysi maisemallisten vaikutusten 
tarkastelemiseksi yli 15…25 km säteellä voimaloista. Vaikutusarviointia on kohdennettu 
erityisesti Pyykkölänvaaralle ja muille vaaranpäällysalueille.  

- Kaavaselostuksen liitteessä 6 Valokuvasovitteet 2013 on esitetty päivitetyt 
kuvasovitteet 12 kpl. Havainnollistamista on jatkettu edelleen laatimalla koko aluetta 
koskeva virtuaalimallinnus, jota on esitelty mm. yleisötilaisuudessa joulukuussa 2013. 

-  Kaavaselostus: lisätään arviointia välkkeestä ja varjon vilkkumisesta 
Pyykkölänvaaralla, ks. lausunto 9 Kainuun ELY-keskus.  

 

8. Kuusamon yhteismetsä 15.1.2014  
- Kuusamon yhteismetsä ja Metsähallitus ovat laatineet vuonna 2012 

yhteistoimintasopimuksen Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston kehittämisestä. 
Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan omistamalle alueelle on kaavaehdotuksessa 
osoitettu seitsemän tuulivoimalapaikkaa. Yhteismetsä hyväksyy kyseiset 
tuulivoimaloiden rakentamispaikat. Tuulivoimalat eivät saa rajoittaa alueella 
harjoitettavaa metsätaloutta muualla kuin varsinaisella tuulivoimalan paikalla. 

- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta.  
 

9. Kainuun ELY-keskus 17.1.2014  

Luontokohteet 
- Luontoselvitysraportin sivulla 3 on mainittu, että selvitystä varten on koottu yhteen 

alueelta olemassa oleva tieto, mm. Metsähallituksen kuvio-, biotooppi- ja luontotiedot. 
Liitteen 1 (kohde 8) ja taulukon 5 mukaan Ahmakankaan kalliometsät ovat arvokas 
luontokohde (metsälaki) ja ne kuuluvat luonnon kannalta huomioitaviin kohteisiin, 
joiden rajaukset on esitetty liitteessä 1. Ahmakankaan luo-2-alueeseen on sisällytetty 
kaavaehdotuksessa vain osa luontoselvityksen mukaisesta luontokohteesta ja ELY-
keskus esittää, että kyseinen luo-2-alue rajataan kaavassa luontoselvityksen 
mukaisesti. Kaavaselostuksen kohdassa 6.1 Luontoselvityksen täydennys 2013 
todetaan, että Korkeakankaan kivikko on poistettu metsälakikohteista. Selostuksessa 
tulee esittää poistamisen perustelut ja vaikutusarviointi. Viranomaisten 
työneuvottelussa 6.11.2013 sovittiin, että Korkeakankaan kivikko säilytetään kaavassa.  

-  Metsälain 10 §:n mukaiset kohteet on esitetty yleiskaavakartalla merkinnällä luo-1 ja 
luo-2 riippuen siitä, onko aluerajauksen sisällä myös vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen 
kohde. Kaavan selkeyden vuoksi olisi harkittava metsä- ja vesilakikohteiden 
keskittämistä yhden luo-merkinnän alle ja erillisen kaavamerkinnän käyttämistä 
kohteissa, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja toimivat ekologisina käytävinä. 

Maisemointi 
- Tuulivoimaloiden rakentaminen tulee todennäköisesti muuttamaan maa- ja 

metsätalousvaltaisten alueiden (M-1) luonnonympäristöä tuulivoimaloiden alueella (tv). 
ELY-keskus esittää harkittavaksi, onko rakentamisvaiheen maisemointitöitä tarvetta 
ohjata kaavamääräyksellä. 

Vaikutusten arviointi 
- Kaavaratkaisu ei ole suoranaisesti YVA:n VE3:n mukainen, joten ELY-keskus esittää 

poistettavaksi kaavaselostuksen kohdasta 7.1. Vaikutusten arvioinnin taustaa lauseen: 
”Vaikutusarviointi perustuu YVA:n hankevaihtoehtoon VE3.” 

- Liitteessä 8 on esitetty hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 
Kaavaratkaisun vaikutusarvioinnissa on huomioitu melun osalta vain 40 dB:n ohjearvo. 
Arviointia tulee täydentää siten, että myös loma-asutuksen yöajan ohjearvo 35 dB 
otetaan huomioon. 
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Välke ja varjon vilkunta  
- Varjon vilkkumiskartan (kuva 30) mukaan tuulivoimaloiden varjostusvaikutus ei ulotu 

esim. Pyykkölänvaaralle saakka. Pyykkölänvaaran kuvasovitteesta (kuva 7) on 
kuitenkin tulkittavissa, että varjojen vilkkuminen saattaa aiheuttaa haittaa kylän 
asukkaille etenkin talvella. ELY-keskus esittää, että varjostusvaikutukset asumiselle 
arvioidaan Pyykkölänvaaran lisäksi myös muilla vastaavilla vaaranpäällysalueilla.  

Lentoestevalot ja voimalakorkeuksien määrittämisen perusteet 
- Finavia Oyj on suositellut kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 

voimalakorkeuksien määrittämisen perusteiden kirjaamista kaava-aineistoon, jotta tulisi 
esille, perustuvatko tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet lentoestelausuntoihin tai 
muuhun selvitykseen. Kaavaehdotuksessa tuulivoimalan kokonaiskorkeudeksi sallitaan 
enintään 230 m. ELY-keskus esittää, että kyseisen korkeuden perusteet lisätään 
kaavaselostukseen Finavia Oyj:n suosituksen mukaisesti. 

- ELY-keskus esittää lisättäväksi kaavaselostukseen myös vaaranpäällysalueita koskeva 
lentoestevalojen vaikutusarviointi. 

Meluvaikutukset rakentamattomilla alueilla 
- ELY-keskukselle on esitetty maanomistajataholta huoli siitä, rajoittaako 

tuulivoimaloiden melu naapurimaanomistajien rakentamisoikeutta estämällä 
lomarakentamisen ohjearvon 35 dB ylittävillä alueilla. ELY-keskus esittää, että 
osayleiskaavan meluvaikutuksia ja niiden arviointia tarkistetaan lomarakentamisen 
osalta.  

Sähköaseman sijainti ja kaavamääräys 
- ELY-keskus esittää asukasaloitteen pohjalta, että Suomussalmen puolelle sijoitettu 

energiahuollon alue EN-1 siirretään maisema-, luonto- ja virkistysarvojen vuoksi 
etäämmälle Loukuskankaan luo-4-alueesta. 

- EN-1 kaavamääräyksessä esitetään käytettävän selvyyden vuoksi vakiintunutta 
kerrosalaneliömetrin lyhennettä k-m2. 

 
Vastine 
Luontokohteet 
- Ks. lausunto 6. Metsähallitus 
- Luo-merkintöjen perustana on säilytetty luontoselvityksessä kuvattu jako 

lakiperusteisiin ja muihin arvokkaisiin kohteisiin. 
- Kaavakartta: Ahmakankaan ja Korkeakankaan luo-2 -alueet palautetaan 

luontoselvityksen mukaiseen laajuuteen. Luo-1 ja luo-2 -kohteiden 
kaavamääräyksiä täydennetään, ks. lausunto 6. Metsähallitus. 

- Kaavaselostus: täydennetään ympäristövaikutuksia ja haittojen lieventämistä, 
ks. lausunto 6. Metsähallitus.  

Maisemointi 
- Tuulivoimalat rakennetaan metsäiseen maastoon. Rakentamisessa poistetaan 

kasvusto ja maamassat voimalan perustusten (n.25x25m) rakentamisalueelta. 
Nostokentän (n.30x70m) ja huoltoteiden alueet raivataan ja tasoitetaan.   

- Koko suunnittelualuetta kuten myös tuulivoimaloiden aluetta (tv) koskee kaavamääräys 
”Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida luontoarvot ja 
muinaismuistot.”  

- Rakennuslupavaiheessa on aiheellista esittää asemapiirroksessa voimalarakentamisen 
lisäksi alueella tehtävät muut toimenpiteet, kuten kokoonpanoalueiden sijoitus ja 
maisemointitoimenpiteet. Maisemointitöiden valvonta tapahtuu rakennusluvan 
yhteydessä. 

-  Kaavakartta: lisätään kaavamääräys ”Tuulivoimaloiden kokoonpanoalueet tulee 
esittää rakennusluvassa.” 

-  Kaavakartta: lisätään kaavamääräys ”Rakennusalueiden maisemointityöt on 
toteutettava rakennusvaiheen yhteydessä. ” 

Vaikutusten arviointi 
- Kaavaselostus: ”Vaikutusarviointi on laadittu osayleiskaavassa esitetylle 

ratkaisulle, jonka pohjana on ollut supistettu YVA:n hankevaihtoehto VE3.” 



   
  6 
 
 

- Kaavan liite 8: ”Pysyvä asutus jää 40 dB(A):n melurajan ulkopuolelle. Vesistöjen 
ranta-alueille sijoittuva pääosin kaavoitettu loma-asutus jää 35 dB(A):n melurajan 
ulkopuolelle.”  

Välke ja varjon vilkunta 
- Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä häiritsevää maan tai esteiden pinnalla 

tapahtuvaa varjon vilkuntaa, kun auringon säteet osuvat tuulivoimalan lapoihin niiden 
pyöriessä. Vilkunnan määrä riippuu siitä, missä kulmassa aurinko osuu lapoihin, 
lapojen pituudesta, etäisyydestä, tornin korkeudesta, maaston muodoista ja 
peitteisyydestä, tuulen suunnasta sekä sään kirkkaudesta. Varjon vilkkumiskartan 
(kaavaselostuksen kuva 31) mukaan tuulivoimaloiden varjostusvaikutus ei ulotu 
Pyykkölänvaaralle saakka, josta etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 4 km. 

- Osayleiskaavan maisemavaikutusten arviointia on täydennetty laatimalla lisäselvitys ja 
havainnekuva Pyykkölänvaaralta tilanteesta, jossa aurinko paistaa matalalta 
kaukomaisemassa sijaitsevan voimalan takaa. Lisäselvityksen perusteella voidaan 
arvioida, ettei merkityksellistä välkevaikutusta tältä etäisyydeltä tapahdu.  

-  Kaavaselostus: lisätään ympäristövaikutusten arviointiin ”Pyykkölänvaaralle 
suuntautuvaa mahdollista välkevaikutusta on tutkittu tarkemmalla 
kuvasovitteella ja analysoinnilla. Pyykkölänvaarassa ei ole käytettyjen 
laskentamallien mukaisesti voimalan siiven aiheuttamaa varjon vilkkumista. 
Tärkein yksittäinen syy on alueen liian suuri etäisyys voimaloista. 
Laskennallisessa vilkkumisessa auringon tulisi olla yli kolmen asteen 
korkeudella horisontista ja siiven peittovaikutuksen tulisi olla riittävän suuri. 
Laskennallista vilkkumista ei esiinny, jos kaukana olevan siiven peittoala 
suhteessa auringon kokoon on liian pieni. Tällöin siiven aiheuttama auringon 
kirkkauden himmeneminen on vaikeasti havaittavissa. Laskennassa on myös 
huomioitu ilmakehän hajottava vaikutus auringon valolle, mikäli aurinko on 
horisontin yläpuolella alle kolme astetta. Tilanne on vastaavan kaltainen myös 
muilla vaaranpäällysalueilla, joissa ei ole laskennallista varjostusta.”  

 
Kuva 32. Kuvasovite Pyykkölänvaaralta. Teoreettinen havainnekuva tilanteesta, 
jossa noin 4 km etäisyydellä olevan tuulivoimalan siiven vähäinen peitto 
auringon edessä (keltainen ympyrä) ei aiheuta laskennallista vilkkumista. 

Lentoestevalot ja voimalakorkeuksien määrittämisen perusteet 
- Hanketoimija on hakenut lentoestelausunnot neljälle voimalalle kaavaehdotusta 

valmisteltaessa. Finavia Oyj:n lausuntojen (14.11.2013) mukaan tuulivoimaloilla ei ole 
vaikutusta Finavian lentoasemien korkeusrajoituspintoihin. Esteet korottavat 
Ilmailukäsikirjan kartoilla julkaistavia alueminimikorkeuksia arvosta 22 arvoon 25-26.  
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- Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto on toimittanut hanketoimijalle Finavian lausunnon 
perusteella 22.11.2013 kyseisten tuulivoimaloiden pystyttämistä koskevan 
lupapäätöksen. Päätöksen mukaan lupa seuraavien lentoesteiden pystyttämiseen 
myönnetään: 
-  Hyrynsalmi: voimalan nro 4 korkeus 230 m maanpinnasta ja 432,7 m 

merenpinnasta (N60) 
-  Hyrynsalmi: voimalan nro 30 korkeus 230 m maanpinnasta ja 458,7 m 

merenpinnasta (N60) 
-  Suomussalmi: voimalan nro 26 korkeus 230 m maanpinnasta ja 462,7 m 

merenpinnasta (N60) 
-  Suomussalmi: voimalan nro 40 korkeus 230 m maanpinnasta ja 467,2 m 

merenpinnasta (N60) 
- Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lausunnon mukaan konehuoneen päälle tulee 

asentaa suuritehoinen B-tyypin lentoestevalo, jonka valovoimakkuus on päivällä 
100 000 cd ja yöllä joko B-tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai 
keskitehoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen tai keskitehoinen (2000 cd) C-
tyypin kiinteä punainen valo. Torniosan pienitehoiset lentoestevalot asennetaan tornin 
korkeuden mukaisesti. Tuulivoimapuiston esteiden valojen tulee välähtää 
samanaikaisesti.  

- Viranomaisneuvottelussa 7.2.2014 esitettiin kaavaan lisättäväksi yleismääräys, jolla 
ohjataan toteuttamaan lentoestevalot vähiten häiriötä tuottavalla tavalla.  

-  Kaavaselostus: lisätään täydentävien lausuntojen huomioiminen ”Trafi 
Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut Metsähallitukselle 22.11.2013 Finavian 
lausunnon perusteella luvan neljälle tuulivoimalalle. Tuulivoimaloiden korkeus 
on 230 metriä maanpinnasta ja 432,7….467 metriä merenpinnasta.” 

-  Kaavan liite: liitetään kaava-aineistoon Liite 11 Trafi Liikenteen 
turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013. 

-  Kaavakartta: lisätään kaavamääräys ”Tuulivoimaloiden lentoestevalojen 
valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. 
Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla 
tavalla.” 

Meluvaikutukset rakentamattomilla alueilla 
- Suomussalmella tuulipuiston pohjoispuolella Korpijoen varressa sijaitsee 9 lohkottua 

rakentamatonta kiinteistöä 1:46, 7:8, 6:13, 6:25, 6:41, 6:38, 6:40, 6:15 ja 6:26. 
Hyrynsalmella tuulipuiston eteläpuolella sijaitsee Syvä-Kokon rannalla rakentamaton 
kiinteistö 16:6.  Kiinteistöt sijoittuvat mallinnetun 35 dB(A):n melualueen tuntumaan 
(osayleiskaavan liite 9). Kaavaehdotusvaiheessa esiin tulleet rakentamistavoitteet 
koskevat eräkämppiä.   

- Osayleiskaavan laatimisessa on käytetty ympäristöhallinnon ohjetta 
Tuulivoimalarakentamisen suunnittelu (YM072012) ja siinä esitettyjä ulkomelutason 
suunnitteluohjearvoja olemassa olevalle asutukselle ja loma-asutukselle. Pysyvään 
asumiseen käytettävillä alueilla yöajan ohjearvo on 40 dB(A) ja loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla 35 db(A).  

-  Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston meluselvitys on tarkistettu marraskuussa 2013. 
Selvitys on laadittu osayleiskaavan voimalapaikoille, joiden mukaiset tuulivoimamelun 
leviämisvyöhykkeet mallinnettiin käyttäen Ympäristöministeriön 
melumallinnushankkeen teknisen työryhmän suosituksia (VTT:n tutkimusraportti VTT-
R-04565-13). 

-  Tuulivoimaloiden äänen mallinnus- ja mittausohjeet on julkaistu ympäristöministeriön 
toimesta 28.2.2014. Tuulivoimarakentamisen ääniohjearvoista on tulossa 
valtioneuvoston asetus kevään 2014 aikana. 

-  Mahdollisen loma-asutuksen rakennuslupien myöntämisen osalta voimassa ovat Vnp 
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla yöajan 
ohjearvo 40 dB(A). 

- Viranomaisneuvottelussa 7.2.2014 todettiin, että 40 dB:n melualue on tällä hetkellä 
merkitsevä rakennuslupien myöntämisen kannalta. Loma-asunnon rakennuslupa 
voidaan myöntää vähäisenä poikkeamisena 35 dB:n melualueelle. Myös eräkämpille 



   
  8 
 
 

tulee hakea loma-asuntoa koskeva rakennuslupa. Ulko-oleskelualueisiin kohdistuva 
melu on merkitsevin, mutta tapauskohtaisesti on arvioitava, onko sekään merkitsevä.  

-  Osayleiskaavan etenemiselle ei ole laillista estettä. Alueilla ei ole vireillä kaavoitusta 
eikä muutakaan rakentamista. Mikäli Korpijoen ja Syvä-Kokon alueille tulevaisuudessa 
rakennetaan ja meluvaikutuksia ilmenisi, haittoihin voidaan puuttua tarvittaessa myös 
jälkikäteen naapuruussuhdelain ja ympäristöluvan kautta (NaapL 17§, YSL 28§). 

-  Kaavaselostus: tarkennetaan melun vaikutusarviointia Korpijoen ja Syvä-Kokon 
rakentamattomien kiinteistöjen osalta.     

Sähköaseman sijainti ja kaavamääräys 
- Viranomaisneuvottelussa 7.2.2014 ELY-keskus täsmensi lausuntoaan siten, että se ei 

varsinaisesti edellytä sähköaseman siirtämistä, mutta suosittelee tutkimaan siirtoa, jotta 
luontoarvot ja maisema voitaisiin huomioida paremmin. 

- Muistutuksen (ks. Suomussalmi muistutus 2) perustelut siirtämiselle liittyvät maa- ja 
metsätalousalueella moninaiskäyttöperiaatteella tapahtuvaan virkistäytymiseen. 
Sähköaseman sijainnista koetaan aiheutuvan visuaalista ja meluhaittaa arvokkaalle 
luonnon ympäristölle.  

- Tien vastakkaisella puolella sijaitseva Loukkuskankaan luo-4 –alue on liito-oravalle 
potentiaalinen elinympäristö, jossa ei ole kuitenkaan tavattu jälkiä liito-oravasta. Lisäksi 
Loukkuslampien alueella on mahdollisia metsä- ja vesilain mukaisia kohteita (luo-1, 
luo-2).  

- Sähköaseman päämuuntaja aiheuttaa ympäristössään jonkin verran ääntä. 20 MVA –
muuntajan melumittausraportissa ilmoitettu  takuuarvo on noin 70 dB(A) 2 metrin 
päästä mitattuna. Suurimman osan ajasta osakuormalla melua aiheutunee em. 
vähemmän. Sähköasemarakennuksessa on yleensä myös ilmalämpöpumppu, joka 
ulkoyksikkö aiheuttaa vähäistä ääntä.    

- Lausunnon ja muistutuksen perusteella on selvitelty sähköaseman sijoitusvaihtoehtoja 
(Kuva).  

- Sähköaseman siirto länteen päin (vaihtoehdot 1 ja 2) tapahtuisi yhteismetsän alueelle. 
Hanketoimijan mukaan sähköasema tulisi sijoittaa mieluiten valtionmaalle. 
Sähköaseman siirto etelään päin (vaihtoehdot 3 ja 4) pysyisi valtionmaalla ja tien 
varressa. 
-  Alueita ei ilmakuvatarkastelun perusteella pidetä potentiaalisina luontokohteiden 

kannalta. Läntiset siirtoalueet ovat enimmäkseen taimikkoa tai nuorta metsää.  
Eteläisistä siirtoalueista vaihtoehto 3 on hakkuualueena parempi kuin vaihtoehto 
4. Vaihtoehtoiset sähkölinjan alueet ovat taimikkoa tai nuorta sekapuustoista 
kasvatusmetsää. Maastotarkastukset eivät ole kohdistuneet siirtoalueille. 

-  Kaikissa siirtopaikoissa on Mikroliitti Oy:n mukaan epävarmuus muinaismuistojen 
löytymisen suhteen. Maastossa alueet on nähty vain tieltä käsin eikä itse paikkaa 
ole tarkistettu. Muinaisjäännöspotentiaalia ei kuitenkaan pidetä merkittävänä. 
Kainuun Museon mukaan uusi sähköaseman paikka tulisi tutkia maastokäynnillä. 
Siirtotapauksessa olisi lisättävä kaavamääräykseen muinaismuistojen 
selvittämistarve ennen rakennusluvan myöntämistä. 

-  Teknistaloudellisen näkökulman mukaan edellytyksenä on sijoitus tien varteen. 
Myös maaston on oltava rakentamiseen sopiva. Siirtopaikat on valittu 
karttatarkastelun perusteella ja ne tulisi varmentaa maastotarkistuksella. Siirrolla 
ei ole suurta vaikutusta sähkötekniseltä kannalta. Mutka voimajohtolinjassa lisää 
pylväskustannuksia. Teknistaloudellisesti vaihtoehdot 1 ja 2 olisivat parhaimmat 
sijainnit.  

-  Johtopäätöksenä vaihtoehtotarkastelusta oli, että sähköasema voidaan säilyttää 
kaavaehdotuksessa osoitetulla paikalla. Osayleiskaavassa sähköasemalle varattu alue 
on laajuudeltaan yli 2 ha, joten sille on mahdollista sijoittaa väljästi noin 40x50m 
kokoinen aidattu sähköasema siten, että teiden varsiin jätetään noin 20 metrin levyinen 
suojavyöhyke.  
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Kuva: Vaihtoehtoiset sähköaseman sijoituspaikat 

 
- Kaavaselostus: lisätään osayleiskaavan perusteluihin ja vaikutusarviointiin 

sähköaseman sijoituksen vaihtoehtotarkastelu, perustelut valitulle sijoitukselle 
ja ohjeet rakennuslupavaihetta varten.  

- Kaavaselostus: lisätään haittojen lieventämiseen ”Myös sähköasema voi 
aiheuttaa visuaalista ja meluhaittaa lähialueellaan, mistä syystä sijoittamisessa 
tulee huomioida tarpeelliset suojavyöhykkeet ja etäisyys häiriintyviin kohteisiin.”  

-  Kaavakartta: Korjataan EN-1 kaavamääräyksessä kerrosalaneliömetrin lyhenne 
”k-m2”. 

 
10. Kainuun liitto 17.1.2014  
- Kivivaara–Peuravaaran tuulivoimapuistohanke edistäisi toteutuessaan Kainuun 

ilmastostrategian ja maakuntaohjelman tavoitteita, joissa uusiutuvan ja paikallisen 
energian tuotantoa pyritään Kainuussa lisäämään. Voimassa olevassa Kainuun 
maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa eikä osoitettu tuulivoimalatuotantoon 
soveltuvia alueita. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty 
maakuntavaltuuston päätöksellä 25.3.2013. Yhteistyössä viiden muun maakunnan 
kanssa on Kainuussa toteutettu Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys (2011), jossa on 
määritetty potentiaaliset tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maakuntakaavoituksen 
näkökulmasta. Kainuun liiton toimesta on vuonna 2013 laadittu Kainuun 
maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys, jossa on otettu huomioon aiemman 
selvityksen lisäksi myös maakunnan alueella tiedossa olevat tuulivoimahankkeet. 
Selvityksen tavoitteena on ollut luoda edellytykset valita tuulivoimapuistoille sopivimmat 
alueet, jotka voidaan varata maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle. Selvityksessä 
on tarkasteltu erityisesti tuulivoimapuistojen näkyvyyttä, melu- ja välkevaikutuksia, 
vaikutuksia linnustoon, porotalouteen, hiljaisiin alueisiin, maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin sekä sähköverkkoon liittymistä ja 
lentoturvallisuuden asettamia rajoitteita. Selvityksessä Kivivaaran–Peuravaaran alue 
on arvioitu hyvin tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. 

- Ympäristöministeriön tietojen mukaan tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa 
koskevista suunnitteluohjearvoista valmistellaan valtioneuvoston asetus kevään 2014 
aikana. Ympäristöministeriö on parhaillaan laatimassa ohjeita tuulivoimaloiden melun 
mallintamiseen ja mittaamiseen. Ohjeiden tarkoituksena on antaa tukea tuulivoima-
alueiden suunnittelulle. 
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- Osayleiskaavassa on esitetty selkeästi kaavaratkaisu ja sen perusteet, laaditut 
selvitykset ja arvioitu monipuolisesti hankkeen vaikutuksia. 

- Pyykkölänvaara on arvioitu Kainuun maakunnallisessa maisemaselvityksessä 
(Maisemat ruotuun –hanke) edustavaksi esimerkiksi Kainuun vaara-asutuksesta. 
Pyykkölänvaaran asutus muodostaa ehjän, tasapainoisen kokonaisuuden, jonka arvoa 
lisäävät vaaran laelta aukeavat kaukomaisemat. Pyykkölänvaara täydentää Kainuun 
vaarakylien valikoimaa itäisen Kainuun osalta. Kaavaselostuksessa todetaan 
tuulivoimapuistolla olevan erityisesti selvää maisemallista haittaa kulttuuriympäristön 
arvojen osalta Pyykkölänvaaran vaara-asutukselle. Selostuksessa olisi hyvä arvioida 
näiden haittojen merkittävyyttä Pyykkölänvaaralta avautuvien kaukomaisemien ja 
maisemallisten arvojen kannalta. 

- Tuulivoimahankkeen toteuttamiseen liittyy vaikutuksia, jotka sisältävät jossain määrin 
epävarmuutta mm. vaikutusten määrästä ja kohdistumisesta erityisesti paikalliselle 
pysyvälle ja loma-asutukselle, porotaloudelle ja linnustolle. Liitto pitää tärkeänä, että 
tuulivoimahankkeen toteutuessa sen vaikutuksia seurataan luotettavasti ja 
pitkäaikaisella seurantamenettelyllä ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin, joilla 
mahdollisia haitallisia vaikutuksia lievennetään tai poistetaan. 

 
Vastine 
- Kaavaselostus: lisätään Kainuun liiton lausunnossa esitetyt tavoitteet, joiden 

mukaan tuulivoimapuisto edistäisi toteutuessaan Kainuun ilmastostrategian ja 
maakuntaohjelman tavoitteita, joissa uusiutuvan ja paikallisen energian 
tuotantoa pyritään Kainuussa lisäämään. Lisätään kaavaselostukseen tiedot 
vuonna 2013 laaditusta Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen 
täydennyksestä, jossa Kivivaaran–Peuravaaran alue on arvioitu hyvin 
tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. 

- Kainuun arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin arviointiryhmässä on 
joulukuussa 2013 Pyykkölänvaara arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. Kaavan vaikutusarviointia täydennetään siten, että kulttuuriympäristön lisäksi 
otetaan kantaa myös maisema-alueelle aiheutuviin vaikutuksiin. 

- Kaavaselostus: lisätään kuvailutekstiä Arvoalueet ja kohteet, Kainuun 
maakunnallinen maisemaselvitys (Maisemat ruotuun –hanke) ”Pyykkölänvaara 
on arvioitu selvityksessä edustavaksi esimerkiksi Kainuun vaara-asutuksesta. 
Pyykkölänvaaran asutus muodostaa ehjän, tasapainoisen kokonaisuuden, jonka 
arvoa lisäävät vaaran laelta aukeavat kaukomaisemat. Pyykkölänvaara täydentää 
Kainuun vaarakylien valikoimaa itäisen Kainuun osalta.” 

- Kaavaselostus: lisätään vaikutusarviointiin ”Pyykkölänvaaran kaukomaisemat 
muuttuvat tuulivoimapuiston seurauksena luonnontilankaltaisesta 
vaaramaisemasta tuulivoimaloiden hallitsemaksi vaaramaisemaksi.  Mikään 
yksittäinen tuulivoimala ei korostu erityisesti, vaan vaaralta näkyy 
tuulivoimapuistoa laajasti.  Pohjoisempi tuulivoimaloiden muodostama ryhmä on 
lähempänä ja näkyy samalla voimakkaammin kuin kauempana etelässä oleva 
tuulivoimaloiden ryhmä. Maisemalliset vaikutukset vaara-asutuksen keskellä 
pihapiireissä ja rakennusten ikkunoista riippuvat keskeisesti pihakasvillisuuden 
ja rakennusten peittävästä vaikutuksesta. Laajempien maisemaan avautuvien 
peltoaukeiden osalta maisemalliset muutokset ovat merkittävät. Tietoisuus 
vaaramaiseman muutoksesta vaikuttaa myös ihmisten yksilölliseen 
kokemukseen ympäristöstään, vaikka voimalat eivät olisi näkyvissä jatkuvasti.” 

11. Fingrid Oyj 17.1.2014  
- Lausunnossa esitetään kaavaselostuksen kohtaan 3.2 Hankkeen lyhyt tekninen 

kuvaus, kappaleen Voimajohto ja kantaverkkoon liittyminen tekstiin korjausta: 
”Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitetään omalla uudella 110 kV voimajohdolla 
Seitenoikean sähköasemalle tai Fortum Sähkönsiirto Oy:n 110 kV voimajohtoon.” 

- Lausunnossa ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. 
Vastine 
-  Kaavaselostus: selostuksen teksti korjataan lausunnossa esitetyllä tavalla.  
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12. Paliskuntain yhdistys 22.1.2014  

- Tuulipuiston suunnittelualueella on paliskunnalle suuri merkitys talvilaidunalueena. 
Etenkin keski- ja länsiosan rauhalliset alueet ovat tärkeitä laidunalueita. Tuulipuiston 
rakentamisesta aiheutuu välittömiä laidunten menetyksiä. Mikäli porot välttävät alueita 
häiriöiden (rakentaminen, voimaloiden liike, ääni ja välke) vuoksi tai niitä ei voida enää 
käyttää poronhoitotöissä, aiheutuu myös laajemmille alueille ulottuvia välillisiä 
laidunmenetyksiä, jossa on riskinä, että porot kulkeutuvat poronhoitoalueen 
eteläpuolelle ja Venäjälle.  

- Tuulipuistohankealueen eteläpuolelle Mätäskankaalle on juuri rakennettu uusi 
erotusaita ja hankealueen kaakkoisosassa on pienempi Oudonkankaan erotusaita. 
Poroja kuljetetaan erotuksiin tuulipuistoalueen kautta ja tuulivoimaloita sijoittuu 
kuljetusreiteille, joten tuulipuisto tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi 
poronhoitotöihin alueella. Tulevaisuudessa voi olla tarve käyttää helikopteria apuna 
kuljetustöissä, kun työntekijät ikääntyvät ja vähenevät. 

- Voimajohtoaukean raivaaminen pirstoo laidunalueita ja aiheuttaa muutoksia laitumille. 
Aukeat ja voimajohtojen rakenteet vaikeuttavat porojen kuljettamista ja aiheuttavat 
turvallisuusriskin maastoajoneuvoilla liikuttaessa. 

- Poronhoidon kannalta olisi parempi, että ehdollisina rakennettavaksi esitetyt voimalat 
jätetään rakentamatta, koska ne sijoittuvat tärkeälle alueelle lähelle Mätäskankaan 
erotusaitaa ja porojen kulku- ja kuljetusreiteille. Erotusaidan käyttöedellytysten 
säilyminen on varmempaa, mikäli aluetta ei rakenneta. Tämä turvaisi poronhoidon 
toimintaa alueella kaavamääräysten edellyttämällä tavalla. 

- Poronhoitolain 53 § mukaisia neuvotteluja tulee jatkaa edelleen ja niissä tulee etsiä 
toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja kompensointiin yhteistyössä 
poronhoidon harjoittajien kanssa. Oleellista on myös hankkeen seurannan säännöistä 
sopiminen yhteistyössä Hallan paliskunnan kanssa, sillä poronhoitoon kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuutta. Lisäksi tulee haastatella paliskunnan 
edustajia. Seurantaa varten tulee perustaa esim. vuosittain tai tarpeen mukaan 
kokoontuva neuvotteluryhmä.  

- Tuulipuiston rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvia haittoja ja menetyksiä tulee 
pyrkiä lieventämään ja mikäli niitä edelleen aiheutuu, tulee ne korvata paliskunnalle 
täysimääräisesti. 

Vastine 
Laidunalueet, kuljetusreitit 
- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta yleiskaavassa tulevat 

sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu 
maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Poronhoitoalueet sisältyvät 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin 
aluekokonaisuuksiin. Yleistavoitteiden mukaan alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja 
alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten 
luonnonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan 
poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet eivät sisällä erityistavoitteita. 

- Yleiskaavassa on annettu yleismääräys: ”Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset.”  

- Tuulipuistohankkeen mahdolliset vaikutukset porotaloudelle on tarkasteltu laajasti 
YVA:ssa yhdessä Hallan paliskunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Hallan 
paliskunnan poroelinkeinosta on laadittu YVA:n yhteydessä vuonna 2012 erillisselvitys, 
joka on raportoitu kaavaselostuksen kohdassa 4.10. Selvityksessä on todettu, että 
hankkeen suunnittelussa tulee selkeästi huomioida ja turvata porojen kevät- ja 
syyskiertoreittien esteettömyys sekä siihen liittyen erotustoiminnan jatkuminen 
läheisellä Mätäskankaan erotusaidalla. 

- Aiemmin nimeämättömiä mahdollisia vaikutuksia ei kaavaehdotuksesta annetussa 
lausunnossa mainita. 

-  Kaavaselostus: lisätään vaikutusarviointiin ”Suunnittelualue on paliskunnan 
nykyisen poronhoidon keskeistä talvilaidunaluetta. Paliskunnan erotusaita pysyy 
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alueella. Poromiesten pelkona toiminta-ajan osalta on, että tuulivoimapuisto 
katkaisisi poron kulun erotusalueelle tai saisi porot karttamaan aluetta 
laitumenaan. Tämä näyttää kuitenkin koko hankealuetta ajatelleen 
epätodennäköiseltä. sillä Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan voimala-alueen 
keskuksesta kahden kilometrin säteellä on todettu laidunnuksen vähenemistä, 
mutta laidunnus jatkui kuitenkin koko alueella (Alseryd ym. 2014). Kivivaara-
Peuravaaran hankealueelle Suomussalmella ei muodostu varsinaista voimala-
alueen keskusta, vaan voimalat ovat laajalla alueella hajallaan. Hyrynsalmen 
puolella tuulivoima-alue on yhtenäisempi. Kukkurin alueelta on poistettu 
voimaloita, jolloin alueelle muodostuu pohjois-etelä –suunnassa 3-4 km levyinen 
porotalouden kannalta häiriötön vyöhyke. Paliskunnan mukaan oleellista on, että 
porot voivat liikkua pohjoisesta kohti Mätäskankaan erotusaitaa.” 

Ehdolliset voimalat 
- Kaavaehdotuksessa ehdollisena esitetyt voimalat edellyttävät 

suunnittelutarveratkaisua, jonka edellytyksistä säädetään MRL 137 §:ssä. Alueille on 
mahdollista sijoittaa tuulivoimala, mikäli alueella todetun rauhoitetun lajin suojelu ei 
vaarannu.  Suunnittelutarveratkaisusta päätettäessä edellytetään, että rakentaminen ei 
saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Suunnittelutarveratkaisusta päätettäessä muualle alueelle on jo mahdollisesti 
rakennettu voimaloita ja rakentamisen jälkeen tapahtuvan seurannan tiedot ovat 
käytettävissä myös poronhoidon osalta.  

Poronhoitolain mukaiset neuvottelut ja seuranta 
- Kaavaa valmisteltaessa on käyty Poronhoitolain 53§:n mukaiset neuvottelut 6.11.2012 

ja 12.9.2013. Neuvotteluihin kutsuttiin osallistujat Hallan paliskunnasta, Paliskuntain 
yhdistyksestä, Metsähallituksesta sekä konsultilta. Neuvotteluissa tärkeimmiksi 
huolenaiheiksi nousivat teiden rakentaminen ja auraus sekä mahdolliset 
laidunmenetykset. Haittojen arviointi koettiin ongelmalliseksi. Lopullinen vaikutus 
selviää vasta kun toiminta on käynnissä. Olennaisena pidettiin seurantaa ja 
vuoropuhelua suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä sen jälkeen toiminta-aikana. 

- Voimaloiden rakentamisen poroelinkeinoon kohdistuvien vaikutusten seurantaan ja 
mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen liittyvien toimenpiteiden 
suunnittelua tullaan Metsähallitus Laatumaan mukaan jatkamaan Hallan paliskunnan 
sekä Paliskuntain yhdistyksen kanssa. 

-  Kaavaselostuksen liitteet: lisätään muistiot Poronhoitolain 53§:n mukaisista 
neuvotteluista 6.11.2012 ja 12.9.2013. 

-  Kaavaselostus: lisätään vaikutusten seurantaan: ”Viidelle Hallan paliskunnan 
porolle on asennettu tutkapannat syksyllä 2013. Niiden avulla voidaan seurata 
usean porotokan liikkeitä. Seurantaa jatketaan rakentamisvaiheen yli 
tuotantovaiheeseen saakka, jolloin saadaan pitkän aikavälin ja hankkeen eri 
vaiheiden vertailumateriaalia. Seuranta tehdään yhteistyössä paliskunnan 
kanssa.”  

-  Kaavaselostus: lisätään haittojen lieventämiseen ”Haittojen ehkäisy perustuu jo 
meneillään olevaan seurantaan. Paliskunnan kanssa neuvotteluja jatketaan 
hyväksytyn osayleiskaavan pohjalta.” 

-  Kaavaselostus: lisätään viitteisiin Alseryd, N.L., Bergsten, M., Graner, A., 
Bernhold, >A. ja Enetjärn, A.: What is the point of varing about birds and 
reindeer? We now know a lot more! – Esitelmä Winterwind –konferenssissa, 
Sundsvall, helmikuu 2014. 
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Muistutukset Hyrynsalmi 
Vastine toimitetaan muistutuksen jättäneille. 

 
1. Maija Halonen, Hyrynsalmi 17.1.2014 

-   Ei hyväksy tuulivoimaloita. Punaiset pyörivät valot häiritsevät kolmipyöräisissä 
roottoreissa. Tuulivoimalat näkyvät yli sadan metrin korkuisina kauas yli puiden 
latvojen. Roottoreiden aiheuttamat varjot häiritsevät. Jatkuva melu häiritsee yötä 
päivää ja kantautuu kauas. Linnut silpoutuvat roottoreissa/siivekkeissä. Vaativat 
massiiviset perusteet. 

-  Hyväksyy tuuliturbiiniin, josta paljon esimerkkejä Suomessa. Ovat äänettömiä, toimivat 
pienemmällä tuulella ja kestävät ja toimivat myös myrskytuulella. 

 
Vastine 
-  Roottorin lapoja ei varusteta lentoestevaloilla. Lentoestevalot sijoitetaan kiinteästi 

voimalan runkoon. Ks. lausunto 9, Kainuun ELY-keskus. 
-  YVA-prosessissa ja osayleiskaavassa on selvitetty tuulipuiston rakentamisesta 

aiheutuvat keskeiset vaikutukset ja niiden merkittävyys:  
 - Tuulipuiston rakentamisesta aiheutuu myönteisiä vaikutuksia alueen 

liikenneyhteyksien parantumiseen, ilmanlaatuun ja ilmastoon sekä aluetalouteen. 
Vaikutukset poroelinkeinoon ovat lievästi haitallisia. 

 -  Vaikutuksia ei aiheudu Natura 2000 –alueisiin eikä  vesistöihin. Maa- ja 
kallioperään ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia, rakentaminen aiheuttaa kuitenkin 
paikallisia muutoksia. 

 -  Maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön sekä kasvillisuuteen, luontoarvoihin, 
linnustoon ja eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä.  

 -  Kulttuuriympäristön osalta maisemallista haittaa aiheutuu Hyrynsalmen kirkolle ja 
erityisesti Pyykkölänvaaran vaara-asutukselle. 

 -  Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen ja virkistykseen liittyvät pääosin 
hankealueen ja lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulipuisto muuttaa 
alueen sekä ääni- että visuaalista maisemaa. Haitallisia maisemallisia vaikutuksia 
aiheutuu sekä asutukselle että luonnonmaisemalle. Melu ja varjon vilkkuminen ja 
välke eivät aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia suunnittelualueen 
ulkopuolella. Lentoestevaloilla voi olla lievästi haitallinen vaikutus ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen, mistä syystä valojen toteutuksesta on annettu 
kaavamääräys. Rakentamisen aikaiset vaikutukset liittyvät pääosin lisääntyvään 
liikenteeseen alueella. Jäiden putoamisriskiä pienennetään 
lämmitysjärjestelmällä. Lähialueen tv- ja radiovastaanottoon mahdollisesti 
aiheutuvien haittojen korjausvastuu on tuulivoimatoimijalla (kaavamääräys).     

-  Pystyakselituuliturbiinit soveltuvat tehotasoltaan lähinnä kiinteistökohtaiseen 
käyttöön.   

- Lisätään kaavamääräys: ”Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on 
otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee 
toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.” 

 
2. Juho Kemppainen, Hyrynsalmi 14.1.2014  

-  Keskeisimmät vaikutukset muistuttajan asumisen kannalta tulisi ottaa täysimääräisenä 
kaavoituksessa huomioon. Kiinteistö Hietakallio RN:o 208:11 on vakituinen 
asuinpaikka, ei loma-asunto. Asunnosta on lähimmälle suunnitellulle tuulimyllylle 
matkaa noin 1,3 km. Puhelin-/ja nettiyhteydet tulevat mahdollisesti heikkenemään, 
koska ovat nytkin huonot topografian vaikutuksen takia. Myös ääni- ja varjovälke 
tulevat häiritsemään ja kiinteistön arvo tulee heikkenemään.  

-  Kurkien muuttoreitti sijaitsee vesistön päällä ja jatkavat matkaa Konivaaran kautta, 
joten läntisin tuulimylly, joka on myös lähinnä muistuttajan asuntoa, tulisi poistaa 
suunnitelmasta. Kalasääksi käy myös Hyrynjärvellä saalistamassa, joten joutuu 
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kulkemaan läntisten tuulivoimaloiden kautta. pesimisen siirtymistä Vuorisaareen tulisi 
edesauttaa. Hankkeelle olisi paikallisesti parempi nimi Kukkurin seudun tuulipuisto. 

-  Muistuttajan yleisötilaisuudessa 12.12.2013 esittämät asiat tuli huomioida 
kaavoituksessa ja suunnittelussa.  
-  Vakituisen asunnon ja lähimmän tuulivoimalan välinen etäisyys tulisi olla  

vähintään kaksi kilometriä. 
-  Hankkeen suunnittelijan/toteuttajan tulisi osallistua voimaloiden aiheuttamien 

häiriötekijöiden poistamiskustannuksiin, jotka ilmenevät toiminnan aloittamisen 
jälkeen. 

-  Suunnitelmassa ei ole käsitelty lainkaan lintujen syysmuuttoa ja kevätmuuttokin 
käsitelty hatarin perustein. 

-  Myös Natura-alueet ja niiden liepeet tulisi käyttää tuulivoimaloille tehokkaimmin 
hyödyksi, koska ilmatila on vapaasti hyödynnettävissä suojelun tavoitteita 
häiritsemättä ja näkymät horisontissa ovat talousmetsiä parempia.  

 
Vastine 
-  Kiinteistö Hietakallio 208:11 sijaitsee valtatien 5 ja Hyrynjärven välisellä alueella noin 

100 metrin päässä valtatiestä. Kiinteistön etäisyys lähimmästä voimalasta on 1,7 km. 
Kaavaehdotusaineistossa rakennus on esitetty loma-asuntona maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan mukaan. Rakennuslupatiedot on tarkistettu vastinetta varten 
Hyrynsalmen kunnasta. Kiinteistölle on vuosina 1997 ja 2007 myönnetty rakennuslupa, 
jonka mukaan se on pysyvä asunto.  

-  Kaavaselostus: Kiinteistö Hietakallio 208:11 merkitään kaavaselostuksen 
aineistoon pysyväksi asunnoksi rakennusluvan mukaan selostuksen kuvaan 29 
ja kaavan liitteeseen 9. 

-  Viestintäyhtiö Ficora on antanut suunnittelun alkuvaiheessa hankevastaavalle 
lausunnon hankkeen vaikutuksista teleoperaattorien radiolinkkiyhteyksiin eikä 
lausunnosta ole aiheutunut muutostarpeita. 

-  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.12.2013-17.01.2014. Yleisötilaisuus pidettiin 
Hyrynsalmella 12.12.2013 kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana, joten tilaisuudessa 
esitettyjä asioita ei ole voitu huomioida kaavaehdotuksessa. Asiat käsitellään 
muistutuksen ja vastineen perusteella kuntahallinnossa. 

-  Laadittujen melua ja varjon vilkuntaa koskevien mallinnusten mukaan kiinteistölle ei 
aiheudu haittaa. Koska kiinteistö on pysyvä asunto, siihen sovelletaan 
ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoa 40 dB(A) yöaikaiselle melulle. Valtatieltä 
kantautuva liikennemelu haittaa todennäköisesti tuulivoimamelun kuulemista 
kiinteistöllä.  Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksen 
mukaan suunnittelussa edellytetään meluvaikutusten arviointia mallinnuksen 
perusteella. Viranomaisneuvottelussa 7.2..2014 todettiin, että ympäristöministeriön 
tulevassa ohjeistuksessa tuulivoimaloille ei tulla asettamaan metrimääräisiä 
suojavyöhykkeitä, vaan riittävä etäisyys määritellään jatkossakin mallinnusten avulla. 
Voimalat on sijoitettu haitattomalle etäisyydelle asutukseen nähden. 

-  Lähialueen tv- ja radiovastaanottoon mahdollisesti aiheutuvien haittojen korjausvastuu 
on tuulivoimatoimijalla (kaavamääräys).     

-  Linnustoselvityksien osalta Kainuun ELY-keskus ei ole esittänyt huomautuksia. Aluetta 
ei pidetä merkittävänä muuttoreittien kannalta. Sääksien lentosuunnat on huomioitu 
törmäysmallinnuksessa. 

-  Suojelualueille ei tulla sijoittamaan tuulivoimaloita tai muita rakenteita, joten 
hankkeesta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia Natura-alueille.   

 
 

 
 
 
 
 



   
  15 
 
 

Muistutukset Suomussalmi 
Vastine toimitetaan muistutuksen jättäneille. 

 
 

1. Hannu Vesterinen, Suomussalmi 15.1.2014 
-  Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnat ovat tekemässä varsin merkittävää päätöstä 

kuntalaisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja luonnonoloihin liittyvissä asioissa. 
Tuulivoimalapuiston salliminen Suomussalmen kunnan alueelle on myös olennainen 
kannanotto kunnan ja alueen imagoon sekä vakituisten ja loma-asukkaiden 
houkuttelemiseen luonnonoloistaan ja suuresta pinta-alastaan tunnettuun kuntaan. 
Onko kunnan toimesta otettu selvää, minkälaisia haittavaikutuksia olemassa olevat 
tuulivoimalat aiheuttavat lähiympäristölleen. Onko tarkoitus tietoisesti suosia niin 
sanottua vihreätä energiaa.  

-  Muistuttaja esittää Kivivaara-Peuravaara –tuulivoimapuiston osayleiskaavan 
hylkäämistä. Mikäli Suomussalmen kunta katsoo tarpeelliseksi sijoittaa tuulivoimaloita 
alueelleen, muistuttaja vaatii, että voimalat sijoitetaan vähintään 3 km päähän 
asutuksesta haittavaikutusten minimoimiseksi ja että alueelle laaditaan uusi 
osayleiskaavaluonnos.   

-  Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen 
25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Näin ollen Kivivaara-Peuravaara –tuulivoimapuiston 
ympäristövaikutusten arviointia (YVA) tehdessä ei ole voinut olla tiedossa 
kokonaisuudessaan Kainuun maakunnan tavoitteita ja strategioita tuulivoiman suhteen. 
Asiassa ihmetyttää Suomussalmen kunnan päättäjien kiire toteuttaa osayleiskaava 
ennen kuin tuulivoimamaakuntakaava on valmis. 

-  Miten asutuksen viereen tulevat tuulimyllyt edistävät arjen elämistä ja hyvinvointia. 
Mihin laskelmiin tuulivoimapuiston hyödyt perustuvat ja miten tuulivoimapuiston 
lähiasukkaat hyötyvät hankkeesta. Onko tuulivoiman vaikutukset alueen ja ihmisten 
elinoloihin, kuten porotalouteen selvitetty perinpohjaisesti. Tehty YVA ei vastaa näihin 
kysymyksiin lainkaan.  

-  Melun osalta hankkeessa on pyritty ottamaan huomioon tuulivoimaloiden sijoittuminen 
vähintään 1,5km päähän asutuksesta, olipa kyseessä vakituinen tai loma-asunto. 
Kuitenkin olemassa olevien melututkimusten mukaan (Pihlainen, Van der Berg, 
Pedersen) häiritsevyyden kannalta tärkein fysikaalinen tekijä on melun 
äänenpainetaso, joka saattaa olla yllätyksellinen. Korkeammilla äänitasoilla ja äänen 
impulsiivinen luonne huomioiden varsinkin korkeilla pyörimisnopeuksilla, voidaan myös 
odottaa ennustettua enemmän häiritsevyyttä. 

-  Sakarajärven eteläpuolen loma-asukkaat ovat huonosti tietoisia uusien maamerkkien 
pystyttämisestä heidän näkö- ja kuuloetäisyydelleen. Yleisötilaisuuksien kannanotot 
eivät ole vaikuttaneet hankkeen suunnitteluun.  

-  Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (19.8.1994/737) velvoittaa korvaamaan mm. 
melusta aiheutuneen ympäristövahingon. Korvausvelvollisen on omistajan 
vaatimuksesta lunastettava kiinteistö tai sen osa, jos kiinteistö käy omistajalle joko 
kokonaan tai osittain hyödyttömäksi ympäristövahingon takia tai kiinteistön käyttö 
tarkoitukseensa vaikeutuu olennaisesti. Miten kunta on valmis kompensoimaan 
tuulivoimasta aiheutuvat haittavaikutukset lähialueen asukkaille. 

-  Miten on mahdollista, että suojelu- ja muinaismuistokohteet (sm/19 ja sm/21) voivat 
sijaita kahden suunnitellun tuulimyllyn melkein välittömässä läheisyydessä. 

 
Vastine 
Kaavan hyväksymisen perusteet 
-  Tuulivoimahanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja 

noudattaa valtakunnallisia ja maakunnallisia ilmasto- ja energiastrategioita. Kainuun 
liiton lausunnossa on todettu, että Kivivaara–Peuravaaran tuulivoimapuistohanke 
edistäisi toteutuessaan Kainuun ilmastostrategian ja maakuntaohjelman tavoitteita, 
joissa uusiutuvan ja paikallisen energian tuotantoa pyritään Kainuussa lisäämään.   
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-  Tuulivoiman rakentamista ja osayleiskaavaa koskevat päätökset tehdään 
kuntahallinnossa. YVA-prosessissa ja osayleiskaavan asiakirjoissa on esitetty 
vaikutusarviointi ja perustelut kaavan hallinnollista käsittelyä ja päätöksentekoa varten. 
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 7.2.2014 pidetyssä viranomaisneuvottelussa 
todettiin, että esteitä kaavaehdotuksen etenemiselle hallintokäsittelyyn ei ole ja 
muutostarpeet ovat vähäisiä. Lausunnot ja muistutukset käsitellään kuntahallinnossa 
laaditun vastineen perusteella. Muistutuksen tehneille lähetetään vastine tiedoksi 
kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen. 

Maakuntakaava 
-  Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa eikä 

osoitettu tuulivoimalatuotantoon soveltuvia alueita. Maakuntakaavassa Kivivaara-
Peuravaaran alue on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja 
se sijoittuu maakuntakaavan poronhoitoalueelle. Alueen länsiosa kuuluu Emäjoen ja 5-
tien alueelle osoitettuun maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalueeseen (mk). 
Alueen läpi on osoitettu itä-länsisuunnassa kulkeva maakunnallisesti tärkeä 
moottorikelkkareitti ja alueen länsirajalla kulkee 110 kV voimajohto.  

-  Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty maakuntavaltuuston 
päätöksellä 25.3.2013. Maakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä 2013 on tarkasteltu 
erityisesti tuulivoimapuistojen näkyvyyttä, melu- ja välkevaikutuksia, vaikutuksia 
linnustoon, porotalouteen, hiljaisiin alueisiin, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
merkittäviin maisema-alueisiin sekä sähköverkkoon liittymistä ja lentoturvallisuuden 
asettamia rajoitteita. Selvityksessä Kivivaaran–Peuravaaran alue on arvioitu hyvin 
tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi.  

-  Viranomaisneuvottelussa 7.2.2014 ELY-keskuksen ja Kainuun liiton mukaan 
yleiskaava voidaan hyväksyä ennen tuulivoimamaakuntakaavan valmistumista, koska 
kaavaehdotuksella ei ole maankäytöllisiä ristiriitoja voimassa olevan maakuntakaavan 
kanssa ja alue on ollut mukana maakuntakaavoitusta varten laaditussa 
tuulivoimaselvityksessä.  

-  Kaavaselostus: ks. Lausunto 10 Kainuun liitto.   
Vaikutusarviointi 
-  YVA:n ja kaavoituksen yhteydessä on selvitetty ja arvioitu hankkeen vaikutukset 

muistutuksessa esitettyihin asioihin kuten ihmisten elinoloihin, porotalouteen, muihin 
elinkeinoihin ja aluetalouteen. Luontoon, linnustoon, porotalouteen ja asutukseen 
kohdistuneita haitallisia vaikutuksia on lievennetty luonnosvaiheen jälkeen poistamalla 
ja siirtämällä voimaloita. Metsätalousmaan raivaukset koskevat tuulivoimaloiden 
pystytysalueita, uusia teitä, sähköasemien alueita ja voimajohtolinjoja. Muilla alueilla 
metsätalouden harjoittaminen voi jatkua normaalisti.   

- Osayleiskaavan laatimisessa on käytetty ympäristöhallinnon ohjetta 
Tuulivoimalarakentamisen suunnittelu (YM072012) ja siinä esitettyjä ulkomelutason 
suunnitteluohjearvoja olemassa olevalle asutukselle ja loma-asutukselle. Pysyvään 
asumiseen käytettävillä alueilla yöajan ohjearvo on 40 dB(A) ja loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla 35 db(A).  

- Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston meluselvitys on tarkistettu marraskuussa 2013. 
Selvitys on laadittu osayleiskaavan voimalapaikoille, joiden mukaiset tuulivoimamelun 
leviämisvyöhykkeet mallinnettiin käyttäen Ympäristöministeriön 
melumallinnushankkeen teknisen työryhmän suosituksia (VTT:n tutkimusraportti VTT-
R-04565-13). Muistuttajan Suomussalmen Sakarajärvellä sijaitseva loma-asunto 
sijoittuu tuulipuiston pohjoispuolelle yli 2 km etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta 
voimalasta. Laadittujen melu- ja välkemallinnusten perusteella alueeseen ei kohdistu 
ohjearvoja ylittäviä melu- eikä välkevaikutuksia. Näkymäalueanalyysin mukaan alue 
sijoittuu metsäiseen ympäristöön, jolloin maisemavaikutukset voivat jäädä vähäisiksi. 

- Tuulivoimaloiden äänen mallinnus- ja mittausohjeet on julkaistu ympäristöministeriön 
toimesta 28.2.2014. Ohjeistuksessa tuulivoimaloille ei anneta metrimääräisiä 
suojavyöhykkeitä, vaan riittävä etäisyys määritellään jatkossakin mallinnusten avulla.  

- Tuulivoimarakentamisen ääniohjearvoista on tulossa valtioneuvoston asetus kevään 
2014 aikana.  
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Tiedottaminen 
-  YVA- ja kaavaprosesseista on tiedotettu laajasti hankkeen eri vaiheissa. 

Osayleiskaavoituksesta on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen 
mukaisesti: 

1. 16.8.2012 alkaen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä, 
tiedottaminen kaavan vireilletulosta 

2.  30.08.2012 YVA-ohjelmavaiheen ja kaavoituksen yleisötilaisuus 
3.  25.04.2013 Yleisötilaisuus Suomussalmella, yhteinen YVA:n 

kanssa 
4.  25.06.–15.08.2013 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen, nähtävillä 

olo 
5.  27.06.2013 Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa 
6.  03.12.2013  Kirjallinen tiedonanto 35 kpl 
7.  10.12.2013-17.01.2014 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo 
8.  12.12.2013 Yleisötilaisuus Suomussalmella 
Poronhoitolain 53 §:n mukaiset neuvottelut on järjestetty 06.11.2012 ja 
12.09.2013.  

Muinaismuistokohteet 
- Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi on laadittu Mikroliitti Oy:n toimesta vuonna 

2012. Tarkoituksena oli selvittää, onko suunnitelluilla voimalapaikoilla, kaapeli- ja 
voimajohtolinjoilla ja uusilla huoltotielinjoilla tai niiden liepeillä muinaisjäännöksiä. 
Lisäksi tehtiin yleiskaavatasoista inventointia muualla hankealueen sisällä. 
Selvityksessä on esitetty menetelmäkuvaus.  

- Kainuun Museo on antanut asiantuntijaviranomaisena lausuntonsa kaavaehdotuksesta. 
Lausunnossa ei ole huomautettavaa kiinteiden muinaisjäännösten osalta.  

- Viranomaisneuvottelussa 7.2.2014 todettiin, että koko aluetta ei ole 
tarkoituksenmukaista kartoittaa samalla tarkkuudella. Tuulivoimayleiskaava on 
tarkoitettu rakentamisen ohjaamiseen, jolloin rakentamiseen käytettävät alueet on 
syytä tutkia muuta aluetta tarkemmin.  

 
2. Hannu Pyykkönen, Pyykkölänvaara, Suomussalmi 16.1.2014  

-  Sähköasemakenttä on sijoitettu kaavassa lähelle Loukkuslampien luontoarvoja 
sisältävää aluetta. Esitetty sijoitus aiheuttaa visuaalista ja meluhaittaa arvokkaalle 
luonnonympäristölle. Sähkökentälle rakennetaan yleensä yhteyksiä varten 
antennimasto, joka näkyy muuntoaseman ohella Pienen Loukkuslammen rannalle ja 
avoimelle suoalueelle. Muuntoasema aiheuttaa meluhaittaa. Loukkuslampien alue on 
kylän virkistyskäytössä erittäin tärkeä. Energiahuollon alue on sijoitettava esitetyltä 
paikalta noin 900 metriä länteen päin tien eteläpuolelle tai vaihtoehtoisesti noin 800 
metriä etelään Linjanmutkanlammen tien länsipuolelle. 

-  Korpijoen varrella ylittyy useilla yksityisillä maa-alueilla 35 dB:n meluarvo. Maapalstat 
ovat potentiaalisia eräkämpän paikkoja ja muistuttaja haluaa säilyttää mahdollisuuden 
rakentaa eräkämpän palstalleen 6:41 myös tulevaisuudessa. Kaavasta poistettava 
neljä lähintä tuulivoimalan rakennuspaikkaa tai siirrettävä tuulivoimala-aluetta 
kauemmas Korpijoesta eli etelään päin, jolloin Korpijokilaakson yksityismailla melu 
pienenee rakentamiselle sallittuihin rajoihin. 

-  Muistuttajan asuinrakennus sijaitsee maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaalla alueella vaaran korkeimmalla kohdalla. Asuintalossa hyödynnetään 
aurinkoenergiaa, joten etelän suuntaan suunnattuja ikkunoita ei voi istutuksin peittää. 
Tähän näkymään on tulossa nyt noin 15 tuulivoimalaa ja huolena on joulu- ja 
tammikuun auringonpaiste tuulivoimaloiden takaa, josta lienee haittaa 
asumisviihtyisyydelle välkkeen takia. 

-  Myös edellä mainittujen 15 voimalan vilkkuvat lentoestevalot näkyvät häiritsevästi 
asuinpaikalle. Suunniteltuja tuulivoimaloita tulee useita kymmeniä kahteen suuntaan, 
sillä myös muut Hyrynsalmelle suunnitellut tuulivoimalat ja niiden vilkkuvat valot 
näkyvät asuinpaikalle. Valojen vilkkuminen haittaa jo Pyykkölänvaaran 
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kulttuurimaisemaakin. Osayleiskaavaan on asetettava rajoituksia vilkkuvien 
lentoestevalojen käytölle ja etsittävä muita teknisiä ratkaisuja haitan eliminoimiseksi. 

-  Kaavoituksen asiakirjoissa oleva muinaismuistokartoitus on puutteellinen. Paikallisilla 
ihmisillä on tietoja useista kämppien ja saunojen raunioista sekä tervahaudoista, joita ei 
ole merkitty karttoihin ja selityksiin. 

-  Viime kesänä nähtiin Korpijärvellä merikotkapari. Aiemmin on Säynäjäsuon alueella 
ollut pesä. Viime kesältä ei ole tiedossa pesintää. Korpijärveä lähin tuulivoimala 
sijaitsee vain 2,5 km päässä merikotkien suosimalta lintujärveltä.  

 
Vastine 
Energiahuollon alue EN-1, ks. Lausunto 9. Kainuun ELY-keskus. 
Meluhaitta rakentamattomilla alueilla, ks. Lausunto 9 Kainuun ELY-keskus 
Välke, ks. Lausunto 9 Kainuun ELY-keskus 
Lentoestevalot, ks. Lausunto 9 Kainuun ELY-keskus 
Muinaismuistokartoitus 
- Kainuun Museo on antanut asiantuntijaviranomaisena lausuntonsa kaavaehdotuksesta. 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa kiinteiden muinaisjäännösten osalta, ks. 
Suomussalmi muistutus 1 Vesterinen. 

Linnusto  
-  Isot petolinnut on selvitetty rekistereistä ja havainnoitu maastokäyntien yhteydessä 

mahdollisuuksien mukaan. Korpijärven mahdollinen pesä on kuitenkin riittävän etäällä 
voimaloista. 

 

 

 

 

Pöyry Finland Oy 
Kaupunki- ja aluesuunnittelu  

  
  
 
 Liisa Märijärvi-Vanhanen 
 Osastopäällikkö 
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MUISTIO 

 

PORONHOITOLAIN 53 § MUKAINEN 
NEUVOTTELU KIVIVAARAN TUULIPUISTOHANKKEEN JOHDOSTA 
 
 
 
Pvm 
 

6.11.2012 
 

Aika 
 

12:00 – 14:03 
 

Paikka 
 

Hyrynsalmi, Metsähallitus 
 

Läsnä 
 

Ari Junttila Hallan paliskunta 
Markku Matero Hallan paliskunta 
Hannu Kaartinen Hallan paliskunta 
Auvo Merinen Hallan paliskunta 
Marja Anttonen Paliskuntain yhdistys 
Heikki Juntunen Metsähallitus 
Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus 
Kalle Reinikainen Pöyry Finland Oy 
 

Kutsu 
 

Pöyry Finland Oy 17.8.2011 

 Asialista 
1. Kokouksen avaus 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Hankkeen tilannekatsaukset, Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus 
4. Poronhoidolle aiheutuvat vaikutukset ja niiden arviointi, Kalle 

Reinikainen Pöyry 
5. Keskustelu 
6. Paliskunnan kannanotto 
7. Paliskuntain yhdistyksen puheenvuoro 
8. Seuraavan neuvottelun tarve ja neuvottelun päättäminen 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Olli-Matti Tervaniemi avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi. Sovittiin, 
että kokouksessa yhdistetään YVA:n pienryhmätoiminta ja porohoitolain 53§ 
mukainen neuvottelu. 

2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Matti Tervaniemi ja sihteeriksi Kalle 
Reinikainen. Kokouksen osallistujien nimet kerättiin osallistujalistaan. 
 

Pöyry Finland Oy 
Tutkijantie 2 
FI-96100 Oulu 
Finland 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0625905-6 
Puh. +358 10 33280 
www.poyry.fi 
 

6.11.2012 
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3 HANKKEEN TILANNEKATSAUKSET 

Olli-Matti Tervaniemi esitteli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistohankkeen 
tilannekatsauksen. Esitys voidaan toimittaa osallistujien käyttöön haluttaessa. 

 
 

4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ESITTELY 

Kalle Reinikainen esitteli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistohankkeen YVA:n 
tilannekatsauksen. 

 

5 KESKUSTELU 

Miten poro suhtautuu tuulivoimalan läheisyyteen? Lähellä ääni voi olla haitta, jota 
poro väistää. 

Isot työt alueen teiden kunnostamisessa, jotta voimalat voidaan rakentaa, teiden 
leikkauksia ja mahdollisesti isoja maansiirtotöitä. Nyt tiet ovat kapeita ja mutkaisia. 

Jos porot väistyvät hankealueelta, on vaara, että ne menevät Ristijärvelle 
porohoitoalueen ulkopuolellekin. 

Kartta on vanhentunut, joten tiedot tulee päivittää. Karttoihin merkittiin paliskunnan 
nykyisen toiminnan mukainen laidunkierto ja hankealueen sijoittuminen siihen, sekä 
arvioitiin mitä vaikutuksia olisi, jos porot eivät käyttäisi aluetta nykyisen tilanteen 
mukaisesti. 

Hankealue on talvilaidunaluetta. 
Metsäpeuran suojeluaidan heikko toimivuus sekä porojen ja metsäpeurojen 
sekoittuminen aidan molemmin puolin on keskeinen ongelma nykyisessä toiminnassa.  
Peura-aidan jatkaminen 5-tiehen asti Ristijärven Jokikylän Kalliokoskelle saakka olisi 
tässä yhteydessä perusteltua ja toivottavaa. 
UMPn hanke Pieni Tuomivaara, Iso Tuomivaara keskeisin, Lumivaara. Selvitettävä 
kuinka suuri hanke on ja mitä yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. UPM:n 
alueella ei ole poroja juurikaan, koska siellä ei ole luppuoa ei ruokaa muuten. Pieni 
Tuomivaarassa poroja on joskus keväisin. 

6 PALISKUNNAN KANNANOTTO 

On epätietoisuus hankkeen vaikutuksista poron käyttäytymiseen, huhuja ja Lapin 
kokemuksia. Jos tulee ongelmia poronhoidolle, kuka korvaa kustannukset? Jos 
porotokat hajoavat hankkeen takia, mihin porot menevät? Jos ne vaeltavat paliskunnan 
rajojen ulkopuolelle, ne pääosin ammutaan. Hankkeen vaikutukset erotustoiminnalle 
voivat olla merkittävät. 

7 PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN PUHEENVUORO 

Hankkeen vaikutukset selvitettävä perusteellisesti, vuoropuhelu on nyt alkanut, mutta 
yhtä olennaista on seuranta, so. vuoropuhelu hankkeen aikana ja sen jälkeen. 
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8 SEURAAVAN NEUVOTTELUN TARVE 
 

Todettiin, että poronhoitolain mukaisia neuvotteluja on tarpeen jatkaa. Seuraava 
kokous pidetään, kun ELY on antanut lausuntonsa arvioinnin riittävyydestä ja kaava 
on silloin valmisteluvaiheessa. Ajankohta olisi noin huhti- toukokuun aikana. Myös 
arvioiduista haitoista ja mahdollisesta korvausasiasta keskustellaan tuolloin.. 

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:03.  
Muistion vakuudeksi, 

 
Olli-Matti Tervaniemi, puheenjohtaja Ari Junttila, Hallan paliskunta 

 
Muistion laati:  Kalle Reinikainen 

 
 

Jakelu Hallan paliskunta, Ari Junttila Lietekyläntie 25, 89400 HYRYNSALMI
Paliskuntain yhdistys, Marja Anttonen, Koskikatu 33 A 1, 96100 ROVANIEMI 
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen, PL 20, 90571 OULU 
Metsähallitus Merja Väisänen, Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Metsähallitus, Olli-Matti Tervaniemi, PL 81, 90101 OULU 
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PORONHOITOLAIN 53 § MUKAINEN 
NEUVOTTELU KIVIVAARA - PEURAVAARAN TUULIPUISTOHANKKEEN 
JOHDOSTA 
 
 
 
Pvm 
 

12.9.2013 

Aika 
 

8:00 – 10:00 
 

Paikka 
 

Hyrynsalmi, Metsähallitus 
 

Läsnä 
 

Ari Junttila Hallan paliskunta 
Marja Anttonen Paliskuntain yhdistys 
Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus 
Kalle Reinikainen Pöyry Finland Oy 
 

Kutsu 
 

Metsähallitus 2.9.2013 

 Asialista 

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Hanke ja poronhoidolle aiheutuvat vaikutukset YVA-selostuksen
pohjalta, Kalle Reinikainen Pöyry
4. Kaavoitustilanne, Olli-Matti Tervaniemi Metsähallitus
5. Keskustelu
6. Paliskunnan kannanotto
7. Paliskuntain yhdistyksen puheenvuoro  
8. Seuraavan neuvottelun tarve ja neuvottelun päättäminen
 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Olli-Matti Tervaniemi avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi. Sovittiin, 
että kokouksessa yhdistetään YVA:n pienryhmätoiminta ja porohoitolain 53§ 
mukainen neuvottelu. 

2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Matti Tervaniemi ja sihteeriksi Kalle 
Reinikainen.  

Pöyry Finland Oy 
Tutkijantie 2 
FI-96100 Oulu 
Finland 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0625905-6 
Puh. +358 10 33280 
www.poyry.fi 
 

12.9.2013 
 
 
 

LIITE 13
PORONHOITOLAIN MUKAISET NEUVOTTELUT



   
 
  2 
 
 
3 HANKE JA PORONHOIDOLLE AIHEUTUVAT VAIKUTUKSET YVA-SELOSTUKSEN 

POHJALTA 

Kalle Reinikainen esitteli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistohanketta YVA-
selostuksen pohjalta sekä hankkeesta poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvia 
vaikutuksia. 
Ympäristövaikutukset on arvioitu kahden vaihtoehdon perusteella. YVA:n vaihtoehto 
1 sisältää yhteensä 50 voimalaa, joista Suomussalmella 22 voimalaa ja Hyrynsalmella 
28 voimalaa. Vaihtoehto 2 sisältää 27 voimalaa hankealueen eteläosassa, jolloin 
kaikki sijaitsevat Hyrynsalmen kunnan alueella. 

Tuulipuiston vaikutusten jakautuminen on ryhmitelty neljälle tasolle, valtakunnan 
taso, maakuntataso, kuntataso ja tuulipuiston lähialue. Porotalousvaikutusten 
arvioinnissa on tarkasteltu pääasiassa kuntatasoa ja tuulipuiston lähialuetta. 
Tuulipuiston vaikutuksia porotalouteen on hankkeen eri vaihtoehtojen osalta 
tarkasteltu erikseen koskien porolaitumia ja porojen laiduntamista, 
liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, sekä taloudellisia ja kulttuurisia vaikutuksia.  
Vaikutusten yksityiskohtainen kuvaus on esitetty YVA:n liitteessä 10 ” Kivivaaran-
Peuravaaran tuulivoimapuiston vaikutukset porotalouteen. Erillisraportti” 

Edellä mainitussa erillisraportissa on esitetty myös keinoja tuulipuiston mahdollisesti 
aiheuttamien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. 

4 KAAVOITUSTILANNE 

Olli-Matti Tervaniemi esitteli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistohankkeen 
kaavoituksesta tilannekatsauksen.  

Tervaniemi esitteli kaavaluonnoksen viimeisimmän luonnoksen sekä YVA- ja 
kaavasta annetut lausunnot koskien porotaloutta. Paliskuntain yhdistys on korostanut 
alueen merkitystä poronhoidolle, hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia 
laidunmenetyksiä ja häiriötä porojen laiduntamiselle. Lisäksi se on tuonut esiin 
porojen kuljetuksen vaikeutumisen, porojen mahdollisen kulkeutumisen pois 
poronhoitoalueelta sekä Mätäskankaan uuden erotusaidan toiminnan turvaamisen. 
Edelleen on todettu hankkeen VE1 laajuutensa vuoksi ongelmalliseksi ja että VE2:n ja 
VE3:n välimuoto olisi porotaloudelle vähiten haitallinen. Neuvotteluja ja seuranta 
tulee järjestää. Kainuun ELY:n mukaan hankkeen suunnittelussa tulee edelleen kuulla 
Hallan paliskuntaa ja seuranta tulee järjestää. 

Arvioinnista ja lausunnoista aiheutuvia toimenpiteitä ovat sääksen pesän ympärille 
varattava 2 km:n varoalue, joka tulee kaavaan ”tuulivoimaloiden reservialue”-
merkintänä. Kukkurin alueen luontoarvojen huomiointi voi aiheuttaa kuuden voimalan 
poistamisen kaavasta. Edelleen Nuottikylän – Hakokylän tieltä rakennetaan enintään 
yksi liittymä ja kuljetukset toteutetaan pääosin Vt5:ltä.  
Viranomaisneuvottelu pidettiin 2.9.2013. Siinä tuli esiin paliskuntien toiminnan 
keskeisyys hankkeen vaikutusalueella ja siksi heiltä olisi hyvä pyytää kirjallinen 
lausunto kaavaratkaisusta. Kaavaselostuksessa on tarpeen referoida muistiot YVA:n 
valmistelun aikaisista neuvotteluista poronhoidon kanssa. Myös poronhoitolain 
vaikutus ja erillisneuvottelujen tarve tulee tunnistaa.  

Kaavaehdotus molemmille kunnille on valmis jätettäväksi lokakuussa 2013. Sen 
jälkeen tapahtuu kaavaehdotuksen julkipano ja lausuntoaikaa on 30 vrk. Kaavaehdotus 
on oletettavasti valmis kuntien hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2013 lopussa. 
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5 KESKUSTELU 

Voimalat vaikuttavat yhtä aikaa muista syistä, kuten laidunten kulumisesta, johtuvan 
porojen vaihtuvan laiduntenkäytön kanssa. On siten vaikea yksiselitteisesti määritellä 
pelkästään tuulipuiston aiheuttamia vaikutuksia.  
Tiet on pahin uhka, etenkin 5-tien suunta, koska siinä on paljon porokolareita jo 
nykyisin. Paliskunnan mukaan suunnittelu on edennyt hyvään suuntaan, 
laidunmenetyksiä ei ole enää niin paljon. 

Kivivaaran alue koetaan edelleen ongelmallisena, vaikka tarkempaa merkitystä on 
vaikea arvioida. Laitumista on aina pula, se on ainoa pääoma, mikä paliskunnalla on. 

Pohjoisen alueet ovat tärkeitä kaivualueita ja talvilaitumia. Kun sinne tulee uusia teitä, 
houkuttaa ne poroja kulkemaan kauaskin, etenkin keväisin. 
Mahdollisen tuulivoimatoimijan suuntaan Metsähallitus toimii jatkossakin välittäjänä 
mm. seurannan toteuttamisessa. 

  

6 PALISKUNNAN KANNANOTTO 

Kaikki keskeisimmät asiat on keskustelussa läpikäyty. Teiden rakentaminen ja auraus 
ovat tärkeimmät huolenaiheet, samoin mahdolliset laidunmenetykset. Lopullinen 
vaikutus selviää vasta kun toiminta on käynnissä, siksi seuranta on tärkeää. 

7 PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN PUHEENVUORO 

Positiivista, että alue on nyt selkeä ja pienempi. Hyvä että vuoropuhelu on alkanut, 
mutta olennaista on seuranta ja vuoropuhelu hankkeen suunnittelun ja rakentamisen 
aikana, sekä sen jälkeen toiminta-aikana. Kivivaaran Ruostemännikön alueella yhden 
poronhoitoa haittaavan voimalan poistoa voisi vielä harkita. Peura-aidan rakentaminen 
on välttämätöntä. 

 

8 SEURAAVAN NEUVOTTELUN TARVE 
 

Todettiin, että neuvottelu täyttää poronhoitolain tarkoituksen.  

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09:50.  
Muistion vakuudeksi, 
 

Olli-Matti Tervaniemi, puheenjohtaja Ari Junttila, Hallan paliskunta 
 

Muistion laati:  Kalle Reinikainen 

Jakelu Hallan paliskunta, Ari Junttila Lietekyläntie 25, 89400 HYRYNSALMI
Paliskuntain yhdistys, Marja Anttonen, Koskikatu 33 A 1, 96100 ROVANIEMI 
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen, PL 20, 90571 OULU 
Metsähallitus, Olli-Matti Tervaniemi, PL 81, 90101 OULU 
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