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2 TIIVISTELMÄ
Osayleiskaavoitus on ehdotusvaiheessa. Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet
vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen sisältö.

2.1 Suunnittelualue

Kuva 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston sijainti ja YVA-hankealueen rajaus.

2.2 Kaavaprosessin vaiheet

04.06.2013 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös
12.08.2013 Viranomaistyöneuvottelu
15.10.2013 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
07.11.2013 Ympäristölautakunta, § 83 osayleiskaavan vireilletulo
21.11.2013- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
04.12.2013 Yleisötilaisuus Hyrynsalmella
05.02.2014 Poronhoitolain 53 §;n mukainen neuvottelu
24.06.2014 Viranomaistyöneuvottelu
27.10.2014 Maankäyttötoimikunta
30.10.2014 Ympäristölautakunta
09.12.2014- Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
23.01.2015
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15.12.2014 Yleisötilaisuus
08.01.2015 Kaavan laatijan vastaanotto Hyrynsalmella
06.05.2015 Viranomaistyöneuvottelu
30.06.2015 Maankäyttötoimikunta
30.06.2015 Ympäristölautakunta
20.08.2015 Ympäristölautakunta
28.08.-28.09.2015 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
14.09.2015 Yleisötilaisuus
27.10.2015 Ympäristölautakunta
09.11.2015 Kunnanhallitus
16.11.2015 Kunnanvaltuusto
09.02.2016 Kunnanhallitus
16.03.2016 Kunnanvaltuusto

2.3 Osallistuminen

2.3.1 Aloitusvaihe

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen
yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 21.10.2013 ja se on ollut julkisesti
nähtävillä 21.11.2013 lähtien (MRL 62 § - 63 §).

Osayleiskaavoituksesta järjestettiin 4.12.2013 yleisötilaisuus Hyrynsalmen kunnantalolla. Tilai-
suus oli yhteinen Otsotuuli Oy:n Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen kanssa.

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tutustumismatka Iin Olhavaan tuulivoimapuistoon

Hanketoimija järjesti 24.9.2014 tutustumismatkan Iin Olhavassa sijaitsevaan TuuliWatin tuuli-
voimapuistoon. Tutustumismatka suunnattiin erityisesti Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran ja Lumi-
vaaran tuulivoimahankealueiden lähiasukkaille, loma-asukkaille ja päätöksentekijöille sekä muille
kuntalaisille, jotka olivat Hyrynsalmen tuulivoimahankkeista kiinnostuneita. Tutustumismatkalle
osallistui yhteensä noin 45 henkilöä.

2.3.2 Luonnosvaihe

Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteen kuule-
mista varten 9.12.2014-23.1.2015 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Osayleiskaava-
luonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeitse kaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omista-
jia sekä lähialueen asukkaita. Nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilaisuus ja kaavan laatijan
vastaanotto. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnok-
sesta.

Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 15 lausuntoa ja 3 mielipidettä, ks. selostuksen kohdat 5.3.
Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta ja 5.4 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioi-
minen.

2.3.3 Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 28.8.-28.9.2015 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin
julkisesti.

Otsotuulen ja PROKONin kaavaehdotuksien asettamisesta julkisesti nähtäville tiedotettiin maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 19§) mukaan lähettämällä kirjallinen ilmoitus yleiskaavoitet-
taviin alueisiin kuuluville maanomistajille viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Tie-
dotekirjeet lähetettiin 21.8.2015. Lisäksi tiedotettiin kirjeitse vähintään yhteisvaikutusten melu-
mallinnuksen mukaisella 35 dB(A):n melualueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia. Tiedotekir-
jeitä lähetettiin yhteensä 218. Hyrynsalmen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähe-
tettiin 140 tiedotekirjettä ja Ristijärven kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen omistajille 78 tiedote-
kirjettä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 12 muistutusta, ks. selostuksen kohdat 6.2
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo ja 6.3 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen.
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2.4 Viranomaisyhteistyö

- Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 12.8.2013.
- Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu

15.10.2013.
- Luonnoksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 24.6.2014
- Ehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 6.5.2015

2.5 Osayleiskaavan keskeinen sisältö

2.5.1 Hankekuvaus

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Lumivaaran alueelle Hyrynsalmen kun-
taan. Yhtiö on UPM-Kymmene Oyj:n ja Element Powerin omistama yhteisyritys.

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista,
tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten rakennettavasta 110 kV:n
ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulipuiston tekninen suunnittelu on par-
haillaan käynnissä. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti arvioitu alkavan aikaisintaan
vuoden 2015 lopulla, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2016. Hankealue
on esitetty kuvassa 1.

2.5.2 YVA-hankevaihtoehdot VE1 ja VE2

Lumivaaran tuulivoimapuiston taustalla on Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen YVA-
menettely, jossa tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoi-
maloiden lukumäärän osalta. YVA-vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaiset tuulivoimaloiden sijoitus-
suunnitelmat on esitetty kuvissa 3 ja 4.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (ns. YVA-menettely) käynnistyi samanaikaisesti kaavoi-
tusprosessin kanssa. YVA-yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta
6.10.2014 (KAIELY/23/07.04/2013) ja YVA-menettely on päättynyt. YVA-menettelyssä tutkittiin
kahta toteutusvaihtoehtoa VE1 (8 voimalaa) ja VE2 (6 voimalaa). Molemmissa vaihtoehdoissa
tuulivoimaloiden yksikkötehot ovat noin 2-5 MW ja kokonaiskorkeus (runko+siipi) enintään 215
metriä. Tuulipuiston sisällä tuulivoimalat liitetään maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle.
Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitetään omalla voimajohdolla (110 kV ilmajohto) sähköverk-
koon. Sähkönsiirtovaihtoehtoina on tarkasteltu tuulipuiston liittämistä kahden eri reittivaihtoeh-
don kautta.

YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä on hyödynnetty osayleiskaavatyös-
sä. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonto- ja linnustoselvitykset, varjostus- ja vilkku-
mismallinnus, melumallinnus, maisemaselvitys, näkemäalueanalyysi ja havainnollistaminen va-
lokuvasovittein, arkeologinen inventointi, Natura-tarvearvioinnit, vaikutukset porotalouteen -
selvitys sekä sosiaalisten vaikutusten arviointi (asukaskysely). Lisäksi yhteisvaikutusten arvioi-
miseksi on toteutettu seuraavat selvitykset: melumallinnus, varjon vilkkumismallinnus, näkemä-
alueanalyysi ja valokuvasovitteet.

Molempien YVA:ssa tutkittujen hankevaihtoehtojen, VE1 ja VE2, arvioitiin olevan toteuttamiskel-
poisia. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä ei ole tullut esille sellaisia kriittisiä vaikutuksia, jotka
estäisivät kummankaan vaihtoehdon toteuttamisen kokonaan.

2.5.3 Vaihtoehdot kaavaluonnosvaiheessa

Koska alueen tuuliresurssit ovat hyvät, tutkittiin myös uutta vaihtoehtoa jossa hankealueelle si-
joitettaisiin 9 voimalaa ja tultiin siihen tulokseen, että alueelle kannattaa sijoittaa lisävoimala.
Hanketoimija neuvotteli lisävoimalan sijoituksesta YVA-yhteysviranomaisen kanssa. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan yhdeksäs voimala hankealueen sisällä ei muuttaisi hanketta
ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta niin olennaisesti, että tarvittaisiin uusi ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely (Kainuun ELY-keskus 6.10.2014). Kaavaluonnoksessa tuulivoimaloita
esitettiin 9 kpl (Kuva 25).

2.5.4 Kaavaehdotuksen sisältö

Osayleiskaavakartta

Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloita on esitetty 8 kpl (Kuva 5). Varjostus- ja vilkkumismallinnus,
melumallinnus, näkemäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on päivitetty.
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Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta kaavaehdotusvaiheessa yksi tuulivoimala poistet-
tiin ja muita tuulivoimaloita siirrettiin sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Li-
säksi voimajohtolinjaus on siirretty etelään hakkuun reunaan, jolla on vähennetty metsäalueiden
pirstoutumista. Suunnittelualueen tiestöä ja maakaapelointia on tarkistettu voimaloiden sijoitus-
ta vastaavaksi. Osayleiskaavan aluerajausta on tarkistettu siten, että suunnittelualueeseen on
sisällytetty yhteisvaikutusten melumallinnuksen mukaan 40 dB(A):n meluvyöhykkeen sisällä
olevat alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 770 ha.

Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu
yleisiä määräyksiä mm. voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin sekä haittojen ehkäisyyn
liittyen.

Kaavamääräyksen mukaan tätä yleiskaavaa saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden
rakennusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 77a§).

Osayleiskaavassa on osoitettu:

- Energiahuollon alue, jolle saa rakentaa sähköasemakentän sekä huoltorakennuksen (EN-1).
- Peuravaaran Natura 2000 alueen itäisin osa on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL).
- Muilta osin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), joka

on varattu pääasiassa metsätaloutta varten ja jolle erikseen osoitetuille alueille (tv) voidaan
rakentaa tuulivoimaloita. Alueella on sallittua maa- ja metsätaloutta ja poronhoitoa palvele-
vien rakennusten ja rakenteiden rakentaminen vähintään 325 metrin etäisyydelle tuulivoi-
maloista.

- Nykyiset/parannettavat tielinjaukset
- Ohjeellisena esitetyt tielinjaukset sekä ohjeelliset 110 kV:n voimajohto ja maakaapelit.
- Ohjeellisena esitetyt tuulivoimaloiden sijainnit.
- Tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet (tv), joilla on osoitettu voimaloiden ohjeelli-

set sijaintipaikat, enimmäismäärä (tv/ind) sekä suurin sallittu kokonaiskorkeus 215 m.
- Luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojellut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat,

joiden hävittäminen ja heikentämien on kielletty (s-1).
- Luonnonsuojelulain 47§:n mukaisen, erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeä esiinty-

mispaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (s-2).
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet, jotka sisältävät mahdolliset

metsä- ja vesilakikohteet (luo-1).
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet, jotka sisältävät liito-oravalle

potentiaaliset elinympäristöt (luo-4).
- Paikallisesti arvokas säilytettävä kohde, Isonkivenvaaran kivi.

Osayleiskaavaselostus

Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi.

1 Johdannossa on kuvattu Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan käynnistämiseen
liittyvät vaiheet ja suunnittelun organisointi.

2 Tiivistelmässä raportoidaan lyhyesti kaavaprosessin vaiheet sekä osayleiskaavasuunnitelman
keskeinen sisältö.

3  Hankekuvaus -osiossa esitellään hankkeen keskeinen sisältö.

4 Osayleiskaavan lähtökohdat -osiossa on kuvattu tuulivoimakaavoitusta ohjaava lainsäädäntö
ja ohjeistus, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, suunnittelutilanteesta johdetut
tavoitteet sekä laaditut selvitykset luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä, erityis-
piirteistä ja suojelukohteista.

5 Osayleiskaavan valmisteluosiossa esitetään tiivistetysti aloitusvaihe, kaavan vaihtoehdot,
kaavaluonnoksen periaatteet sekä mielipiteen kuulemisessa saatu palaute ja sen huomioiminen.

6  Osayleiskaavan kuvauksessa selostetaan kaavaan luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset
ja kaavan sisältö. Lisäksi selostetaan julkisessa nähtävillä olossa saadut lausunnot ja muistutuk-
set sekä niiden perusteella tehtävät mahdolliset tarkistukset kaavan sisältöön.

7 Osayleiskaavan vaikutusten arviointi kootaan laadittujen selvitysten, viranomaisten lausunto-
jen sekä osallisten antaman palautteen pohjalta.

8 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää toteuttamisaikataulun ja ohjeita jatkosuunnittelulle.

9  Lähteet
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HANKEKUVAUS

Suunnittelualueen sijainti

Yleiskuvaus

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja
teeseen.

Tuulipuiston sijainti

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
hehtaarin laa
suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa
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Yleiskuvaus

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja
teeseen.

Tuulipuiston sijainti

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
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kustasta lounaaseen ja
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Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue
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Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja

Tuulipuiston sijainti

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue
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Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja

Tuulipuiston sijainti

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.
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HANKEKUVAUS

Suunnittelualueen sijainti

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja

Tuulipuiston sijainti

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
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suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HANKEKUVAUS

Suunnittelualueen sijainti

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja

Tuulipuiston sijainti ja

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
juinen. Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HANKEKUVAUS

Suunnittelualueen sijainti

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke
kustasta lounaaseen ja Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

ja YVA

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Suunnittelualueen sijainti

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

YVA-

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Suunnittelualueen sijainti

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

-hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue
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noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum
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HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

suolle sijoittuu UPM:n omistamille maa-

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun liiton maakunta
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

-alueille.

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

liiton maakunta
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

alueille.

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

liiton maakunta
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

hankealueen rajaus.

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

alueille.

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

liiton maakunta
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Hankealue ja osayleiskaavan suunnittelualue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo
seen ja noin 30 kilometriä Paltamosta koilliseen.

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

liiton maakunta
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

liiton maakunta-alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
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Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
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alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu
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Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
Voimajohdon reittivaihtoehdoissa uusi voimajohtoreitti hankealueelta Lum
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alueella, jossa se kuuluu Kehys
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 70 kilometriä Hyrynsalmen ke

Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lu

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Alue
noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen, noin 10 kilometriä Ristijärveltä pohjo

Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on noin 457
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alueella, jossa se kuuluu Kehys
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Kuva 3. Tuulivoimaloiden sijoittelu hankealueella YVA-vaihtoehdossa VE1. Hankealueen rajaus on esitetty
mustalla katkoviivalla.

Kuva 4. Tuulivoimaloiden sijoittelu hankealueella YVA-vaihtoehdossa VE2. Hankealueen rajaus on esitetty
mustalla katkoviivalla.
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Kuva 5. Kaavaehdotuksessa on esitetty 8 voimalaa.

3.2 Hankkeen lyhyt tekninen kuvaus

3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet

Tuulivoimalat on sijoitettu UPM:n omistamalle alueelle. Voimaloiden sijoittelussa on huomioitu
mm. etäisyys asutukseen ja loma-asutukseen, suojelualueet, kaavoitustilanne, melutaso, varjo-
vaikutukset ja etäisyys julkisiin teihin. Voimaloita on sijoitettu hankealueelle em. reunaehdot
huomioiden optimaalinen määrä tuotannon kannalta. Tuotannon optimoinnissa on huomioitu
mm. mallinnettu tuulennopeus, maastonmuodot sekä energiantuotantohäviöiden minimoimiseksi
tarvittavat turbiinien väliset vähimmäisetäisyydet.

3.2.2 YVA-hankevaihtoehdot VE1 ja VE2

Lumivaaran tuulivoimapuiston taustalla on Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen YVA-
menettely, jossa tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoi-
maloiden lukumäärän osalta. YVA-vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaiset tuulivoimaloiden sijoitus-
suunnitelmat on esitetty kuvissa 3 ja 4.

3.2.3 Tuulivoimaloiden rakenne

Koko tuulivoimapuisto käsittää kahdeksan tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2-5 MW.

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 215 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan napakor-
keus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 150 metriä. Roottorin halkaisija on enin-
tään 150 metriä ja siiven pituus enintään 75 metriä. Tuulivoimalan enimmäiskorkeus 215 metriä
voi siten sisältää erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla olevien voimalamallien mukaan, esimerkiksi
napakorkeus 150 metriä + siipi 65 metriä tai napakorkeus 140 metriä + siipi 75 metriä.

Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan betonira-
kenteisina tai näiden yhdistelmänä. Voimalayksiköt varustetaan lentoeste-valoilla. Alueen keski-
osassa sijaitsevien voimaloiden valaistus voi olla reuna-alueen voimaloiden valaistusta pienite-
hoisempi. (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013)
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Kuva 6. Periaatekuva tuulivoimalasta (Lähde: Planete Energies) ja teräsrakenteinen tuulivoimalan torni
(Karoliina Joensuu).

3.2.4 Yhdystiet

Tuulivoimaloiden tieyhteydet on suunniteltu toteutettaviksi nykyisten alueella olevien teiden ja
osittain uusien rakennettavien teiden kautta. Yleisten teiden oletetaan soveltuvan pienehköin
järjestelyin tuulivoimaloiden kuljetuksille. Tällaisia järjestelyjä voivat olla esim. liittymien avar-
taminen, valaistuspylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto sekä mahdolliset ilmajohtojen
korottamiset. Tarvittavat toimenpiteet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuljetusreittei-
nä käytettäviä nykyisiä yksityisteitä parannetaan tarvittaessa. Tarve uusien teiden rakentamisel-
le on alustavan suunnitelman mukaan noin 4 kilometriä.

3.2.5 Sähköasema ja puiston sisäiset maakaapelit

Tuulivoimahankkeessa rakennetaan tuulipuiston keskelle uusi 110 / 20 kV sähköasema, jossa
puiston tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan 110 kV siirtojännitteeseen. Tuulipuiston si-
sällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla tuulipuiston sähköasemaan.

Puiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin sy-
vyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan mahdollisuuksien mukaan si-
joittamaan alueella kulkevien ja alueelle rakennettavien teiden varsille.

3.2.6 Sähkönsiirto kantaverkkoon

Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitettäisiin omalla voimajohdolla (110kV ilmajohto) sähköverk-
koon. Sähkönsiirtovaihtoehtoina tarkastellaan kahta eri reittivaihtoehtoa.

Voimajohdon reittivaihtoehdossa VE1 tuulipuisto liitetään Fingrid Oyj:n omistamaan kantaverk-
koon Seitenoikean sähköasemalla, joka sijaitsee noin 12 kilometriä tuulipuistosta kaakkoon. Lii-
tyntä tehdään hyödyntäen yhdeksän kilometrin matkalla mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevaa 110 kV:n johtokäytävää ja pylväitä. Lisäksi rakennetaan uutta johtoa noin kolme kilomet-
riä tuulipuistoalueelta Loiste Sähköverkko Oy:n 110 kV:n Seitenoikea–Puolanka – voimajohdolle
Lumisuolle.

Voimajohdon reittivaihtoehdossa VE2 tuulipuisto liitetään suoraan 110 kV:n Seitenoika–Puolanka
-voimajohtoon Lumisuolla. Vaihtoehdossa VE2 liityntäpiste sijaitsee noin kolmen kilometrin
päässä hankealueesta ja uusi johto kulkee UPM:n omistamalla maalla. Yleensä 110 kV voimajoh-
to vaatii noin 26 - 30 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi johtoaukea vaatii molemmin puolin 10
metrin reunavyöhykkeet, joissa puuston kasvua on rajoitettu (Kuva 7). Seitenoikea–Puolanka -
voimajohdon johtoaluetta tulisi leventää niiltä osin kuin Lumivaaran liityntäjohto tulisi kulke-
maan olemassa olevan voimajohdon rinnalla samalla johtoalueella.
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Kuva 7. Yhden tai kahden rinnakkain rakennetun, jännitetasoltaan 110 kV:n voimajohdon tyyppipiirustus
(Fingrid Oyj)

3.2.7 Rakentaminen

Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakentaminen,
perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset ennakoidaan kestävän 1-2 vuotta.
Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–30 vuotta. Koneistoja uusimalla
niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustukset mitoitetaan 50
vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta.
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4 OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Selvitysmenetelmät

Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hank-
keen ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Alueen
ominaisuuksia on kuvattu aluetta koskevissa selvityksissä sekä tutkittu yleiskaavatyön yhteydes-
sä.

- Teknistaloudellinen suunnittelu on käynnistynyt vuoden 2012 lopulla esiselvityksen laatimi-
sella. Tuulivoimahankkeen tekninen suunnittelu jatkuu osayleiskaavaprosessin ohella (Otso-
tuuli Oy).

- Luontokuva Pekka Helo Ky on laatinut luontoselvitykset vuonna 2012.
- Hyrynsalmen kunta on toimittanut kaavoitustilanteeseen ja maankäyttöön liittyviä lähtötieto-

ja.
- Osayleiskaavan lähtökohdat ja vaikutusarviointi on koottu pääasiassa YVA-selostuksesta, sitä

tukevista erillisselvityksistä, ks. luku 4.5 YVA-menettely, sekä tarkistetuista vaikutusarvioin-
neista (Pöyry Finland Oy).

4.2 Lainsäädäntö

4.2.1 Yleiskaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL)

Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6.

Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty MRL 39 §:ssä

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuk-
sen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöl-
lisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 §). Tar-
vittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa.

4.2.2 Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 77§)

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn mah-
dollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan 1.4.2011.

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää,
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäk-
si, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:

1)  yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2)  suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäris-

töön;
3)  tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b §).

Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksi-
tyisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan
aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai
osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimis-
tavan sekä -ajan (77 c §).

4.2.3 Poronhoitolaki

Poronhoitolain (848/1990) 53 § mukaan ”Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon
harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asi-
anomaisen paliskunnan edustajan kanssa.”

4.2.4 Luontoarvoja koskevat lait ja säädökset

Yleiskaavassa huomioitavat viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön edellyttämät lait ja säädök-
set:

- luonnonsuojelulaki (1096/1996)



HYRYNSALMEN KUNTA 15
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

- metsälaki (1093/1996)

- vesilaki (587/2011)

- Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston
suojelusta.

- Neuvoston direktiivi 79/409, luonnonvaraisten lintujen suojelusta

- Suomen lajien uhanalaisuusluokitus

4.2.5 Natura 2000 -verkostoa koskevat luonnonsuojelulain erityissäännökset

Heikentämiskielto 64 a §

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa mer-
kittävästi heikentää.

Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi 65 § (22.12.2009/1587)

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suun-
nitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -
verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi-
seksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteut-
tajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama
koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan tehdä
myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvussa tar-
koitettua arviointimenettelyä.

Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa
tarkoitettu arviointi tehdään. Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Jos elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus itse on hankkeen suunnittelija tai toteuttaja, ympäristöministeriö
päättää, mikä toinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa lausunnon. Ympäristöminis-
teriön päätökseen ei saa erikseen valittamalla hakea muutosta.

4.2.6 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä ulkopuo-
listen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuksella korva-
taan asumisterveysohje.

Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oles-
kelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja
biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtä-
essä terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä.

Asetuksessa on määritelty altisteen toimenpideraja, jolla tarkoitetaan pitoisuutta, mittaustulosta
tai ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n
tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistami-
seksi tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1).
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4.2.7 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus on tullut
voimaan 1.9.2015. Asetuksessa on annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritetylle ul-
komelutasolle seuraavat ohjearvot (A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq):

Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelutasosta.

Lisäksi asetuksen mukaan valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB, jos
tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulla altistuvalla alueella.

Asetus on tullut voimaan 1.9.2015. Asetusta ei sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tul-
lessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtä-
villä. Täten Lumivaaran tuulivoimahankkeen kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvoston pää-
töksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012)
mukaisia suunnitteluohjearvoja.

4.2.8 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

Valtioneuvoston on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäi-
semiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi (Taulukko 2). Ohjearvoja sovelletaan maan-
käytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa
sekä rakentamisen lupamenettelyssä.

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus
(1107/2015), joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.7 Valtioneuvoston ase-
tus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).

MELUN KESKIÄÄNITASON LAEQ
ENIMMÄISARVO

PÄIVÄLLÄ KLO 7–22 YÖLLÄ KLO 22–7

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja nii-
den välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- tai oppilaitoksia palve-
levat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alu-
eet, virkistysalueet taajamissa ja
hoitolaitoksia palvelevat alueet

55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alu-
eet, leirintäalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luon-
nonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Taulukko 2. Melun ohjearvot (VNp 993/1992)

4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet

4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamises-
ta 28.2.2014.
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Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityis-
piirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehol-
laan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa
äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat
merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi. Mallin-
nustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä.

Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja
parametreista sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa
tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden refe-
renssiarvoa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan nimellistehollaan
tuottamaa enimmäismelupäästöä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tuulivoimaloi-
den koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja vaihtoeh-
toiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus, moottorin hal-
kaisija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin mallin-
tamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja sijoitusvaih-
toehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. Melumallinnustarkastelu perustuu
tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästöl-
le käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa. Melupäästön takuuarvoon sisällytetään koko
laskennan epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää standardiin ISO
9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja.

Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden
muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus
(1107/2015), joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.7 Valtioneuvoston ase-
tus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).

4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut tuulivoiman kaavoitus- ja lupaohjeen ”Tuu-
livoimarakentamisen suunnittelu” (jäljempänä tuulivoimaopas) tuulivoimarakentamisen kaavoi-
tusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi.

Osayleiskaavassa ratkaistaan suhde muuhun maankäyttöön ja lähellä sijaitseviin rakennuksiin.
Tästä syystä kaavassa tulee määrätä voimalan rakennusalue. Seuraavassa poimintoja ohjeistuk-
sesta:

Kaavoituksen tarpeesta ja tarkkuudesta

- Jos voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoimaloi-
den suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin.

- Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns. ”tuulivoimayleis-
kaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta muun
maankäytön kanssa ei ole.

Meluvaikutusten huomioimisesta

- Tuulivoimarakentamisen meluvaikutusten minimoimiseksi on olennaista sijoittaa voimalat
riittävän etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista.

- Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa suositellaan käytettäväksi oppaassa esitettyjä suun-
nitteluohjearvoja (Taulukko 3).
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Taulukko 3. Tuulivoimarakentamisen suositellut suunnitteluohjearvot (Ympäristöhallinnon ohje
4/2012)

Välkevaikutusten huomioinnista

- Tuulivoimalat on sijoitettava niin kauas, ettei haitallista välkevaikutusta aiheudu.
- Suomessa ei vielä ohjearvoa, Ruotsissa ja Tanskassa sallitaan välkevaikutusta 8-10 tuntia

vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Muiden maiden ohjearvoja suositellaan käy-
tettäväksi myös Suomessa.

4.3.3 Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, Liikenneviraston ohje
8/2012

Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin
ja rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden
merkitsemisestä merialueilla.

Tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni +
lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, joka ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäisyy-
delle uloimman ajoradan keskilinjasta. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän,
suositellaan 300 metrin vähimmäisetäisyyttä maantien keskilinjasta. Maantien kaarrekohdassa
tuulivoimala on sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle.

4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnas-
sa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

· 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 (poronhoitoalue)

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
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· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys

· toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä aluei-
denkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäi-
syyttä

· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäy-
töllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle (Ympäristöhallinto
2012)

Lumivaaran tuulivoimahanketta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:

Toimiva aluerakenne

· 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 kehit-
täminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

· Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkos-
ton kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnite-
tään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä ote-
taan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maa-
seudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

· Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvon-
nan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toi-
mintamahdollisuuksille.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

· Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista,
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

· Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haitto-
jen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

· Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat
ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueiden-
käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

· Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

· Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa
haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.

· Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden
käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

· Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä
niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.

· Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herk-
kien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelu-
alueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä
edistetään.

· Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua
parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maise-
ma-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkai-
lun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaa-
rantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten
alueiden säilymistä.

· Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turva-
taan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.

· Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäris-
töjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

· Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten,
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
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Toimivat yhteysverkostot ja energianhuolto

· Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiu-
tuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

· Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvalli-
suuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun ai-
heuttamat rajoitukset. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalas-
kupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmai-
lun tarpeet.

· Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
· Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltu-

vat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan
yksiköihin.

· Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden-
käytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympä-
röivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvok-
kaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

· Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Helsingin seudun erityiskysymykset eivät koske Lumivaaran hanketta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keski-
tettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteenso-
vittamista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osittain. Kokonaisuutena hanke
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa
sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että uusiu-
tuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteet on säädet-
ty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Työ-
ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013) tavoitteena
on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 627 MW (vuoden 2014 lopussa)
tasosta noin 2500 MW vuoteen 2020 mennessä.

4.5 Voimassa ja vireillä olevat kaavat

4.5.1 Maakuntakaava

Hyrynsalmi kuuluu Kainuun liiton alueeseen. Kainuun maakuntakaava on vahvistettu valtioneu-
vostossa 29.4.2009. Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

Maakuntakaavassa hankealue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alue kuuluu
luontomatkailun kehittämisalueeseen ja sijoittuu poronhoitoalueelle.

Hankealueen itäpuolella on Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitettu maaseutumaisen kehittämisen
yhteistyöalue (mk). Alueen pohjoispuolella sijaitsevan Ukkohallan sekä länsipuolella sijaitsevan
Paljakan alueet on maakuntakaavassa osoitettu matkailun vetovoima-alueena (mv).

Hankealue rajautuu länsiosastaan Säkkisenlatvansuon–Jännesuon–Lamminsuon ja Peuravaaran
(SL) Natura-alueeseen. Hankealueen koillispuolella noin 3,5 km päässä sijaitsee Raiskion Rutjun
(SL), pohjoispuolella noin 6 km etäisyydellä Vorlokin (SL) ja luoteispuolella noin 5-13 km etäi-
syydellä Paljakka-Latvavaaran (SL) Natura-alueet. Hankealueen pohjoisosassa esiintyvän uhan-
alaisen sammallajin sekä lounaispuolella Ristijärven kunnan puolella esiintyvän uhanalaisen put-
kilokasvin alueet on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina
(luo).

Hankealueen pohjoispuolelle on osoitettu ylikunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä, ohjeel-
linen ulkoilureitti. Hankealueen itä- ja länsipuolella sijaitsevat 110 kV:n ja eteläpuolella 110 kV:n
ja 220 kV:n pääsähköjohdot. Seitenoikean sähköasema on merkitty energiahuollon alueena (en).
Hankealueen itäpuolella Kontionmäki-Taivalkoski -rata on merkitty yhdysratana / sivuratana.
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Maakuntakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuotannosta,
liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liito-oravan esiintymispaikkojen huomioimisesta yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa.

Kuva 8. Ote Kainuun maakuntakaavasta (valtioneuvosto vahvistanut 29.4.2009). Tuulipuistoalueen YVA-
hankealueen rajaus on lisätty kuvaan punaisella viivarajauksella (ei mittakaavassa).© Kainuun
maakunta-kuntayhtymä, pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanumero 869/MML/09

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää
alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muutta-
matta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai
muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-
asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ul-
koiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä
perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön.
Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimi-
vuutta.
Luontomatkailun kehittämiskohde
Suunnittelumääräys: Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun
kohdealueina. Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyritään keskittämään näille alueil-
le. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja kansainväliseen
yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriar-
vojen säilymiseen. Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella sijaitsevan tai siihen
rajoittuvan Natura -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Metsätalouskäyt-
töön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden toimintaedelly-
tyksiä.
Poronhoitoalueen raja
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta-
ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon
porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että
suunniteltu maankäyttö ei vaaranna alueen linnuston ja uhanalaisten kasvien tai hyön-
teisten elinoloja.
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Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Suunnittelumääräys: Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita
koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai
hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura
-alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.

Luonnonsuojelualue tai -kohde
Suojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat
tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahake-
muksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausun-
to.
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toi-
menpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laaditta-
vassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkis-
tyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen.

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset:
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huo-
mioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien vä-
linen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turva-
taan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet
ja vesille pääsyn mahdollisuudet.
Turvetuotanto
Yleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja soi-
ta tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudulli-
sesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen
ja valuma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesistöjen tilaa.
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötar-
peet.
Liikenneturvallisuus
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa aluei-
den käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikennetur-
vallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen.
Liito-oravan esiintymispaikat
Yleinen suunnittelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa ja metsien käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden
ja niitä suojaavien puiden sekä liikkumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.

Taulukko 3. Hankkeessa huomioitavat maakuntakaavan määräykset

Kokonaismaakuntakaavan uudistaminen

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 1.6.2015 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kai-
nuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi. Maakuntakaava on pääosin toteutunut useiden
aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toi-
mintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen
maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan
valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu yhdellä vahvistetulla (Kai-
nuun 1. vaihemaakuntakaava), yhdellä hyväksytyllä (Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava) ja
yhdellä laadittavana olevalla (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maa-
kuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavina olevia vai-
hemaakuntakaavoja.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista on laadittu taustaselvityksiä muun muassa Kainuun
suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun
maankäytön strategiasta.

4.5.2 Vaihemaakuntakaavat

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 19.7.2013 ja
se on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 16.2.2015 tekemällä päätöksellä.
Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kaava
vaikutusalueineen sijoittuu kokonaisuudessaan hankealueen ulkopuolelle. (Kainuun liitto 2013)

Kainuun liitto on käynnistänyt tuulivoimamaakuntakaavan ja kaupan vaihemaakuntakaavan laa-
timisen (Kainuun maakuntavaltuusto 25.3.2013).
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Tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. Tuulivoimamaakuntakaa-
van ehdotus on laadittu 25.8.2015 ja se on ollut nähtävillä 2.9.-2.10.2015 välisen ajan. Kaava-
ehdotuksessa Lumivaaran alue on osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv2 Lumivaara). Lumivaa-
ran itäpuolelle on osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve. Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden
alueelle on annettu suunnittelumääräyksiä koskien puolustusvoimien toimintaedellytyksiä ja puo-
lustusvoimien toiminnan turvaamisesta johtuvia rajoitteita sekä Natura 2000-verkoston alueiden
ja luontoarvojen huomioon ottamista. Lisäksi on annettu yleisiä suunnittelumääräyksiä rantojen
käytöstä, turvetuotannosta, liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liito-oravan esiintymispaik-
kojen huomioimisesta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kaupan vaihemaakuntakaava

Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan 1.12.2014 ja
on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa
on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) myötä merkitykseltään seu-
dullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus.

Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa Lumivaaran alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Hyryn-
salmen, Ristijärven ja Paltamon keskustoille on osoitettu taajamatoimintojen alueen kohdemer-
kinnät.  Suomussalmelle ja Kajaaniin on osoitettu keskustatoimintojen alueet sekä Kajaaniin li-
säksi tilaa vaativien vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet.

Kuva 9. Ote Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ehdotuksesta 25.8.2015.

4.5.3 Yleiskaavat ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis- tai asemakaavoja.

Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 6 km etäisyydellä on Ukkohallan oikeusvaikutukseton
osayleiskaava (KV 11.3.1997).
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Suunnittelualueen länsipuolella noin 6 km etäisyydellä on Puolangan Kotilan alueen oikeusvaikut-
teinen osayleiskaava, joka on vahvistettu vuonna 1990.

Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 8 km etäisyydellä on Emäjoen vesistön oikeusvaikuttei-
nen rantayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2004. Emäjoen vesistön alueelle on laadittu
rantayleiskaavan muutos ja laajennus, joka on tullut voimaan 17.2.2015.

Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 8 km päässä on Ukkohallan asemakaava-alue, jossa ovat
voimassa vuosina 1993-2010 hyväksytyt asemakaavat.

Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 9 km päässä on Kalliojärven ranta-asemakaava, joka on
hyväksytty 8.5.1995. Alueelle on ollut vireillä ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajen-
nus, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014.

Voimajohdon alue

Voimajohdon alustava reittivaihtoehto VE1 kulkee noin 250 metrin etäisyydellä Emäjoen ranta-
osayleiskaavasta, muutoin sen varrella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja.

Hankealueen lähiympäristön yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen rajaukset on esitetty seu-
raavalla kartalla (Kuva 10).

Kuva 10. Kaavoitustilanne tuulipuistoalueen läheisyydessä (OYK = osayleiskaava, AK = asemakaava, RAK
= ranta-asemakaava). YVA-hankealueen rajaus on esitetty kuvassa mustalla katkoviivalla, voi-
majohdon reittivaihtoehto VE1 sinisellä ja punaisella katkoviivalla, vaihtoehto VE2 punaisella
katkoviivalla ja nykyinen 110 kV voimajohto harmaalla viivalla. Kuvassa on esitetty myös PRO-
KONin Lumivaaran tuulipuiston päivitetty hankealue ohuella harmaalla katkoviivalla. (Hyrynsal-
men kunta 2015, Hyrynsalmen kunta, sähköpostitiedonanto, Puolangan kunta 2014).
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4.5.4 Lähialueen muut tuulipuistohankkeet

Hankealueen itäpuolella, alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee PROKON Wind Energy Fin-
land Oy:n tuulivoimahanke, jonka hankealueelle tulisi sijoittumaan tämän hetkisten suunnitelmi-
en mukaan 9 tuulivoimalaa (Kuva 10). Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi
(YVA). Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut maaliskuussa 2014 ja
yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta 5.6.2014. Hyrynsalmen kunnanval-
tuusto on päättänyt 4.6.2013 osayleiskaavan laatimisesta ja osayleiskaavaan liittyvä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2014. YVA-selostus on valmistunut
marraskuussa 2015 ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta
18.3.2015. YVA-menettely on päättynyt. Prokon Lumivaaran osayleiskaavaehdotus on ollut näh-
tävillä samanaikaisesti Otsotuulen Lumivaaran osayleiskaavan kanssa 28.8-28.9.2015.

Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmen kuntaan myös toista tuulivoimapuistoa, Iso Tuomivaaran
hankealue sijaitsee noin 12 km Lumivaarasta pohjoiseen. Tuulivoimapuisto käsittää 8 tuulivoi-
malaa, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Iso Tuomivaaran 1. osayleiskaavaehdotus on ollut näh-
tävillä 7.1.-6.2.2015 ja 2. osayleiskaavaehdotus 17.6.-17.7.2015.

Metsähallitus Laatumaan Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistohanke Hyrynsalmen ja Suomussal-
men kuntien alueella sijaitsee noin 15 km itään. Tuulivoimaloiden kokonaismäärä Hyrynsalmen
ja Suomussalmen alueella on 33 kpl, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Hankkeeseen on laadittu
ympäristövaikutusten arviointi. Kivivaara-Peuravaaran osayleiskaava on hyväksytty Suomussal-
men kunnanvaltuustossa 29.4.2014 ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.

ABO Wind Oy:n Illevaaran tuulipuistohanke Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalla sijaitsee noin 13
km Lumivaarasta kaakkoon. Tuulivoimapuistoon tulisi sijoittumaan tämän hetkisten suunnitelmi-
en mukaan 9 voimalaa. Hyrynsalmen kunta on tehnyt päätöksen osayleiskaavan laatimisesta
24.3.2015.

Lisäksi Puolangan kunnalle on tullut alustavia tiedusteluja Mustakummun alueesta Paljakassa
noin yhdeksän km hankealueesta länteen.

Kuva 11. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat muut hankkeet.

4.6 YVA-menettely

Lumivaaran tuulivoimahankkeelle on laadittu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi-
menettely (YVA-menettely).

YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida tuulipuistohankkeen ympäristövaikutuksia, suunnitella
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä sekä lisätä hankkeen avoimuutta ja
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vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Kaksivaiheiseen YVA-menettelyyn on sisältynyt ohjelma-
ja selostusvaihe. Lokakuussa 2013 valmistuneessa YVA-ohjelmassa selvitettiin hankealueen ny-
kytila, kuvattiin arvioitava hanke ja hankevaihtoehdot sekä esitettiin suunnitelma selvitettävistä
vaikutuksista ja selvitys- ja arviointimenetelmistä. Toukokuussa 2014 valmistuneessa YVA-
selostuksessa esitettiin arviointimenettlyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen
ympäristövaikutuksista.

YVA-yhteysviranomaisena toimi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen lausuntoon 6.10.2014.

YVA-aineisto erillisselvityksineen on muodostanut keskeisen tietopohjan osayleiskaavan laatimi-
selle. YVA-aineisto on saatavissa sähköisesti ELY-keskuksen YVA-hankesivuilta osoitteesta
www.ymparisto.fi → Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi → ympäristövaikutusten ar-
viointi → YVA-hankkeet → Lumivaaran tuulivoimahanke, Otsotuuli Oy, Hyrynsalmi.

4.6.1  YVA-menettelyn aikana laaditut selvitykset

YVA-menettelyn aikana on tehty seuraavat suunnittelualueen kaavoituksessa huomioitavat selvi-
tykset:

- luontotyyppi-, kasvisto- ja kääväkässelvitys
- muuttolintuselvitys (kevät ja syksy)
- pesimälinnustoselvitys
- lintujen törmäysmallinnus
- liito-orava-, lepakko- ja viitasammakkoselvitys
- selvitys muista nisäkkäistä
- voimajohdon reittivaihtoehtojen luontoselvitys
- melumallinnus
- varjon vilkkumismallinnus
- muinaisjäännösinventointi
- Natura-tarvearviointi
- näkemäalueanalyysi maisemavaikutusten arvioinnin tueksi ja maisemavaikutusten ha-

vainnollistaminen valokuvasovittein
- asukaskysely
- porotalousselvitys

Lisäksi yhteisvaikutusten arvioimiseksi on toteutettu seuraavat selvitykset:

- melumallinnus
- varjon vilkkumismallinnus
- näkemäalueanalyysi
- valokuvasovitteet

4.6.2 Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta 6.10.2014. Lausunnossa esitet-
tiin seuraavia kaava-aluetta koskevia tarkistuksia hankesuunnitelmaan, selvityksiin ja vaiku-
tusarviointiin:

- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden arvioinnin täydentäminen luonnonperinnön
suojelua koskevien tavoitteiden osalta

- Melun yhteisvaikutusten arvioinnin melumallinnuksen tarkistus (maksimivaikutus)
- Meluhaittojen ehkäisy- ja lieventämiskeinojen tarkastelun täydentäminen yhteisvaikutus-

ten osalta, mukaan lukien voimaloiden paikkojen siirtäminen ja lukumäärän vähentämi-
nen

- Meluhaittojen ehkäisykeinojen tutkiminen myös Otsotuulen hankkeessa
- Asutuksen lisäksi Peuravaaran vanhojen metsien alueeseen ja erityisesti sen pesimälin-

nustoon kielteisesti vaikuttavien meluhaittojen ehkäisykeinojen täydentäminen
- Yhteisvaikutusten arvioinnissa varjon vilkkumisen mallinnuksen tarkistus (maksimivaiku-

tus)
- Liikenne- ja liikenneturvallisuuden vaikutusarvioinnin täydentäminen (tieverkon soveltu-

vuus, asutus, koulumatkat, kevyt liikenne)
- Yhteisvaikutusten arvioinnin täydentäminen liikenteen ja liikenneturvallisuuden sekä kul-

jetusreittien osalta
- Kuvasovitteiden lisääminen (Seitenoikean järvialue, Ristijärven eteläranta), kuvien ha-

vainnollisuuden ja vertailukelpoisuuden huomioiminen
- Metsäuunin päivitysinventointitarpeen selvittäminen sekä hankealueen etelä- ja länsi-

osan isojen kivikasojen kulttuurihistoriallisen tai muinaisjäännösarvon selvittäminen

http://www.ymparisto.fi/
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- Muinaisjäännösinventoinnin täydentäminen siten, että kaikki alueet, joihin suunnitelmas-
sa kohdistuu maankäytön muutos, on tarkastettu, mukaan lukien levennettävä voima-
johtokäytävä

- Yhteisvaikutusten arvioinnin täydentäminen siten, että tarkastelussa osoitetaan ne alu-
eet, joissa on eniten asutusta ja joissa tuulivoimaloita näkyy useissa ilmansuunnissa

- Yhteisvaikutusten arvioinnin laajentaminen ottamalla näkemäanalyysiin mukaan Kivivaa-
ra-Peuravaaran tuulipuistohanke

- Arvokkaisiin biotooppeihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentäminen ja lieven-
täminen (Rinnesuo, Sopasenpuro, Sopasenpuron etelä- ja pohjoispuolen suot, lähteet)

- Selvitys, minkä luontokohteiden osalta hankkeen toteuttaminen edellyttää vesilain mu-
kaista poikkeuslupaa lähteiden ja norojen suojelusta

- Sinipyrstöön kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentäminen
- Peuravaaran vanhojen metsien suojelualueen pesimälinnustoon ja erityisesti sinipyrstö-

populaatioon kohdistuvien häiriövaikutusten vähentäminen
- Uuden voimajohtolinjauksen siirto hakkuun reunaan yhtenäisen metsäalueen pirstomisen

välttämiseksi
- Liito-oravan kulkuyhteyksien säilymisen huomioiminen hankealueen eri osien välillä,

esimerkiksi Sopasenpuron varressa olevan puustoyhteyden säilyttäminen tien kunnos-
tuksen yhteydessä

- Purojen luonnontilan heikennyksen välttäminen olemassa olevien teiden kunnostuksissa
- Purot, joihin kohdistuu valuntaa ja kiintoaineskuormitusta on osoitettava ja esitettävä

niille lieventämistoimet
- Yhteisvaikutusten arviointiin lisättävä talviaikainen liikkumisrajoitusten alueen laajene-

minen
- Melun ja varjon vilkkumisen yhteisvaikutusten arvioinnissa vaikutusten piirissä olevien

asukkaiden määrän ilmoittaminen
- Peuravaaran vanhojen metsien alueeseen kohdistuvan melun lieventämisen tutkiminen

voimalakohtaisesti
- Meluoptimoidun ajon mahdollisuudet vaikuttaa melutasoon -vaikutusarviointi
- Sinipyrstöpopulaatioon kohdistuvien vaikutusten seuranta
- Sinipyrstöreviirien kartoitus toistamiseen ennen rakentamisen käynnistämistä

4.6.3 Natura-tarvearviointi

Ympäristövaikutusten arviointiin sisältyy ns. Natura-tarvearviointi koskien hankealueen länsipuo-
lella sijaitsevaa Natura 2000-aluetta Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara
(FI1200055). Natura-tarvearvioinnissa on käyty läpi varsinaisen luonnonsuojelulain 65 §:n mu-
kaisen arviointimenettelyn tarve. Tarvearviointi sisältää Natura-alueen suojelun perusteina olevi-
en lajien ja luontotyyppien sekä niihin mahdollisesti kohdistuvien hankkeesta johtuvien vaikutus-
ten tarkastelun. Tämän tarkastelun perusteella Natura-alueen suojeluarvoihin ei todennäköisesti
kohdistu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia eikä varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mu-
kaista Natura-arviointia katsottu tarpeelliseksi.

Yhteysviranomainen ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut yhtyvät tähän päätelmään.
On mahdollista, että Peuravaaran pesimälinnustoon, mukaan lukien sinipyrstöpopulaatio, kohdis-
tuu häiriövaikutuksia, mutta aluetta ei ole liitetty Natura-verkostoon lintudirektiivin perusteella,
jolloin linnustovaikutuksia ei erikseen käsitellä arvioinnissa. (Kainuun ELY-keskus 2014)

4.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

4.7.1 Rakennusjärjestys

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista säätelevät osayleiskaava ja rakennusjärjestys yh-
dessä. Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 ja
se on tullut voimaan 1.8.2013.

4.7.2 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys

Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maa-
kuntien alueilta on laadittu yhteinen tuulivoimaselvitys, jossa on kartoitettu potentiaalisia tuuli-
voimatuotantoalueita.

Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä Kainuusta nostettiin esille 10 potentiaalisinta tuulivoima-
aluetta ja 11 muuta potentiaalista aluetta, jotka eivät tällä hetkellä ole erityisen hyviä tuulivoi-
ma-alueita joko puuttuvan sähköverkon, sen siirtokapasiteetin tai nykyteknologian kannalta liian
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heikkojen tuuliolosuhteiden vuoksi. Selvityksessä vain potentiaalisimmilta alueilta (3-4 per maa-
kunta) on laadittu tarkemmat tekniset esiselvitykset. Lumivaaran alue sijoittui selvityksessä Kai-
nuun alueen neljän potentiaalisimman tuulivoima-alueen joukkoon.

4.7.3 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys

Kainuun liitto on laatinut joulukuussa 2013 Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täydennyksen.
Selvityksessä on käyty läpi Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä tunnistetut Kainuun alueella si-
jaitsevat tuulivoimatuotantoon sopivat kohteet sekä lisäksi selvityksessä on otettu huomioon
Kainuun alueella tiedossa olevat hankkeet.

Täydennysselvityksen tavoitteena oli luoda edellytykset valita tuulivoimapuistoille sopivimmat
alueet, jotka voidaan varata maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle. Alueet on jaoteltu hyvin
soveltuviin, mahdollisesti soveltuviin ja heikosti soveltuviin alueisiin. Tuulivoimaselvityksen täy-
dennyksen mukaan Lumivaaran sijaitsee osittain hiljaisella alueella ja kokonaisarviona kuuluu
soveltuvuusluokkaan mahdollisesti soveltuva. (Kainuun liitto 2013)

4.8 Luonnonolot ja kasvillisuus

4.8.1 Luontoselvitykset 2012 ja 2013

Luontokuva Pekka Helo Ky on tehnyt hankealueen luontoselvityksen kesällä 2012. Luontoselvi-
tyksessä tehtiin luontotyyppi-, kasvisto-, kääväkäs-, muuttolintu-, pesimälinnusto-, liito-orava-,
lepakko- ja viitasammakkoselvitykset.

Luontoselvitys on laadittu hankealueelle ja voimajohtolinjoille. Koska hankealueen ulkopuolelle ei
kohdistu sellaista maankäyttöä, jolle kaavalla voitaisiin katsoa olevan olennaisia vaikutuksia,
luontoselvityksen laajentamista ei ole katsottu tarpeelliseksi ulottaa hankealuetta laajemmalle
alueelle.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla tehtiin kesällä 2013 kasvillisuusselvitys ja pesimälinnustoselvi-
tys, joiden aikana kartoitettiin myös EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltujen lajien esiintymi-
nen sekä niille mahdollisesti soveltuvat elinympäristöt voimajohtoreiteillä (muun muassa liito-
orava). Voimajohdon reittivaihtoehtojen selvitykset laati Pöyry Finland Oy.

Olemassa olevaa tietoa luonnonympäristön arvokohteista ja arvokkaiden lajien esiintymisestä
selvitettiin lisäksi kirjallisuudesta ja valtakunnallisista havaintotietokannoista sekä UPM-
Kymmene Oyj:n kuvio- ja luontokohdetiedoista.

Maastoselvityksissä alueelta pyrittiin huomioimaan seuraavat maankäytön suunnittelussa huo-
mioitavat kohteet:

- metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
- luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit
- vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit
- luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille soveltuvat elinympäristöt (mm. liito-orava ja lepakot)
- uhanalaiset lajit ja muut luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet

Liite 2. Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen luontoselvitys 2012

4.8.2 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot

Hankealueen kallioperä on pääosin ortokvartsiittia (Geologian tutkimuskeskus 2013). Hankealu-
eella tai sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny arvokkaita kallio- tai moreenialueita (Ympäris-
töhallinto 2013).

Geologian tutkimuskeskuksen geokemiallisen ympäristövaikutuskartan mukaan hankealueella ja
voimajohdon reittivaihtoehtojen alueilla moreeni voi sisältää tavanomaista enemmän nikkeliä.
Arseenin pitoisuudet eivät ole tavanomaista suurempia. Hankealueella tai sen lähiympäristössä
ei sijaitse mustaliuskealueita pohjavesialueilla. Geologian tutkimuskeskuksen sulfaattimaiden
esiintymiskartan perusteella hankealueella ei todennäköisesti esiinny sulfaattimaita. (Geologian
tutkimuskeskus 2013)

Hankealueen maapohja on pääosin kuivahkoa tai hikevää, vähä- tai melko vähäravinteista mo-
reenikangasta. Etupäässä moreeniaines on vähä- ja pienikivistä, minkä takia maanpinta on ta-
saista ja helppokulkuista. Paikoin moreenin kivet ovat kuitenkin suuria ja joissakin paikoin myös
pinnassa. Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana uudistettujen metsäalueiden maapohjaa
on muokattu voimakkaasti. (Helo 2012)
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Hankealue sijaitsee Lumivaaran ylängöllä ja sen korkein kohta yltää noin 383 metrin korkeuteen.

4.8.3 Vesiolosuhteet

Pintavedet

Hankealueella ei sijaitse järviä tai lampia. Alueella on kaksi lähes luonnontilaisena säilynyttä pu-
roa, Jänispuro ja Vaaranrinnanpuro. Hermikkipuron lähialueet ovat voimakkaasti ojitetut. Rin-
nesuolta kaakkoon laskeva Sopasenpuro lähiympäristöineen on melko luonnontilainen. Lisäksi
Rinnesuon lounaiskulmassa sijaitsee vanhan metsän korpi, jossa Rinnesuon vesiä laskee muu-
taman kymmenen metrin pituisessa, portaittain useita metrejä putoavassa pienessä purossa
lounaaseen Lakisuolle.

Hankealueelta paikannettiin luontoselvityksessä 35 lähdettä. Osa niistä on avovetisiä, osa lähes
umpeen kasvaneita. Kuvassa 12 on esitetty vesilakikohteiksi määriteltyjä lähteitä. Luonnontilai-
set lähteet, sekä niihin liittyvät purot ovat sekä vesilain että metsälain suojaamia. (Helo 2012)

Pohjavedet

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä hankealueen läheisyydessä ole veden-
hankinnan kannalta luokiteltuja pohjavesialueita. Veden hankintaan soveltuva pohjavesialue Por-
tinsärkkä (1110515) on noin 5 km etäisyydellä hankealueesta koilliseen. Suunnitelluille sähkön-
siirtoreiteille ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. (Ympäristöhallinto 2013).

4.8.4 Kasvillisuus

Kasvillisuus hankealueella

Hankealue sijaitsee Lumivaaran ylängöllä ja sen korkein kohta yltää noin 383 metrin korkeuteen.
Alue kuuluu Kainuun eliömaakuntaan ja se sijaitsee pohjois- ja keskiboreaalisten kasvillisuus-
vyöhykkeiden rajalla. Sääolosuhteiltaan kylmänä ylänkönä sekä lisäksi kasvilajistonsa ja bio-
tooppiensa perusteella alueen voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan pohjoisboreaaliseen kasvilli-
suusvyöhykkeeseen.

Alueen metsät ovat pääosin karuja ja kuusivaltaisia. Talvisin alueen Suomen oloissakin poikke-
uksellisen paksu lumipeite aiheuttaa huomattavia lumivahinkoja puustolle. Suurin osa vaa-
raselänteen metsistä on 60–70-vuotiasta, viime sotien jälkeen hakkuilla uudistettua talousmet-
sää, jossa on niukasti maapuuta. Edustavaa vanhaa metsää on pienialaisesti alueen pohjoisosas-
sa. Lakialueiden kuusikko on harvapuista ja matalaa. Hakkuuaukkoja, taimikoita ja nuoria talo-
usmetsiä on eniten hankealueen eteläosassa, mutta laajasti myös Lumivaaran pohjoisrinteellä ja
paikoittain muuallakin. Vanhimmilla avohakkuualueilla maapohjaa on syväaurattu, uudemmilla
pintaa on muokattu laikuttamalla.

Hankealueella on niukasti soita ja niistä suuri osa on ojitettu. Avosuot ovat alueella pienehköjä ja
pääosin vähäravinteisia. Ainoa melko kookas avosuo on hankealueen koillisosassa sijaitseva vä-
häravinteinen, reunoiltaan ojitettu ruopparimpineva Määtänkuljunsuo. Myös Jänispuron latvalla
sijaitseva Lakisuo on melko avointa, osin ojitusten muuttamaa saraista rämettä. Hankealueen
arvokkain suoalue on Lumivaaran etelärinteellä sijaitseva keskiravinteinen Rinnesuo (rimpineva-
räme-saraneva-sararäme), joka on säilynyt lähestulkoon luonnontilaisena. Lisäksi hankealueella
on runsaasti lähteisyyttä, useita reheviä, korpisia puronvarsia sekä pienempialaisia kosteikkoja.

Kasvillisuus voimajohtoalueella

Suunnitellun uuden voimajohtolinjan alkupäässä Määtänkuljunsuon itäpuolisen rinteen laella on
varttunutta kuusikkoa. Ylärinteellä on laaja hakkuuaukea ja alarinteellä nuorta kuusi-
/mäntymetsää. Suunnitellun linjan itäpäässä on ojitettua metsää ja suota.

Seitenoikean voimalaitokselle johtava olemassa oleva voimajohtolinja kulkee alavalla maalla
Lumivaaran ja Karpinvaaran itäpuolella. Voimajohtolinjan alue on soinen ja suot on pääosin oji-
tettu. Soita on voimajohtoreitin pohjoispäässä ravinteisemmalla Mikinsuon ja Matinsuon alueella
raivattu pelloiksi ja niityiksi, jotka ovat viljelykäytön loputtua soistumassa uudelleen. Mikinsuon
pohjoispuolella on ojitettuja lettorämeitä. Mikinsuo on keskiosistaan luonnontilaisen kaltainen
avoin neva. Karpinvaaran itärinteellä on rinnesoita, jotka on alaosastaan voimajohtolinjan alu-
eella ojitettu.

Metsät ovat talouskäytössä eikä alueella ole luonnontilaisia metsiä. Tyypiltään metsät ovat pää-
asiassa sekapuustoisia tuoreita kankaita. Linjan kaakkoispäässä Seitenjärven ja Emäjoen länsi-
puolella on harjualue, jossa metsä on kuivahkoa mäntykangasta ja harjun päällä kuivaa ja ka-
rukkokangasta. Kasvillisuus voimajohdon reittivaihtoehtojen alueella on tavanomaista metsien ja
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soiden lajistoa. Voimajohtoreiteillä ei havaittu kesällä 2013 toteutetuissa selvityksissä uhanalais-
ta, silmälläpidettävää tai muuten huomionarvoista lajistoa. Reiteiltä ei ollut tietoja myöskään ai-
emmin havaituista esiintymistä.

4.8.5 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet

Arvokkaat lakikohteet hankealueella

Hankealueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Metsälain mukaisista eri-
tyisen tärkeistä elinympäristöistä alueella esiintyy pienvesien välittömiä ympäristöjä, puustoisia
soita ja reheviä korpia. Vesilain mukaisista luontotyypeistä alueella esiintyy pieniä puroja ja no-
roja sekä lähteitä. Mahdolliset metsä- ja vesilain mukaiset kohteet on lueteltu alla ja esitetty ku-
vassa 12.

1. Jänispuron pääuoma ja sen ympäristön rehevät korvet. Jänispurojen laajat lehto-, saniais- ja
lettokorvet ovat luonnontilaisia tai lähes niiden kaltaisia. Purojen varsilla ja niiden välissä on
laajalla alueella runsaasti lähteitä ja tihkupintoja.

2. Vaaranrinnanpuro. Vaaranrinnanpuro putoaa jyrkässä rinteessä peräti 140 metriä. Purouoma
on koko pituudeltaan lähes luonnontilainen. Purossa kasvaa uhanalaista ja erityisesti suojel-
tavaa purolaakasammalta. Metsä- ja vesilakikohde. Alueeseen sisältyy myös Vaaranrinnanpu-
rossa oleva luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tär-
keä esiintymispaikka. Tämän esiintymispaikan rajat ELY-keskus määrittelee erillisellä päätök-
sellä.

3. Sopasenpuro. Rinnesuon vedet laskevat Sopasenpuron kautta vaaran itärinteelle. Puron ylä-
osassa metsätien länsipuolella on ruoho- ja heinäkorpia. Itäpuolella puro virtaa karumman
vähäpuustoisen suoalueen läpi. Alueen itäosassa, vanhan metsän alueella, on pienialaisia sa-
niaiskorpia ja lehtomaista kangasta. Rinnesuon osakohteet ovat metsä- ja vesilakikohteita,
muu osa suosta on tulkittavissa mahdolliseksi metsälakikohteeksi luonnontilaisena kitumaa-
na.

4. Vaaranrinnanpuron itäpuolen pieni lehtoalue. Vaaranrinnanpuron itäpuolella sijaitseva pienia-
lainen muusta ympäristöstään kasvilajistoltaan erottuva runsasravinteinen lehto.

5. Jänispuron länsipuolisen haaran yläosan suoalue. Pienialainen korpi/rämeyhdistelmä, jossa
yksi vanha oja. Metsälakikohde.

6. Nimetön suo. Suunnitellun voimalan 5 eteläpuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen rin-
nesuo. Suo on lyhytkorsirämettä. Vähäpuustoinen suo, metsälakikohde.

7. Nimetön suo. Suunnitellun voimalan 5 itäpuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen rinnesuo.
Suon yläreunassa sijaitseva tihkupinta ja lähteikkö valuttaa rinteeseen vettä. Suo on yläosal-
taan lyhytkorsisaranevaräme, alaosa on karumpi. Vähäpuustoinen suo, mahdollinen metsäla-
kikohde. Lähde ympäristöineen on vesilakikohde.

8. Nimetön suo. Suunnitellun voimalan 5 länsipuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen rin-
nesuo. Suon yläreunassa sijaitsevasta lähteestä lähtee noro, joka kulkee koko suon läpi
ohuella turvepohjalla. Suo on ruopparimpinevaa. Vähäpuustoinen suo, metsälakikohde. Läh-
de ympäristöineen on vesilakikohde.

9. Rinnesuo. Lumivaaran etelärinteen noin kahdeksan hehtaarin laajuinen Rinnesuo on rim-
pinevarämettä, rahkarimpinevarämettä, saranevaa ja sararämettä. Suon ovat synnyttäneet
ja sitä ylläpitävät sen yläreunassa olevat lähteet. Suolla virtaa ohuella turvepohjalla muuta-
mia pieniä puroja ja vesinoroja. Rinnesuo on Kainuussa arvokas luontokohde jo pelkästään
suuren korkeuseronsa vuoksi. Suon yläreuna on yli 30 metriä alaosaa korkeammalla.

10.Sopasenpuron eteläpuolen suo. Vähäpuustoinen räme/korpialue, joka rajautuu pohjoisessa
Sopasenpuroon ja etelässä avohakkuualueeseen. Suot ovat lyhytkortisia sara- ja nevarämei-
tä sekä kangas- ja muurainkorpia. Avoimet osat ovat karua saranevaa. Metsälakikohde.

11.Sopasenpuron pohjoispuolen suo. Vähäpuustoinen räme/korpialue, joka rajautuu etelästä
Sopasenpuroon ja pohjoisesta avohakkuualueeseen.  Suot ovat lyhytkortisia sara- ja neva-
rämeitä sekä kangas- ja muurainkorpia. Avoimet osat ovat karua saranevaa. Metsälakikohde.

12.Lakisuo. Lumivaaran laen luoteispuolen Lakisuo on vähäpuustoista sararämettä ja lyhytkor-
tista nevarämettä. Suo on luonnontilaisen kaltainen ja rajoittuu Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-
Lamminsuo ja Peuravaara (FI1200055) Natura-alueeseen. Suolla on merkitystä siitä lähtevi-
en Jänispurojen vesitalouteen. Vähäpuustoinen suo on metsälakikohde.
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13.Lakialueen koillispuolen suo. Karu lakialueen vähäpuustoinen kangasräme-kangaskorpi. Met-
sälakikohde.

14.Lakialueen kaakkoispuolen suo. Karu lakialueen vähäpuustoinen kangasräme-kangaskorpi.
Metsälakikohde.

15.Määtänkuljunsuon länsipuolen suo. Kitukasvuista vähäpuustoista korpirämettä, mustikkakor-
pea ja mustikkakangaskorpea, jotka rajoittuvat Määränkuljunsuon reunaan. Korven alueella
lievää tihkupintaisuutta. Metsälakikohde.

16.Isokivenvaaran pohjoispuolen suo. Karu vähäpuustoinen suo, joka rajoittuu tuoreeseen avo-
hakkuuseen. Metsälakikohde.

17.Jänispuron länsiosan lehtomainen korpialue. Jänispurojen laajat lehto-, saniais- ja lettokorvet
ovat luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia. Purojen varsilla ja niiden välissä on runsaasti läh-
teitä ja tihkupintoja.

18.Vaaranrinnanpuron itäpuolen korpi- ja lähteikköalue. Puron itäpuolella metsä on laajasti van-
haa kuusivaltaista saniais-, lehto- ja lähdekorpea. Alueella on laajalla alueella runsaasti pie-
niä lähteitä ja tihkupintoja sekä niistä alkunsa saavia noroja. Alueella on useita vanhoja ojia,
joista osa on umpeutumassa. Vanhoista ojista huolimatta kohde on arvokas. Metsälakikohde,
alueen lähteet ja niistä lähtevät purot ovat vesilakikohteita.

19.Jänispurojen välinen alue. Kohteiden  1 ja 17 välinen Jänispurojen ympäristö. Alueella on
vaihtelevaa biotooppia, jossa pienialaisia kuusikkoja, lehtomaisia kankaita sekä lehto- ja sa-
niaiskorpia, jotka suurelta osin ovat luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia. Kohteiden 1 ja 17
kanssa yhtenäinen arvokas alue. Mahdollinen metsälakikohde.

20.Eteläosan lähteen ympäristön korpimetsäkuvio. Alue on tihkupintalähteen ja sammalten ko-
konaan peittämän hetteen ja pienen puron ympärille säästetty suojametsäsaareke. Metsäla-
kikohde.

21.Vaaranrinnanpuron länsipuolen korpi- ja lähetikköalue. Vaaranrinnanpuron länsipuolen korpi-
en metsä on joitakin vuosikymmeniä sitten avohakkuilla uudistettua lehtipuuvaltaista lehto-,
suurruoho- ja saniaiskorpea. Alueella on runsaasti lähteitä ja tihkupintoja, jotka ovat suurelta
osin luonnontilaisia. Alueella on useita vesilakikohteita ja tässä yhteydessä myös alueen leh-
tomaiset korvet tulkitaan metsälakikohteeksi.

Alueelta paikannettiin erikseen kaikkiaan 35 lähdettä. Alla on lueteltu ne, jotka eivät sisälly ai-
kaisemmin käsiteltyjen soiden ja puronvarsien alueelle, joilla on laajoja lähde ja tihkupinta-
alueita.

22.Pieni avoin kirkasvetinen lähde, josta laskee kapea noro alapuoliselle suolle.  Alueella on
vanhoja matalia ojia ja metsä on nuorehkoa kuusikkoa.  Alueella on paikoitellen runsaasti sa-
niaisia.    Luonnontilainen lähde lähiympäristöineen on mahdollinen vesilakikohde.

23. Pieni, karu ja avoin lähde, josta laskee pieni puro Määtänkuljunsuon suuntaan. Luonnontilai-
nen lähde lähiympäristöineen on vesilakikohde.

24.Pieni, avoin ja kirkasvetinen lähde, jonka vedet valuvat ojitetulle Määtänkuljunsuon etelä-
osalle. Itse lähde on luonnontilainen, vesilakikohde.

25.Avoin karu lähde, joka sijaitsee aivan Määtänkuljunsuon reunalla. Luonnontilainen lähde on
vesilakikohde.

Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset lähteet, vuotomaat ja tihkupinnat sekä niihin liittyvät purot
ovat metsä- ja vesilain suojaamia kohteita.

Edellä mainittujen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden luontotyyppien lisäksi selvi-
tysalueella ei ole muita huomionarvoisia luontotyyppikohteita.

Uhanalaiset ja muut merkittävät lajit hankealueella

Uhanalaisista lajeista suunnittelualueella esiintyy vaarantunutta (VU) purolaakasammalta, hoik-
karölliä ja punakämmekkää. Lisäksi alueella esiintyy silmälläpidettävää (NT) kalkkimaariankäm-
mekkää, hentosaraa, jäkkiä ja ahokissankäpälää. Alueella havaittiin myös Suomen kansainväli-
siin vastuulajeihin kuuluvan punasompasammalen esiintymä.
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Kääväkkäistä alueella esiintyvä limiludekääpä on uhanalaisluokitukseltaan vaarantunut ja mesi-
pillikääpä, sitruunakääpä, känsäorvakka, rusokantakääpä, pohjanrypykkä ja korpiludekääpä sil-
mälläpidettäviä.

Lisäksi alueella esiintyy luontodirektiivin V-liitteen mukaisista lajeista riidenliekoa ja katinliekoa.
Riidenlieko on alueella hyvin yleinen, katinlieko on alueella melko harvinainen, sitä kasvoi mm.
metsätien pientareella Lumivaaran pohjoisrinteellä lähellä Vaaranrinnanpuroa. Kuusivaltaisten
metsien indikaattorilajeja tavattiin 12, joista vanhan metsän lajeja oli yhdeksän ja kolme aar-
niolajia. Arvokkain kääväkäslajisto keskittyy Vaaranrinnanpuron ympäristön vanhan metsän ku-
violle.

Laji Suojelustatus Havainnot

Agrostis clavata hoikkarölli VU 4 kasvupaikkaa, Vaaranrinnanpuron alue

Antennaria dioica ahokissankäpälä NT n. 5 esiintymää, teiden varsilla

Carex disperma hentosara NT
2 esiintymää: Jänispuron alue, Rinnesuon
itäpuoli

Dactylorhiza fuchsii kalkkimaariankäm-
mekkä NT

1 esiintymä, Jänispuron alue

Dactylorhiza incar-
nata ssp. incarnata punakämmekkä VU

1 esiintymä, Rinnesuo

Nardus stricta jäkki NT
1 esiintymä, jossa toistakymmentä tupasta,
Jänispuron lähialueella

Plagiothecium pla-
typhyllum purolaakasammal VU, erit. Vaaranrinnan puron varrella n. 800 m mat-

kalla
Splachnum rubrum punasompasammal vastuu 1 esiintymä, Lumivaaran etelärinne

Taulukko 4. YVA-hankealueella havaitut putkilokasvien esiintymät (VU = vaarantunut, NT = sil-
mälläpidettävä, erit. = erityisesti suojeltava, vastuu = Suomen kansainvälinen vastuulaji).

Laji Suojelustatus Havainnot

Antrodia mellita mesipillikääpä NT 1 esiintymä Rinnesuon länsipuolella

Antrodiella citrinella sitruunakääpä NT
1  esiintymä alueen pohjoisreunalla, lisää
Peuravaaran alueella

Cystostereum mur-
raii känsäorvakka NT

1 esiintymä Vaaranrinnanpuron latvalla,
lisää Peuravaaran alueella.

Fomitopsis rosea rusokantokääpä NT
4 esiintymää alueen länsiosassa,  osa
Peuravaaran alueella

Phlebia centrifuga pohjanrypykkä NT 2 esiintymää Vaaranrinnanpuron varrella

Skeletocutis borealis limiludekääpä VU
19 esiintymää, todennäköisesti alueella
enemmän – sopivaa biotooppia ja ohutta
pihlajaa runsaasti

Skeletocutis odora korpiludekääpä NT 1 esiintymä hankealueen länsirajalla

Taulukko 5. YVA-hankealueella havaitut huomioitavat kääväkäsesiintymät (VU = vaarantunut,
NT = silmälläpidettävä).

Arvokkaat luontokohteet voimajohtoalueella

Olemassa olevan voimajohtolinjan varrella sijaitseva Mikinsuo on metsälain mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö, vähäpuustoinen suo. Olemassa olevalla voimajohtolinjalla ja suunnitellulla
voimajohtoreitillä ei ole muita erityisiä luontoarvojen kannalta merkittäviä kohteita.

Suunniteltu voimajohtoreitti kulkee metsä- ja suoalueilla, linjauksen alkuosa heti hankealueen
ulkopuolelle sijoittuu laajalle hakkuualueelle. Voimajohtoreitti on kasvilajistoltaan tavanomaista
metsien ja soiden lajistoa. Voimajohtoreiteillä ei havaittu kesällä 2013 toteutetuissa selvityksissä
uhanalaista, silmälläpidettävää tai muuten huomionarvoista lajistoa.
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Kuva 12. Lumivaaran YVA-hankealueen mahdolliset metsä- ja vesilain mukaiset kohteet, liito-oravan esiin-
tymisalueet, lähteet/tihkupinnat sekä uhanalainen ja muu huomioitava lajisto (Luontokuva Pekka
Helo Ky 2012 ja 2015 mukaan). Kuvassa on esitetty kaavaehdotuksen mukaiset voimalasijainnit.
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Kuva 13. Mikinsuon metsälakikohteen sijainti suhteessa hankealueeseen ja voimajohtolinjaan.

4.9 Linnusto

4.9.1 Linnustoselvitys 2012

Luontoselvityksessä (Luontokuva Pekka Helo Ky) vuonna 2012 selvitettiin alueen pesimälinnus-
toa kartoituslaskentaohjeistusta soveltaen. Pöllöjen esiintymistä selvitettiin keväällä ja kanalin-
tujen soidinpaikkoja kartoitettiin kevätmuuton seurannan yhteydessä. Kevät- ja syysmuuton
seuranta toteutettiin pistelaskennasta annettuja valtakunnallisia laskentaohjeita soveltaen (Kos-
kimies 1988).

4.9.2 Muuttava linnusto

Hankealue sijaitsee Kainuun vaarajaksolla. Yli 380 metriä korkea Lumivaara on yksi Kainuun
korkeimmista kohdista ja on vaaraketjunsa pohjoisin huippu, joka on erityisesti keväällä aamui-
sin usein sankan sumun peitossa. Alueen läpi ei mene erityisen merkittäviä lintujen muuttoreit-
tejä.

Keväällä 2012 seurannoissa havaittiin kaikkiaan 8289 lintua. Hankealueen yli muutti 7105 lintua,
joista varpuslintujen osuus oli 6067. Suurikokoisia lintuja kuten hanhia, joutsenia, kurkia ja pe-
tolintuja havaittiin kulkevan hankealueen läpi 335. Selviä kapeita muuttolinjoja ei ollut havaitta-
vissa. Lumivaaran alueen kevätmuuton pääsääntöinen muuttolinja kulki vaaran lakialueen kaak-
koispuolelta koilliseen ja pohjoiskoilliseen. Kevätmuuton aikana Lumivaaran hankealueen seu-
rantapisteeltä nähty muutto kiersi suurelta osin vaaran metsäisen lakialueen. Alueen kaakkois-
ja lounaispuoleisilla vaara-alueilla oli ilmeisesti samankaltainen vaikutus lintumuuttoon. Kevät-
muuton aikana Lumivaaran hankealueen seurantapisteeltä nähty muutto kiersi suurelta osin
vaaran metsäisen lakialueen.  Tarkkailussa havaittiin varpuslintuja, petolintuja sekä pieniä mää-
riä hanhia, joutsenia, kurkia ja kahlaajia. Hanhia kulki alueen läpi 130, joutsenia 49 ja kurkia 27,
joista lapakorkeudella muutti 51 hanhea, 4 joutsenta ja 7 kurkea. Petolintuja havaittiin kaikkiaan
184, joista muuttaviksi tulkittiin 122. Lapakorkeudella alueen läpi muutti noin kolmannes peto-
linnuista.

Syksyllä muutto ohjautuu pääasiassa hankealueen ohi. Lumivaaran kautta muuttaneiden lintujen
kokonaismäärä oli 1278, joista varpuslintujen osuus oli 1244 ja päiväpetolintujen 22. Varpuslin-
nuista yli 95 % kulki lapakorkeuden alapuolella. Petolinnuista hieman yli puolet lensi lapakorkeu-
della. Syksyn havaintopisteeltä, joka sijaitsi hankealueen eteläosassa, näkyvyys hankealueen ul-
kopuolelle oli huono, joten mahdollisia alueen itä- ja länsipuolisia muuttoreittejä ei pystytty to-
dentamaan. Hyrynsalmella toteutettujen muiden lintujen syysmuuton tarkkailujen perusteella
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(muun muassa Iso Tuomivaaralla) oli syksyn aikana nähtävissä, että linnut eivät pääsääntöisesti
lähde ylittämään metsäistä vaaran lakialuetta, vaan kiertävät sen rinteitä ja rinteillä olevia hak-
kuuaukkojen alareunoja pitkin. Selviä kapeita muuttolinjoja ei ollut havaittavissa. Alueen syksyi-
nen merkitys lintujen muutolle oli erittäin pieni. Ainoastaan maakotkia havaittiin enemmän kuin
keskimääräisestä satunnaisesta havainnointipisteestä.

Hyrynsalmen alueella vaarajakson merkityksestä lintujen muutolle on hyvin vähän aikaisempia
tietoja. Yksittäishavaintojen perusteella tiedetään, että petolinnut hyödyntävät ainakin ajoittain
vaaran rinteiden nosteita. Vielä selvemmin on ollut havaittavissa, että hanhet ja joutsenet pyrki-
vät väistämään jyrkkämuotoisten ympäristöään korkeampien vaarojen huiput. Lumivaaran ym-
päristössä ei ole suurien lintujen merkittäviä muutonaikaisia ruokailu- ja levähdysalueita. Alueen
itäpuolella, noin kymmenen kilometrin päässä, kulkee Emäjoki. Sekä hanhet että joutsenet seu-
raavat sitä syksyllä ja keväällä. (Helo 2012)

4.9.3 Pesimälinnusto

Lumivaaran hankealueen kartoituslaskennoissa tavattiin kaikkiaan 53 lintulajia, joista alueella
pesiväksi tulkittiin 42. Reviirejä oli yhteensä 926. Keskimääräinen lintutiheys alueella oli 190 pa-
ria/km2, mikä on hankealueen kaltaiselle vaara-alueelle korkea. Selvitysruutujen (64 ha) pari-
määrä vaihteli 97–150 parin välillä ja lintutiheys niillä oli 152–234 paria/km2. Pesivien lajien
määrä ruuduittain vaihteli 19–28 välillä. Merkittävin lajimäärään vaikuttava tekijä oli selvitys-
ruudun biotooppien monipuolisuus. Suurin lajimäärä oli ruuduilla, joilla oli eri-ikäistä sekametsää
ja tuoreita hakkuuaukkoja. Lintutiheydet olivat juuri noilla ruuduilla pienimpiä.

Hankealueen linnusto on tyypillistä Kainuun vaarajakson lajistoa. Lintutiheydet olivat suuria, joh-
tuen suurelta osin runsaasta lehtipuumäärästä lakialueella. Erityisesti pajulintuja ja peippoja oli
runsaasti.

Laji
Reviireitä

kartoitusruuduilla

Pajulintu 179

Peippo 169

Metsäkirvinen 63

Punarinta 54

Vihervarpunen 46

Hippiäinen 42

Järripeippo 41

Sinipyrstö 39

Laulurastas 33

Leppälintu 28

Taulukko 6. Runsaimmat havaitut pesimälajit YVA-hankealueella kesällä 2012

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueelta ei löytynyt kevään ja kesän 2012 selvityksissä yhtään
paikkalintupöllön pesää tai pesimäpaikkaa. Hankealueella tehtiin yksi havainto hiiripöllöstä, joka
ilmeisesti pesi hankealueen kaakkoispuolella.

Selvitysalueella on useita teeren soidinpaikkoja.

4.9.4 Suojelullisesti huomioitavat lajit

Uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja pesi alueella kolme, vaarantuneeksi (VU) luokitellut keltavästä-
räkki, sinipyrstö ja pohjansirkku. Silmälläpidettävistä lajeista (NT) alueella pesivät riekko, teeri,
metso, sirittäjä ja kuukkeli. Lintudirektiivin liitteen I lajeja alueella havaittiin kaikkiaan seitse-
män, joista kuusi pesi alueella. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja laskennoissa löytyi kahdek-
san. Niistä seitsemän pesi alueella.

Merkittävin yksittäinen lintulaji hankkeen kannalta on sinipyrstö. Lumivaaran alueella on erittäin
tiheä sinipyrstökanta. Lajin pysyviä reviirejä oli hankealueella 44 ja hankealueen lähiympäristö
mukaan lukien 58. Lajitiheys hankealueella on 9,66 paria/km2. Suomen sinipyrstökannat ovat ol-
leet viime vuosina kasvussa. Itäinen Suomi sijaitsee lajin levinneisyyden länsirajalla ja vuosittai-
seen esiintymiseen vaikuttaa merkittävästi muutonaikaiset sääolosuhteet. Selvitysvuotena 2012
sinipyrstö esiintyi Suomessa poikkeuksellisen runsaslukuisena ja lajia tavattiin myös ikäraken-
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teeltaan nuoremmissa metsissä. Lajin todellisen kannankehityksen arvioimiseksi tarvitaan kui-
tenkin usean vuoden aikajaksolle jakaantuvia seuranta-aineistoja.

Kuva 14. Sinipyrstön reviirit Lumivaaran hankealueella ja sen ympäristössä kesällä 2012. Kuvassa on esi-
tetty osayleiskaavaehdotuksen mukaiset voimalapaikat. Ehdotusvaiheessa voimaloiden sijaintia
on tarkistettu sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.

4.9.5 Uhanalaisten päiväpetolintujen esiintyminen selvitysalueella

Selvitysalueella ei kesän 2012 aikana tapahtunut yhtään päiväpetolinnun pesintää eikä alueella
löydetty yhtään päiväpetolinnun pysyvää pesää tai pesimäpiiriä. Selvityksen mukaan päiväpeto-
lintuja ei tarvitse erityisesti ottaa huomioon tuulivoimaa alueelle suunniteltaessa.

4.9.6 Linnustollisesti huomionarvoiset alueet

Alueen linnustollinen arvo perustuu suurelta osin alueella pesiviin metsälajeihin, kuten pohjan-
tikka, palokärki ja sinipyrstö. Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella ei ole linnustollisesti ar-
vokkaita soita tai vesistöjä. Selvityksen mukaan linnustollisesti huomionarvoisia ovat alueet, joil-
la tehtiin enemmän havaintoja vanhan metsän lajistosta kuin muualla selvitysalueella.

Selvityksen mukaan linnustollisesti huomionarvoisia alueita ovat Jänispurojen ympäristön kuusi-
kot ja saniaiskorvet, Vaaranrinnanpuro ja sen ympäristön korvet, Määtänkuljunsuon länsi- ja
lounaispuolen korpikuusikot sekä Rinnesuota ympäröivät metsät.
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Kuva 15. Hankealueen linnustollisesti arvokkaimmat vanhan metsän alueet ja pesimälinnustokartoituksen
yhteydessä havaitut vanhan metsän lajit. Lajien numeroselitteet on esitetty liitteessä 2.

4.10 Muu eläimistö

4.10.1 Luontodirektiivin liitteen IV lajit

Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvat yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit
tai lajiryhmät, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystämi-
nen, kerääminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty.
Lisäksi eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Kiellosta voi hakea poikkeusta.

Liito-orava

Liito-orava on maassamme rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja luokiteltu uhanalaisuusarvi-
oinnissa (2010) vaarantuneeksi (VU). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla
(1096/96) rauhoitettu ja Suomen kansainvälinen vastuulaji. Merkittävimpiä uhanalaisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä ovat liito-oravalle elintärkeiden vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä
kolo- ja lehtipuiden väheneminen.

Liito-oravan esiintymistä ja lajille potentiaalisia elinalueita kartoitettiin ilmakuvatarkasteluin sekä
maastokartoituksin hankealueella vuonna 2012 ja voimajohdon reittivaihtoehtojen alueella
vuonna 2013 toteutettujen maastotarkastusten avulla. Kohteista etsittiin lajille tyypillisiä keller-
täviä ulostepapanoita kookkaiden kuusten, koivujen sekä haapojen tyviltä.
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Selvityksissä havaittiin yksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, joka sijaitsee hankealu-
een pohjoisrajalla Vaaranrinnanpuron notkossa (kuva 16). Alueella on muutamien kymmenien
hehtaarien alueella vanhaa tai vanhahkoa kuusivaltaista korpea sekä laajoja nuorehkoja, lehti-
puuvaltaisia lehtokorpia. Lehtokorvissa kasvaa myös liito-oravalle tärkeitä haapaa ja harmaalep-
pää. Havaittu liito-oravan elinpiiri ei sijaitse voimalapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Elin-
piirin oletetaan jatkuvan hankealuetta ympäröivälle vanhan metsän alueelle.

Hankealueella todettiin sijaitsevan myös muita lajille sopivia elinympäristöjä muun muassa Jä-
nispuron, Rinnesuolta laskevan puron ja Rinnesuon länsipuolen ympäristöissä.  Näillä alueilla ei
vuoden 2012 selvityksissä havaittu merkkejä liito-oravista. Puiden alustoja tarkkailtiin muillakin
lajin elinpiiriksi huonommin sopivilla paikoilla selvitysalueella. Näille alueille yhteinen piirre on,
että vaikka metsä olisi kelvollista liito-oravalle, niiltä puuttuvat kokonaan lajille tärkeät ravinto-
kasvit haapa ja harmaaleppä. Myös kuuset olivat usein tiheästi oksaisia lähes maahan asti.  Sen
vuoksi on epätodennäköistä, että alueet kuuluisivat liito-oravan lisääntymisalueisiin, mutta ne
voivat kuitenkin toimia kauttakulkureitteinä niille.

Liito-oravan esiintymistä selvitettiin myös voimajohdon alueella. Alueella ei ole liito-oravalle so-
pivaa elinympäristöä eikä lajia alueella havaittu.

Kuva 16. Liito-oravan esiintymisalueet ja sille sopivat elinalueet hankealueella.
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Lepakot

Kaikki Suomessa tavattavat lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain
49 §:n 1 momentissa. Suomi on ratifioinut vuonna 1999 EUROBATS-sopimuksen, jonka mukaan
esimerkiksi lepakoiden tärkeät ruokailualueet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Koska alue sijaitsee pohjoisessa sisämaassa, täysin metsäisessä ympäristössä, jossa on vähän
vesistöjä, tehtiin alueella Lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeen pohjalta ns.
alustava lepakkoselvitys. Alueen lepakkolajit ja niiden esiintymisalueet selvitettiin kolmella kar-
toituskerralla. Kartoituksissa alueelta ei havaittu yhtään lepakkoa. Selvitysten perusteella alueel-
la ei ole merkitystä lepakoiden kannalta. Hankealueella ei ole merkittäviä lepakoiden lisäänty-
mis- ja levähdysalueiksi kelpaavia kohteita, mutta alueella sijaitsee yksittäisiä kolopuita.

Saukko

Saukko kuuluu Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäviin la-
jeihin (NT). Saukon esiintyminen alueella on epätodennäköistä, koska alueella ei ole järviä, lam-
pia eikä jokia. Alueen purot ovat pienehköjä ja melko vähävetisiä, mutta on kuitenkin mahdollis-
ta, että purot ainakin alaosiltaan kuuluvat saukkojen elinpiiriin.

Viitasammakko

Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, mutta se on luonnonsuojeluasetuksella
(714/2009) rauhoitettu. Suomessa lajia on lähes koko maassa, vain pohjoisimmassa Lapissa se
on hyvin vähälukuinen tai puuttuu kokonaan. Suurimmassa osassa maatamme laji on sopivissa
elinympäristöissä tavallinen ja melko runsas, mutta voi melko tiukkojen elinympäristövaatimus-
tensa vuoksi kuitenkin puuttua karuilla seuduilla laajoiltakin alueilta. Viitasammakon elinympä-
ristöä ovat vetiset rantaluhdat.

Viitasammakolle mahdollisesti sopivat elinympäristöt Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella et-
sittiin karttatulkinnoilla ja maastotöiden aikana. Hankealueelta ei löytynyt viitasammakkoa.
Myös viitasammakolle potentiaalisen elinympäristön määrä hankealueella on vähäinen. Vii-
tasammakkoselvityksen perusteella voidaan todeta, että hankealueella ei ole pysyviä viitasam-
makon elinpiirejä viitasammakkoa ja on varmaa, että alueella ei ole pysyviä viitasammakon
elinpiirejä.

Korpikolva

Korpikolvan nykyinen levinneisyys keskittyy Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Koillismaalle. Kor-
pikolva vaatii elinympäristökseen pitkään palamattomana säilynyttä ikimetsää. Sen tyypillinen
elinpaikka on korpi, jossa on runsaasti kaatuneita järeitä kuusia. Tärkein korpikolvan esiintymis-
tä rajoittava tekijä on kuusilahopuun määrä ja jatkuva saatavuus. Se voi levitä ympäröiville
kangasmaille, jos sopivia kaatuneita kuusia on saatavilla. Korpikolvan esiintymäpaikkoja tiede-
tään olevan 24, joista 23 on suojelualueilla (Rajasärkkä, 2009). Hankealueen kuusimetsät ovat
melko nuoria, eikä niissä ole runsaasti kuollutta pysty- tai maapuuta. Hankealueeseen rajoittu-
valla Peuravaaran Natura 2000 -alueella puusto on keskimäärin järeämpää ja iäkkäämpää ja la-
hopuuta on tarjolla huomattavasti enemmän. Tämän vuoksi arvioidaan, että hankealue ei kuulu
keskeisiin korpikolvan elinympäristöihin.

Jokihelmisimpukka

Raakku eli jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN), erityisesti suojeltava, rauhoitettu,
luontodirektiivin liitteiden II ja V laji. Lajia uhkaavat metsä- ja suo-ojitus, veden laadun ja mää-
rän muutokset sekä jokirakentaminen (Metsähallitus 2014). Raakun esiintyminen edellyttää tai-
menen esiintymistä samassa vesistössä. Raakun toukka kasvaa kalan kiduksissa simpukkavai-
heeseen.

Lumivaaran latvapurojen vesiä laskee raakun esiintymisalueille. Raakun kannalta kyseeseen tu-
levat Vaaranrinnanpuro ja Jänispuro, joiden alaosista on tehty havaintoja taimenesta. Purojen
läheisyydessä sijaitsee kaksi suunniteltua voimalapaikkaa. Etäisyys lähimmästä voimalasta
(voimala 3) on Vaaranrinnanpuroon noin 160 metriä ja Jänispuroon noin 300 metriä. Voimalalle
2 suunniteltu tie kulkee lähimmillään 70 metrin etäisyydellä Vaaranrinnanpuron alkukohdasta.
Puroja ylittäviä uusia tielinjauksia ei ole suunniteltu.

Raakun esiintyminen alueella on tarkistettu Kainuun Helmenkalastajat –hankkeesta. Raakkua
tavataan erityisesti puroissa, joiden yläpuolella on lampi rinteellä. Lumivaaralla purojen takana
ei ole lampea. Karttatarkastelun pohjalta aluetta ei pidetä soveltuvana raakun elinympäristönä.
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Karhu

Poronhoito on vaikuttanut suurpetojen kantoihin alueella. Aivan viime vuosina suurpetojen mää-
rä alueella on jonkin verran kasvanut, mutta vielä nykyäänkin petoja pyritään hävittämään alu-
eelta metsästykseen oikeuttavien poikkeuslupien valtuuksin.

Karhusta ei alueelta löytynyt uusia merkkejä selvityksen aikana. Lumivaaran lakialueelta tavat-
tiin kuitenkin kaksi karhun muutamia vuosia sitten hajottamaa muurahaispesää, joten ainakin
ajoittain alueella liikkuu karhuja.

Ilves

Alueelta ei ole tehty havaintoja ilveksestä selvitystöiden yhteydessä.

4.10.2 Muut direktiivilajit

Susi on luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Poronhoitoalueella susi kuuluu luontodirektiivin liitteen
V lajeihin. Hyrynsalmen kunta kuuluu kokonaisuudessaan poronhoitoalueeseen. . Lumivaaran la-
kialueen tuntumassa havaittiin lumella todennäköiset sudenjäljet, muita havaintoja susista ei
alueelta tehty.

Ahma on luontodirektiivin liitteen II lajeja ja näätä luontodirektiivin liitteen V lajeja. Ahma on
Hyrynsalmella harvalukuinen eikä Lumivaaran alueelta ole tehty ahmasta havaintoja. Näätä il-
meisesti esiintyy selvitysalueen metsissä pysyvästi, vaikka siitä ei tehty selvitystöiden yhteydes-
sä havaintoja.

4.10.3 Muu maaeläimistö

Muista nisäkkäistä hirveä on Lumivaaran hankealueella ympäri vuoden. Vaaran lakialue on hir-
velle liian karu eikä kuusivaltaisena tarjoa etenkään talvella lajille riittävästi ravintoa. Kesän sel-
vitystöissä hirvi nähtiin pari kertaa selvitysalueen eteläosan hakkuaukolla. Muualla hankealueella
on harvakseltaan hirvien vaurioittamia nuoria haapoja ja muuta puustoa.

4.11 Suojelukohteet ja Natura 2000 – alueverkoston kohteet

Hankealueella ei ole Natura-alueita tai muita suojelualueita. Hankealue rajautuu länsiosastaan
Natura 2000-alueeseen Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara. Lähimmät Natu-
ra 2000- alueet ja muut suojelualueet on lueteltu alla ja esitetty kuvassa 16.

– Hankealue rajautuu länsiosastaan Säkkisenlatvansuon-Jännesuon-Lamminsuon ja Peura-
vaaran Natura-alueeseen (FI1200055), joka on suojeltu luontodirektiivin nojalla (SCI).
Alueen laajuus on 687 ha. Säkkisensuo on kaunis rimpineva, Jännesuo ja Lammin suo
ovat tupasvillanevoja. Suot kuuluvat soidensuojelualueeseen. Peuravaarassa on järeitä
ikikuusikoita, reheviä lehtoja ja rinnesoita uhanalaisine kasvilajeineen.

– Hankealueen koillispuolella noin 3,5 km etäisyydellä sijaitseva Raiskion Rutjun Natura-
alue (FI1200003) on suojeltu luontodirektiivin nojalla (SCI). Alue on kooltaan 15 ha.
Raiskion Rutju on rehevä suo, jonka alueella esiintyy uhanalaisia suotyyppejä sekä nii-
den uhanalaista lajistoa.

– Hankealueen luoteispuolella noin 5-13 km etäisyydellä sijaitsee Paljakan ja Latvavaaran
Natura-alue (FI1200056), jonka aluetyyppi on SCI. Alue on kooltaan 3119 ha. Paljakka
on luonnonpuisto, jonka alueella on vanhaa metsää ja reheviä lehtolaikkuja. Latvavaara
kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO110159).

– Hankealueen pohjoispuolella noin 6 km etäisyydellä sijaitseva Vorlokki (FI1200058) on
merkittävä retkeilyalue, joka on kooltaan 645 ha. Natura-alueen aluetyyppi on SCI. Alue
on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde (AMO110162).

– Voimajohtolinjaukselta noin 9 km itään sijaitsee Pölhövaaran Natura-alue (FI1200057),
jonka aluetyyppi on SCI. Alueen laajuus on 374 ha. Pölhövaara kuuluu vanhojen metsien
suojeluohjelmaan (AMO110181).

– Hankealueen luoteispuolella noin 13 km etäisyydellä sijaitsee Näätäsuon Natura-alue
(FI1200467). Alue on kooltaan 140 ha. Näätäsuo on täysin luonnontilainen karu aa-
pasuo, jonka saarekkeet ja osa reunustavista metsistä on luonnontilaisen kaltaista van-
haa metsää.

– Voimajohtolinjaukselta (VE2) noin 14 km koilliseen sijaitsee Kitkansuon Natura-alue
(FI1200053). Alue on kooltaan 561 ha. Kitkansuon alue koostuu mosaiikkimaisesti met-
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Kuva 17. Hankealueen sijainti suhteessa lähimpiin luonnonsuojelu

Maise

Yleiskuvaus

Ympäristöministeriön (
kulttuurimaisemien piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan. Lumivaaran tuul
voimahanke kuuluu tässä luokituksessa Kain
jaottelussa Kainuun vaaraseutuun. Seudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä järvivesistöjä
että pienempiä järviä. Soita on runsaasti. Metsät ovat enimmäkseen melko karuja puolukka
mustikkatyyppisiä mäntyvalt
harjoitetun kaskenpolton seurauksena muodostuneita lehtimetsiä. Asutus on harvahkoa ja tasa
sesti jakautunut vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Rakennukset ovat usein väljästi ja sä
nöttömästi ryhmiteltyjä. (

Kainuun vaaraseudun länsiosassa, johon hankealue sijoittuu, kulkee kohti pohjoista jylhä vaar
jakso (
kealueella maaston
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la (mpy). Hankealueen eteläpuolella kohoaa Peuravaara (+385 m mpy). Vaarajono jatkuu poh-
joisessa kohti Iso Tuomivaaraa, jonka huippu (+387 m mpy) on Kainuun korkein kohta. Lännes-
sä noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä kohoaa Paljakan vaarajono. Hankealueen itä- ja ete-
läpuolilla maasto laskeutuu kohti ympäristön vesistöjä.

Kasvillisuudeltaan hankealue on pääosin sekametsävaltaista talousmetsää. Hankealueen ympä-
ristössä on myös harvapuustoisia alueita sekä avosoita. Lähimmät suuremmat asutuskeskitty-
mät ovat Hyrynsalmen kuntakeskus noin 12 kilometrin ja Ristijärven kuntakeskus noin 15 kilo-
metrin etäisyyksillä. Voimajohdon reittivaihtoehtojen varrella maisemakuva vaihtelee pääasiassa
sulkeutuneista metsämaisemista harvapuustoisiin alueisiin.

Pitkiä avoimia näkymäakseleita kohti tuulipuistoaluetta aukeaa esimerkiksi ympäröivien vaaro-
jen rinteiltä. Lisäksi näkymiä saattaa aueta esimerkiksi vesistöjen rannoilta, harvapuustoisilta
alueilta, hakkuuaukeilta, peltoaukeilta, kohti hankealuetta suuntautuneilta teiltä tai puuttomilta
ja vähäpuustoisilta soilta.

4.12.2 Arvoalueet ja kohteet

Muinaisjäännösinventointi

Mikroliitti Oy laati lokakuussa 2013 muinaisjäännösinventoinnin suunnittelualueelta. Muinais-
jäännösinventoinnin pääpaino oli muuttuvan maankäytön alueilla eli suunnitelluilla tuulivoimaloi-
den sijoituspaikoilla, uusilla tielinjauksilla sekä voimajohtolinjauksella. Alueelta ei tunnettu en-
nestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu jäännös, Järvenpäänsuon tervahauta, sijait-
see noin 2,5 km etäisyydellä hankealueen eteläpuolella.

Muinaisjäännösinventoinnissa tarkastetulta alueelta ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Museoviraston paikkatietoaineistojen (2013) perusteella hankealueella tai voimajohdon reitti-
vaihtoehtojen varrella ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu muinaisjäännös,
Oravijärven ajoittamattomat vallit (105010038), sijoittuu tuulipuistoalueesta noin neljän kilo-
metrin etäisyydelle ja voimajohdon reittivaihtoehdosta VE1 noin 1,5 kilometrin etäisyydelle. Kiin-
teät muinaisjäännökset on rauhoitettu suoraan muinaismuistolain (295/1963) nojalla.

Syyskuussa 2014 Mikroliitti Oy laati muinaisjäännösinventoinnin täydennyksen. Alueelta ei ha-
vaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lumivaaran eteläpuolella, Isokivenvaaran laella havaittiin iso
kivi. Kivi on ainoa isompi siirtolohkare koko alueella, joskaan ei valtakunnallisessa katsannossa
merkittävän iso lohkare.  Kyseinen kivi ei ole muinaisjäännös mutta sillä on paikallinen kulttuuri-
historiallinen merkitys.   Kiven säilyttäminen on suositeltavaa. Kivi on kooltaan n. 3 x 2 x 1,5 m
ja erottuu maastossa hyvin.

Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013

Liite 4. Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2014

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtioneuvosto teki 1.5.1995 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Suun-
nittelualueen vaikutusalueella (alle 20 km etäisyydellä) ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita.

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt

– Hankealuetta lähin valtakunnallinen arvokohde on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö Kaunislehdon talomuseo. Se sijaitsee hankealueen itäpuolella
noin viiden kilometrin etäisyydellä.

– Muita RKY 2009 -kohteita 20 kilometrin säteellä ovat Hyrynsalmen rautatieasema, Hy-
rynsalmen kirkko, Oulujärven ja Sotkamon reitin voimalaitokset, Möykkysenjoen silta,
Kainuun puromyllyt / Karppala, Kainuun puromyllyt / Komulanköngäs sekä Kainuun pu-
romyllyt / Korkialehto. (RKY 2009)

– Lisäksi Kainuun maakuntakaavassa (Valtioneuvosto vahvistanut 29.4.2009) on valta-
kunnallisesti arvokkaina kulttuurihistoriallisina kohteina tai alueina osoitettu myös Tor-
venkosken koskimaisema, Ristijärven kirkko ja tapuli sekä Kivikylän vaara-asutus (Kai-
nuun liitto 2013). Näiden kohteiden osoittaminen valtakunnallisesti arvokkaina perustuu
vuoden 1993 Rakennettu kulttuuriympäristö -inventointiin (RKY 1993). Tämä inventointi
on valtioneuvoston päätöksellä korvattu uudella inventoinnilla 1.1.2010 alkaen (RKY
2009). Maakunnalliset arvokohteet



HYRYNSALMEN KUNTA 43
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

– Maakuntakaavassa osoitetuista maakunnallisesti arvokkaista kulttuurihistoriallisista koh-
teista lähin, Johanin luhtiaitta, sijoittuu noin neljän kilometrin etäisyydelle hanke-alueen
kaakkoispuolelle. Maakuntakaavan maakunnallisista perinnemaisemakohteista hankealu-
etta lähimmäksi sijoittuu Kaunislehdon talomuseo, joka sijaitsee noin 5,5 kilometriä han-
kealueesta itään.

Muut arvokohteet

Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelmassa (Ympäristöministeriö 1998) on osoitettu seudulle
useita perinnemaisemakohteita, joista hankealuetta lähimpiä ovat Hakala ja Prakkula sekä Jun-
tulan perinnemaisema ja Rakkulantien viljelysmaisema. Ne sijaitsevat noin 1–1,5 kilometrin
etäisyyksillä hankealueen pohjoispuolella Lietekylässä. Kulttuuriympäristöohjelman hoitotoimen-
pidekartassa on hankealueen pohjoisrajalle osoitettu Lumivaaran metsäuuni.

Kohteet voimajohtolinjauksilla

Voimajohdon reittivaihtoehdon VE1 eteläpäässä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä kulttuu-
riympäristökohde Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset. Tämän lisäksi 500 metrin etäisyy-
delle kummastakaan voimajohdon reittivaihtoehdosta ei sijoitu muita maiseman tai kulttuuriym-
päristön arvokohteita.
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Kuva 18. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokohteet hankealueen
ympäristössä (Maanmittauslaitos 2013, Museovirasto 2013, Kainuun liitto 2013, Suomen ympä-
ristökeskus 2013). Valtakunnallisesti merkittävinä osoitetut kohteet on nimetty kartalla. Hanke-
alueen sijainti on osoitettu mustalla.
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Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
on valmistunut (Kainuun maisemat 2014). Alueellinen arviointiryhmä on tehnyt esityksensä val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Kainuussa. Aineisto on vasta
ehdotus ja kohteiden arvoluokitus voi aineiston käsittelyn kuluessa muuttua. Ympäristöministeriö
valmistelee uuden ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi valtioneuvoston
hyväksyttäväksi vuoden 2015 aikana. 28.1.2014 päivätyssä ehdotuksessa 35 kilometrin säteelle
hankealueesta ei ole ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnallisesti
arvokkaiksi maisema-alueiksi on 35 kilometrin säteellä ehdotettu seuraavia kohteita:

- Latvan kylä on arvioitu selvityksessä tiiviiksi, elinvoimaiseksi mäkikyläksi Paljakan vaaro-
jen vaikutuspiirissä. Latvan kylä sijaitsee Puolangalla noin yhdeksän kilometriä hanke-
alueesta länteen. Latvan kylä on maisemakuvaltaan monipuolinen ja eheä, perinnemai-
semat elävöittävät maisemakuvaa.

- Karhulankylä on arvioitu yhtenäiseksi, elinvoimaiseksi järvenrantakyläksi Iijärven rannal-
la. Karhulankylä sijaitsee Ristijärvellä noin 15 kilometriä hankealueesta etelään. Alueella
yhdistyy perinteinen sekä muuttunut maankäyttö; elävä maaseutu ja loma-asutus koh-
taavat hallitusti.

- Saukkovaara on arvioitu rakenteensa puolesta tyypilliseksi vaara-asutuksen esimerkiksi
Kainuun vaaravyöhykkeeltä. Saukkovaaran vaara-asutus sijaitsee Ristijärvellä noin 20
kilometriä hankealueesta etelään. Alueella on asuttu yhtäjaksoisesti pitkään. Kulttuuri-
maisema koostuu yksittäisistä pihapiireistä, niiltä avautuvista näkymistä ja metsälaitu-
mista.

- Hepoköngäs on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemanähtävyydeksi. Hepokön-
gäs sijaitsee Puolangalla noin 25 kilometriä hankealueesta luoteeseen. Hepoköngäs on
maakunnassa pitkään tunnettu nähtävyys- ja vierailukohde, jolla on myös luonnonympä-
ristöön, geologiaan ja uittokulttuuriin liittyviä arvoja.

- Kiehimänvaaralta on näkymät Oulujärvelle ja Oulujärveltä. Kiehimänvaara sijaitsee Pal-
tamossa noin 31 kilometriä hankealueesta lounaaseen. Asutus sijaitsee hajanaisesti vaa-
ran laella ja sen etelärinteellä. Vaaran laelta ja pihapiireistä on pitkät, vaikuttavat näky-
mät Oulujärven Paltaselälle.

- Pyykkölänvaara on arvioitu selvityksessä edustavaksi esimerkiksi Kainuun vaara-
asutuksesta. Pyykkölänvaara sijaitsee Suomussalmella noin 32 kilometriä hankealueesta
etelään. Asutus muodostaa ehjän, tasapainoisen kokonaisuuden, jonka arvoa lisäävät
vaaran laelta aukeavat kaukomaisemat ja vanha rakennuskanta.

- Hiisijärven hiekat ja kulttuurimaiseman Hiisijärvi on arvioitu selvityksessä omaleimaisek-
si kainuulaiseksi järvenrannan rinnekyläksi, missä pääosassa ovat harjuluonto ja pienet
vesistöt. Hiisijärvi sijaitsee Ristijärvellä noin 34 kilometriä hankealueesta kaakkoon. Hii-
sijärven kylä on elinvoimainen, pihapiirit rakennuksineen ovat hyvässä kunnossa. Alueel-
la arvioidaan olevan myös matkailullista arvoa (hiekat).

Voimajohdon reittivaihtoehtojen VE1 tai VE2 varrelle ei 500 metrin etäisyydelle ole ehdotettu
valtakunnallisia tai maakunnallisia maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita.
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Kuva 19. Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoin-
nissa on ehdotettu 35 kilometrin säteellä hankealueesta seitsemää maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ei ole tälle vyöhykkeelle ehdotettu. (Kai-
nuun maisemat 2014)

Paikalliset arvokohteet

Hankealueen ympäristön paikalliset arvokohteet on selvitetty 12 kilometrin etäisyydelle. Lähtei-
nä on käytetty Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelmaa (Ympäristöministeriö 1998), Puolangan
kulttuuriympäristöohjelmaa (Tervonen & Karvonen 2004), Ristijärven kulttuuriympäristöohjel-
maa (Mikkonen 2001) sekä Kainuun perinnemaisemat -opasta (Vainio, Autio & Leinonen 2000).

Hankealuetta lähin paikallinen arvokohde on Lumivaaran metsäuuni, joka on osoitettu aivan
hankealueen pohjoisrajalle. Seuraava paikallinen arvokohde on Hakalan haka, joka sijaitsee noin
1,2 kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella Lietekylässä. Lietekylä kokonaisuudes-
saan on osoitettu aluemaisena paikallisena arvokohteena. Kaikki paikalliset maiseman ja kulttuu-
riympäristön arvokohteet on esitetty seuraavien sivujen kartalla (Kuva 19) ja taulukossa (Tau-
lukko 7).
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Kuva 20. Maiseman ja kulttuuriympäristön paikalliset arvokohteet hankealueen ympäristössä 12 kilometrin
säteellä (Ympäristöministeriö 1998, Tervonen & Karvonen 2004, Mikkonen 2001, Vainio, Autio &
Leinonen 2000, Maanmittauslaitos 2013). Tuulipuiston hankealueen sijainti on osoitettu mustal-
la. Numerointi viittaa seuraavien sivujen taulukkoon (Taulukko 7).
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Nro Nimi

1 Lauttala

2 Komulanvaara

3 Komulanköngäs,Komulan mylly, myllysauna

4 Väisälän koulu

5 Pienimäki

6 Haapolan koulu

7 Paljakan koulu

8 Vänkälä

9 Pesälä

10 Latvan koulu

11 Lumivaaran metsäuuni

12 Lietekylän koulu

13 Haarainmäki ja Voitto

14 Melamänty ja Tervatörmä

15 Oravivaaran koulu

16 Mikkola

17 Snellmannin kalamaja

18 Väärälä

19 Kaunislehdon talomuseo

20 Johanin luhti

21 Karpinvaaran koulu

22 Oravirinne

23 Seitenoikea

24 Kokkovaara

25 Pyörre

26 Ressa

27 Juurikka

28 Härkövaara 27

29 Päällysmäki 26

30 Rauhala

31 Karppila

32 Harjunpää 25

33 Nurmi

34 Vainio

35 Väisälä

36 Päivärinta

37 Kellola 28

38 Kyntölä

39 Tenämänmäki

40 Pihlajavaaran koulu

41 Pihlaja

42 Tuiskuharju

43 Karjala

44 Kukkola

45 Siirtola 29

46 Onnela 30

47 Juhola 30

48 Laukku

49 Kiviö

50 Alatalo

51 Juntula 31

52 Uusitalo 31

53 Seipelä 33

54 Mäntylä 33

55 Metsola 33

56 Törmälä 32

57 Venussaari

58 Karjala

59 Väyrylä

60 Mutkala 36

61 Leinola 38

I Ukkohalla

II Lietekylä

III Vorlokki

IV Lietekankaan tervahaudat

V Lietejokivarsi- ja ympäristö

VI Hyrynsalmen rautatieasema

VII Vonkan hietikot

A Lauttavaaran Lauttalan haka

B Lauttakylän Kantolan haka

C Pieni Tuomivaara, Kytömäen kaskimetsä

D Latva, Mikkolan suuri metsälaidun

E Latva, Mikkolan haka

F Latva, Mikkolan pieni metsälaidun

G Latva, Mikkolan niitty

H Lietekylän Haarainmäen haka

I Lietekylän Hakalan haka

J Lietekylän Juntusen laidun

K Lietekylän Ahon haka

L Kaunislehdon talomuseo

m Aaposen perinnemaisema

n Vänkälä

o Latva, Mikkolan suuri metsälaidun

p Latva, Mikkolan haka

q Latva, Mikkolan pieni metsälaidun

r Latva, Mikkolan niitty

s Hakalan haka

t Prakkula

u Juntulan perinnemaisema

v Ahon haka

x Jokikylä, Rantalan niitty ja haka

Taulukko 7. Maiseman ja kulttuuriympäristön paikalliset arvokohteet hankealueen ympäristössä (12 km).
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Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
teiden varsiin
ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist
järvelle Pihlajavaa
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri
kusta noin 15 kilo
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

Kuva 21. Hankealueen lä
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
tus on esitetty sinisellä, pienkylät (20
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
2013)

Kajaanin lentokenttä sijaitsee noin 50 kilometrin etäisyydellä hankealueesta lounaaseen. Ko
tiomäki
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järvelle Pihlajavaa
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri
kusta noin 15 kilo
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

Hankealueen lä
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
tus on esitetty sinisellä, pienkylät (20
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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järvelle Pihlajavaa
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
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kusta noin 15 kilo
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järvelle Pihlajavaaraan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri
kusta noin 15 kilometriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.
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raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
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metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.
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rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
tus on esitetty sinisellä, pienkylät (20
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sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.
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ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
hankealueesta koilliseen, Puola
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

hialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asui
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
hankealueesta koilliseen, Puolangan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen
keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

hialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asui
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
tus on esitetty sinisellä, pienkylät (20
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

hialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asui
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
tus on esitetty sinisellä, pienkylät (20
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilo
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
naassa noin 55 kilometrin etäisyydellä. Hankealue rajautuu Ristijärven kunnan rajaan.

hialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asui
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas

39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta) vih
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

raan noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle hankealueesta sekä Lauttalaan ja
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
Hankealue rajautuu Ristijärven kunnan rajaan.
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rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas

39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta) vih
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

metrin etäisyydelle hankealueesta sekä Lauttalaan ja
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
Hankealue rajautuu Ristijärven kunnan rajaan.
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

metrin etäisyydelle hankealueesta sekä Lauttalaan ja
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
Hankealue rajautuu Ristijärven kunnan rajaan.
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rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

metrin etäisyydelle hankealueesta sekä Lauttalaan ja
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealuee
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri

metriä hankealueesta etelään. Paltamon keskusta sijaitsee noin 35 kilometriä
ngan keskusta noin 40 kilometriä luoteeseen ja Suomussalmen

keskusta noin 40 kilometriä hankealueesta koilliseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lo
Hankealue rajautuu Ristijärven kunnan rajaan.

hialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asui
rakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuas

39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta) vih
taajamat ruskealla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (
sijoittuvaa maaseutuasutusta. Hankealuetta lähimmät pienet asutuskeskittymät

ovat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseva Lietekylä ja lo
naispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä Ristijärvellä sijaitseva Peuravaar
kaan pienkyliä on syntynyt Oravivaaraan noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta, Rist

metrin etäisyydelle hankealueesta sekä Lauttalaan ja
Väisälään noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Lähimmät suurimmat asutuskeskitt
mät ovat Hyrynsalmen keskusta noin 10 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Ri
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lella noin 10 km etäisyydellä kulkee Puolangantie (seututie 888), joka liittyy Ristijärven keskus-
tassa Viitostiehen (valtatie 5). Hankealueen koillispuolella 10 km etäisyydellä kulkee Puolangan-
tie (seututie 891), joka liittyy Hyrynsalmen keskustassa Kajaanintiehen (valtatie 5).

Hankealueen itäpuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä on Loiste Sähköverkko Oy:n Sei-
tenoikea-Puolanka 110 kV:n pääsähköjohto. Seitenoikean sähköasema sijaitsee noin 10 kilomet-
riä hankealueesta kaakkoon. Hankealueen eteläpuolella noin kuuden kilometrin etäisyydellä kul-
kee 110 kV:n ja 220 kV:n pääsähköjohdot ja länsipuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä 110
kV:n pääsähköjohto (Kuva 21).

Hankealueen pohjoispuolella noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä sijaitsee Ukkohallan matkai-
lukeskus (Kuva 21). Ukkohallan asemakaava-alueelle on osoitettu hyväksytyissä asemakaavois-
sa yhteensä 268 loma-asuntotonttia, 47 matkailua palvelevia sekä kuusi asuin-/liiketonttia. Uk-
kohallan matkailu tukeutuu laskettelutoimintaan, mihin kuuluu teknisiä, etäälle näkyviä rakentei-
ta valaistuksineen. Paljakan matkailu- ja hiihtokeskus sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä
hankealueen länsipuolella.

4.13.2 Maankäyttö ja asuminen

Hankealue on metsätalouskäytössä. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi poronhoitoon, met-
sästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. Alueella ei ole pysyvää asutusta eikä loma-
asutusta. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole virkistysreittejä tai -alueita.

Alueen itäpuolella kulkee Kaivopurontie (yksityistie), pohjoispuolella Lietekyläntie (yleinen tie
19225) ja länsipuolella Peuravaarantie (yleinen tie 19208). Hankealueen ympäristön asutus on
haja-asutustyyppistä asutusta ja loma-asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hanke-
alueen pohjoispuolella Lietekylässä noin 1,5–2,8 kilometrin etäisyydellä ja Kummunrinteen alu-
eella noin 1,5–1,8 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Etäisyys lähimmistä asuinraken-
nuksista suunniteltuihin voimaloihin on kuitenkin suurempi, vähintään 1,9 kilometriä. Muut lä-
himmät asuinrakennukset sijaitsevat hankealueen koillispuolella Lietekylätien varrella noin 2,7–
3,7 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta sekä Ristijärven Peuravaarassa, Karpinvaarassa
ja Oravivaarassa noin 2,1–6 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Etäisyys lähimmistä
asuin-rakennuksista suunniteltuihin voimaloihin näiltä alueilta on vähintään 2,6 kilometriä.

Loma-asutus hankealueen läheisyydessä on sijoittunut hajanaisesti vanhan kyläasutuksen yhtey-
teen ja pienten vesialueiden ympärille. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat hankealueen pohjois-
puolella Lietekylässä ja Lietejärven rannalla noin 1,8–3 kilometrin etäisyydellä hankealueen ra-
jasta, kaakkoispuolella Karpinvaarassa noin 2,5–4,8 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta
sekä itäpuolella Oravijärven rannalla ja Oravivaarassa noin 3,4–4,8 kilometrin etäisyydellä han-
kealueen rajasta. Etäisyys lähimmistä loma-asunnoista suunniteltuihin voimaloihin on vähintään
2,7 kilometriä.

Voimajohdon reittivaihtoehdot VE1 ja VE2 kulkevat asumattomien alueiden kautta olemassa ole-
valle 110 kV Seitenoikea–Puolanka-voimajohdolle. Voimajohdon reittivaihtoehto VE1 kulkee
olemassa olevan voimajohdon rinnalla ja sijoittuu noin 430 metrin etäisyydelle lähimmästä
asuinrakennuksesta ja noin 480 metrin etäisyydelle lähimmästä loma-asunnosta (Kuva 21).
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Kuva 22. Hankealueen ja sen lähiympäristön nykyinen maankäyttö. Hankealueen rajaus on esitetty mus-
talla katkoviivalla, voimajohdon reittivaihtoehdot sinisellä ja punaisella katkoviivalla. Kuvassa on
esitetty myös PROKONin Lumivaaran tuulipuiston hankealue ohuella katkoviivalla.  (Maanmitta-
uslaitos 2013, Kainuun ulkoilukartta 2013, tiedot rakennusluvista Hyrynsalmen ja Ristijärven
kunnat)

4.13.3 Virkistys

Hankealue on metsätalouskäytössä. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi poronhoitoon, met-
sästykseen, marjastukseen ja sienestykseen. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
virkistysreittejä tai -alueita.
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Asukaskyselyn mukaan lähivaikutusalueen asukkaille Lumivaaran alueen tärkeimpiä virkistys-
käyttömuotoja ovat liikunta ja ulkoilu, luonnontuotteiden kerääminen (sienet ja marjat), sekä
luonnon tarkkailu ja kokeminen. Asukaskyselyssä Lumivaaran alueen käytöstä korostuivat erityi-
sesti sulan maan aikana marjastus, sienestys ja retkeily.

4.13.4 Elinkeinoelämä

Hyrynsalmen kunnassa oli vuonna 2013 2565 asukasta ja vuonna 2011 655 työpaikkaa.

Alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista vuonna 2011 oli 17,6 prosenttia. Jalos-
tuksen osuus työpaikoista oli 10,7 prosenttia ja palveluiden osuus noin 69 prosenttia (Tilasto-
keskus 2014). Hyrynsalmen kunnan yrityskanta on vuodesta 2005 lähtien pysynyt likimain sa-
mana. Hyrynsalmella toimi vuonna 2012 viisi metsätalouteen ja puunkorjuuseen, 18 rakentami-
seen, sekä 28 kuljetukseen ja varastointiin erikoistunutta yritystä, jotka toimialaluokituksen pe-
rusteella soveltuvat tuulivoimahankkeen rakentamistehtäviin. Maa- ja vesirakentamisen alalla ei
toimi tilastojen mukaan yhtään yritystä. (Tilastokeskus 2014)

Hankealueen pohjoispuolella noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä sijaitsee Ukkohallan matkai-
lukeskus, jonka matkailu tukeutuu laskettelutoimintaan, mihin kuuluu teknisiä, etäälle näkyviä
rakenteita valaistuksineen. Paljakan matkailu- ja hiihtokeskus sijaitsee noin 13 kilometrin etäi-
syydellä hankealueen länsipuolella Puolangan kunnan alueella.

Molemmat matkailukeskukset ovat alueellisesti ja kansallisesti tunnettuja matkailukohteita. Uk-
kohallassa pidettiin Lomakotimessut helmi-maaliskuussa 2014.

Vuonna 2013 Ukkohallassa ja Paljakassa toteutui yhteensä noin 114 000 rekisteröityä yöpymis-
tä, joista ulkomaisten matkailijoiden osuus oli vajaa kymmenen prosenttia. Markkinaosuus Kai-
nuun alueellisista yöpymisistä on noin 14 prosenttia. Vuositasolla merkittävimpiä matkailukuu-
kausia ovat kevät-talvi (helmi-huhtikuussa yhteensä noin 56 000 yöpymistä), kesällä heinäkuu
(14 421 yöpymistä) sekä talvikuukausista vuodenvaihde (joulu-tammikuussa 19 452 yöpymis-
tä). (Tilastokeskus 2014) Molemmissa keskuksissa lumettoman ajan keskeisimmät aktiviteetit
liittyvät retkeilyyn ja liikunnallisiin aktiviteetteihin luonnossa. Talvisista aktiviteeteista tärkeimpiä
ovat muun muassa hiihto, laskettelu, moottorikelkkailu sekä ohjatut ohjelmapalvelut. Molempien
keskusten kehittämiseksi on myös laadittu kehittämissuunnitelmia matkailun edistämiseksi tule-
vaisuudessa. Matkailukeskusten ydintoiminnot (majoitus, rinnetoiminnot, hiihto, ohjelmapalve-
lut) sijoittuvat matkailukeskusten ytimeen, josta on reittiyhteydet keskuksia ympäröivään luon-
toon sekä alueellisiin reitistöihin. (Ukkohalla 2014; Paljakka 2014)

4.13.5 Maa- ja metsätalous

Koko suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä.

4.13.6 Porotalous

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan poronhoitoaluetta ja kuuluu Hallan paliskunnan aluee-
seen. Hallan paliskunnan kotipaikka on Suomussalmi. Hallan paliskunnassa oli vuonna 2011 62
poronomistajaa ja paliskunnan korkein sallittu poromäärä oli 2700. Poronhoitovuonna 2011-
2012 paliskunnalla oli eloporoja 1406.

Pöyry Finland Oy on laatinut erillisen selvityksen Hallan paliskunnan poroelinkeinosta. Hankealu-
eella liikkuu poroja vain satunnaisesti. Hankealue on porojen talvilaidunaluetta satunnaisesti
syyspuolella ja kevättalven laitumena, sydäntalvella ei juurikaan. Alueen lähimmät erotusaidat
ovat Louhi, jossa on isoja erotuksia sekä Portinsärkkä ja Pajuaro.

Paliskunnan erotukset ajoittuvat joulukuun-helmikuun ajalle. Erotuksia on viime vuosina ollut
vuosittain minimissään viidestä kuuteen ja maksimissaan 10-12.
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Kuva 23. Hallan paliskunnan poronhoito hankealueen lähialueilla (Aineiston © Hallan paliskunta 2013).
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Kuva 24. Nykyinen liikenneverkko ja keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa hankealueen
lähiympäristössä vuonna 2012 (Liikennevirasto 2013).

4.13.10 Tekninen huolto

Sähkönjakelu

Alueen itäpuolitse kulkee Loiste Sähköverkko Oy:n Seitenoikea – Puolanka  110 kV:n voimajoh-
to.

Jätehuolto

Hyrynsalmen kunnan alueella jätehuollon järjestää Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-
kymppi. Jätteet käsitellään Kajaanin Majasaaren jätekeskuksessa.

Vesi- ja viemärihuolto

Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa.

4.14 Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole teollisuutta tai muuta energiantuo-
tantoa. Alueen nykyiseen melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä lähiteiden liikenne.



HYRYNSALMEN KUNTA 55
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

5 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU

5.1 Aloitusvaihe

5.1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten
arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja
kuulemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Suunnitelmassa on myös esitetty ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn (YVA) kytkeytyminen kaavoituksen aikatauluun. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta on tiedotettu marraskuussa 2013 ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä
21.11.2013 lähtien.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

5.1.2 Sidosryhmätyöskentely

Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu

Viranomaisneuvottelu järjestettiin Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen aloitus-
vaiheessa 15.10.2013. Neuvottelussa esiteltiin tuulivoimahanketta, osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaluonnosta sekä laadittuja / laadittavia selvityksiä sekä keskusteltiin kaavoituksen
lähtökohdista, alustavista tavoitteista, vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä.

Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 15.10.2013

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavoituksen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 4.12.2013 Hyrynsalmen kunnan-
talolla. Tilaisuus oli yhteinen Otsotuuli Oy:n Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen kanssa ja siinä
esiteltiin hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, osayleiskaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä kaavoitus- ja YVA-menettelyn kulku. Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä.
Keskustelussa korostuivat tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset Prokonin hankkeen kanssa ja
luontokohteiden huomioiminen kaavassa.

Asukaskysely ja muu vuorovaikutusmenettely

YVA-menettelyn yhteydessä osana sosiaalisten vaikutusten arviointia toteutettiin helmi–
maaliskuussa 2014 asukaskysely, jonka tarkoituksena oli selvittää Lumivaaran tuulivoimahank-
keen lähivaikutusalueen (10 kilometrin säteellä tuulipuistoalueesta) asukkaiden ja loma-
asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskysely toteutettiin posti-kyselynä lähivaikutus-
alueen kaikille vakinaisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille. Asukaskyselyn avulla hankevas-
taava sai tietoa eri asukasryhmien yleisestä suhtautumisesta ja mahdollisista huolenaiheista
hankkeeseen liittyen. Asukaskyselyn yhteydessä asukkaille jaettiin lisäksi tietoa hankkeesta ja
sen mahdollisista vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.

Asukaskyselyn lisäksi tietoja tarkennettiin erityisesti metsästystoimintaan ja metsästys-
matkailuun liittyen Lumivaaran ja sen lähialueella. Haastateltavia tahoja olivat Lietekylän Met-
sästysseura ry, Ukkohallan Matkailupalvelut Oy sekä Kainuun Etu. Haastattelut suoritettiin puhe-
limitse maaliskuussa 2014. Haastattelujen kautta saadut näkemykset on huomioitu sosiaalisten
vaikutusten arvioinnissa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilai-
suus 4.12.2013 Hyrynsalmen kunnantalolla. Yleisötilaisuuteen osallistui yhteysviranomaisen,
kunnan, hankevastaavan ja YVA-konsultin edustajien lisäksi noin 30 henkilöä. Yhteysviranomai-
sen koolle kutsumassa tilaisuudessa esiteltiin hanketta, hankevastaavaa, ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaa, osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavoitus- ja YVA-
menettelyiden kulkua. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristö-
vaikutusten arvioinnista, kaavoituksesta ja hankkeesta sekä kysellä ja keskustella hankkeesta ja
sen kaavoitus- ja YVA-menettelyistä yhteysviranomaisen (Kainuun ELY-keskus), Hyrynsalmen
kunnan, hankevastaavan sekä YVA-konsultin edustajien kanssa. Yleisötilaisuudessa keskusteltiin
muun muassa Lumivaaran alueen luonto- ja maisema-arvoista, meluvaikutuksista, maanomis-
tussuhteista, sähkön hinnasta ja tuulivoiman vaikutuksesta sähkön hintaan, aluetalous-, työlli-
syys- ja matkailuvaikutuksista, voimaloiden lapoihin muodostuvasta jäästä ja siitä muodostuvas-
ta vaarasta, alueen yksityisteiden käytöstä sekä hankkeen vaikutuksista metsästykseen.
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YVA-selostusvaiheessa järjestettiin yleisötilaisuus 17.6.2014 Hyrynsalmella. Tilaisuudessa esitel-
tiin ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä osayleiskaavoituksen tilannetta.

Poronhoitolain mukainen neuvottelu

Poronhoitolain (848/1990) 53 § mukaan ”Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon
harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asi-
anomaisen paliskunnan edustajien kanssa.”

Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu on järjestetty 5.2.2014. Neuvotteluun kutsuttiin
osallistujat Hallan paliskunnasta, paliskuntain yhdistyksestä sekä hanketoimijan ja kaavakonsul-
tin edustajat.

Neuvottelussa todettiin, että poronhoitolain mukaisia neuvotteluja on tarpeen jatkaa haittojen
arvioimiseksi. Paliskunnan kannalta olennainen kysymys on, miten poro suhtautuu tuulivoimalan
läheisyyteen ja miten paljon poroja pelottavat tuulivoimaloiden äänet, jolloin seuraa väistämistä.
Jos Porot väistyvät hankealueelta, on vaara että porot menevät Ristijärvelle poronhoitoalueen
ulkopuolellekin. Lisäksi keskustelussa tuotiin esille porojen ja metsäpeurojen sekoittumisen on-
gelma, toiminnan aikainen ympäri vuoden auki oleva tiestö, äänihaitta ja mahdollinen poropan-
tojen käyttö.

Seurannan merkitys on uuden tiedon kannalta olennaista. Koska on olemassa vain vähän tietoa
tuulipuistojen vaikutuksista poron käyttäytymiseen, on välttämätöntä kerätä seurantatietoa ja
käsitellä sitä yhteisissä neuvotteluissa sitä mukaa, kun kokemuksia tämän hankkeen myötä syn-
tyy. Paliskunnan mukaan tulee olla osapuolten tiedossa, miten toimitaan jos poronhoidolle ai-
heutuu ongelmia, muun muassa aiheutuvien kustannusten korvaukset. Paliskunnalle tulee il-
moittaa, jos poroja on alueella, jotta ne voidaan viedä pois eikä synny vahinkoja. Paliskunta pi-
tää tärkeänä, että rakennusaikaiset vaikutukset minimoidaan.

Paliskuntain yhdistyksen mukaan hankkeen vaikutukset porotalouteen on selvitettävä perusteel-
lisesti, vuoropuhelu on nyt alkanut, mutta yhtä olennaista on seuranta. Koska hankkeen mahdol-
lisia vaikutuksia poronhoitoon ei etukäteen voida tarkkaan tunnistaa, on välttämätöntä jatkaa
seurantatietojen vaihtoa sekä vuoropuhelua hankkeen edetessä ja toiminnan aikana.

Neuvotteluja jatketaan sopimuksen mukaan hankkeen myöhemmässä valmisteluvaiheessa. Tuol-
loin keskustellaan myös arvioiduista haitoista ja mahdollisesta korvausasiasta.

5.2 Osayleiskaavaluonnos 22.10.2014

5.2.1 Osayleiskaavaluonnoksen vaihtoehdon valinta

Molempien YVA:ssa tutkittujen hankevaihtoehtojen, VE1 ja VE2, arvioitiin olevan toteuttamiskel-
poisia, kun tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon mm. luontoselvi-
tyksissä ja linnustoselvityksissä tunnistetut kohteet ja haitallisten vaikutusten syntyminen eh-
käistään. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä ei tullut esille sellaisia kriittisiä vaikutuksia, jotka
estäisivät kummankaan vaihtoehdon toteuttamisen kokonaan. Vaikutusarviontien tulosten pe-
rusteella ja alueen hyvistä tuuliresursseista johtuen alueelle kannattaa sijoittaa lisävoimala. YVA-
hankevaihtoehdon VE1 mukaista voimaloiden sijoittelua on tarkistettu siten, että osayleiskaava-
luonnos ja kaavan vaikutusten arviointi laaditaan 9 voimalalle.

Viranomaisten työneuvottelu

Uuden hankesuunnitelman pohjalta järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 24.6.2014. Neuvot-
telussa keskusteltiin layoutin muutoksista, selvitysten riittävyydestä, Lumivaaran ja Prokonin
kaava-alueiden yhteensovittamisesta ja lisäselvitystarpeista. Kainuun ELY-keskuksen mukaan
muutokset eivät edellytä YVA:n uusimista.

Liite 6. Muistio viranomaisten työneuvottelusta 24.6.2014.

5.2.2 Luonnoksen periaatteet

Osayleiskaavaluonnos laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvai-
kutteisena osayleiskaavana, jota saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen pe-
rusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset (MRL 39 §).

Kaavaluonnos on laadittu vaihtoehtotarkastelun, sijoitussuunnittelun teknistaloudellisten reuna-
ehtojen, yleiskaavan lähtökohtien, selvitysten, tavoitteiden ja alustavan vaikutusarvioinnin poh-
jalta.
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Kuvassa 25 on esitetty ote 22.10.2014 päivätystä osayleiskaavaluonnoksesta.

Osayleiskaavan suunnittelualue

Alustavana suunnittelualueena on ollut hankealue, jonka rajausta on tarkistettu kaavaluonnok-
sessa. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet perustuksineen sijoitetaan UPM-Kymmene Oyj:n omis-
tamalle alueelle.

Osayleiskaavan suunnittelualue on rajattu hankealuetta laajemmaksi siten, että 40 dB:n melu-
alue sisältyy kaava-alueeseen. Suoja-alueet ulottuvat osittain viereisten yksityisten omistamien
kiinteistöjen alueille. Ristijärven kunnan puolelle ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia omaa
osayleiskaavaa, vaikka lähivaikutusalue sinne ulottuukin, koska kyseinen alue on UPM:n omis-
tuksessa. Suunnittelualueen itäpuolelle ei myöskään ole katsottu tarpeelliseksi ottaa lähivaiku-
tusaluetta kaava-alueeseen mukaan, koska Lumivaaran hankealue rajautuu Prokonin hankealu-
eeseen. UPM ja Prokon ovat sopineet noin 200-350 m suojavyöhykkeestä hankealueiden välillä.

Kaavaluonnoksen suunnittelualueen laajuus on noin 850 ha. Suunnittelualueen rajausta voidaan
edelleen tarkentaa kaavaprosessin edetessä.

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettujen tuulivoimala-alueiden perustana on hankevaihtoehto
VE1, jossa voimaloita on 8 kpl. Osayleiskaavaluonnoksessa tarkastellaan yhteensä 9 yksikköte-
holtaan noin 2-5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle (Kuva 3). Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on korkeimmillaan 215 metriä maanpinnasta. Tuulivoimaloiden sijoittelua on tar-
kistettu sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Yksittäisten voimaloiden sijoitte-
luun on jätetty toteutusvaraa, koska sijoittelu tulee mahdollisesti täsmentymään teknisen suun-
nittelun etenemisen mukaan. Voimaloiden sijoittelun liikkumavara on kaavaluonnoksessa osoi-
tettu alueille, joilla ei ole rakentamista rajoittavia luontoarvoja ja jotka ovat teknistaloudellisesti
toteutuskelpoisia. YVA-vaihtoehdon mukaisista voimaloiden paikoista poikkeavilta osin on kaava-
luonnosta varten laadittu selvitysten ja vaikutusarviointien tarkistus. Voimalapaikkojen mahdolli-
sesta siirtämisestä ei siten aiheudu YVA-selostuksessa arvioitua merkittävämpiä vaikutuksia.

Liittyminen verkostoihin

Tuulipuiston huoltoyhteydet ja liittyminen sähköverkkoon on osoitettu ohjeellisena. Hankealueen
sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan tiestön yhteyteen. 110 kV:n sähkölinjalle on osoitettu
ohjeellinen reitti. Sähköasemalle on osoitettu sijoituspaikka aluemerkinnällä EN-1. Sähkölinjojen
tarkat sijainnit täsmentyvät suunnittelun edetessä. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa
huoltorakennuksia, varaston ja tukikohdan.

Liikenne tuulipuistoalueelle on suunniteltu kulkevan Kaivopurontietä, jolta erkanevalta yksityis-
tieltä suunnitellaan rakennettavan tuulipuistoalueelle tarvittavat uudet tiet.

Asuinympäristön laatu

Asuinympäristön laatu ja tuulivoimatuotannon harjoittamismahdollisuudet turvataan jättämällä
asutuksen ja tuulivoimarakentamiseen varattavan alueen välille riittävä etäisyys. Suunnittelualu-
eella ei ole pysyvää asutusta.

Lähimmillään asutusta on suunnittelualueen pohjoispuolella Lietekylässä ja Kummunrinteen alu-
eella. Etäisyys voimaloihin on vähintään 1900 metriä.

Maa- ja metsätalous

Metsäalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsä-
talouteen liittyvä rakentaminen (M-1). Hankealueella sijaitseville maa- ja metsätalousvaltaisille
alueelle on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv). Suunnitte-
lualueella ei sijaitse peltoalueita eikä kotieläintaloutta.

Luonnonympäristö

Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksessä todetut metsä- ja vesilain tarkoittamat koh-
teet, liito-oravan elinympäristöt sekä luontoselvityksessä alueina rajatut uhanalaisten luonto-
tyyppien ja vaarantuneiden tai rauhoitettujen lajien esiintymisalueet. Lisäksi on osoitettu luon-
non monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina ekologiset käytävät, jotka mahdollistavat mm.
liito-oravan liikkumisen alueelta toiselle. Kasvistollisesti arvokkaimmat alueet ovat vaaran poh-
joisrinteen Jänispurojen lehtokorpialue, vaaran pohjoisrinteen Vaaranrinnanpuro ja sen länsi- ja
itäpuolella olevat lehtokorvet, sekä vaaran etelärinteen laaja, hyvin luonnontilaisena kokonai-
suutena säilynyt avoin rinnesuo Rinnesuo. Suon alaosassa on lettoa.   Avoimet luonnontilaiset
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rinnesuot ovat Kainuussa harvinaisia ja arvokkaita. Alueiden kuvaukset ja kaavassa huomioita-
vat kohteet on esitetty kaavaselostuksen alueen luontoa koskevassa kohdassa (4.8 Luonnonolot,
kasvillisuus ja maaeläimistö sekä 4.9 Linnusto).

Kulttuuriympäristö ja -maisema

Osayleiskaava-alueella ei selvitysten mukaan sijaitse muinaismuistokohteita. Lumivaaran etelä-
puolella, Isokivenvaaran laella on iso kivi, jolla katsotaan olevan paikallista kulttuurihistoriallis-
ta merkitystä. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa on tutkittu näkyvyysanalyyseilla ja va-
lokuvasovitteilla.

Kuva 25. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 22.10.2014. Kuvaan on lisätty melumallinnuksen tulokset 40
dB(A) pysyvä asutus (vihreä) ja 35 dB(A) loma-asutus (keltainen)
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5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

5.3.1 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo 9.12.2014-23.1.2015

Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä mie-
lipiteen kuulemista varten Hyrynsalmen kunnassa 9.12.2014-23.1.2015. Kaavaluonnoksen näh-
tävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Hyrynsalmen kunnantalolla 15.12.2014. Luonnok-
sesta saatiin yhteensä 15 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä.

Liite 7. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

5.3.2 Tiivistelmä saaduista lausunnoista

Aluehallintovirasto

- Tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin, jotka liittyvät muun muassa meluun ja välkkeeseen.

- Melumallinnuksen lähtötietona on käytetty voimalatyyppiä, jonka napakorkeus on 140 met-
riä, vaikka kaavaselostuksessa todetaan napakorkeuden olevan 150 metriä. Vastuualueen
näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen suurin mahdollinen
vaikutus. Meluvaikutukset tulisi selvittää todellisilla lähtöarvoilla, myös yhteisvaikutusten
osalta.

- Varjostusmallinnus on tehty kaavan mukaisilla voimalatyypeillä eli napakorkeudeltaan 150
metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 215 metriä korkeilla tuulivoimaloilla. Suomessa vilkunnalle
ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa. Kaavaselostuksen mukaan esimerkiksi Ruotsissa annet-
tu maksimisuositus (8 h/vuosi) varjon vilkkumiselle ei ylity Lumivaaran tuulipuiston kohdalla.

-  Yhteisvaikutuksia tarkasteltaessa varjostusmallinnuksessa on käytetty Prokon Wind Energy
Finland Oy:n Lumivaara tuulipuisto –hankkeessa 230 metriä korkeita voimaloita, vaikka ky-
seisen kaavan hankkeen mukaan hankealueelle saa rakentaa vain 210 metriä korkeita voi-
maloita. Tämä seikka ei tosin ainakaan heikennä arvioituja vaikutuksia.

- Osayleiskaavassa on muuten tunnistettu hankkeen merkittävimmät ihmisen terveyteen koh-
distuvat vaikutukset.

Digita Networks Oy

- Digita Oy toteaa lausunnossaan, että Digita on tehnyt hankevastaavan pyynnöstä näk-
vyysaluekartoituksen 2.4.2014 ja on pyydettynä lausuntona todennut, että suoraan suunni-
tellun tuulivoimala-alueen yli ei näyttäisi tapahtuvan antenni-tv–vastaanottoa ja mahdolliset
häiriöt jäävät yksittäisiin tapauksiin. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä
(linkkejä).

- Digitalla ei ole huomauttamista osayleiskaavaluonnoksesta, mutta toivoo että hankevastaa-
valle toimitettu lausunto liitettäisiin osayleiskaavaselostukseen.

Finavia Oyj

- Finavia Oyj toteaa lausunnossaan, että nykyisen, 13.11.2014 voimaantulleen, ilmailulain
(864/2014) 158 §:n mukaan tuulivoimalaa koskevan lentoesteluvan hakemukseen ei tarvitse
liittää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lausuntoa. Tuulivoimaloita koskevat lentoesteluvat
haetaan suoraan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Finavia pyytää korjaamaan kaava-
luonnoksessa esitetyt tiedot nykyisen ilmailulain mukaisiksi.

Fingrid Oyj

- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta

Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus

- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Kaavaselostuksessa lainsäädännöllisiksi lähtökohdiksi on kirjattu maankäyttö- ja rakennus-
lain säännökset ja poronhoitolaki. Näiden lisäksi yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon
myös luonnonsuojelulain nojalla suojellut kohteet sekä Natura 2000 –verkostoa koskevat
säädökset.

- Yhdeksännen voimalan suhteen Kainuun ELY-keskus on edellyttänyt, että kaavaselostuksesta
on käytävä selvästi ilmi, milloin vaikutukset poikkeavat YVA-selostuksessa esitetyistä. Esi-
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merkiksi lähteiden ja muiden luo-1 –alueiden säilymisen kannalta kriittisimpiä kohteita ei ole
käsitelty kaavaselostuksessa. Tällaisia kriittisiä kohteita ovat kaavaluonnoksen voimalapaikat
6 ja 7, joiden läheisyydessä on metsä- ja vesilain tarkoittamia kohteita, sekä sähköasema ja
ilmajohto, joiden läheisyydessä on lähteitä.

- Sähköasemalta lähtevän ilmajohdon linjauksessa ei ole huomioitu YVA-menettelyssä esille
tuotua linjauksen siirtoa hakkuun reunaan, jolla vältettäisiin metsäalueiden pirstoutumista.
Kaavaluonnoksessa esitetty linjaus kulkee myös hyvin läheltä Määtänkuljunsuon laiteilla ole-
via lähteitä. Voimajohtolinjan alkupään siirtäminen, kohteiden merkintä ja huolellisuus ra-
kentamisvaiheessa voimalapaikoilla 6 ja 7 sekä sähköasemalla ovat niitä lieventämiskeinoja,
joilla tuulivoimaloista aiheutuvat haitat ovat minimoitavissa.

-  Voimaloiden sijoituksessa ja lukumäärässä ei ole otettu huomioon haitallisten vaikutusten
lieventämistä yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamassa lausunnossa esitetyllä taval-
la.

-  Suunnitteluohjearvojen raja-arvo 40 dB ylittyy Peuravaaran vanhojen metsien alueen itä-
osassa, missä voimalan nro 3 aiheuttama melu on suurin häiriön aiheuttaja. Meluvaikutusten
lieventämistä ei ole tutkittu voimalakohtaisesti, kuten yhteysviranomaisen lausunnossa on
esitetty. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan melun vaikutusta voitaisiin lieventää
poistamalla voimalapaikka 3. Kaavaselostuksen mukaan voimaloiden sijaintia on tarkistettu
sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Kainuun ELY-keskus huomauttaa, että
tarkistamista on käytännössä tehty vain yhden voimalapaikan osalta. Kaavaluonnoksessa
haitallisimpien voimaloiden 1, 4 ja 3 poistamisella vähennettäisiin selvästi yhtenäisen metsä-
alueen pirstoutumista vaaran pohjoisrinteellä, lievennettäisiin haitallisia sinipyrstöpopulaati-
oon kohdistuvia vaikutuksia sekä Peuravaaran vanhojen metsien alueeseen kohdistuvia me-
luvaikutuksia kuin myös asutukseen kohdistuvia vaikutuksia.

- Voimalan nro 2 vaihtoehtoisista tielinjauksista sähköaseman eteläpuolelta lähtevä tielinjaus-
vaihtoehto näyttää olevan vähemmän haitallinen sinipyrstöreviirien kannalta.

- Hankkeen keskeisiä vaikutuksia arvioidessa todetaan linnuston osalta, että voimalat ja niille
johtavat tiet pirstovat alueen yhtenäisyyttä ja aiheuttaisivat laajuudeltaan merkittäviä häiriö-
vaikutuksia. Suojeltaviin lajeihin nähden merkittävin vaikutus kohdistuu sinipyrstöön. Kun
vielä huomioidaan haitallinen vaikutus yhteisvaikutusten osalta, melun ohjearvot kriittisellä
tasolla muutamien kiinteistöjen kohdalla, Kainuun ELY-keskus näkee perusteltuna tuulivoi-
maloiden määrän vähentämistä alueen pohjoisosassa.

- Vaikutusten seurannasta ELY-keskus toteaa, että sinipyrstöreviireihin kohdistuva seuranta on
erittäin tärkeää. Peuravaaran alue ei kuitenkaan sovellu kontrollialueeksi, koska sinne koh-
distuu meluvaikutuksia, vaan kontrollikohteet on etsittävä muualta.

- Kaavaluonnoksen mukaisiin luo-1 –alueisiin sisältyy myös Vaaranrinnanpurossa oleva luon-
nonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeä esiintymis-
paikka. Tämän esiintymispaikan rajat ELY-keskus määrittelee erillisellä päätöksellä. Kainuun
ELY-keskus esittää asian huomioitavaksi kaavamerkinnöissä joko erillisellä merkinnällä tai li-
sättäväksi asian luo-1 –merkintään.

- Kaavaselostuksessa on seuraavat virheellisyydet, jotka tulee oikaista: jokihelmisimpukka on
luontodirektiivin liitteiden II ja V laji, ei IV-liitteen laji. Näätä vastaavasti on luontodirektiivin
V laji, ei liitteen II laji.

- Luontoselvitys on tehty ainoastaan hankealueelle ja voimajohtolinjoille, eivätkä kaavaa var-
ten tehdyt selvitykset ole ulottuneet varsinaisen hankealueen ulkopuolelle. ELY-keskus tote-
aa, että tässä yhteydessä hankealueen ulkopuolelle ei kohdistu sellaista maankäyttöä, että
selvitysten tulisi ulottua myös luontoselvityksen osalta hankealuetta laajemmalle alueelle.
Kaavaselostuksessa on silti syytä avata, miksi kaava-alue on laajempi kuin varsinainen han-
kealue ja miksi esim. luontoselvitystä ei ole tehty tälle laajennetulle alueelle.

- Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointimenettelyä ei katsota tarpeelliseksi YVA-
selostuksen perusteella. Perustelut on lisättävä myös kaavaselostukseen.

- Kaavaselostuksen kuviin 12-15 on havainnollisesti kuvattu arvokkaiden luontokohteiden ja
sinipyrstön reviirien sijoittuminen suhteessa tuulivoimaloihin. Kuvissa voimaloiden lukumäärä
on alkuperäisen suunnitelman, YVA-selostuksen, mukaiset kahdeksan voimalaa. Kuvien tul-
kittavuuden vuoksi ELY-keskus esittää kuvien päivittämistä muun muassa tuulivoimaloiden
lukumäärän ja sijainnin osalta eli kaavaratkaisua vastaavaksi.
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- Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (kaavaselostuksen kappale 4.4) on mainittu vain
energianhuoltoon ja maakuntakaavoitukseen liittyvät velvoitteet. Tuulivoimarakentamiseen
liittyy myös muita huomioitavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kuten kulttuuriym-
päristöjen ja luonnonperinnön säilyminen, maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet, len-
toliikenteen turvallisuus kuin myös poronhoidon edellytykset. Lisäksi kaavaratkaisussa koros-
tuu tavoite, jossa ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteiden toteutumista on arvioitu laajemmin liitteessä 7. Kainuun ELY-keskus huo-
mauttaa, että liitteessä tavoitteiden toteutumista on arvioitu vain tämän hankkeen näkökul-
masta, ei ollenkaan molempien hankkeiden yhteisvaikutusten näkökulmasta. Tämä korostuu
etenkin terveydelle aiheutuvien haittojen (melun) ehkäisemisessä. Toinen tähän hankkee-
seen liittyvä merkittävä tavoite on ekologisten yhteyksien säilyminen ja aluekokonaisuuksien
tarpeeton pirstominen. ELY-keskus huomauttaa, että hankealueen viereisellä Peuravaaran
vanhojen metsien suojelukohteella ei ole yksistään virkistyskäyttöarvoa, vaan alueen arvoi-
hin liittyy vanhojen metsien lajiston, sinipyrstöpopulaation elinympäristön säilyminen.

- Tuulivoimamaakuntakaavan sisältöä on avattu selostuksessa, mutta kaupan vaihemaakunta-
kaavan sisältöä ei. Vaikka Kainuun maakuntakaava 2020:ssä ei ole esitetty tuulivoima-
alueita, kaavatyön yhteydessä on arvioitava hankkeen suhdetta voimassa olevaan maakun-
takaavaan.

- Suunnittelualueen maisemavaikutusalueeksi on määritelty alle 20 km. Vastaavasti maisema-
alueiden päivitysinventointikohteet on tarkasteltu 35 km säteellä. ELY-keskus esittää, että
voimassa olevien valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta tarkastelua laajen-
netaan 35 km:iin.

- Havainnekuvien viittaukset kuvanumeroihin ja liitteisiin lienevät virheelliset.

- Hankealueen lähimpänä paikallisena arvokohteena on mainittu Lumivaaran metsäuuni. Vaik-
ka metsäuuni jää varsinaisen hankealueen ulkopuolelle, uuni sijoittunee kaavaluonnoksen
mukaiselle kaava-alueelle. Kohde on mahdollisesti inventoitava ja huomioitava kaavaratkai-
sussa. Asia tulee selvittää Kainuun museon kanssa.

- ELY-keskus esittää, että Isokivenvaaran ison kiven sijainti huomioidaan kaavaratkaisussa sil-
le sopivaksi katsottavalla merkintätavalla.

- Ristijärven kunnan puolelle jää melumallinnuksen mukaisen 35 dB:n melualueen sisään kiin-
teistöjä, joilla tuulivoimaloista aiheutuva melu saattaa rajoittaa lomarakentamista. Siten Kai-
nuun ELY-keskus pitää erityisen tärkeänä, että niin kyseisiä kiinteistöjäkin kuin kuntaakin
tiedotetaan tästä rajoituksesta. Ne ovat ELY-keskuksen tulkinnan mukaan MRL 62 §:n tar-
koittamia osallisia.

- Marraskuussa 2014 voimaantulleen ilmailulain mukaisesti tuulivoimaloiden lentoestelupaha-
kemukseen ei tarvitse liittää Finavian lausuntoa.

- Selostuksesta ei ilmene, millä lähtötiedoilla Puolustusvoimien Pääesikunnalta on pyydetty
lausunto. Jos esimerkiksi voimaloiden kokonaiskorkeus poikkeaa lausuntopyynnöstä, tulee
Puolustusvoimien Pääesikunnalla hyväksyttää uudet suunnitelmat ennen hyväksymistä eli
kaavaehdotusta laadittaessa. Voimaloiden määrä ja sijainti on muuttunut YVA-menettelyn
jälkeen, joten myös tämän osalta lausunnon päivittämistarve on syytä selvittää.

- Yhteisvaikutuksia arvioitaessa on viitattu melun ja välkkeen osalta kaavaselostuksen kohtiin
7.2.14 ja 7.2.15. Näissä kohdissa em. vaikutuksia on arvioitu vain Otsotuulen hankkeen
osalta, ei yhteisvaikutusten osalta. Sitä vastoin hankkeiden yhteisvaikutuksia melun ja välk-
keen osalta on arvioitu kaavaselostuksen kohdissa 7.3.3 ja 7.3.4.

- Melu- ja välkemallinnuksissa on käytetty eri lähtöarvoja (napakorkeus). Mallinnusten tulee
vastata riittävällä tarkkuudella kaavaratkaisun sisältöä. Melumallinnukset on päivitettävä
vastaamaan kaavassa tarkoitettua kokonaiskorkeutta.

- YVA-menettelyn jälkeen tuulivoimaloiden määrä hankealueella nousi yhdeksään voimalaan.
Kainuun ELY-keskus katsoi, että muutos ei ole olennainen eikä voimaloiden määrän muutos
edellyttänyt uutta YVA-menettelyä. ELY-keskus katsoi, että kaavaprosessin yhteydessä on
erityistä huomiota kiinnitettävä niihin seikkoihin, joihin voimalamäärän muutos kohdistuu.
Tämän osalta kaava-asiakirjat ovat puutteelliset. Kaavaselostuksessa tulee selkeästi käydä
ilmi, missä on tapahtunut oleellisia muutoksia ja mitkä ovat muutoksen vaikutukset suhtees-
sa YVA-prosessiin.
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- Osalla kaavakartan merkinnöistä ja määräyksistä on sellaisia oikeusvaikutuksia, että näiden
määräysten tarkempi kuvaus/avaaminen kaavaselostuksessa olisi aiheellista.

- Kaavakartan luettavuutta helpottaisi, jos tuulivoimalat olisi numeroitu
- Energiahuollon alue (EN): Onko tarvetta alueen tai sen osan aitaamiseen?
- Tuulivoimaloiden alue (tv-1): Kokonaiskorkeus on ristiriitainen kaavaselostuksen ja YVA-

asiakirjojen suhteen. Kaavassa on määriteltävä kuinka monta voimalaa alueelle saadaan
sijoittaa.

- Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan lausunto on saatava ennen kaavaehdo-
tuksen hyväksymistä.

- Marraskuussa 2014 voimaantulleen ilmailulain (864/2014) mukaisesti tuulivoimaloiden
lentoestelupahakemukseen ei tarvitse liittää Finavian lausuntoa. Tuulivoimaloiden pystyt-
täjät voivat asioida suoraan Trafin kanssa.

- Onko tarvetta antaa etäisyysvaatimusta mahdollisiin muihin rakenteisiin?
- Onko tarvetta maisemointivelvoitteeseen tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä?

- ELY-keskus pitää toivottavana, että Otsotuuli Oy:n ja viereisen Prokon Wind Energy Finland
Oy:n hankkeet olisivat myös ehdotuksina yhtä aikaa nähtävillä.

Kainuun liitto

- Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014. Kai-
nuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 11.8.-
12.9.2014.

-  Suunniteltu osayleiskaava-alue sijoittuu tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksessa esitettyi-
hin tuulivoimaloiden alueisiin ja ko. osayleiskaava-alueen osalta on saapunut lausuntoja ja
kannanottoja Kainuun liittoon. Tuulivoimamaakuntakaavan jatkovalmistelussa otetaan huo-
mioon Lumivaaran suunnitellut osayleiskaavat ja niiden valmisteluaineistot.

- Seudullisesti merkittävän potentiaalisen tuulivoimatuotantoalueen rajaksi Kainuussa on mää-
ritelty luonnosvaiheessa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa pääsääntöisesti 10
tuulivoimalaa lukuun ottamatta Oulujärven ranta-aluetta, jossa seudullisesti merkittävän
tuulivoimatuotantoalueen koon alaraja on 5 tuulivoimalaa. Lumivaaralle suunnitteilla olevat
kaksi kaava-aluetta (yhteensä 19 voimalaa) muodostavat yhteisvaikutuksiltaan seudullisesti
merkittävän tuulivoimatuotannon alueen.

- Melun vaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota matalataajuisen melun vai-
kutuksiin ja kokonaisuutena meluarvioinnin epävarmuustekijöihin.

- Tuulivoimahankkeiden toteuttamiseen liittyy vaikutuksia, jotka sisältävät jossain määrin epä-
varmuutta mm. vaikutusten määrästä ja kohdistumisesta. Tällaisia vaikutuksia on erityisesti
meluvaikutukset ja varsinkin silloin, mikäli tuulivoimahanke sijaitsee pysyvän asutuksen ja
loma-asutuksen läheisyydessä. Kainuun liitto pitää tärkeänä, mikäli tuulivoimahanke toteu-
tuu, että sen vaikutuksia seurataan luotettavasti ja pitkäaikaisella seurantamenettelyllä ja
ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin, joilla mahdollisia haitallisia vaikutuksia lievennetään
ja poistetaan.

Kainuun museo

- Kainuun Museo on antanut lausuntonsa kiinteiden muinaisjäännösten ja rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta. Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.

Kainuun pelastuslaitos

- Lausunnossa pyydetään huomioimaan Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuus-
palvelut –ryhmän laatiman suosituksen tuulivoimaloiden turvaetäisyyksiin kaavalausunnois-
sa. Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee kannanotossa mainittujen oppaiden noudatta-
mista tuulivoimakaavoja ja tuulivoimaloiden rakennuslupa-asiakirjoja laadittaes-
sa/hyväksyttäessä.

- Lausunnon liitteenä olevassa kannanotossa todetaan mm. seuraavaa:

- Työryhmän selvityksen perusteella Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo-
ja henkilöturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin
turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuuli-
voimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä.
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- Pelastuslaki (379/2011) edellyttää huolellisuusvelvollisuutta rakennuksen omistajalta ja
haltijalta sekä toiminnanharjoittajalta omatoimista varautumista sekä pelastussuunnitel-
man laatimista. Koska pelastustoimella ei ole mahdollista sammuttaa tuulivoimaloiden ko-
nehuonepaloja, tulisi toiminnanharjoittajan varautua omatoimisesti tuulivoimaloiden ko-
nehuonepaloihin. Tuulivoimaloiden paloturvallisuuden pohjana suositellaan käytettävän
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus
(2013) sekä Finanssialan Keskusliiton ohjetta Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013.

Loiste Sähköverkko Oy

- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

- Metsähallitus on antanut lausunnon Natura 2000 – alueisiin kuuluvien valtion maiden haltija-
na.

- Kaava-alueeseen on rajattu lännessä Natura 2000 –aluetta Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-
Lamminsuo ja Peuravaara (FI 1200 055). Yhteistä rajaa on noin 3510 metriä. Hankealueen
pohjoispuolella valtionmaalla sijaitseva Hermikkikankaan alue on alustavasti suunniteltu suo-
jeltavaksi METSO-ohjelman kohteena.

-  Metsähallitus on YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa esittänyt lähimpänä Peuravaa-
ran luonnonsuojelualuetta sijaitsevien voimaloiden nro 3 ja 4 toteuttamatta jättämistä. Kaa-
valuonnoksessa voimala nro 3 on edelleen samalla paikalla noin 300 metriä luonnonsuojelu-
alueen rajasta, mutta nro 4 on siirretty kauemmaksi luonnonsuojelualueesta noin 500-600
metrin päähän.

- Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara on Naturassa SCI-alue, joten vaiku-
tuksia on tarkasteltava luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin.
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura-alueen luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II
lajiin lettorikkoon, koska lähin voimala on reilun 300 metrin päässä Natura-alueen rajasta.

- Natura-alueen linnustoon vaikuttaa voimaloiden aiheuttama häiriö ja melu. Linnustovaikutus-
ten arviointi keskittyy sinipyrstöön. Niiden varpuslajien kohdalla, josta on tutkittua tietoa
olemassa, tuulivoimaloiden karkottava vaikutus ulottuu vähintään 200 metrin etäisyydelle
voimalasta.

Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikkalaitoksen Esikunta

- Kaavassa on oikeusvaikutteinen kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimaloiden ra-
kennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä puolustusvoimien pääesikunnalta.
PVLOGLE edellyttää, että määräystä ei muuteta pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska
se ei riittävästi turvaa puolustusvoimien etuja.

-  Otsotuulen kaavaluonnoksessa on yleinen määräys: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan
myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. PVLOGLE esittää, että vää-
rinkäsitysten välttämiseksi ja selvyyssyistä kyseinen määräys tulee sijoittaa myös tuulivoi-
maloiden alueiden kaavamääräyksien kohdalle.

- Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennus-
hankkeen toteuttamista. PVLOGLE toteaa, että jos tuulivoimaloiden sijainnit, koot, tehot
yms. muuttuvat Pääesikunnan antaman lausunnon mukaisesta, tulee Pääesikunnalta pyytää
uusi lausunto tuulivoimaloiden hyväksyttävyydestä ja mahdollisista selvitystarpeista (Ks. yh-
teystiedot lausunnosta).

- Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulke-
vat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä
ajoin, vähintään viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista (Ks. yhteystiedot lausunnosta).

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Lausunnossa todetaan, että kaavassa osoitetuille voimaloille johtavat tieyhteydet ovat ole-
massa olevia ja yhdysteiden liittymien käyttötarkoitus mahdollistaa niiden käytön tuulivoima-
loille kulkuun ilman ELY-keskuksen uutta liittymälupakäsittelyä. Liittymien käytöstä on kui-
tenkin sovittava liittymien haltijan tai tiekuntien kanssa.

- Vaikka liittymälupaprosessia ei tarvita, on liittymien parantamista varten haettava työlupa
tiealueella työskentelyyn. Liittymät toteutetaan voimaloiden rakentamisaikana huomattavan
mittavina, jotta suuret kuljetukset eivät kohtuuttomasti häiritsisi ja vaarantaisi muuta liiken-
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nettä. Rakentamisaikaisen liikenteen jälkeen liittymät on palautettava normaalimitoitukseen
ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.

- Toimijan tulee varmistaa ennen tuulivoimaloiden raskaiden tai mitoiltaan suurten yksiköiden
kuljetuksia erityisesti alemman tieverkon kunto. Mikäli tiestöä parannetaan, tulee ennen pa-
rantamistyöhön ryhtymistä olla yhteydessä tienpitäjän edustajaan, joka antaa työhön liitty-
vät tarkemmat ohjeet.

- Raskaiden kuljetusten osalta on otettava huomioon, että Ristijärven taajaman länsipuolella
seututiellä 888 oleva Koirasalmen silta saattaa rajoittaa raskaita erikoiskuljetuksia. Korkei-
den kuljetusten osalta on otettava huomioon Hyrynsalmen länsipuolella yhdystiellä 8890 ole-
va rautatiesilta, jonka alikulkukorkeus on 4,0 metriä.

Ristijärven kunta

- Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

- Lausunnossa todetaan, että kaavaluonnos on kattava ja siinä on huomioitu liikenteen turval-
lisuusnäkökohdat. Trafi muistuttaa, että ilmailulaki on uusittu ja uusi ilmailulaki on 864/2014
ja sen lentoesteitä koskeva pykälä on 158.

5.3.3 Tiivistelmä kirjallisista mielipiteistä

Olli ja Seija Keränen, Riitta Keränen, Juha ja Minna Keränen

- Osayleiskaavaluonnosta laadittaessa ei ole otettu huomioon mm. YVA-selostuksen yhteydes-
sä lähialueen kiinteistöjen omistajien huolta tuulivoimaloiden haittavaikutuksista, kun tuuli-
voimaloita on vain lisätty. YVA-selostuksessa on sanottu, että molempien hankkeiden toteu-
tuessa haitat tulevat olemaan merkittävät. Mielipiteen esittäjät vaativat, että tuulivoimaloita
tulisi vähentää eikä lisätä.

- Otsotuulen ja Prokonin kaava-alueet tulisi käsitellä yhtenä kaava-alueena.

- Tuulivoimaloiden yhteisessä melumallinnuksessa on käytetty pienempää napakorkeutta kuin
mitä kaavaan suunniteltujen tuulivoimaloiden napakorkeus tulee olemaan ja mallinnuksessa
on käytetty pienemmällä lähtömelutasolla varustettuja 4,5 MW voimaloita eikä 5 MW kuten
hankekuvauksessa on kerrottu. Mielipiteen esittäjät vaativat, että tehtäisiin uusi melumallin-
nus tuulimyllyjen todellisilla napakorkeuksilla ja todellisilla lähtömelutasoilla. Tällä varmistet-
taisiin se, ettei 40 dB melualueen rajaus (yleiskaavan rajaus) enää laajene.

- Kun voimalat ovat käytössä ja niistä aiheutuu haittaa alueen asukkaille ja siellä lomaileville,
kuka on vastuussa ja kenen puoleen ongelmatilanteessa voi kääntyä ja kuka vastaa kuluista?

- Otsotuuli on tehnyt varjon vilkkumisen yhteisvaikutusten mallinnuksen eri mitoilla kuin Pro-
kon. Mielipiteen esittäjät kysyvät, kumpaan mallinnukseen voi luottaa ja vaativat, että mal-
linnukset tulisi tehdä suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuksilla ja maksimi
napakorkeuksilla.

- Lentoestevalojen häiriö ei ole pelkästään suoraan valosta johtuva valo, vaan myös tuulivoi-
maloiden lavoista heijastuva valo sekä taivaalta pilvistä heijastuva valo. Lentoestevalojen ai-
heuttama haittavaikutus tulee ulottumaan laajalle alueelle. Mielipiteen esittäjät vaativat voi-
maloiden määrän vähentämistä ja sijoittelua kauemmas asutuksesta, jotta haittavaikutukset
saataisiin pois alle 3 km säteellä hankealueilta olevilta kiinteistöiltä.

- Melumallinnusten mukaan Lietekylän alueella oleville vakituisesti asutuille kiinteistöille tulee
haittavaikutuksia ja kaava ei ole yhdenvertainen kaikille, koska 35 dB melualue ulottuu sinne
saakka, eli lomarakennusta ei saa enää rakentaa. Näin ollen näille kiinteistöille tulee myös
käyttöoikeusrajoituksia ja sen myötä kiinteistöjen arvon lasku. Mielipiteen esittäjät vaativat,
että kaavaluonnoksesta poistetaan ne voimalat, jotka aiheuttavat 35 dB melualueen kiinteis-
töllemme tarkasteltaessa Prokonin ja Otsotuulen tuulivoimahankkeiden melun yhteisvaiku-
tuksia.

- Kaavaselostuksessa ehdotetaan maisemahaittojen lieventämiseksi, että ympäristön metsän-
hakkuilla on vaikutusta tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja metsänhakkuita suunniteltaessa
voidaan tuulivoimaloiden sijaintia huomioida, mikäli halutaan estää uusien näkymäakseleiden
muodostuminen kohti tuulivoimaloita. Mielipiteen esittäjät toteavat, että mikäli metsähakkui-
ta ruvetaan rajaamaan niin, että ehkäistään näkymäakseleiden muodostumiset tuulivoima-
loille, niin tästä tulee mm. taloudellisia ja käyttöoikeudellisia haittavaikutuksia metsänomis-



HYRYNSALMEN KUNTA 65
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

tajalle. Yleiskaavaa laadittaessa on otettavaa huomioon, että se ei saa aiheuttaa maanomis-
tajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa ja että se kohtelee kaikkia yhden-
vertaisesti.

- Otsotuulen ja Prokonin voimaloiden määrä on yhteensä 19. Voimaloiden maisemavaikutukset
Lumivaaralla ovat suuret. Mielipiteen esittäjät vaativat voimaloiden määrän vähentämistä ja
sijoittelua kauemmas asutuksesta, jotta vaikutukset saataisiin pois alle 3 km säteellä hanke-
alueilta olevilta kiinteistöiltä.

- Kaavaselostuksessa on sanottu, että molempien hankkeiden toteutuessa virkistyskäyttö ja
alueen saavutettavuus helpottuu uusien tieyhteyksien myötä. Tämä ei välttämättä pidä paik-
kaansa, sillä yleisötilaisuudessa tuli ilmi, että mm. poromiehet toivovat puomien käyttöä tie-
yhteyksillä. Lisäksi voimalat ja niille johtavat tiet pirstoisivat alueen yhtenäisyyttä ja aiheut-
taisivat laajuudeltaan merkittäviä häiriövaikutuksia mm. eläimistöön.

Paavo ja Pirjo Keränen

- Mielipiteen esittäjät vaativat osayleiskaavan rajauksen muutosta. Otsotuulen ja Prokonin
osayleiskaavat yhtyvät Kummuntilan rajalla, ja näin ollen he menettävät kaiken rakennusoi-
keutensa maillaan. Kummuntila on heidän vakituinen asunto ja heidän lasten loma-asunto.

- Mielipiteen esittäjät kokevat, ettei heitä ole kuultu eikä huomioitu tarpeeksi missään hank-
keen etenemisvaiheessa. He eivät ole saaneet olla mukana, kun hanke on lähtenyt liikkeelle.
Mielipiteen esittäjät kokevat, että heitä ei ole kohdeltu tasapuolisesti. He eivät ole saaneet
yhtään asukaskyselyä missään hankkeen etenemisvaiheessa. He kokevat, että heidän oike-
uksiaan ja mielipiteitään ei ole kuultu. Mielipiteen esittäjät kysyvät, onko tiedottaminen ollut
riittävää, kun he ovat vain lehtitiedottelun varassa?

- Mielipiteen esittäjät toteavat, että meluvaikutukset tulevat vain lisääntymään Kummuntalon
osalta kun laskuun otetaan Otsotuuli Oy:n melu. Talviaikainen melu on voimakkaampaa, kun
puut ovat lehdettömiä ja ilma on kylmempää.

- Mielipiteen esittäjät viittaavat Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoon Länsi-Suomen tuuli-
voimavaihemaakuntakaavasta, jonka mukaan tuulivoima-alueiden suoja-alue tulisi olla vä-
hintään 2 kilometriä. Mielipiteen esittäjät toteavat, että lausunnon mukaan tässä sijoittuu jo
5 voimalaa liian lähelle alle 2 km ja yhteensä 10 tuulivoimalaa alle 3 km ja kysyvät, onko täl-
lainen oikein ja kohtuullista. Mielipiteen esittäjät kysyvät, onko oikein että Lietekyläläiset
joutuvat maksamaan haittojen muodossa uuden kiinteistöveron kunnalle.

- Mielipiteen esittäjät haluavat tuoda kunnan päätöksentekijöille julki mielipiteen liitteenä ole-
van asian (Ks. mielipiteen liite 1) ja kysyvät, kannattaako tuhota Hyrynsalmen kunnassa ole-
vat korkeimmat vaarat? Mielipiteen esittäjät kysyvät kuinka moni kunnan luottamusnai-
nen/mies on käynyt paikan päällä tutustumassa Otsotuulen hankkeeseen? Lopuksi mielipi-
teen esittäjät sanovat, että Hyrynsalmen kunnalle matkailuelinkeino on tärkeä tulon tuoja.

Ylä-Kainuun Luonto ry

Lausunnossa todetaan, että asukkaita tulisi kuunnella tarkemmin. Lisäksi esitetään seuraavia
vaatimuksia, kannanottoja ja muutosesityksiä:

- Osa kartoista ja havainnekuvista on siinä määrin epätarkkoja (liian pienessä mittakaavassa),
että se heikentää raportin luettavuutta.

- Osayleiskaavaa varten on tehty runsaasti selvityksiä. Tehdyt luontoselvitykset on tehty pää-
osin asianmukaisesti.

- Suurpetojen esiintymisestä olisi ollut mahdollista saada parempi kuva esimerkiksi RKTL:n
(nykyisen Luonnonvarakeskus) tutkijoilta. Tällaista mahdollisuutta on syytä käyttää parhaan
mahdollisen tiedon saamiseksi. Selostuksessa on kattavasti lueteltu alueella esiintyviä suur-
petolajeja, mutta niiden esiintymistä alueella ei ole selvitetty tai pystytty selvittämään. Tästä
johtuen vaikutusten arviointikin jää puutteelliseksi ja lähinnä yleisellä tasolla toteavaksi. Pai-
kallisilta saatujen tietojen mukaan alueella esiintyvät pysyvästi susi, ahma, ilves ja karhu.
Tämä ei yllätä, sillä jos kyseessä on erämainen alue, voidaan kysyä miksi kyseiset lajit eivät
esiintyisi alueella.

- Liito-oravainventoinnissa kartalle on merkitty potentiaaliset esiintymisalueet sekä havaitut
esiintymispaikat. Näiden välisiä yhteyksiä ei ole tarkasteltu.



HYRYNSALMEN KUNTA 66
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

- Viitasammakko esiintyy soistuneissa painanteissa ja ojissa, joita myös hankealueelta löytyy.
Lajista tulee tehdä inventointi, josta käy ilmi se, mitkä alueet on tutkittu ja mitkä niistä on
todettu lajille soveltuviksi.

- Viereiseltä Prokonin hankealueelta on tehty tuore pohjanlepakkohavainto, joten on mahdol-
lista että laji esiintyy myös Otsotuulen hankealueella.

-  Raakun esiintyminen tulee selvittää siten, että mahdollinen jokitaimenen esiintyminen selvi-
tetään alueen puroissa.

- Korpikolvan esiintyminen hankealueella on mahdollista, kuten kaavassa todetaan. Lajin esiin-
tymisen arvioimisen kannalta on oleellista saada tietoja alueen lahopuuston määrästä ja laa-
dusta (onko maapuukeskittymiä, onko lajille sopivaa maapuustoa). Hankealueelta on esitet-
tävä tietoja alueen lahopuuston määrästä ja laadusta.

- Kaavassa on puutteellisesti arvioitu, millaisia mahdollisia vaikutuksia tuulivoimaloiden raken-
tamisella voisi olla hankealueen pesimälinnustoon. Ainoastaan sinipyrstön osalta arviointia on
tehty; muun pesimälajiston arviointi on puutteellista. Paikallisten asukkaiden mukaan alueel-
la on vahva teerikanta (20 yksilön parvi) sekä tällä hetkellä aikaisemmasta vahvistunut met-
sokanta.

- Hankealueen lähellä on nettikameraan tallentunut 2014 maakotka. Tämä kertoo siitä, että la-
ji liikkuu alueella.

- Paikalliset asukkaat tapasivat lapinpöllön 25.7.2014 viereiseltä Prokonin hankealueelta; lajin
esiintyminen hankealueella on todennäköistä.

- Hankealueella on havaittu sinisuohaukka (VU), joten on arvioitava lajin esiintymisen mahdol-
lisuuksia: onko mahdollista, että pesii esim. Määtänkuljunsuolla, saalistaako?

- Paikalliset asukkaat ovat löytäneet kanahaukan pesän viereiseltä Prokonin hankealueelta; la-
jin esiintyminen hankealueella on todennäköistä.

- Viime syksynä 2014 on havaittu useiden hanhiparvien muuttavan vaaran yli matalalla (alle
suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeimman vaikutusalueen). Erityisesti sumun aikana mata-
lalla lentävien lintujen on mahdoton huomata tuulivoimaloita.

- Hankealueelta on esitettävä kartta puuston ikäluokista. Kartta antaa kuvan alueen puustosta
sen luonnontilaisuuden sekä uhanalaisten lajien esiintymisen arvioimiseen.

- Sinipyrstö on vaarantunut (VU) laji, jonka koko Suomen kannaksi on viimeisessä lintuatlak-
sessa arvioitu 300-1500 paria. Laji on levittäytymässä parhaillaan Suomeen; koko Euroopan
mittakaavassa laji on suurharvinaisuus. Sen pesimäympäristöt ovat kaukana kulttuurista si-
jaitsevia vanhoja rinnekuusikoita. Luontoselvityksessä todettiin, että lajin alueelta todetut
reviirimäärät ovat korkeimmat Venäjän länsipuolelta koskaan tavatut. Tämä osoittaa sen,
kuinka ainutlaatuisesta paikasta on kyse. Todetut reviirimäärät ovat niin suuri osa Suomen
kannasta, että alueen erämaisuutta muuttavien toimenpiteiden osoittaminen samaan ympä-
ristöön tulee väistämättä vaikuttamaan lajin koko Suomen kantaan merkittävästi. Tuulipuis-
tojen vaikutuksista sinipyrstön populaatioon ei ole olemassa tutkittua tietoa. Tiedetään kui-
tenkin, että laji suosii erämaisia vanhoja rinnekuusikoita. Mikäli tuulipuistot toteutuvat, olisi
uhanalaisen lajin populaation seurantavelvoite asetettava. Lumivaaran tuulivoimahankkeiden
vaikutukset sinipyrstön suojelun suotuisaan tasoon tulee arvioida. Tuulipuistojen mahdollisis-
ta vaikutuksista sinipyrstön paikallispopulaatioon tulisi pyytää asiantuntijalausunto
LUOMUKSEN rengastustoimistolta tai Metsähallitukselta.

- Tuulipuistojen yhteisvaikutuksista on toistaiseksi hyvin vähän kokemuksia, tutkittua tietoa tai
seurantadataa. Jo tämä tekee yhteisvaikutusten arvioinnin epävarmaksi, koska kaikki arvi-
ointiin liittyvät tekijät eivät ole tiedossa. Tämä tulee varsinkin esille tapauksissa, missä tuuli-
puistoja suunnitellaan lähelle luonnonsuojelualueita, jolloin vaikutuksia suojelualueisiin on
vaikea arvioida. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava ennalta varautumis- ja varovaisuus-
periaatetta. Koko Lumivaaran tuulipuistojen (Otsotuuli ja Prokon) hankealueelta tulee olla
käytettävissä:

- näkemäalueanalyysi
- melu- ja varjostusmallinnukset
- selvitys maisemallisista yhteisvaikutuksista
- havainnekuvat
- eritelty Natura-arviointi
- selvitys luontovaikutuksista
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- vaikutukset uhanalaiseen lajistoon
- vaikutukset suojelun suotuisaan tasoon ja erityisesti lajeilla, joiden Euroopan suuri osa

on Suomessa (esim. sinipyrstö)
- biotooppien muuttumisen vaikutukset
- lisääntyvä ihmisvaikutus
- elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutukset
- vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
- selvitys liikenteellisistä ja sähköntuotannon vaikutuksista

- Tuulivoimapuistot Lumivaarassa (Otsotuuli ja Prokon) ovat erillisiä hankkeita, mutta niillä tu-
lee väistämättä olemaan yhteisvaikutuksia.

- Kahden erillisen YVA-selostuksen tekemisellä on pyritty helpottamaan myös tuulipuistojen
yhteisvaikutusten arviointia Natura 2000 –alueisiin. Edelleen ongelma on se, että molempia
tuulipuistoja olisi tullut käsitellä yhtenä kokonaisuutena eikä erikseen. Vaikutusten tarkaste-
lussa tulee arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia kaikkiin Natura-
tietolomakkeella mainittuihin suojelun perusteisiin erikseen. Jokaisen eritellyn vaikutuksen
kohdalla on kyettävä arvioimaan vaikutuksen määrän lisäksi sen laatua sekä vielä erikseen
kunkin vaikutustyypin kohdalla sen laajuusaluetta. Lisäksi vaikutustyypeillä on erilaisia vai-
kutuksia eri eliölajeihin. Tärkeimmät vaikutukset ovat lähinnä sijaitsevaan Säkkisenlatvan-
suo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara Natura 2000 –alueeseen. Kun kahden tuulipuiston
yhteisvaikutukset viereiseen Natura-alueeseen tulisi arvioida uudelleen eritellysti molempien
hakealueiden osalta yhdessä Natura-arviointina. Kun hankealue on kiinni Natura-alueessa, on
aiheellista tehdä ensin Natura-arviointi ja edetä sen pohjalta: miten suunnittelussa huomioi-
daan Natura-arvioinnin tulokset niin, että negatiiviset vaikutukset Natura-alueeseen mini-
moidaan. Kaavasta tulee käydä selvästi ilmi, minkälaisia suunnittelutoimia on tehty nimen-
omaan Natura-vaikutusten minimoimiseksi.

- Hankealueella tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnonarvojen säilymiseen. Maakuntakaa-
vaselostuksessa mainitaan tällaisina mm. erämaisuus ja hiljaisuus, joista hankealue on hyvä
esimerkki.

5.4 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 22.10.2014 päivätyn luonnoksen ja siitä saatujen kannanotto-
jen ja arvioitujen vaikutusten perusteella. Lausunnot ja mielipiteen on huomioitu kaavaehdotuk-
sen valmistelussa seuraavasti:

5.4.1 Viranomaisten työneuvottelu 6.5.2015

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin 6.5.2015 viranomaistyöneuvottelu, jossa käy-
tiin läpi kaavaluonnoksesta saatu palaute sekä tarkasteltiin vaihtoehtoisia voimalasijoitteluja,
joissa on pyritty vähentämään sinipyrstölle aiheutuvia vaikutuksia. Neuvottelussa todettiin, että
luonnosvaiheen voimalan nro 1 poistolla saavutetaan eniten vaikuttavuutta sinipyrstön tilantee-
seen vaikutusten oletetulla ydinalueella, jossa 400 metrin säteellä sijaitsee 22 reviiriä.

Neuvottelussa keskusteltiin lisäksi sinipyrstön seurannasta ja kaavaehdotuksen jatkoaikataulus-
ta.

Liite 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 6.5.2015

5.4.2 Lausunnot ja mielipiteet

Aluehallintovirasto

- Kaavamääräyksen mukaan voimaloiden enimmäiskorkeus on 215 metriä. Ympäristöministe-
riön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen mukaisesti kaavassa ei ole tarpeen määritellä
voimaloiden napakorkeutta eikä tehoa. Kaavaselostuksen hankekuvausta selvennetään an-
tamalla tuulivoimalan napakorkeudelle ja siiven halkaisijalle vaihteluvälit, joiden yhteismittaa
kaavassa määritelty kokonaiskorkeus rajoittaa. Voimalamallin ja -tehon valinta tapahtuu to-
teutusvaiheessa. Voimaloiden mitat ja mallit voivat siten vaihdella, mutta ne eivät saa ylittää
kaavassa sallittua enimmäiskorkeutta eivätkä kaavassa mallinnettuja enimmäisvaikutuksia.
Otsotuuli Oy:n osalta tavoitteena on ollut kaavaluonnosvaiheessa käyttää melumallinnuksiin
markkinoiden meluisinta voimalaa enimmäisvaikutusten selvittämiseksi. Meluvaikutusten vä-
hentämiseksi ehdotusvaiheessa on laadittu uusi melumallinnus, jossa on käytetty lähtömelu-
tasoltaan keskimääräistä voimalaa Vestas V112.
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-  Melu-, välke- ja havainnekuvamallinnukset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esi-
tettäviä tuulivoimaloita. Myös yhteisvaikutukset PROKONin hankkeen kanssa on päivitetty.
Molempien hankkeiden kaavaehdotuksista on poistettu yhteensä kaksi pohjoisinta voimalaa,
mikä vähentää melusta aiheutuvia yhteisvaikutuksia suunnittelualueen pohjoispuolisen asu-
tuksen osalta.

-  Hankkeiden yhteismelumallinnuksen perusteella valtioneuvoston VNp 993/92 sekä ympäris-
töministeriön tuulivoimasuunnittelun melun yöajan ohjearvot eivät ylity yhdenkään asuinkiin-
teistön piha-alueella. Lähimmällä asuinkiinteistöllä tulos on 33 dB(A). Pienitaajuisen melun
osalta yhteisvaikutuslaskelman perusteella lähimmän asuinrakennuksen suurin ilmaää-
neneristyksen vaatimus on noin 9 dB taajuudella 100 Hz, joka saavutetaan jo esim. Tanskan
normin mukaisella keskimääräisellä ilmaäänieristävyydellä.

-  Hankkeiden yhteisvarjostusmallinnus on tehty Otsotuulen osalta tuulivoimaloilla, joiden na-
pakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä sekä PROKONin hankkeen osalta
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Suo-
messa vilkunnalle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa. Ruotsissa annettu maksimisuositus (8
h/vuosi) varjon vilkkumiselle ei ylity Lumivaaran tuulipuiston kohdalla. Realistisessa yhteis-
vaikutusmallinnuksessa vyöhykkeellä, jossa varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia
vuodessa (kun auringonpaistetilastot on otettu huomioon), ei sijaitse asuin- tai lomaraken-
nuksia.

Digita Oy

- Digita Oy:n hankevastaavalle toimittaman lausunnon sisältö suunnitellun tuulipuiston arvioi-
duista vaikutuksista tv-lähetysten näkyvyyteen lisätään kaavaselostuksen vaikutusarviointiin.
Lausunto 2.4.2014 lisätään kaavaselostukseen liitteisiin.

Finavia Oyj

- Kaavaselostukseen ja kaavaehdotukseen korjataan tiedot voimassa olevan ilmailulain
(864/2014) mukaisiksi.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Lisätään kaavaselostuksen lainsäädännöllisiin lähtökohtiin luonnonsuojelulain nojalla suojellut
kohteet sekä Natura 2000-verkostoa koskevat säädökset.

-   Kaavaluonnoksessa ei ole aikatauluun liittyvistä syistä voitu huomioida YVA-
yhteysviranomaisen lausuntoa 6.10.2014. Luonnos on laadittu YVA-selostuksen perusteella
sekä lisäämällä ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella voimaloiden lu-
kumäärää yhdellä. Yhteysviranomaisen lausunto huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa.

-   Sinipyrstölle aiheutuvien vaikutusten lieventämistä on tutkittu voimalakohtaisesti kaavaehdo-
tusvaiheessa. Luontoselvittäjän toimesta rajattiin suunnittelualueelta sinipyrstöille tärkeä
alue ja tuulivoimaloiden sijaintia tutkittiin kolmessa eri vaihtoehdossa. Kainuun ELY:n kanssa
käydyssä työneuvottelussa 6.5.2015 todettiin, että luonnosvaiheen voimalan nro 1 poistolla
saavutetaan eniten vaikuttavuutta sinipyrstön tilanteeseen vaikutusten oletetulla ydinalueel-
la, jossa 400 metrin säteellä sijaitsee 22 reviiriä.

-  Otsotuuli Oy:n kaavaehdotuksesta on poistettu yksi voimala ja voimaloiden lukumääräksi tu-
lee siten jälleen 8. Yhdeksännen voimalan aiheuttama eritellyn vaikutusarvioinnin tarve pois-
tuu. Pohjoisimman voimalan poistaminen vähentää myös melusta aiheutuvia yhteisvaikutuk-
sia suunnittelualueen pohjoispuolisen asutuksen osalta.

-  Osayleiskaava-alueen länsipuolella sijaitsevaa Natura 2000 -aluetta lähinnä sijaitsevaa voi-
malaa on siirretty etäämmäksi siten, että voimalan etäisyydeksi luonnonsuojelualueesta tu-
lee noin 390 metriä. Ympäristöministeriön yöohjearvoa ei sovelleta alueilla, joita ei yleisesti
käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Metsähallitukselta saadun lausunnon
mukaan Natura 2000-aluetta ei tulla käyttämään yöaikaiseen tarkkailuun. Yhteismallinnuk-
sessa ympäristöministeriön suunnitteluohjeen mukainen päiväohjearvo 40dB(A) ylittyy 15
%:lla ja VNp:n mukainen päiväohjearvo 45 dB(A) 2 %:lla koko Natura 2000-alueen pinta-
alasta. VNp:n 993/1992 perustelumuistion mukaan ohjearvon ei tarvitse alittua koko luon-
nonsuojelualueella.

-   Kaavaehdotuksessa on supistettu tv-alueiden rajauksia erityisesti suhteessa metsä- ja vesi-
lain mukaisiin häiriintyviin kohteisiin. Lisätään kaavaselostukseen vaikutuksia lieventävänä
toimenpiteenä kohteiden merkintä maastoon rakentamisvaiheen aikana.
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-  Kaavaehdotuksessa sähköasemalta lähtevän ilmajohdon linjaus siirretään hakkuun reunaan
ja sähköaseman sijaintia tarkistetaan. Voimalan nro 1 (luonnoksessa nro 2) tielinjausvaih-
toehdoista valitaan eteläinen vaihtoehto, joka on vähemmän haitallinen sinipyrstöreviirin
kannalta.

-  Sinipyrstölle on laadittu seurantaohjelma, jossa tehdään populaatiovertailu. Seurantaohjelma
kuvataan kaavaselostuksessa.

- Luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeä esiinty-
mispaikka merkitään osayleiskaavakartalle suojelumerkinnällä s-2: Alueen osa, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeä esiinty-
mispaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

- Kaavaselostuksen viittaukset luontodirektiivin liitteiden II ja V mukaisiin lajeihin korjataan.

- Lisätään kaavaselostukseen perustelut osayleiskaava-alueen laajuudelle ja perustellaan selvi-
tysten kohdentuminen hankealueelle.

- Lisätään kaavaselostukseen perustelut, miksi Natura-arviointimenettelyä ei katsota tarpeelli-
seksi (Yhteysviranomaisen lausunto 6.10.2014).

- Päivitetään kaavaselostuksen kuviin 12-15 kaavaehdotusta vastaava tuulivoimaloiden sijoit-
telu.

- Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (kaavaselostuksen kappaleeseen 4.4) täydenne-
tään kulttuuriympäristöjen ja luonnon perinnön säilyminen, maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet, lentoliikenteen turvallisuus, poronhoidon edellytykset sekä tavoite ekologis-
ten yhteyksien säilyttämiseen. Lisäksi liitteeseen 7 lisätään arviointia yhteisvaikutusten nä-
kökulmasta.

- Kaupan vaihemaakuntakaavassa ei ole suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen osoitettu
aluevaraus- tai kohdemerkintöjä. Tieto lisätään kaavaselostukseen. Arviointi hankkeen suh-
teesta voimassa olevaan maakuntakaavaan esitetään kaavaselostuksen kohdassa 7.2.4
Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön.

- Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista alle 35 km etäisyydellä sijaitsee Melalahden-
Vaarankylän maisema-alue, johon kohdistuvat maisemavaikutukset on arvioitu kaavaselos-
tuksen kohdassa 7.2.5 Maisema ja kulttuuriympäristö, vaikutukset valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Kaavaselostuksen maisemavaikutusten arvioinnin
mukaan 35 km on teoreettinen maksiminäkyvyysalue, joka riippuu sää- ja valaistussuhteista.
Lumivaaran maksiminäkyvyysalueella näkemävyöhykkeitä muodostuu hyvin vähän. Kirkkaal-
la säällä pienialaisia näkemävyöhykkeitä saattaa syntyä pääasiallisesti vesistöjen yhteydessä.
Etäisyydestä ja vaikutusten pienialaisuudesta johtuen voidaan todeta, että vaikutukset tällä
vyöhykkeellä ovat merkittävyydeltään erittäin vähäisiä. Valtakunnallisesti arvokkaaseen Me-
lalahti-Vaarankylän maisema-alueeseen kohdistuvien maisemavaikutusten merkittävyys on
kaavaselostuksessa arvioitu erittäin vähäiseksi.

- Korjataan kaavaselostukseen havainnekuvien viittaukset kuvanumeroihin ja liitteeseen.

- Lisätään kaavakartalle Isokivenvaaran iso kivi paikallisesti arvokkaana säilytettävänä koh-
teena. Kainuun Museolta saadun selvityksen mukaan kohde ei ole kuitenkaan muinaismuisto-
lain tarkoittama kohde.

- Melumallinnus on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksen mukaista voimalasijoittelua. 35
dB(A) ja 40 dB(A) melualueelle jäävien kiinteistöjen maanomistajia tiedotetaan kaavaehdo-
tusvaiheessa myös Ristijärven kunnan puolella. Rakennuslupien myöntämisen osalta voimas-
sa ovat toistaiseksi Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot, joiden mukaan loma-
asumiseen käytettävillä alueilla yöajan ohjearvo 40 dB(A). Tuulivoimarakentamisen äänioh-
jearvoista on tulossa uusi valtioneuvoston asetus.

- Kaavaehdotukseen ja selostukseen korjataan tiedot voimassa olevan ilmailulain mukaisiksi.

- Puolustusvoimien pääesikunnalta on pyydetty lausunto kaavaluonnoksesta. Lausunto on päi-
vätty 16.1.2015.

- Korjataan kaavaselostuksen kappaleeseen 7.3.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö viittauk-
set yhteisvaikutusten osalta (melu ja välke) oikeiksi. Kaavaehdotusta varten on laadittu uu-
det melu- ja välkemallinnukset myös hankkeiden yhteisvaikutusten osalta.
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-  Huomautukset kaavakartan merkinnöistä koskevat enimmältä osin samaan aikaan nähtävillä
ollutta PROKONin kaavaluonnosta. Tuulivoimaloiden rakentamisalueet sijoittuvat UPM Kym-
mene Oyj:n omistamalle alueelle. Lisätään M-1 –alueen kaavamääräykseen etäisyysvaati-
mus: Alueella on sallittua maa- ja metsätaloutta ja poronhoitoa palvelevien rakennusten ja
rakenteiden rakentaminen vähintään 325 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Rakennusalu-
eiden maisemointivelvoitetta koskeva kaavamääräys on poistettu tarpeettomana.

Kainuun liitto

- Lisätään kaavaselostukseen kaupan vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymis-
päivämäärä 1.12.2014.

-  Melu-, välke- ja havainnekuvamallinnukset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esi-
tettäviä tuulivoimaloita. Myös yhteisvaikutukset PROKONin hankkeen kanssa on päivitetty.
Molempien hankkeiden kaavaehdotuksista on poistettu yhteensä kaksi pohjoisinta voimalaa,
mikä vähentää melusta aiheutuvia yhteisvaikutuksia suunnittelualueen pohjoispuolisen asu-
tuksen osalta. Melumallinnuksessa tarkastellaan myös pienitaajuisen melun vaikutuksia.

- Kaavaselostuksen kappaleessa 7.5. Haittojen lieventäminen on esitetty meluvaikutusten lie-
ventämismenetelmiä ja kappaleessa 8.3. Hankkeen meluvaikutusten seurantamenetelmät.

Kainuun pelastuslaitos

- Kaavaehdotuksessa suunnitellut voimalat sijaitsevat vähintään 2,2 kilometrin etäisyydellä lä-
himmistä asuin- ja lomarakennuksista. Vaarallisten aineiden laitoksia tai varastoja ei sijaitse
hankealueella tai sen ympäristössä.

- Paloturvallisuus huomioidaan tuulivoimaloiden rakennuslupavaiheessa.

-  Lausunnon sisältö huomioidaan kaavaselostuksessa.

Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

- Kaava-alueeseen on sisällytetty suunnittelualueen rajausperiaatteen mukaisesti luonnonsuo-
jelualueetta (SL-merkintä) niiltä osin, kuin se sisältyy 40 dB(A):n melualueeseen. Hermikki-
kankaan alue sijoittuu suunnittelualueen ulkopuolelle.

-  Kaavaehdotuksesta on poistettu luonnosvaiheen voimala nro 1 ja voimaloiden lukumääräksi
tulee siten jälleen 8. Kainuun ELY:n kanssa käydyssä työneuvottelussa 6.5.2015 todettiin,
että kyseisen voimalan poistolla saavutetaan eniten vaikuttavuutta sinipyrstön tilanteeseen
vaikutusten oletetulla ydinalueella. Osayleiskaava-alueen länsipuolella sijaitsevaa Natura
2000 -aluetta lähinnä sijaitsevaa voimalaa on siirretty etäämmäksi siten, että voimalan etäi-
syydeksi luonnonsuojelualueesta tulee noin 390 metriä. Ympäristöministeriön yöohjearvoa ei
sovelleta alueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Metsä-
hallitukselta saadun lausunnon mukaan Natura 2000-aluetta ei tulla käyttämään yöaikaiseen
tarkkailuun. Yhteismallinnuksessa ympäristöministeriön suunnitteluohjeen mukainen päivä-
ohjearvo 40dB(A) ylittyy 15 %:lla ja VNp:n mukainen päiväohjearvo 45 dB(A) 2 %:lla koko
Natura 2000-alueen pinta-alasta. VNp:n 993/1992 perustelumuistion mukaan ohjearvon ei
tarvitse alittua koko luonnonsuojelualueella.

-  Sinipyrstölle on laadittu seurantaohjelma, joka kuvataan kaavaselostuksessa. Peuravaaralla
on nyt tiheä kanta ja seurannassa tehdään populaatiovertailu.

-  Tuulivoimaloiden varpuslajeja karkottava vaikutus 200 metrin etäisyydellä ei ulotu Natura
2000-alueelle. Lähin voimala sijaitsee noin 390 metrin etäisyydellä.

Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikkalaitoksen Esikunta

- Kaavamääräysten yleisen johdonmukaisuuden vuoksi kaikki rakennuslupavaihetta koskevat
määräykset esitetään edelleen kaavan yleismääräyksissä, kuten kaavamääräykset Puolus-
tusvoimien hyväksynnästä ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lausuntopyynnöstä.
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Liittymien käytöstä sopiminen, työlupa tiealueella työskentelyyn ja tieverkon kunnon tarkis-
taminen suoritetaan rakentamiseen ryhdyttäessä.

-    Lausunnon sisältö lisätään kaavan vaikutusarviointiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto trafi

- uusi ilmailulaki ja sen lentoesteitä koskeva pykälä on korjattu kaavaselostukseen.

Olli ja Seija Keränen, Riitta Keränen, Juha ja Minna Keränen

- Osayleiskaavan laatimisessa on noudatettu voimassa olevaa maankäyttö – ja rakennuslakia
sekä – asetusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevaa ympäristöhallinnon ohjetta
4/2012. Melumallinnukset on laadittu noudattaen ympäristöministeriön tuulivoimamelun mal-
linnusohjeita YM OH 2/2014.

-  Hyrynsalmen kunta on päättänyt Otsotuuli Oy:n ja Prokon Wind Energy Finland Oy:n kaava-
hankkeiden käynnistämisestä ja kaavaprosessien eteenpäin viemisestä kahtena erillisenä
kaavahankkeena. Kaavaluonnokset on pidetty samaan aikaan nähtävillä, yleisötilaisuudet ja
kaavan laatijoiden vastaanotot on järjestetty samaan aikaan. Kaavaehdotukset asetetaan
nähtäville myös samaan aikaan.

-  Kaavamääräyksen mukaan voimaloiden enimmäiskorkeus on 215 metriä. Ympäristöministe-
riön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen mukaisesti kaavassa ei ole tarpeen määritellä
voimaloiden napakorkeutta eikä tehoa. Kaavaselostuksen hankekuvausta selvennetään an-
tamalla tuulivoimalan napakorkeudelle ja siiven halkaisijalle vaihteluvälit, joiden yhteismittaa
kaavassa määritelty kokonaiskorkeus rajoittaa. Voimalamallin ja -tehon valinta tapahtuu to-
teutusvaiheessa. Voimaloiden mitat ja mallit voivat siten vaihdella, mutta ne eivät saa ylittää
kaavassa sallittua enimmäiskorkeutta eivätkä kaavassa mallinnettuja enimmäisvaikutuksia.
Otsotuuli Oy:n osalta tavoitteena on ollut kaavaluonnosvaiheessa käyttää melumallinnuksiin
markkinoiden meluisinta voimalaa enimmäisvaikutusten selvittämiseksi. Meluvaikutusten vä-
hentämiseksi ehdotusvaiheessa on laadittu uusi melumallinnus, jossa on käytetty lähtömelu-
tasoltaan keskimääräistä voimalaa Vestas V112.

-  Melu-, välke- ja havainnekuvamallinnukset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esi-
tettäviä tuulivoimaloita. Myös yhteisvaikutukset PROKONin hankkeen kanssa on päivitetty.
Molempien hankkeiden kaavaehdotuksista on poistettu yhteensä kaksi pohjoisinta voimalaa,
mikä vähentää melusta aiheutuvia yhteisvaikutuksia suunnittelualueen pohjoispuolisen asu-
tuksen osalta.

-  Hankkeiden yhteismelumallinnuksen perusteella valtioneuvoston VNp 993/92 sekä ympäris-
töministeriön tuulivoimasuunnittelun melun yöajan ohjearvot eivät ylity yhdenkään asuinkiin-
teistön piha-alueella. Lähimmällä asuinkiinteistöllä tulos on 33 dB(A). Pienitaajuisen melun
osalta yhteisvaikutuslaskelman perusteella lähimmän asuinrakennuksen suurin ilmaää-
neneristyksen vaatimus olisi noin 9 dB taajuudella 100 Hz, joka saavutetaan jo esim. Tans-
kan normin mukaisella keskimääräisellä ilmaäänieristävyydellä.

-  Hankkeiden yhteisvarjostusmallinnus on tehty Otsotuulen osalta tuulivoimaloilla, joiden na-
pakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä sekä PROKONin hankkeen osalta
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Suo-
messa vilkunnalle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa. Ruotsissa annettu maksimisuositus (8
h/vuosi) varjon vilkkumiselle ei ylity Lumivaaran tuulipuiston kohdalla. Realistisessa yhteis-
vaikutusmallinnuksessa vyöhykkeellä, jossa varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia
vuodessa (kun auringonpaistetilastot on otettu huomioon), ei sijaitse asuin- tai lomaraken-
nuksia.

-   Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää valaisemalla
tuulipuisto siten, että vain reunimmaiset voimalat varustetaan vilkkuvilla, tehokkailla len-
toestevaloilla. Tuulipuiston sisäosien voimaloissa voidaan käyttää pienitehoisempia va-
laisimia. Vilkkuvat valkoiset lentoestevalot voidaan yöaikana korvata kiinteillä punaisilla va-
loilla, jolloin tornin keskivaiheille sijoitetaan lisävaloja. Kaavamääräyksen mukaan tuulivoi-
maloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövai-
kutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.
Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuksia.

-  Hankealuetta ympäröivät yksityisten omistamat maa-alueet, jotka sisältyvät osayleiskaavan
suunnittelualueeseen, ovat nykyisen käyttönsä perusteella osayleiskaavassa maa- ja metsä-
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talousvaltaisia alueita, joilla on sallittua maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Ra-
kentaminen tulee sijoittaa vähintään 325 metrin etäisyydelle tuulivoimalasta. Asutuksen si-
joittumista rajoittaa VNp:n mukainen 40 dB(A) melualue. Lähin asuinrakennus sijaitsee n.
2,2 km etäisyydellä Otsotuulen lähimmästä voimalasta. Alle 5 km:n etäisyydellä asutuksesta
tuulivoimala saattaa hallita maisemakuvaa niillä alueilla, joilta avautuu näkymiä kohti voima-
laa. Hankealueen pohjoispuolelle Lietekylään näkyy joitakin tuulivoimaloita, osa tuulivoima-
loista kuitenkin peittyy puuston ja vaaran rinteiden taakse. Tuulivoimarakentamisesta ei ai-
heudu vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen korvausvel-
vollisuuden.

-  Lähtökohtaisesti Lumivaaran tuulivoimapuistoissa ei estetä liikkumista puomien avulla. Poik-
keuksena voi olla talviaikainen jäänputoamisvaara, jolloin alueelle pystytetään varoituskyltit
liikkumisen ohjaamiseksi. Kaavamääräyksen mukaan moottorikelkkailu- ja ulkoilureitin etäi-
syyden tuulivoimalasta on oltava vähintään 200 metriä.

-  Otostuuli Oy:n kaavaehdotuksessa alueen pohjoisosasta on poistettu yksi voimalapaikka.
Alueella pesii useita suojelullisesti huomattavia lajeja, joista merkittävin on sinipyrstö (VU).
Liito-oravalle, lepakoille ja viitasammakolle ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia tuulivoima-
puiston toteuttamisesta. Liito-oravan esiintymisalueelle ja lajille potentiaalisille alueille ei ole
suunniteltu voimaloita tai uusia teitä. Muulle eläimistölle luontoselvityksen mukaan vaikutuk-
set jäävät vähäisiksi.

Paavo ja Pirjo Keränen

- Osayleiskaavan laatimisessa on noudatettu voimassa olevaa maankäyttö– ja rakennuslakia
sekä –asetusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevaa ympäristöhallinnon ohjetta
4/2012. Melumallinnukset on laadittu noudattaen ympäristöministeriön tuulivoimamelun mal-
linnusohjeita YM OH 2/2014.

-  Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Lumivaaran alueelle perustuu valtakunnallisiin ja maa-
kunnallisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Lumivaaran osayleiskaavan käsittely ja tiedottami-
nen tapahtuu Hyrynsalmen kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

-  YVA-menettelyn yhteydessä osana sosiaalisten vaikutusten arviointia toteutettiin helmi–
maaliskuussa 2014 asukaskysely, jonka tarkoituksena oli selvittää Lumivaaran tuulivoima-
hankkeen lähivaikutusalueen (10 kilometrin säteellä tuulipuistoalueesta) asukkaiden ja loma-
asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskysely toteutettiin postikyselynä tuulipuiston
lähivaikutusalueella (10 kilometrin säteellä lähimmistä tuulivoimaloista) niille vakinaisille ta-
louksille ja vapaa-ajan asukkaille, joiden osoitetiedot saatiin Väestörekisterikeskukselta.

-  Hankkeesta on järjestetty seuraavat tiedotus- ja yleisötilaisuudet:

- 09.07.2012 hankevastaava Otsotuuli Oy on järjestänyt hankkeesta avoimen tiedotustilai-
suuden Hyrynsalmen kunnantalolla.

- 04.12.2013 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on järjestetty yleisölle avoin tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuus Hyrynsalmen kunnantalolla.

- 17.06.2014 toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleisölle järjestettiin ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen.

- 04.12.2013 järjestettiin yleisötilaisuus YVA:sta ja osayleiskaavasta Hyrynsalmella
- 15.12.2014 järjestettiin yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta Hyrynsalmella
- 08.01.2015 kaavan laatijan vastaanotto järjestettiin Hyrynsalmen kunnantalolla.

-  Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista on tiedotettu myös yleisen tiedonväli-
tyksen yhteydessä, lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja hankevastaavan omien internet-
sivujen (www.otsotuuli.fi) välityksellä.

-  Melu-, välke- ja havainnekuvamallinnukset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esi-
tettäviä tuulivoimaloita. Myös yhteisvaikutukset PROKONin hankkeen kanssa on päivitetty.
Molempien hankkeiden kaavaehdotuksista on poistettu yhteensä kaksi pohjoisinta voimalaa,
mikä vähentää melusta aiheutuvia yhteisvaikutuksia suunnittelualueen pohjoispuolisen asu-
tuksen osalta.

-  Hankkeiden yhteismelumallinnuksen perusteella valtioneuvoston VNp 993/92 sekä ympäris-
töministeriön tuulivoimasuunnittelun melun yöajan ohjearvot eivät ylity yhdenkään asuinkiin-
teistön piha-alueella. Lähimmällä asuinkiinteistöllä tulos on 33 dB(A). Pienitaajuisen melun
osalta yhteisvaikutuslaskelman perusteella lähimmän asuinrakennuksen suurin ilmaää-
neneristyksen vaatimus olisi noin 9 dB taajuudella 100 Hz, joka saavutetaan jo esim. Tans-
kan normin mukaisella keskimääräisellä ilmaäänieristävyydellä.
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-  Hankkeiden yhteisvarjostusmallinnus on tehty Otsotuulen osalta tuulivoimaloilla, joiden na-
pakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä sekä PROKONin hankkeen osalta
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Suo-
messa vilkunnalle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa. Ruotsissa annettu maksimisuositus (8
h/vuosi) varjon vilkkumiselle ei ylity Lumivaaran tuulipuiston kohdalla. 30 tunnin vuosittai-
nen vilkuntamäärä ei ylity missään asuinkohteessa. Realistisessa yhteisvaikutusmallinnuk-
sessa vyöhykkeellä, jossa varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia vuodessa (kun au-
ringonpaisetilastot on otettu huomioon), ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia.

-  Hankealuetta ympäröivät yksityisten omistamat maa-alueet, jotka sisältyvät osayleiskaavan
suunnittelualueeseen, ovat nykyisen käyttönsä perusteella osayleiskaavassa maa- ja metsä-
talousvaltaisia alueita, joilla on sallittua maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen vähin-
tään 325 metrin etäisyydellä tuulivoimalasta. Etäisyyttä lähimmältä Otsotuulen voimalalta
Kummun tilan asuinrakennukseen on noin 2,2 km. Asutuksen sijoittumista rajoittaa VNp:n
mukainen 40 dB(A) melualue, joka tilan 14:21 osalta ulottuu 34 %:lle koko tilan pinta-
alasta. Alle 5 km:n etäisyydellä asutuksesta tuulivoimala saattaa hallita maisemakuvaa niillä
alueilla, joilta avautuu näkymiä kohti voimalaa. Hankealueen pohjoispuolelle Lietekylään nä-
kyy joitakin tuulivoimaloita, osa tuulivoimaloista kuitenkin peittyy puuston ja vaaran rintei-
den taakse. Tuulivoimarakentamisesta ei aiheudu vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisen korvausvelvollisuuden

-  Lähtökohtaisesti Lumivaaran tuulivoimapuistoissa ei estetä liikkumista puomien avulla. Poik-
keuksena voi olla talviaikainen jäänputoamisvaara, jolloin alueelle pystytetään varoituskyltit
liikkumisen ohjaamiseksi. Kaavamääräyksen mukaan moottorikelkkailu- ja ulkoilureitin etäi-
syyden tuulivoimalasta on oltava vähintään 200 metriä.

-   Kainuun maakuntakaavassa ei ole määritelty suojaetäisyyttä asutukseen. Ympäristöministe-
riöltä saatujen tietojen mukaan valmisteltavana olevan meluasetuksen ohjearvot perustuvat
edelleen laadittaviin melumallinnuksiin.

Ylä-Kainuun Luonto ry

- Kainuun ELY.n kanssa käydyssä työneuvottelussa 6.5.2015 arvioitiin saatua palautetta ylei-
sellä tasolla. Ylä-Kainuun luonto ry:n monia kohtia sisältävä palaute osoittaa, ettei kaa-
vaselostuksen liitteenä olevaa luontoselvitystä (Liite 2) ole ollut käytössä. Kaava-aineistot
liitteineen ovat olleet ladattavissa kunnan internet-sivustolla ja ne ovat olleet nähtävillä kun-
nassa.

- Suurpetojen osalta Lumivaaran alue ei luontoselvittäjän (Helo 2015) mukaan ole merkittävä
alue.

- Kaavakartalla on osoitettu luontoselvityksessä todetut liito-oravan elinympäristöt (s-1) sekä
liito-oravalle potentiaaliset elinympäristöt (luo-4).

- Viitasammakkoselvityksen perusteella voidaan todeta, että hankealueella ei ole pysyviä vii-
tasammakon elinpiirejä eikä hankkeella näin ollen ole vaikutuksia viitasammakkoon.

- Luontoselvityksen mukaan alueella ei kartoituksissa havaittu yhtään lepakkoa. Selvitysten
perusteella alueella ei ole merkitystä lepakoiden kannalta eikä hankkeella näin ollen ole vai-
kutuksia lepakoihin.

- Hankkeesta ei kohdistu suoria vaikutuksia Lumivaaran latvapuroihin. Rakennettavat voima-
lapaikat sijaitsevat alueen korkeimmilla kohdilla ja purot virtaavat notkopaikoissa. Puroja
ylittäviä uusia tielinjauksia ei ole suunniteltu. Voimalapaikat sijaitsevat niin kaukana puroista,
että raivattavan puuston varjostusvaikutukset eivät ulotu niihin saakka. Raakun esiintyminen
edellyttää taimenen esiintymistä samassa vesistössä. Raakun esiintyminen alueella on tarkis-
tettu ja aluetta ei pidetä raakulle soveltuvana elinympäristönä.

- Hankealueen kuusimetsät ovat melko nuoria, eikä niissä ole runsaasti kuollutta pysty- tai
maapuuta. Hankealueeseen rajoittuvalla Peuravaaran Natura 2000 -alueella puusto on kes-
kimäärin järeämpää ja iäkkäämpää ja lahopuuta on tarjolla huomattavasti enemmän. Tämän
vuoksi arvioidaan, että hankealue ei kuulu keskeisiin korpikolvan elinympäristöihin eikä
hankkeella ole vaikutusta lajille.

- Hankkeen vaikutukset pesimälinnustoon on esitetty kaavaselostuksessa.

- Alueen pesimäaikaiset päiväpetolintuhavainnot ja pöllöselvitykset on esitetty luontoselvityk-
sessä.
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- Luontoselvityksen mukaan Lumivaaran ja siitä noin 15 kilometriä pohjoiseen olevan Iso
Tuomivaaran muutonseurantapisteen havaintojen perusteella lintumuutto kiertää suurelta
osin jyrkkämuotoisten vaarojen alueet. Vaikka Lumivaaran hankealue sijaitsee keväällä sel-
västi ympäristöään tärkeämmän lintujen muuttoreitin alueella, eivät sillä havaitut lintumää-
rät ole kovin suuria. Vuoden 2012 havaintojen perusteella on riski, että yksittäisiä törmäyk-
siä voimalan turbiinin lapoihin tapahtuu. Uhanalaisten lajien osalta niitä tapahtuu hyvin vä-
hän, ilmeisesti ei edes vuosittain. Syksyllä alueen läpi menevä lintumuutto on käytännössä
olematonta. Luontoselvityksen mukaan Lumivaaran hankealue soveltuu lintujen muuton
osalta hyvin tuulivoiman rakentamiseen.

- Puuston ikäluokkakartta on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa luontoselvityksessä.

- Sinipyrstöjen esiintyminen ja vaikutukset sinipyrstöön on esitetty luontoselvityksessä. Kaa-
vaehdotusvaiheessa sinipyrstölle aiheutuvien vaikutusten lieventämistä on tutkittu voimala-
kohtaisesti. Luontoselvittäjän toimesta rajattiin suunnittelualueelta sinipyrstöille tärkeä alue
ja tuulivoimaloiden sijaintia tutkittiin kolmessa eri vaihtoehdossa. Kainuun ELY:n kanssa
käydyssä työneuvottelussa 6.5.2015 todettiin, että luonnosvaiheen voimalan nro 1 poistolla
saavutetaan eniten vaikuttavuutta sinipyrstön tilanteeseen vaikutusten oletetulla ydinalueel-
la, jossa 400 metrin säteellä sijaitsee 22 reviiriä. Osayleiskaava-alueen länsipuolella sijaitse-
vaa Natura 2000 -aluetta lähinnä sijaitsevaa voimalaa on siirretty etäämmäksi siten, että
voimalan etäisyydeksi luonnonsuojelualueesta tulee noin 390 metriä. Sinipyrstölle on laadittu
seurantaohjelma, joka kuvataan kaavaselostuksessa. Peuravaaralla on nyt tiheä kanta ja
seurannassa tehdään populaatiovertailu.

- Metsähallituksen lausunnon mukaan Natura 2000 -alueen linnustoon vaikuttaa voimaloiden
aiheuttama häiriö ja melu. Niiden varpuslajien kohdalla, joista on tutkittua tietoa olemassa,
tuulivoimaloiden karkottava vaikutus ulottuu vähintään 200 metrin etäisyydelle voimalasta.
Vaikutusarvioinnin mukaan tuulivoimaloiden varpuslajeja karkottava vaikutus ei ulotu Natura
2000 –alueelle.

- Metsähallitus on antamassaan lausunnossa todennut, että Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-
Lamminsuo ja Peuravaara on Natura 2000 –ohjelmassa SCI-alue, joten vaikutuksia on tar-
kasteltava luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin. Hankkeella ei ole
vaikutusta Natura 2000 -alueen luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajiin letto-
rikkoon, koska lähin voimala on noin 390 metrin päässä Natura 2000 -alueen rajasta.

-  Osana Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä on käsitelty luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarve koskien Säkkisenlatvasuo-Jännesuo-Lamminsuo ja
Peuravaaran Natura-aluetta. Tarvearviointi sisältää Natura-alueen suojelun perusteina olevi-
en lajien ja luontotyyppien sekä niihin mahdollisesti kohdistuvien hankkeesta johtuvien vai-
kutusten tarkastelun. Tämän tarkastelun pohjalta on päädytty siihen, että Natura-alueen
suojeluarvoihin ei todennäköisesti kohdistu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia eikä varsi-
naista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointimenettelyä tarvita. Kainuun ELY-keskus
on yhtynyt tähän päätelmään 6.10.2014 YVA-selostuksesta antamassaan yhteysviranomai-
sen lausunnossa (Dnro KAIELY/23/07.04/2013).

- Otsotuulen ja Prokonin Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhteisvaikutuksia on käsitelty kaa-
vaselostuksessa melu- ja varjostusmallinnuksin, maisemavaikutuksia kuvasovittein ja linnus-
toon kohdistuvien vaikutusten osalta.

- Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on luonnosvaiheessa, luonnos on ollut näh-
tävillä 11.8.-12.9.2014. Kaavaluonnoksessa Lumivaaran alue on katsottu tuulivoimaloille so-
veltuvaksi alueeksi ja osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv).
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6 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

6.1 Osayleiskaavaehdotus 20.8.2015

6.1.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 22.10.2014 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen kan-
nanottojen, lausuntojen ja mielipiteiden, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten pe-
rusteella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.4 Lausuntojen ja mie-
lipiteiden huomioiminen.

Osayleiskaavaehdotuksessa on poistettu yksi tuulivoimala ja muiden tuulivoimaloiden sijaintia on
tarkistettu sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Voimalapaikkoja on siirretty
kauemmas Lumivaaran pohjoisosasta, missä tihein sinipyrstökanta todettiin. Lisäksi voimajohto-
linjaus on siirretty etelään hakkuun reunaan, jolla on pyritty välttämään metsäalueiden pirstou-
tumista.

Suunnittelualueen tiestöä ja maakaapelointia on tarkistettu voimaloiden sijoitusta vastaavaksi.
Suunnittelualueen aluerajausta on tarkistettu siten, että suunnittelualueeseen on sisälĺytetty
päivitetyn yhteisvaikutusten melumallinnuksen mukaan 40 dB(A):n meluvyöhykkeen sisällä ole-
vat alueet. Suunnittelualueen laajuus on noin 770 ha.

6.1.2 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Näkemäalueanalyysien ja valokuvasovitteiden päivitys 2015

Kaavaluonnosvaiheen näkemäalueanalyysit ja valokuvasovitteet on päivitetty vastaamaan kaa-
vaehdotuksessa esitettyä voimaloiden sijoittelua. Näkemäalueanalyysi ja valokuvasovitteita on
esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.2.5 Maisema ja kulttuuriympäristö.

Meluselvitys ja varjostusselvitys 2015

Melu- ja varjostusselvitykset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden
sijoittelua. Meluselvitys on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.2.11 Melu ja varjostusselvitys
kohdassa 7.2.12 Varjostusvaikutus.

6.1.3 YVA-yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen kaavan sisällössä

- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden arviointia on täydennetty luonnonperinnön suo-
jelua koskevien tavoitteiden osalta

- Melumallinnukset on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden sijoit-
telua. Kaavaehdotusvaiheessa Otsotuulen tuulivoimaloiden sijaintia on tarkistettu ja yksi tuu-
livoimala on poistettu meluvaikutusten huomioimiseksi ja sinipyrstöön kohdistuvien vaikutus-
ten vähentämiseksi. Prokon Oy:n tuulivoimaloista yksi on poistettu ja yhden tuulivoimalan si-
jaintia tarkistettu.

- Varjostusselvitys on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden sijoitte-
lua, myös yhteisvaikutusten osalta.

- Liikenteen ja liikenneturvallisuuden vaikutusarviointia on täydennetty, myös yhteisvaikutus-
ten osalta.

- Kuvasovitteet on päivitetty
- Isonkivenvaaran alueella sijaitseva iso kivi on merkitty kaavakartalle ja osoitettu kulttuurihis-

toriallisesti ja paikallisesti arvokkaana kohteena.
- Yhteisvaikutusten arviointia on täydennetty huomioimalla näkemäalueanalyysissa myös Kivi-

vaara-Peuravaaran tuulivoimapuisto.
- Uusi voimajohtolinja on siirretty hakkuun reunaan yhtenäisen metsäalueen pirstomisen vält-

tämiseksi.
- Kaavaselostukseen on lisätty ympäristövaikutusten seurantaohjelma



HYRYNSALMEN KUNTA 76
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

6.2 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

6.2.1 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 20.8.2015

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnokseen laaditut muutokset ja päätti asettaa kaavaeh-
dotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 19 §:n mukaisesti.

6.2.2 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 28.8.-28.9.2015

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja ra-
kennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 28.8.-28.9.2015
ja siitä pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 12 muistutusta. Lausunnot pyydettiin seuraa-
vilta:

Digita Networks Oy (ei lausuntoa)
Finavia Oyj (ei lausuntoa)
1. Fingrid Oyj

Hyrynsalmen kunta (ei lausuntoa)
2. Kainuun ELY-keskus
3. Kainuun liitto
4. Kainuun museo

Kainuun pelastuslaitos (ei lausuntoa)
Loiste Sähköverkko Oy (ei lausuntoa)
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (ei lausuntoa)
Metsähallitus

5. Paliskuntain yhdistys
6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
7. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
8. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
9. Ristijärven kunta

Ylä-Kainuun Luonto ry (ei lausuntoa)

Muistutukset saatiin seuraavilta:

1. Anja Kemppainen
2. Antti Keränen (muistutus sama kuin Anja Kemppaisen)
3.  Juho Keränen (muistutus sama kuin Anja Kemppaisen)
4. Kalle Keränen ja Salla Heikkinen (muistutus sama kuin Anja Kemppaisen)
5. Matti Keränen (muistutus sama kuin Anja Kemppaisen)
6. Risto Karjalainen (muistutus sama kuin Anja Kemppaisen)
7. Ahti Mutikainen
8.  Paavo ja Pirjo Keränen
9. Kimmo Kyhälä
10.  Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry, hallitus
11. Hannu Karjalainen
12. Olli ja Seija Keränen, Riitta Keränen, Pasi Repo, Juha ja Minna Keränen

6.2.3 Tiivistelmä saaduista lausunnoista

Kainuun ELY-keskus

- Kaava-alueen pohjoisosasta on poistettu kaavaluonnoksen jälkeen yksi voimalapaikka, joka
arvioitiin sinipyrstöpopulaation kannalta haitallisimmaksi. Alueen pohjoisosa säilyy näin ol-
len yhtenäisenä. Myös voimajohdon linjausta sähköasemalta lähtien on muutettu. Voimala-
paikasta 2 voi aiheutua meluhaittaa Peuravaaran suojelualueen linnustolle, erityisesti sini-
pyrstölle. Tuulivoimaloiden vaikutuksia tulee seurata voimaloiden toteutumisen jälkeen.

- Voimalapaikkojen 6 ja 7 lähistöllä on rakentamisvaiheessa toimittava siten, että lähellä ole-
vat luontokohteet säilyvät.

- ELY-keskus kiinnitti kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa huomiota osallisiin. Kaa-
van laatijan laatimista vastineista ei ilmene, miten ja millä laajuudella Ristijärven kunnan
puolelle ulottuvan melualueen maanomistajia on kuultu. Tätä seikkaa tulee tarkentaa.

- Liitteeseen 7 on kirjattu yhteenveto saadusta palautteesta ja näiden vastineet. Vastineiden
mukaan Puolustusvoimien Pääesikunnalta on pyydetty lausunto kaavaluonnoksesta. Koska
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kaavaehdotuksessa on voimaloiden sijaintien ja lukumäärän suhteen tapahtunut muutoksia,
Puolustusvoimilta on Kainuun ELY-keskuksen tulkinnan mukaan pyydettävä uusi lausunto.

Kainuun liitto

- Täydennyksenä kaavaselostuksen kohtaan 4.5.2 Vaihemaakuntakaavat Kainuun liitto tote-
aa, että Kainuun 1. vaihemaakuntakaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden
16.2.2015 tekemällä päätöksellä. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä.
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavaehdotus on nähtävillä 2.9.-2.10.2015. Tuulivoi-
mamaakuntakaavan kaavaehdotuksessa on annettu muun muassa tuulivoimaloiden raken-
tamista koskevia yleisiä suunnittelumääräyksiä ja kiinnitetty huomiota tuulivoimarakenta-
misesta mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen.

- Seudullisesti merkittävän potentiaalisen tuulivoimatuotantoalueen rajaksi Kainuussa on
määritelty ehdotusvaiheessa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa pääsääntöi-
sesti 10 tuulivoimalaa lukuun ottamatta Oulujärven ranta-aluetta, jossa seudullisesti mer-
kittävän tuulivoimatuotantoalueen koon alaraja on 5 tuulivoimalaa. Lumivaaralle suunnit-
teilla olevat tuulivoimahankkeet (yhteensä 17 tuulivoimalaa) muodostavat yhteisvaikutuk-
siltaan seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon alueen. Suunniteltu Lumivaaran
osayleiskaava-alue sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksessa osoitetulla
tuulivoimaloiden alueella tv-2 Lumivaara.

- Tuulivoimahankkeiden toteuttamiseen liittyy vaikutuksia, jotka sisältävät jossain määrin
epävarmuutta muun muassa vaikutusten määrästä ja kohdistumisesta. Tällaisia vaikutuksia
ovat erityisesti meluvaikutukset ja varsinkin silloin, mikäli tuulivoimahanke sijaitsee pysy-
vän asutuksen ja loma-asutuksen läheisyydessä. Kainuun liitto pitää tärkeänä, että tuuli-
voimahankkeen vaikutuksia seurataan luotettavasti ja pitkäaikaisella seurantamenettelyllä
ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin, joilla mahdollisia haitallisia vaikutuksia lievenne-
tään tai poistetaan. Poronhoitoalueella olisi poronhoitoon mahdollisesti kohdistuvien vaiku-
tusten seurannan kannalta tärkeää käynnistää ns. GPS-pantaseuranta riittävän ajoissa en-
nen tuulivoimahankkeen rakentamistöiden aloittamista.

- Yleiskaavat muodostavat yhdessä Lumivaaran tuulivoimapuiston yleiskaavallisen kokonais-
suunnitelman. Tämän vuoksi on tärkeää, että molempien kaavojen kaavamerkinnät ja –
määräykset ovat mahdollisimman yhdenmukaiset.

Paliskuntain yhdistys

- Aluetta koskee myös tällä hetkellä ehdotusvaiheessa oleva Kainuun tuulivoimavaihemaa-
kuntakaava. Siinä pyritään toteuttamaan poronhoitolakia ja VAT:ta tuulivoima-alueita kos-
kevalla suunnittelumääräyksellä, jonka mukaan ”..suunnittelussa on turvattava porotalou-
den toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.
Toimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Poronhoi-
toon olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on valtion maiden osalta neuvo-
teltava asianomaisen paliskunnan kanssa.” Suunnittelumääräys koskee Iso Tuomivaaran,
Kivivaara-Peuravaaran ja Lumivaaran tuulivoimatuotantoon soveltuvia aluevarauksia.

- Poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia on kaavaselostuksessa selvitetty. Hankkeeseen liitty-
en on järjestetty poronhoitolain 53 §:n mukaiset neuvottelut 5.2.2014. Hallan paliskunnas-
sa vireillä olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arviointia on kuitenkin kaavoissa
laiminlyöty tai toteutettu pintapuolisesti. Kaavoittamalla yksittäisiä hankkeita uhkaa koko-
naisuus Hallan poronhoidon kannalta jäädä huomioimatta. Kaavan vaikutukset poronhoidon
kannalta voivat ulottua kaava-alueen ulkopuolelle, mikä pitäisi vaikutusten arvioinnissa
huomioida.

- Yhtiön ja paliskunnan väliset neuvottelut muun muassa vaikutusten seurannasta ja haitto-
jen korvaamisesta laitettiin hyvin alulle hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Seurantaa ei ole
kuitenkaan aloitettu eikä siitä tai haittojen korvaamisesta ole sovittu paliskunnan kanssa.

- Paliskuntakohtaisuus on aina tuulipuistohankkeissa huomioitava ja on muistettava, että
toiminta voi myös aiheuttaa vaikutuksia, joita ei osata ennakoida. Nämäkin vaikutukset tu-
lee niiden ilmetessä pyrkiä lieventämään ja korvata. Hankkeen kohdalla on toteutuvia vai-
kutuksia ja haittoja varten ollut tarkoitus aloittaa seuranta. Haitallisten vaikutusten kor-
vaamisesta on ollut tarkoitus neuvotella seurannan edetessä. On ensiarvoisen tärkeää var-
mistaa yhtiön ja paliskunnan välinen yhteydenpito kaavan vahvistamisen jälkeen.
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- Kaavaselostuksessa todetaan (s. 56): ”Neuvotteluja jatketaan sopimuksen mukaan hank-
keen myöhemmässä valmisteluvaiheessa. Tuolloin keskustellaan myös arvioiduista haitoista
ja mahdollisesta korvausasiasta”. Poronhoidolle koituvien vaikutusten lieventämisen osalta
todetaan: ”Hankkeen mahdollisesti aiheuttamien haittojen tunnistamisesta tulee huolehtia
seurantaohjelman avulla, jossa säännöllisten neuvottelujen avulla tarkistetaan yhteisesti
havaitut mahdolliset haitat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet.”

Paliskunnan ja tuulivoimayhtiön välillä ei ole laadittu kirjallista sopimusta seurannasta eikä
haittojen korvaamisesta. Seurantaa ei ole aloitettu.

- Kaavassa porotalouden toimintaedellytykset pyritään turvaamaan yleismääräyksellä: ”Alu-
een suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittä-
misedellytykset”. Kaavamääräystä on syytä avata kaavaselostuksessa, jotta ymmärretään
mitä toiminta- ja kehittämisedellytysten turvaaminen tässä tapauksessa tuulivoimayhtiöltä
edellyttää. Toimintaedellytysten turvaaminen tarkoittaa käytännössä yhtiön ja paliskunnan
välisen yhteistyön jatkamista, vaikutusten seurantaa ja laidunalan menetyksen sekä mui-
den haittojen korvaamista paliskunnalle täysmääräisesti.

- Kaavassa tulisi huomioida Hallan paliskunnan tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus poron-
hoidon kannalta. Kaavassa tulisi etsiä keinoja poronhoidolle todennäköisesti koituvien hai-
tallisten vaikutusten lieventämiseen.

- Porojen ohjautumista poronhoitoalueen ulkopuolelle on pyrittävä estämään peura-aitaa jat-
kamalla.

- Tuulivoimayhtiöt on velvoitettava sopimaan seurannasta ja haittojen korvaamisesta Hallan
paliskunnan kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

- Raskaat kuljetukset voivat edellyttää joiltain osin tiestön kantavuuden parantamista ja pit-
kät / leveät kuljetukset puolestaan tieympäristön raivausta tai leventämistä lähinnä kaar-
teissa riittävän kuljetustilan varmistamiseksi. Mikäli edellä mainittuja toimenpiteitä vaadi-
taan, tulee ennen parantamistyöhön ryhtymistä olla yhteydessä tienpitäjän edustajaan, jo-
ka antaa työhön liittyvät tarkemmat ohjeet. Kaikista parantamistoimien ja kuljetusten jäl-
keisten ennallistamistoimien kustannuksista vastaa toimija itse.

- Liittymät toteutetaan voimaloiden rakentamisaikana huomattavan mittavina, jotta suuret
kuljetukset eivät kohtuuttomasti häiritsisi ja vaarantaisi muuta liikennettä. Rakentamisai-
kaisen liikenteen jälkeen liittymät on palautettava normaalimitoitukseen ELY-keskuksen oh-
jeiden mukaisesti.

- Raskaiden kuljetusten osalta on syytä huomioida Ristijärven taajaman länsipuolella seutu-
tiellä 888 oleva Koirasalmen silta, joka saattaa rajoittaa raskaita erikoiskuljetuksia. Korkei-
den kuljetusten osalta on huomioitava Hyrynsalmen taajaman länsipuolella yhdystiellä 8890
oleva rautatiesilta, jonka alikulkukorkeus on 4,0 metriä. Sillan kohdalla yhdystiellä on kove-
ra pyöristyskaari eli yhdystie ns. notkelmassa, mikä käytännössä rajoittaa pitkien kuljetus-
ten osalta alikulkukorkeuden alle neljään metriin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

- Tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen ja elinoloihin
kohdistuviin vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muun muassa tuulivoi-
maloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulko-
melutason ohjearvoista on tullut voimaan 1.9.2015. Kyseistä asetusta ei kuitenkaan sovel-
leta, mikäli kaava on asetuksen voimaan tullessa ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä. Lumivaaran tuulivoimahankkeen
osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 28.8.-29.9.2015 välisenä aikana.

- Meluselvityksen mukaan melumallinnuksen lähtötietoina on käytetty voimalatyyppiä, jonka
napakorkeus on 140 metriä. Kaavaselostuksessa todetaan kuitenkin, että tuulivoimalan na-
pakorkeus on 150 metriä, eli 10 metriä korkeampi kuin melumallinnuksessa käytetty voi-
malatyyppi. Myös Otsotuuli Oy:n Lumivaaran ja Prokon Lumivaaran tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutuksia on arvioitu napakorkeudeltaan 140 metrisillä tuulivoimalamalleilla.

- Vastuualue totesi jo kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että vaikutusten arvi-
oinnissa tulisi huomioida hankkeen suurin mahdollinen vaikutus. Kaavaluonnoksesta anne-
tun lausunnon vastineessa todetaan, että ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen
suunnitteluohjeen mukaisesti kaavassa ei ole tarpeen määritellä voimaloiden napakorkeutta
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eikä tehoa. Tuulivoimalan ääni syntyy kuitenkin roottorin lapojen lisäksi myös voimalan na-
pakorkeudessa koneiston osien aiheuttamasta äänestä. Näin ollen vastuualueen näkemyk-
sen mukaan voimaloista syntyvää melua tulisi selvittää myös napakorkeuden suhteen to-
dellisilla lähtöarvoilla –myös yhteisvaikutusten osalta. Tärkeintä olisi kuitenkin ehkäistä tuu-
livoimaloiden äänestä mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat.

- Suomessa vilkunnalle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa, minkä vuoksi vilkuntamallinnuk-
sia verrataan usein muiden maiden raja-arvoihin. Kaavaselostusten mukaan esimerkiksi
Ruotsissa annettu maksimisuositus (8 h / vuosi) varjon vilkkumisesta ei ylity Lumivaaran
tuulipuiston kohdalla. Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnoksessa varjos-
tusmallinnus oli tehty kaavan mukaisilla voimalatyypeillä, eli napakorkeudeltaan 150 metriä
ja kokonaiskorkeudeltaan 215 metriä korkeilla tuulivoimaloilla. Kaavaehdotuksen liitteisiin
ei ole kuitenkaan lisätty varjostusselvitystä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

- Otsotuulen Lumivaaran kaavaehdotuksen mukainen kaavamääräys Ennen tuulivoimalan ra-
kennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä on lausunnon
mukaan hyväksyttävissä.

- PVLOGLE edellyttää, että määräystä ei muuteta pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska
se ei riittävästi turvaa puolustusvoimien etuja. PVLOGLE esittää, että väärinkäsitysten vält-
tämiseksi ja selvyyssyistä kyseinen määräys tulee sijoittaa myös tuulivoimaloiden alueiden
kaavamääräyksien kohdalle.

- Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennus-
hankkeen toteuttamista. PVLOGLE toteaa, että jos tuulivoimaloiden sijainnit, koot, tehot
yms. muuttuvat Pääesikunnan antaman lausunnon mukaisesta, tulee Pääesikunnalta pyytää
uusi lausunto tuulivoimaloiden hyväksyttävyydestä ja mahdollisista selvitystarpeista (Ks.
yhteystiedot lausunnosta).

- Puolustusvoimien organisaatiomuutosten ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:n (STUVE Oy)
perustamisen vuoksi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on jatkossa syytä pyytää lau-
sunto myös STUVE Oy:ltä (Ks. yhteystiedot lausunnosta).

- Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kul-
kevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hy-
vissä ajoin, vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista (Ks. yhteystiedot
lausunnosta).

6.2.4 Tiivistelmä saaduista muistutuksista

Anja Kemppainen

Muistuttaja vastustaa molempien tuulivoimapuistojen rakentamista ehdotetulle alueelle tai mi-
hinkään suunnitellun alueen läheisyyteen seuraavin perustein:

- Muistuttaja pyytää yleiskaavan laatimista Hyrynsalmen kunnan alueelle, jossa osoitetaan
muun muassa tuulivoimalle sopivat alueet.

- Muistuttaja pyytää arvioimaan matkailuliiketoiminnalle tulevaa haittaa tuulivoimapuiston
rakentamisen osalta sekä ottamaan sen huomioon kaavoituksessa.

- Muistuttaja pyytää ottamaan huomioon maisemasuojelu-hankkeen kriteerit, jota ympäris-
töministeriön MAPIO-työryhmä valmistelee kaavoitukseen käytettäväksi.

- Ehdotettu tuulivoimapuiston kaava menee päällekkäin Natura 2000 –alueen kanssa, joka on
myös määritelty hiljaiseksi alueeksi maakuntakaavassa (Luontoliiton vaatimus ja Valtioneu-
voston ympäristöministeriölle antama ohje). Muistuttaja pyytää säilyttämään Natura 2000 –
alueen edelleen hiljaisena alueena Valtioneuvoston ympäristöministeriölle esittämän ja
Luontoliiton vaatimuksen mukaisesti.

- Selvityksissä ei ole otettu huomioon Vaara-Kainuun kansallispuistoesitystä - kansallisomai-
suus turvaan –hanketta, joka on laitettu vireille 2012. Muistuttaja pyytää ottamaan hank-
keen huomioon tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa.

- Muistuttaja viittaa muistutuksessaan Ympäristöministeriön tekemään selvitykseen Tuulivoi-
malat ja maisema (Ympäristöministeriö 2006, Emilia Weckman. Suomen ympäristö 5/2006)
ja sen kappaleeseen, jossa käsitellään maisemakuvaltaan herkkiä alueita. Muistuttaja vaa-
tii, että kaavoituksessa otetaan kyseinen selvitys huomioon.
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- Muistuttaja pyytää teettämään turvatekniikan keskuksella turvallisuusselvityksen ennen
kaavoituksen eteenpäin viemistä ja näin varmistamaan, että tuulimyllyt eivät aiheuta tapa-
turmavaaraa omatoimiselle luonnossa liikkumiselle.

- Melumittaukset on tehty tilastollisen keskiarvon mukaan eikä todellisuuteen perustuen. Tal-
vella, kovalla pakkasella ääni kantaa paljon kauemmaksi kuin lämpimällä kesäsäällä. Muis-
tuttaja pyytää tekemään ennen kaavoitusta melumittauksen riippumattoman asiantuntijan
toimesta huomioiden eri vuodenaikojen vaikutus meluun.

- Lumivaara, Peuravaara, Paljakka kuuluvat arvokkaaseen lintualueeseen Kainuussa
(FINIBA). Muistuttaja pyytää ottamaan kaavassa huomioon BirdLife Suomen mukaiset lintu-
jen suoja- eli puskurivyöhykkeet tuulivoimaloiden osalta.

- Tehtävässä yleiskaavassa muistuttaja pyytää myös selvittämään arvokkaat maisema-alueet
Hyrynsalmen kunnan alueella. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueet on osoitettava maakuntakaavoissa. Tätä ei ole vielä tehty.

 Antti Keränen

Muistutus on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Juho Keränen

Muistutus on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Kalle Keränen ja Salla Heikkinen

Muistutus on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Matti Keränen

Muistutus on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Risto Karjalainen

Muistutus on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Ahti Mutikainen

- Heidän oli tarkoitus myöhemmin muuttaa asumaan vakituisesti siihen asuntoon. Muistutta-
jat ovat kysyneet rakennuslupaa puhelimitse vuonna 2012 silloiselta rakennustarkastajalta
ja hän kertoi, että estettä rakentamiselle ei ole. Poikkeusmenettelyllä voi rakentaa. Silloin
hän ei maininnut sanallakaan tästä tulevasta tuulivoimapuistosta. Valmisteluhan on ollut
näköjään käynnissä jo silloin? Muistuttaja sai tiedon tulevasta tuulivoimapuistosta vasta nyt
syyskuussa 2015. Tällä hetkellä 1. hirsirakennus on viimeistelyä vaille valmis. Muistuttajan
tarkoitus oli tuoda se tuolle Hyrynsalmen Peuravaarassa sijaitsevalle metsäpalstalle ensi
kesänä. Tuleva tuulivoimapuisto pilaa muistuttajan tulevaisuuden suunnitelmat. Heidän tar-
koituksensa oli nauttia eläkepäivinä hiljaisuudesta ja luonnonrauhasta Natura-alueen lähei-
syydessä. Muistuttajat toivoivat että olisivat voineet retkeillä ja metsästellä Peuravaaran ja
Lumivaaran upeissa maisemissa. Muistuttaja tulee vastustamaan molempien tuulivoima-
puistojen rakentamista ehdotetulle alueelle tai mihinkään suunnitellun alueen läheisyyteen.
Muistuttajat tulevat tarvittaessa käymään kaikki mahdolliset valituskanavat ja oikeusasteet
läpi ko. tuulivoimapuiston estämiseksi.

Muutoin muistutuksen sisältö on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Paavo ja Pirjo Keränen

Muistuttajat ovat jättäneet kaksi muistutusta, 28.9.2015 päivätty on sama kuin Anja
Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

27.9.2015 päivätty muistutus koskee sekä Otsotuuli Oy:n että Prokon Oy:n tuulivoimahankkeen
osayleiskaavaa. Muistutuksessa todetaan seuraavaa:

- Lumivaarassa on erittäin uhanalainen Purolaakasammal, joka tunnetaan Suomessa noin
kolmestakymmenestä paikasta, ja näistä 18 paikasta on havaintoja vuodesta 1990 lähtien.
Purolaakasammal on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Muistuttajien mukaan purolaa-
kasammalta on Vaaranrinnanpurossa, Hermikkipurossa, Kaivopurossa ja mitä ilmeisimmin
myös Tuppipurossa kun kaikki purot lähtevät täältä samalta Lumivaaralta ja lähteistä. Muis-
tuttajat kysyvät, miten ympäristölautakunta suhtautuu Purolaakasammaleeseen? Tuulimyl-
lyjen rakentaminen maaston muokkauksineen vaikuttaa suuressa määrin paikalliseen esiin-
tymään. Onko ympäristölautakunta ja myllyjä rakentavat yritykset halukkaita rikkomaan
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lakia ja tuhoamaan paikallisen ja harvinaisen esiintymän? Haluavatko he jättää jälkipolville
mitään erityistä nähtäväksi ja koettavaksi Lumivaaran luonnosta?

- Muistuttajat pyytävät selvitystä, onko vesistövaikutuksia huomioitu suhteutettuna alueella
vallitsevaan lumen määrään? Sanotaan, että vesistöihin tulee vain hetkellisesti haittaa su-
lamisvesien muodossa. Lumen määrä Lumivaaralla on keskimäärin se puolitoista metriä ja
joskus ylikin. Joka keväinen lumien sulaminen aiheuttaa suuren vesiryöpyn puroissa, joten
kiintoainekuormat lähtevät useina vuosina liikkeelle rakentamisen jälkeenkin. Sulamisvesi-
en siirtämän kiintoaineen vaikutusta tulisi tutkia ympäröivään luontoon.

- Muistuttajat kysyvät, miksi kummassakaan hankkeessa ei ole tiedostettu Metsähallituksen
METSO-suojeluhanketta? Hankkeen tarkoituksena on suojella Hermikkikankaan aluetta ja
säilyttää tämä alue luonnontilassa. Onko Metsähallituksen ko. hanke tiedossa? Jos on,
miksei sitä ole huomioitu missään suunnitelmissa?

- Muistuttajat pyytävät selvitystä, miksi tuulimittaustuloksia ei ole julkisesti esillä? Eikö tulok-
sia ole saatu vai halutaanko ne tarkoituksella salata? Onko Lumivaarassa talviaikaan muo-
dostuvalla kuuralla ja runsaalla lumipeitteellä vaikutusta myllyjen toimintaan ja energian-
tuottoon? Millä tavalla on suunniteltu, että myllyt saadaan toimimaan myös runsaan lumen
ja kuuran muodostuksen aikana? Onko myllyt tarkoitus pysäyttää kuukausien ajaksi, vai
onko myllyjen siivekkeitä tarkoitus esimerkiksi lämmittää talviaikaan sähköllä? Kyseisellä
Lumivaaran alueella on yleensä talviaikaan useampia kuukausia kestävä lumi- ja kuurapei-
te. Maalaisjärjellä mietittynä myllyjä ei varmaan voi käyttää pahimpana tykkyaikana ja
esimerkiksi sähkölämmittäminen ei varmaankaan ole kovin ekologista toimintaa, kun mieti-
tään näiden myllyjen toimintaa ekologisina sähköntuottajina.

Muistuttajat pyytävät selvitystä, kuinka on suunniteltu ratkaistavan jäiden sinkoutumison-
gelma alueella. Jäiden sinkoutuminen ääritapauksissa voi ulottua jopa 900 metrin päähän.
Muistuttaja viittaa tässä DI Juha Stenvallin tekemään diplomityöhön Lappeenrannan teknil-
lisessä yliopistossa syyskuussa 2013. Jäiden sinkoutuminen estää liikkumisen muun muassa
Kummuntieltä länteen, koska lähin tuulimylly sijaitsee n. 300 m etäisyydellä kyseiseltä tiel-
tä. Tämä estää alueen virkistyskäytön yleisesti sekä se estää kulun metsätalouskäytössä
olevalle alueelle Jänispurolla.

- Lumivaaran tuulivoimapuiston rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden lähi-
alueelle tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi, koska asuin- ja lomaraken-
tamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon rakennusluvan myöntä-
misedellytykset mm. ympäristön terveellisyyttä koskien. Siten asuin- ja lomarakennuksia ei
voida osoittaa lähtökohtaisesti alueille, joilla melun ohjearvot ylittyvät tai riittävää melun-
torjuntaa ei voida toteuttaa, Tämän seurauksena uutta haja-asutusta syntyy vähemmän ja
uusi asutus ohjautuu jatkossa jo olemassa olevien asutuskeskittymien yhteyteen. Muistut-
tajat pyytävät selvitystä, onko tarkoituksenmukaista, että ihmisiltä evätään rakentamisoi-
keus omille mailleen ja näin ollen rakentaminen pakotetaan vain pelkkään tiettyyn pistee-
seen?

Kummun tila on muistuttajien vakituinen asunto ja lasten lomanviettopaikka. Kummun tilan
maat sijaitsevat Metsähallituksen Pekanpalon ja UPM:n maiden rajanaapurina. Tuulivoima-
loista syntyvä meluhaitta estää rakentamisen meluhaitan vuoksi heidän omille mailleen.
Muistuttaja kysyy ympäristölautakunnalta, halutaanko jo tässä vaiheessa aikomus alkaa ra-
joittamaan rakentamista yksityismaille?

- Muistuttajat pyytävät selvitystä muutoksista, joista on kerrottu päätöksessä Dnro
KAIELY/9/07.04/2013. Sanotaan, että hankealue sijaitsee Lumivaaran itärinteellä 260-360
metrin korkeuskäyrien välisellä alueella. Mutta näiden korkeuskäyrien yläpuolelle on sijoi-
tettu kaksi tuulimyllyä lakialueelle joista nyttemmin poistettu 1 mylly, mutta tuulimylly 2 on
jätetty poistamatta lakialueelta. Miksi näin? Miksi vain toinen näistä on poistettu?

- Muistuttajat pyytävät selvitystä siitä, miksi hankesuunnittelu on toteutettu jo alkuvaiheesta
alkaen vajavaisesti. Muistuttajia ei ole kuultu eikä huomioitu hankkeen etenemisvaiheessa
riittävästi. He eivät ole saaneet olla mukana kun hanketta on lähdetty suunnittelemaan.
Muistuttajat haluavat tietää, mistä tällainen johtuu, koska hanke koskettaa heitä eniten
kaikkien haittojen muodossa. Muistuttajat eivät ole saaneet minkäänlaista kyselytutkimusta
hankkeesta.

Muistuttajat kysyvät, miten ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja alueen virkis-
tyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset tullaan minimoimaan?
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- Muistuttajat pyytävät selvitystä siitä, että mikä on se tuulimyllytyyppi, jolla hankkeen me-
lumallinnus on tehty? Yksittäismittauksessa on käytetty eri myllytyyppiä kuin yhteismitta-
uksessa. Voidaanko tuloksia pitää yhtenevinä ja luotettavina, koska mittauslaitteet ovat ol-
leet mittauksissa erilaisia? Pystytäänkö nyt tällä selvityksellä sanomaan varmasti, mikä on
se melun määrä, joka tulee muodostumaan tähän asuinympäristöön? Miksei mittauksia ole
toteutettu tässä ympäristössä oikeilla etäisyyksillä? Mittauksethan ovat siinä tapauksessa
vain arvioita.

Muistuttajat pyytävät tutkimaan molempien projekteja kokonaisuutena eikä vain yksittäise-
nä tutkimuksena. Muistuttaja pyytää selvitystä siitä miksi näin ei ole tehty? Onko ajatukse-
na, että meluhaitta saadaan näyttämään pienemmältä, kun asiaa ei tarkastella kokonaisuu-
tena.

- Muistuttajat pyytävät selvitystä, miksi roottorien pyörimisestä aiheutuvaa vilkuntaa ei ole
erikseen arvioitu tutkimuksissa ja ennen kaikkea molempien projektien yhteisvaikutusta ei
ole huomioitu? Vilkkumista on vain verrattu Ruotsissa annettuihin arvoihin. Tutkimuksissa
tulee huomioida suurin mahdollinen vaikutus, eli projektien yhteisvaikutus. Myllyt pyörivät
arvatenkin eri tahtiin. Myllyjen pyörintä aiheuttaa runsaasti valosaastetta ja vilkuntaa.
Muistuttajat tulevat elämään täällä kokoajan niin kuin diskovaloissa. Millä tavoin on suunni-
teltu vähennettävän näitä haittoja?

- Muistuttajat pyytävät selvitystä, onko Hyrynsalmen kunnassa keskusteltu hankkeen haitalli-
sista vaikutuksista suhteessa myönteisiin vaikutuksiin? Koska kyseisen hankkeen vaikutuk-
sista ainoastaan kolme on havaittu myönteisiksi ja ainakin 16 havaittu haitalliseksi –tai ai-
nakin lievästi haitalliseksi vaikutukseksi. Lisäksi muistuttajat pyytävät huomioimaan aikai-
semmat valitukset, joita muistuttajat ovat lähettäneet Hyrynsalmen kunnan ympäristölau-
takuntaan. Muistuttajat pyytävät, että he saisivat vastaukset valituksissaan esitettyihin ky-
symyksiin.

Kimmo Kyhälä

Muistuttaja pyytää keskeyttämään Hyrynsalmen Tuomivaaran, Lumivaaran ja Peuravaaran
alueelle tulossa olevaa Otsotuuli Oy:n ja Prokon Wind Energy Finland Oy:n tuulivoimapuiston
suunnittelua siihen asti, kunnes jäljempänä olevat asiat on selvitetty. Muistuttaja pyytää myös
ottamaan huomioon matkailun kehittämispotentiaalin Kainuun tulevassa
tuulivoimamaakuntakaavassa Hyrynsalmen Peuravaaran, Lumivaaran, Ukkohallan, Tuomivaaran,
Puolangan Paljakan sekä näitten alueiden lähellä olevan Natura 2000 alueen osalta seuraavia
asioita:

- Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto haittaa kehittymässä olevaa matkailuliiketoimintaa, jota
on tukenut muun muassa Natura-alueen erämaahenkisyys, upeat retkeilymaastot sekä
vanhat hienot metsämaisemat. Alue on merkitty myös luontomatkailun kehittämisalueeksi.

- Ukkohallan, Tuomivaaran, Lumivaaran, Peuravaaran sekä Paljakan vaarametsät täyttävät
maisemasuojelu –hankkeen kriteerit, joita ympäristöministeriön MAPIO-työryhmä valmiste-
lee parhaillaan. Muistuttaja ihmettelee, miten Natura-alueella, Peuravaaran päällä, 380
metrin korkeudessa sijaitseva 200 vuotta vanha ikikuusikko ei ole päässyt Kainuun liiton
2013 tekemään maisemasuojeluhankkeeseen mukaan? Muistuttajan mukaan tuo upea näh-
tävyys loistaa 10 kilometrien päähän ympäri Kainuuta. Tämä on jäänyt huomioimatta tuuli-
voimamaakunta –selvityksessä. Muistuttaja pyytää ottamaan huomioon maisemasuojelu-
hankkeen kriteerit, jota ympäristöministeriön MAPIO-työryhmä valmistelee kaavoitukseen
käytettäväksi.

- Tuulivoimapuistot tulee sijoittaa alueille (aivan kuten teollisuuspuistot yms), joissa siitä ei
ole haittaa muille elinkeinoille, loma-asukkaille ja matkailulle.

Muistutuksen liitteenä on yhteenvetotaulukot vaikutusten tarkastelusta alueittain (Kainuun liitto,
tuulivoimamaakuntakaavan liite).

Muutoin muistutuksen sisältö on sama kuin Anja Kemppaisen, ks. 1. muistutus.

Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry, hallitus

- Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry on vuosikokouksessaan käsitellyt tuulivomakaavoja
Puolanka-Paljakka lähialueille sekä Ukkohalla-Paljakan matkailualueille. Toteutuessaan tuu-
livoimalat aiheuttavat alueen matkailuelinkeinoille merkittävää haittaa. Molemmilla alueilla
on Masterplan suunnitelmat yhteistyössä kuntien kanssa valmisteilla. Alueen luonto- ja hy-
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vinvointimatkailu perustuu Kainuun korkeimpien vaarojen luontoon ja hyvin suunniteltuun
kaavoitukseen loma-asumisen ja palvelujen osalta.

- Muun muassa Paljakan Luonnonpuisto sekä suunnitteilla oleva Ukkohallan ja Paljakan yh-
distävä Kansallispuisto sekä muu kehittäminen vaarantuu, mikäli nämä maisemat pilataan
tuulivoimaloilla. Tuulivoimalat tulee sijoittaa alueille, missä ne eivät pilaa maisemaa eivätkä
haittaa matkailuelinkeinoa. Tutkittuhan jo on, että Paljakan vaarojen (Hyrynsalmi-
Puolanka) aarnimetsäalue muodostaa ainutlaatuisen luontoympäristön Suomessa.

- Muistuttaja pyytää keskeyttämään Hyrynsalmen Tuomivaaran, Lumivaaran ja Peuravaaran
alueelle tulossa olevaa Otsotuuli Oy:n ja Prokon Wind Energy Finland Oy:n tuulivoimapuis-
ton suunnittelua siihen asti, kunnes jäljempänä olevat asiat on selvitetty. Muistuttaja pyy-
tää myös ottamaan huomioon matkailun kehittämispotentiaalin Kainuun tulevassa tuulivoi-
mamaakuntakaavassa Hyrynsalmen Peuravaaran, Lumivaaran, Ukkohallan, Tuomivaaran,
Puolangan Paljakan sekä näitten alueiden lähellä olevan Natura 2000 alueen osalta seuraa-
via asioita: Hyrynsalmen kunnan on syytä aloittaa yleiskaavallinen tarkastelu kunnan alu-
eella asiasta.

Muu muistutuksen sisältö on sama kuin Kimmo Kyhälän, ks. edellinen muistutus.

Hannu Karjalainen

Muistuttaja viittaa muistutuksessaan Prokonin hankkeen kaava-aineiston liitteeseen, jossa on
esitetty yhteisvaikutusten melumallinnus. Muistuttajan mukaan kartta näyttää siltä, että melu ei
yllä asuttuihin taloihin (esim. Kumpu ym.). Maasto ei muistuttajan mukaan varmaan estä melun
kuulumista Kummun talon suuntaan. Melu näyttäisi kuitenkin leviävän asumattomiin korpiin.
Muistuttajan mielestä kartta on yksi esimerkki siitä, että tuulivoiman kaikista haitoista ei ole
tullut kaikki ilmi ja saattaa näin kaikki YVA-selvitykset kyseenalaisiksi. Muistuttaja kysyy, että
ilmeisesti mallinnus on tehty viimeisten viranomaisohjeiden mukaan? Mistään haitoista ei näytä
lainsäädännön mukaan olevan kukaan tuulivoimaloita pyörittävistä yhtiöistä korvausvelvollinen
yksityisille. Muistuttaja kysyy, onko hän väärässä?

Olli ja Seija Keränen, Riitta Keränen, Pasi Repo, Juha ja Minna Keränen

Melu

- Tuulivoimamelu on todettu olevan muuta teollisuusmelua häiritsevämpää eikä se ole sa-
manlaista kuin esimerkiksi liikenteen aiheuttama melu. Tuulivoimaloiden jaksollinen sykkivä
melu ei häviä taustameluun. (Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet 8.4.2015 Soini, Denis
Siponen)

- Melumallinnukset on tehty melun leviämisen yhteisvaikutuslaskelmassa ylärajamallinnukse-
na 3 MW:n voimaloilla. Kuitenkin Hyrynsalmen kunnan lähettämässä kutsukirjeessä sano-
taan, että kaava-alueet sijaitsevat vierekkäin ja muodostavat yhdessä alueen, jonne on
suunniteltu 17 kpl enintään 5 MW:n tuulivoimalaa. Muistuttajat kysyvät, miksi melumallin-
nuksia ei ole tehty 5 MW teholla? Mikäli Otsotuuli Oy:n ja Prokon Oy:n hankkeen / hankkei-
den edetessä mallinnuksessa esitettyjen tuulivoimaloiden tilalle tulee teholtaan suurempia
voimaloita niin melumallinnukset tulee tehdä uudelleen, koska pienimmillä 3 MW teholla
tehty mallinnus ei enää päde.

- Lisäksi mallinnuksissa ei ole otettu huomioon kapeakaistaisuutta (+ 5 dB) eikä laitosten taat-
tuarvoa, eli arvo, jolla valmistaja takaa, että melutaso alittuu. (Lähtömelutasoon + 2 dB =
taattuarvo). Muistuttajat kysyvät, onko summavaikutus otettu huomioon mallinnuksissa? La-
pojen pyöriessä ajoittain synkronisesti summavaikutus voimistuu ja melu leviää kauemmas.

- VTT:n tuulivoimameluun erikoistuneen diplomi-insinööri Denis Siposen vertailussa eivät tuu-
livoimalan melun simuloinnissa saadut arvot ole juuri koskaan täsmänneet todellisuuden
kanssa vaan todellinen melu on suurempi. Siponen on huomauttanut, ettei Suomessa ole
missään mallinnuksessa huomioitu sykintää. Denis Siponen on listannut ympäristöministeriön
melumallinnuksessa virheitä:

-  mallinnukseen liittyvä virheraja oletetaan sisältyvään tuulivoimalan melutason takuu-
arvoon

- säävaihtelut ja jaksollinen sykintä huomioidaan virheellisesti

- tuulivoimavalmistajan antama takuuarvo pätee ainoastaan standardisääolosuhteissa

- tuulivoimalan koko saattaa kasvaa hankkeen aikana
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- Siponen on myöskin kirjoittanut todellisen tilanteen suojaetäisyyden muuttuvan mallinnuk-
seen verrattuna 9 :llä tuulivoimalalla 1,85 kertaiseksi mittauksissa. Tämä käytännössä
muuttaa mallinnuksien 35 dB:n meluvyöhykkeen todelliseksi 40 dB:n vyöhykkeeksi. Muis-
tuttajat viittaavat VTT:n raporttiin Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiik-
kaan ja parametrien valintaan (VTT:n tutkimusraportti VTT-R-04565-13, 28.6.2013).

- Muistuttajat vaativat melumallinnuksissa käytettävän +5 dB:n lisäystä melulähteen häirit-
sevyyden vuoksi ja että mallinnuksessa käytetyt tuulimyllyt määritellään kaavaan maksimi-
tehonsa, maksimi takuulähtötasonsa ja maksimikorkeutensa avulla. Muutoksista täytyy
tehdä uudet mallinnukset.

- Muistuttajat vaativat kaavan määrittelyyn tehdyn mallinnuksen tapahtuvan tuulivoimalai-
toksien maksimihaittavaikutuksilla, ilman mitään melu tai välke optimointia.

- Muistuttajat vaativat kaavaan merkinnät toimintamallista, miten melurajojen ylitystilanteis-
sa toimitaan.

Mitä ohjearvoa / -arvoja käytetään

- Prokonin kaavaselostuksen mukaan Lumivaaran tuulivoimalat rajoittavat uutta asuin- ja
lomarakentamista voimaloiden lähialueille tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten
vuoksi. Siten asuin- ja lomarakennuksia ei voida osoittaa lähtökohtaisesti alueille, joilla oh-
jearvot ylittyvät tai riittävää meluntorjuntaa ei muutoin voida toteuttaa. Muistuttajat kysy-
vät, mitä ohjearvoja käytetään melun totemiseen ja rakennuslupien myöntämiseen? Mitä
tehdään, jos tuulivoimaloiden meluarvot ylittyvät? Muistuttajien mielestä kaavaehdotuksiin
tulee merkitä sitovasti se, kuinka toimitaan meluarvojen ylittyessä.

Melun vaikutus terveyteen

- Muistuttajien mukaan melu on tunnetusti monien kansansairauksien riskitekijä. Sosiaali- ja
terveysministeriön johtavat viranhaltijat ovat äskettäin kiinnittäneet huomiota tuulivoima-
rakentamisen terveydensuojeluun ottaneet kantaa myös tuulivoimaloiden melukysymyk-
seen. Isojen tuulivoimaloiden lähtökohtana melun kannalta esitetään, että puskurivyöhyk-
keenä tulisi käyttää kahden (2 km) kilometrin etäisyyttä asutukseen, eikä tuulivoimaloita
tulisi rakentaa alle kahden kilometrin säteellä asutuksesta ilman kattavaa terveysvaikutus-
ten arviointia. Muistuttajat vaativat, että STM:n viranhaltijoiden esittämää kattavaa terve-
ysvaikutusten arviointia tehdään Lumivaaran alueella.

Vaikutukset maisemaan

- Muistuttajat kysyvät, käytetäänkö lentoestevalojen ohjaukseen näkyvyysantureita vähen-
tämään valosaasteen määrää?

Jatkoseuranta

- Jo Kainuun liitto on lausunnossaan todennut, että ” Kainuun liitto pitää tärkeänä, mikäli
tuulivoimahanke toteutuu, että sen vaikutuksia seurataan luotettavasti ja pitkäaikaisella
seurantamenettelyllä ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin, joilla haitallisia vaikutuksia
lievennetään ja poistetaan”. Muistuttajat kysyvät, kuinka jatkoseuranta toteutetaan tuuli-
voimaloiden hankkeen / hankkeiden edetessä? Kuka / mikä puolueeton taho on se, joka
suorittaa mm. melumallintamiset ja melumittaukset ympäristöministeriön ohjeistusten mu-
kaisesti (OH 3/2014 ja OH 4/22014) ja niin, että tulokset olisivat vertailukelpoisia ja luotet-
tavia.

Turvallisuusasiat

- Muistuttajat kysyvät, onko tuulivoimala-alueelle tehty ympäristön vaaratekijöiden kartoitus
ja riskien arviointi? Kenen vastuulla on raportointi ja mistä raportin voi saada luettavaksi?

Kiinteistöjen arvon lasku

- Kuka korvaa alueen asuntojen arvonlaskun, entä matkailulle tulevat tappiot?

Yhteenvetona muistuttajat vaativat tuulivoimalapuiston siirtämistä niin kauas, ettei haittavaiku-
tuksista tule haittaa vakituiselle eikä loma-asuimistolle. Mikäli siirtäminen ei onnistu, muistutta-
jat vaativat tuulivoimahankkeiden perumista.
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6.3 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Lausuntoihin ja muistutuksiin on annettu yksilöity kaavan laatijan vastine, joka on esitetty kaa-
vaselostuksen liitteessä 9.

Liite 9. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan
vastineet

6.4 Osayleiskaavan kuvaus

6.4.1 Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot ja muistutukset on huomioitu osayleiskaavan sisällössä ja lisätään kaava-aineistoon
seuraavasti:

Osayleiskaavakartta, kaavamääräykset

- Lausuntojen ja muistutusten perusteella osayleiskaavakarttaan ei tullut muutoksia.

Osayleiskaavaselostus

- Kaavaselostuksen kohtaan 2.3 Osallistuminen lisätään tiedot osayleiskaavan tiedottamises-
ta ja sen laajuudesta. Kirjeitse tiedotettiin osallisia seuraavasti:

-  Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeitse kaava-alueella sijaitsevien kiinteis-
töjen omistajia sekä lähialueen asukkaita.

- Otsotuulen ja PROKONin kaavaehdotuksien asettamisesta julkisesti nähtäville tiedotettiin
maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 19§) mukaan lähettämällä kirjallinen ilmoitus
yleiskaavoitettaviin alueisiin kuuluville maanomistajille viimeistään viikkoa ennen nähtävil-
le asettamista. Tiedotekirjeet lähetettiin 21.8.2015. Lisäksi tiedotettiin kirjeitse vähintään
yhteisvaikutusten melumallinnuksen mukaisella 35 dB(A):n melualueella sijaitsevien kiin-
teistöjen omistajia. Tiedotekirjeitä lähetettiin yhteensä 218. Hyrynsalmen kunnassa sijait-
sevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin 140 tiedotekirjettä ja Ristijärven kunnassa sijait-
sevien kiinteistöjen omistajille 78 tiedotekirjettä.

- Kaavaselostuksen kohtaan 8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä lisätään Pääesikunnan
operatiivisen osaston lausuntopäivitys. Pääesikunnan operatiivinen osasto on antanut lausun-
toonsa päivityksen hankevastaavan pyynnöstä sähköpostilla 13.10.2015. Pääesikunnan lau-
sunnon mukaan hanketoimijan ilmoittamien, voimaloiden sijoituksissa tapahtuneiden muu-
tosten vaikutukset ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutuksia ilmavalvontaan ja puolustus-
voimien muuhun toimintaan ko. alueella.

- Kaavaselostuksen kohtaan 4.5.2 Vaihemaakuntakaavat lisätään tieto, että Kainuun 1.
vaihemaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 16.2.2015 te-
kemällä päätöksellä ja että Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on parhaillaan vahvistetta-
vana ympäristöministeriössä sekä tieto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan nähtävilläolosta.

- Kaavaselostuksen kohtaan 4.5.2 Vaihemaakuntakaavat, Tuulivoimamaakuntakaava li-
sätään, että Lumivaaran osayleiskaava-alue sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaeh-
dotuksessa osoitetulla tuulivoimaloiden alueella tv-2 Lumivaara.

- Osayleiskaavaselostuksen kohtaa 8.3.3 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seu-
ranta täydennetään. Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa tullaan jatkamaan. Paliskunnan
kanssa järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan tarkemmin porovaikutusten seurannas-
ta ja korvaamisesta.

- Osayleiskaavassa annettua poronhoidon toimintaedellytyksiä turvaavaa kaavamääräystä
avataan kaavaselostuksen kohdassa 7.5.10 Poronhoito. Kaavassa on annettu yleismäärä-
ys, jonka mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toi-
minta- ja kehittämisedellytykset. Toimintaedellytysten turvaaminen tarkoittaa käytännössä
yhtiön ja paliskunnan välisen yhteistyön jatkamista sekä vaikutusten seurantaa. Hankkeen
vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jälkeen voidaan
suunnitella haittojen lievennystoimet.

- Kaavaselostuksen kohtaan 7.2.19 Liikenne ja liikenneturvallisuus lisätään: Kuljetusreitit
valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen tarvittaviin kuljetuksiin ja aiheuttavat mah-
dollisimman vähän haittaa asutukselle. Valtatie 5 sekä pääosin myös Oulusta Kainuuseen
johtava valtatie 22 kuuluvat hankkeeseen tarvittavien kuljetusten reitillä valtakunnalliseen
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suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). Raskaiden kuljetusten osalta huomioi-
daan Ristijärven taajaman länsipuolella seututiellä 888 oleva Koirasalmen silta, joka saattaa
rajoittaa raskaita erikoiskuljetuksia.

- Kaavaselostuksen kohtaa 3.2.3 Tuulivoimaloiden rakenne täydennetään. Koko tuulivoi-
mapuisto käsittää kahdeksan tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2-5 MW. Tuulivoimalan
napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 150 metriä. Roottorin halkaisija
on enintään 150 metriä ja siiven pituus enintään 75 metriä. Tuulivoimalan enimmäiskorkeus
215 metriä voi siten sisältää erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla olevien voimalamallien mu-
kaan, esim. napakorkeus 150m+siipi 65m tai napakorkeus 140m+siipi 75m.

- Kaavaselostuksen liitteisiin lisätään varjostusselvitys (Pöyry Finland Oy 2015)

Muilta osin lausunnot ja muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia kaava-asiakirjoihin.

6.4.2 Aluevaraukset

Erityisalueet (EN-1)

Osayleiskaavassa on varattu energianhuollon alue (EN-1). Alueelle saa rakentaa sähköasema-
kentän. Sähköaseman alue tulee aidata. Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tar-
vittavat huoltorakennukset, varaston ja tukikohdan, joiden kerrosala saa olla yhteensä enintään
500 k-m2.

Luonnonsuojelualue (SL)

Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaaran alue on osoitettu luonnonsuojelualuee-
na (SL). Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on määrätty luonnonsuojelulain 65 ja 66
§:ssä.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1)

Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), joka on varat-
tu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoite-
tuilla alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella on
sallittua maa- ja metsätaloutta ja poronhoitoa palvelevien rakennusten ja rakenteiden rakenta-
minen vähintään 325 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden alue (tv/1, tv/2)

Hankealueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään kah-
deksan. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista si-
joittaa tuulivoimala. Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin
erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimalan koko-
naiskorkeus saa olla enintään 215 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan rakenteet on sijoitettava
kokonaan alueen sisäpuolelle.

6.4.3 Tiestö

Suunnittelualueella on esitetty nykyiset parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset,
uudet tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa. Liikenne tuulipuistoalueelle on suunni-
teltu kulkevan Kaivopurontietä, jolta erkanevalta yksityistieltä suunnitellaan rakennettavan tuu-
lipuistoalueelle tarvittavat uudet tiet.

6.4.4 Sähkönsiirto

Tuulipuiston liittyminen 110 kV:n sähköverkkoon ja alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu si-
jainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa kaavamääräyksen mukaan ensisijaisesti tei-
den ja johtokäytävien yhteyteen.

6.4.5 Luonnonympäristön kohteet

nat

Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaaran alue on osoitettu Natura 2000-
verkostoon kuuluvana alueena (nat).

 s-1

Kaavakartalle on merkitty alueen osat, joilla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suo-
jeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on
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kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja
niitä suojaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

s-2

Kaavakartalle on merkitty alueen osa, joilla sijaitsee luonnonsuojelulain 47 §:n mukainen erityi-
sesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeä esiintymispaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty.

luo-1, luo-4

Kaavakartalle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet.

luo-1 Alue sisältää mahdollisen metsälain (1093/1996) 10 §:n ja/tai vesilain 2. luvun
11 §:n mukaisen kohteen. Lakikohteen rajaus tapahtuu toimenpidesuunnitte-
lun yhteydessä. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomi-
oon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.

luo-4 Liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö. Alueen suunnittelussa ja toteutta-
misessa on otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.

6.4.6 Kulttuuriympäristön kohteet

Kaavakartalle on merkitty paikallisesti arvokas säilytettävä kohde, Isonkivenvaaran kivi.

6.4.7 Osayleiskaavan yleismääräykset

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:

TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN
RAKENNUSLUVAN  MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a §).

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava luonnon ja kulttuuriympäristön arvot.

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittä-
misedellytykset.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista sekä ym-
päristöministeriön suunnitteluohjearvot.

Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitin etäisyyden tuulivoimalasta on oltava vähintään 200 metriä.

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta mahdollisesti vaaranta-
van laitteen, rakennelman tai merkin asettamisesta haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväk-
syntä.

Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa lieriötornirakenteisena.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristö-
vaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.

Tuulivoimaloiden kokoonpanoalueet tulee esittää rakennusluvassa.

6.4.8 Yhteenveto

Suunnittelualueella on osoitettu alueita eri maankäyttötarpeisiin seuraavasti:

SL

EN-1

108 ha

2 ha

M-1 660 ha

Yht. 770 ha
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7 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa

Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia arvioidaan viranomaisneuvottelussa saatujen kannanotto-
jen, lausuntojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten mielipiteiden perusteella.
Arvioinnin apuna käytetään valmistuneita selvityksiä ja alueelle laaditun YVA-menettelyn aineis-
toja. Kaavaehdotuksen vaikutusarviointi on laadittu YVA-aineiston ja osayleiskaavoituksen yh-
teydessä laadittujen täydennysselvitysten pohjalta.

Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä, vaikutusarvioiden tarkistuksista sekä
osayleiskaavoituksesta ovat vastanneet konsulttityönä Pöyry ja Ramboll.

7.2 Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista

7.2.1 Maankäyttö ja rakennettu ympäristö

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen

Tuulivoimahankkeen toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva suunnit-
telualue muuttuu osittain energiantuotannon käyttöön.

Osayleiskaavan suunnittelualueella voimaloiden rakentaminen ei rajoita yksityisten omistamien
tilojen metsätalouskäyttöä. Maa- ja metsätalousrakentaminen on alueella sallittua.

Alueella kulkemista saatetaan talviaikaan joissakin olosuhteissa joutua rajoittamaan.

Vaikutukset nykyiseen asutukseen

Vilkunnan laskennallinen raja-arvo 8 tuntia vuodessa ei ylity auringonpaistetilastot huomioiden
minkään tutkimuspisteen kohdalla.

Meluselvityksen mukaan ympäristöministeriön tuulivoimatyöryhmän päivämelulle asettamat
suunnitteluohjearvot (pysyvä asutus 45 dB(A) ja loma-asutus 40 dB(A) eivät ylity.

Yöaikaan pysyvän asutuksen suunnitteluohjearvo 40 dB(A) ja loma-asutuksen ohjearvo (35
dB(A)) eivät myöskään ylity. Meluvaikutukset on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Alueen käyttö pysyvään asutukseen ja loma-asutukseen (hajarakentaminen)

Tuulivoimahankkeen rakentaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia osayleiskaavan suunnittelualu-
een yksityisille maanomistajille alueen käyttämiseksi tulevaisuudessa muihin tarkoituksiin kuten
haja-asutukseen. Rakennuslupien myöntämisen osalta voimassa olevat toistaiseksi Vnp
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla yöajan ohjearvo
on 40 db(A). Tuulivoimarakentamisen ääniohjearvoista on tulossa uusi valtioneuvoston asetus.

– Melu (voimalatyyppi Vestas V112) voi rajoittaa hajarakentamista Hyrynsalmen kunnan
puolella enintään 20 yksityisen tilan alueella, joista 13 sijoittuu PROKONin osayleiskaa-
va-alueelle. Otsotuulen suunnittelualueelle sijoittuvat tilat (7 kpl) 19:19, 63:3, 63:7,
63:6, 6:18, 6:19 ja 63:2. Tilat 63:7, 63:6 ja 63:2 jäävät kokonaan 40 dB(A):n melualu-
eelle.

Alueen käyttö Ristijärven kunnan puolella

– 40 dB(A):n melu (voimalatyyppi Vestas V112) voi rajoittaa hajarakentamista Ristijärven
kunnan puolella ainoastaan UPM:n omistamilla alueilla.

Voimajohtoalue

Voimajohto, joka liittää tuulipuiston kantaverkkoon, rajoittaa maankäyttöä noin 46-50 metriä le-
veällä kaistaleella. Niiltä osin kuin voimajohto sijoittuu Seitenoikea-Puolanka-voimajohdon rin-
nalle samaan johtokäytävään, nykyinen johtoalue levenee 13-15 metriä.

7.2.2 Välilliset vaikutukset lähiympäristön nykyiseen maankäyttöön

Muut tuulipuiston lähiympäristöön kohdistuvat merkittävät vaikutukset, kuten maisemavaikutuk-
set, eivät ole suoraan maankäyttöä rajoittavia tekijöitä vaan liittyvät ympäristön laatuun. Tuuli-
voimaloiden maisemavaikutuksilla voi olla maankäytöllistä ja yhdyskuntarakenteellista merkitys-
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tä erämaahenkisten ja luonnonmaisemaan hakeutuvien matkailupalvelujen sijoittumiseen tule-
vaisuudessa.

Olemassa oleville Paljakan matkailu- ja hiihtokeskukselle, Paljakan luonnonpuistolle ja Ukkohal-
lan matkailukeskukselle voimalat näkyvät vain tiettyihin pisteisiin. Paljakalta käsin puusto peit-
tää näkymät kohti tuulivoimaloita. Poikkeuksena on Mustarindan näkötorni, joka kohoaa puiden
latvojen yläpuolelle, ja sieltä voimalat näkyvät. Siten voidaan arvioida, ettei vaikutus Paljakan ja
Ukkohallan toiminnalle ole erityisen merkittävä. Ukkohallan matkailu tukeutuu jo nykyisellään
laskettelutoimintaan, mihin kuuluu teknisiä, etäälle näkyviä rakenteita valaistuksineen.

7.2.3 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on esitetty liitteessä 10.

Liite 10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

7.2.4 Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön

Maakuntakaava

Kainuun maakuntakaavassa ei ole esitetty tuulivoima-alueita.  Hanke edistää Kainuun maakun-
taohjelman ja ilmastostrategian tavoitteita. Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täy-
dennyksessä Lumivaaran alue arvioitiin mahdollisesti tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi maise-
mavaikutusten ja luontoarvojen perusteella. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on ol-
lut nähtävillä 11.8.-12.9.2014. Lumivaaran alue on osoitettu luonnoksessa tuulivoimaloiden alu-
eena (tv). Kaupan vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu aluevarauksia Lumivaaran alueelle tai
sen läheisyyteen.

Yleis- ja asemakaavat

Tuulipuiston rakentamisella ei ole suunnitteluohjearvot ylittäviä melu- ja välkevaikutuksia yleis-
kaavan eikä asemakaavojen maankäyttöön. Seuraavassa kappaleessa on selvitetty maisemallisia
vaikutuksia.

7.2.5 Maisema ja kulttuuriympäristö

Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaku-
vaan eli maiseman visuaalisesti havaittavaan ilmiasuun. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi
muutokset maisemakuvassa saattavat ulottua laajalle alueelle. Myös tuulivoimaloita varten ra-
kennettavista voimajohtoon liittyvistä rakenteista sekä uusista tai parannettavista tieyhteyksistä
saattaa aiheutua maisemavaikutuksia. Näkyvyyteen vaikuttavat kuitenkin useat ympäristön ra-
kenteet, kuten puusto ja rakennukset. Lisäksi maisemavaikutusten merkittävyys riippuu etäisyy-
destä ja esimerkiksi maiseman sietokyvystä. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu yleisesti
tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä.

Kuva 26. Tuulivoimalan näkyvyyteen liittyviä tekijöitä
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Kuva 27. Tuulivoimalan maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä

Lumivaaran tuulipuiston rakentaminen luo alueelle uuden maamerkin. Hankealue sijoittuu
korkealle vaaralle, joten oikeista katselupisteistä käsin voimalat ovat havaittavissa pitkän
etäisyyden päästä. Hankealueen ympäristö on kuitenkin monin paikoin metsämaastoa, jossa
avoimia näkymälinjoja kohti tuulivoimaloita syntyy kohtalaisen vähän ja pienialaisesti. Voidaan
arvioida, että lähialueella merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat Oravivaaran ja
Oravijärven rannoille. Kohtalaisia vaikutuksia voi kohdistua Lietekylän tai Karpinvaaran alueille.
Etäämmällä visuaalisia vaikutuksia kohdistuu erityisesti hankealueen itä-eteläpuolen
vesistöalueille. Voimalat ovat havaittavissa mm. Hyrynjärven, Seitenjärven, Ristijärven ja
Iijärven kohti hankealuetta suuntautuneilta rannoilta käsin. Näiltä vesistöalueilta etäisyyttä
voimaloihin on jo huomattavasti, joten vaikka voimalat näkyisivät, eivät vaikutukset
todennäköisesti ole merkittäviä.

Tuulipuisto muuttaa näkymiä ympäristössä, mutta kaiken kaikkiaan tuulipuiston
maisemavaikutukset eivät ole merkittävästi haitallisia, sillä tuulipuisto sijoittuu ihmistoiminnan
vyöhykkeelle, jossa erilaiset tekniset rakenteet ovat jo ennestään osa ympäristöä. Lumivaaran
tuulipuisto muodostaa seudulle yhden uuden teknisen rakenteen. Valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteisiin ei arvioida kohdistuvan
merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimaloiden lentoestevalaistus voi aiheuttaa toteutustavasta
riippuen maisemavaikutuksia pimeään aikaan. Toteutustavasta on annettu kaavamääräys. jonka
mukaan lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen
ympäristövaikutukset.

Maisemavaikutusten luonnetta ja merkittävyyttä erilaisissa kohteissa ja eri etäisyysvyöhykkeillä
on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 8) ja teemakartassa (kuva 27).

Etäisyys-
vyöhyke

Maisemavaikutukset

0-200 m,
välitön
vaikutus-
alue

Tuulipuiston rakentamisen myötä Lumivaaran alue muuttuu energiantuotanto-
alueeksi. Voimaloiden rakentamisen lisäksi maanmuokkausta edellyttävät huol-
toteiden, uuden sähköaseman ja voimalinjan rakentaminen.

Rakenteiden väliset alueet säilyvät metsäisinä. Tuulivoimaloihin verrattuna tei-
den, sähköaseman ja voimalinjan vaikutukset maisemaan ovat pienialaisia ja
ilmenevät alueen välittömässä lähiympäristössä.

Välittömällä vaikutusalueella maisemakokemukseen vaikuttavat visuaalisten
tekijöiden lisäksi myös tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja varjostus.

0-5 km,
lähialue

Lähialueella tuulivoimala saattaa hallita maisemakuvaa niillä alueilla, joilta
avautuu näkymiä kohti voimalaa. Lähialueella visuaalisia vaikutuksia kohdistuu
muun muassa Oravijärven itärannalle ja Oravivaaralle, Lietekylään, Karpinvaa-
ralle sekä hankealueen länsipuoleisille suoalueille.

Oravijärven itärannoilta käsin tuulipuistoalue näkyy monin paikoin kokonaisuu-
dessaan vastarannalla. Rakentamaton vaaramaisema muuttuu hankkeen toteu-
tuessa tuulivoimaloiden hallitsemaksi. Muutos maisemassa on selkeä. Kuitenkin
ympäröivä vaaramaisema ja avoin järvi luovat voimaloiden ympärille suuripiir-
teistä maisemaa - tällaiseen ympäristöön voimaloiden voidaan katsoa sopivan
paremmin kuin pienipiirteiseen maisemaan. Vaikutukset voidaan luokitella koh-
talaisiksi tai merkittäviksi.

Hankealueen pohjoispuolelle Lietekylään näkyy joitakin tuulivoimaloita, osa tuu-
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livoimaloista peittyy puuston ja vaaran rinteiden taakse. Tuulipuisto on melko
lähellä (noin 2,7 kilometriä), mutta näkyvyys on alueella voimakkaasti riippu-
vaista katselupisteestä ja monin paikoin voimalat peittyvät kokonaan puuston
ja maastonmuotojen taakse. Vaikutukset voidaan luokitella kohtalaisiksi. Kar-
pinvaaralta katsottuna voimalat ovat noin 4,4 kilometrin etäisyydellä. Muodos-
tuva näkemävyöhyke on pienialainen, vaikutukset voidaan arvioida korkeintaan
kohtalaisiksi.

5-12 km,
välialue

Välialueella tuulivoimala näkyy hyvin, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla
vaikea hahmottaa. Välialueella laajimmat näkemävyöhykkeet muodostuvat
hankealueen itä- ja kaakkois-puolille. Tuulivoimalat näkyvät esimerkiksi Seiten-
järven alueelle sekä Jokikylän avoimille peltoaukeille. Seitenjärvellä visuaaliset
vaikutukset kohdistuvat järven itärannoille, tiemaisemassa tuulivoimalat ovat
havaittavissa Seitenjärven yli kulkevalta sillalta käsin. Jokikylässä voimalat ovat
havaittavissa vesistöjen rannoilla ja avoimilta peltoaukeilta käsin. Seitenoikealla
ja Jokikylässä tuulivoimalat muuttavat maisemaa, mutta etäisyyttä lähimpiin
voimaloihin on 9-10 kilometriä, joten vaikutuksista ei enää muodostu merkittä-
viä.

Näkemäalueanalyysin perusteella Hyrynsalmen keskustan alueelle muodostuu
laaja näkemävyöhyke. Näkemäalueanalyysissa ei kuitenkaan ole huomioitu ra-
kennusten näkymiä peittävää vaikutusta. Käytännössä tiiviisti rakennetuilla alu-
eilla monet pienipiirteiset elementit kuten rakennukset, rakenteet tai kasvilli-
suus katkaisevat näkymiä tehokkaasti. Myös hankealueen lounaispuolella Uvan
keskustassa rakennukset ja rakenteet katkaisevat näkymiä, tosin laajojen
avointen peltoaukeiden kautta voimalat saattavat myös paikoin näkyä. Sekä
Hyrynsalmen että Uvan keskuksista etäisyyttä tuulipuistoon on lähes 12 kilo-
metriä. Vaikka voimalat oikeasta katselupisteestä käsin paikoin näkyisivätkin,
voidaan arvioida että vaikutukset eivät etäisyydestä johtuen ole merkittäviä.

Ukkohallan matkailukeskukselle tuulivoimalat eivät laaja-alaisesti ihmissilmän
korkeudelta näy. Tietyistä katselupisteistä käsin näkymiä saattaa kuitenkin Uk-
kohallasta avautua.

Paljakalta käsin puusto peittää näkymät kohti tuulivoimaloita. Poikkeuksena
Mustarindan näkötorni kohoaa puiden latvojen yläpuolelle, ja sieltä käsin voi-
malat näkyvät. Tuulipuisto muuttaa luonnonpuiston jokseenkin rakentamatto-
mia näkymiä tuoden maisemaan uuden teknisen elementin. Vaikutus on kuiten-
kin pistemäinen eikä ulotu laajasti Paljakan alueelle. Siten voidaan arvioida,
ettei vaikutus ole erityisen merkittävä.

12-25 km,
kaukoalue

Kaukoalueella voimala näkyy, se on osa kaukomaisemaa, maiseman muut ele-
mentit vähentävät vaikutuksen merkittävyyttä. Kaukoalueella laajimmat näke-
mävyöhykkeet muodostuvat vesistöalueille. Hyrynjärvellä, Salmijärvellä ja Ris-
tijärvellä tuulivoimalat ovat havaittavissa kohti hankealuetta suuntautuneilta
rannoilta käsin. Näille rannoille on sijoittunut melko runsaasti loma-asutusta,
Ristijärvellä myös vakituista asutusta. Vaikka näkemäalueanalyysissa Ristijär-
ven keskustaan näyttäisi muodostuvan laajoja näkemävyöhykkeitä, tulevat
voimalat näkymään pääasiassa rannoilta käsin. Rakennetuissa ympäristöissä
rakennukset ja rakenteet katkaisevat näkymiä, mitä näkemäalueanalyysi ei
huomioi.

Kaukoalueella etäisyyttä voimaloihin on huomattavasti. Kaukana horisontissa
voimalat sopeutuvat osaksi muuta maisemaa, eivätkä alista maiseman muita
elementtejä. Esimerkiksi Ristijärven rannalta katsoen voimalat sulautuvat osak-
si ympäröivää vaaramaisemaa. Vaarat näyttävät kohoavan voimaloita korke-
ammalle, vaikutukset eivät ole merkittäviä.
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25-35 km,
teoreetti-
nen mak-
simi-
näkyvyys-
alue

Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella tuulivoimaloiden tornit saattavat erot-
tua hyvissä sääolosuhteissa.

Lumivaaran maksiminäkyvyysalueella näkemävyöhykkeitä muodostuu hyvin
vähän. Kirkkaalla säällä pienialaisia näkemävyöhykkeitä saattaa syntyä pääasi-
allisesti vesistöjen yhteydessä (mm. Osmankajärvi, Luvanjärvi, Tervajärvi, pai-
koin Kiehimänjoen varret). Etäisyydestä ja vaikutusten pienialaisuudesta johtu-
en voidaan todeta, että vaikutukset ovat tällä vyöhykkeellä merkittävyydeltään
erittäin vähäisiä.

Taulukko 8. Maisemavaikutukset
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Kuva 28. Tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset näkemäalueanalyysin perusteella hankealueen lähialu-
eella (5 km). Tuulivoimalan näkyvyyttä kuvaavalla väriasteikolla näkyvyys kasvaa 1:stä 8:aan.



HYRYNSALMEN KUNTA 94
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

Kuva 29. Tuulipuisto Oravijärven itärannalta katsottuna. Etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 5
kilometriä (polttoväli 50 mm).

Kuva 30. Tuulipuisto Lietekylästä katsottuna. Muutama voimala pilkistää puuston takaa, suurin osa voima-
loista peittyy metsän ja maastonmuotojen taakse. Etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 3
kilometriä (polttoväli 24 mm).
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Kuva 31. Kuvasovite Karpinvaarasta. Etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 4 kilometriä (polttoväli
50 mm).

Kuva 32. Kuvasovite Mustakummun näkötornista. Etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan on noin 8 kilomet-
riä (polttoväli 50 mm).

Liite 11. Valokuvasovitteet
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Vaikutukset hankealueen arvokohteisiin

Tuulipuiston hankealueella ei sijaitse maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita.

Vaikutukset valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin

Valtakunnallisista ja maakunnallisista arvokohteista visuaalisia vaikutuksia saattaa kohdistua
seuraaviin kohteisiin:

- Johanin luhtiaitta. Tuulivoimalat näkyvät keskellä avointa peltoaukeaa sijaitsevalle koh-
teelle. Kainuun Museon (2009) mukaan ”Kolmiosainen vuonna 1789 tai 1809 rakennettu
luhtiaitta edustaa korkeatasoista talonpoikaisrakentamista, mm. oven pielet karmeineen
ja kyltteineen on veistetty yhdestä puusta.” Vaikka tuulivoimalat näkyisivät aitalle, eivät
rakennuksen edellä mainitut arvot heikkene.

- Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitoksiin kuuluva Seitenoikean voimalaitos. Museovi-
raston kohdekuvauksen mukaan Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset ”ovat laa-
juudeltaan, arkkitehtuuriltaan ja rakennustekniikaltaan yksi maan merkittävimmistä jäl-
leenrakennuskauden rakennushankkeista.” (RKY 2009). Tuulivoimaloiden näkyvyydellä
ei ole vaikutuksia kyseisiin arvoihin.

- Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat näkyisivät Hyrynsalmen keskustassa si-
jaitseviin arvokohteisiin (mm. Hyrynsalmen kunnantalo, Iston koulun alue, Kiviö, Hyryn-
salmen kirkko) sekä Ristijärven keskustan arvokohteisiin (Ristijärven kirkko ja tapuli,
Ristijärven pappila, Vanha kansakoulu ja maamieskoulu). Näkemäalueanalyysissa ei kui-
tenkaan ole huomioitu rakennusten näkymiä katkaisevaa vaikutusta. Todennäköisesti
näkymiä Hyrynsalmen tai Ristijärven keskustoihin ei muodostu ja vaikutuksia kyseisiin
arvokohteisiin ei aiheudu. Todettakoon myös, että vaikka voimalat tietyistä pisteistä kä-
sin näkyisivät, ei vaikutuksista muodostu etäisyyden (Hyrynsalmi 12 kilometriä, Ristijär-
vi 15 kilometriä) myötä merkittäviä.

- Melalahti-Vaarankylän maisema-alue. Näkemävyöhykkeet ovat erittäin pienialaisia ja
etäisyyttä voimaloihin on huomattavasti (yli 30 kilometriä). Niiltä osin kuin maisemavai-
kutuksia saattaa syntyä, on niiden merkittävyys erittäin vähäinen.

Paikallisista arvokohteista vaikutuksia saattaa kohdistua seuraaviin kohteisiin:

- Oravivaara. Oravivaara on vanhimpia vaara-asutuksia Hyrynsalmella (Ympäristöministe-
riö 1998). Tuulivoimalat muuttamat näkymiä Oravivaaralta ja tuovat maisemakokonai-
suuteen uuden ajallisen kerrostuman. Vaikutukset voidaan luokitella kohtalaisiksi tai
merkittäviksi. Vaikutuksia Oravijärven rannalta on havainnollistettu valokuvasovitteessa
(Kuva 29, liitteen 10 kuvat 1a ja 1b). Oravivaaralla sijaitsee myös Mikkola, joka on van-
ha kestikievaritalo. Päärakennus on vuodelta 1940, pihan aitoista varhaisin 1700-luvulta
(Ympäristöministeriö 1998). Voimalat saattavat näkyä kohteelle, mutta rakennusten ar-
voihin tuulivoimaloilla ei ole vaikutusta.

- Lietekylä. Lietekylä on Hyrynsalmen vanhinta kaskiasutusta. Alueella on kauaksi näkyvää
vaara-asutusta ja perinne- ja viljelymaisemaa eläviin maataloihin liittyneenä. (Ympäris-
töministeriö 1998).  Havainnekuvassa (Kuva 30, liitteen 10 kuva 3) on osoitettu Lieteky-
län peltoaukeille kohdistuva maisemavaikutus. Voimalat ovat lähellä, mutta peittyvät
monin paikoin puuston tai maastonmuotojen taakse. Vaikutukset ovat kohtalaisia.

- Jokikylä. Jokikylän maisemaa hallitsevat kylän läpi virtaavat Emäjoki ja Pienijoki sekä
Pieni-Pyhäntäjärvi (Mikkonen 2001). Tuulivoimalat ovat havaittavissa näiden vesistöalu-
eiden rannoilta käsin sekä peltoaukeilta. Kylän rakennuskanta on pääosin sotien jälkeen
rakennettua. Tuulivoimalat tuovat kylämaisemaan uuden, teknisen elementin. Etäisyyttä
on yli 10 kilometriä, joten voimalat eivät hallitse maisemaa.

- Komulanvaara. Vaara on asutettu 1700-luvun loppupuolella. Joistakin pihapiireistä ja
mm. Komulan laitumilta avautuu vaaramaisemaa. Tuulivoimalat muuttavat vaaramaise-
man luonnetta. Etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on yli 10 kilometriä, joten voimalat eivät
hallitse maisemaa.

- Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysin-
ventoinnissa (Kainuun maisemat 2014) on ehdotettu tuulipuiston ympäristöön 35 kilo-
metrin säteellä joitakin maakunnallisesti arvokkaita kohteita. Valtaosaan kohteita vaiku-
tuksia ei aiheudu. Visuaalisia vaikutuksia saattaa kohdistua lähinnä seuraavaan kohtee-
seen: Karhulankylän rantaviljelymaisema. Päivitysinventoinnin mukaan "Karhulankylä on
yhtenäinen, elinvoimainen järvenrantakylä Iijärven rannalla. Alueella yhdistyy perintei-
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nen sekä muuttunut maankäyttö; elävä maaseutu ja loma-asutus kohtaavat hallitusti."
Tuulivoimalat saattavat näkyä alueen avoimille peltoaukeille. Etäisyyttä tuulipuistoon on
noin 15 kilometriä, joten voidaan arvioida, että voimalat eivät heikennä alueen arvoja.

Voimajohtoalueen vaikutukset

Sähkönsiirron osalta maisemavaikutuksia aiheutuu voimajohtopylväistä sekä voimajohdon vaa-
timasta avoimesta, puuttomasta johtoaukeasta. Maisemavaikutukset on arvioitu olettaen, että
sähkönsiirto toteutetaan 110 kV:n voimajohdolla.

Jännitetasoltaan 110 kV:n voimajohdon pylväät ovat alustavien arvioiden mukaan korkeudeltaan
noin 15 metriä. Voimajohto vaatii noin 26-30 metriä leveän avoimen johtoaukean sekä johdon
molemmin puolin noin 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet, joilla puiden kasvukorkeus on rajoi-
tettu.

Voimajohtopylväät peittyvät kummassakin vaihtoehdossa pääosin puuston taakse. Voidaan arvi-
oida, että kummankin voimajohdon reittivaihtoehdossa maisemavaikutukset ovat luonteeltaan
vähäisiä ja paikallisia, erityisesti verrattuna tuulipuiston aiheuttamiin maisemavaikutuksiin. Mai-
seman tai kulttuuriympäristön arvokohteisiin ei kohdistu voimajohtojen osalta haitallisia vaiku-
tuksia.

Voimajohdon reittivaihtoehto VE 1 edellyttää noin 13 kilometrin pituudelta uutta ilmajohtoa. Täs-
tä uutta johtokäytävää on noin kolme kilometriä. Tämä osuus sijoittuu metsämaastoon, mikä
tarkoittaa puuston poistamista kyseisellä matkalla. Muutoin voimajohto kulkee olemassa olevas-
sa johtokäytävässä. Tällä osuudella puutonta johtokäytävää tulee leventää. Voimajohdon reitti-
vaihtoehdon VE1 rakentamisesta aiheutuvat maisemavaikutukset ovat havaittavissa paikallisesti
voimajohdon välittömällä vaikutusalueella.

Voimajohdon reittivaihtoehto VE2 edellyttää noin kolmen kilometrin osuudella uutta johtokäytä-
vää. Tämä osuus sijoittuu metsäiseen maastoon. Puuston poistamisesta aiheutuva maisemavai-
kutus on hyvin paikallinen ja havaittavissa voimajohdon välittömällä vaikutusalueella.

Voimajohdon reittivaihtoehdon VE1 varrelle sijoittuu arvokohteista Oulujoen ja Sotkamon reitin
voimalaitoksiin kuuluva Seitenoikean voimalaitos. Voimajohdot ovat luonnollisesti osa voimalai-
tosympäristöä, joten sähkönsiirrolla ei ole vaikutusta kohteen arvoihin. Voimajohdon reittivaih-
toehdon VE2 varrelle ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita.

7.2.6 Luonnonolot ja kasvillisuus

Hankealue

Rakentamisesta aiheutuu vaikutuksia kasvillisuuteen kun sekä tuulivoimaloiden että huoltotie- ja
kaapelilinjausten alueilta kaadetaan puustoa ja muokataan maaperää. Näiltä alueilta olemassa
oleva kasvillisuus häviää. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen lisää alueen metsien pirstoutumis-
ta, mikä voi aiheuttaa välillisiä vaikutuksia, kuten kasvillisuuden muuttumista ympäröivillä alueil-
la reunavaikutuksen vuoksi. Kasvupaikan muuttumisesta avoimemmaksi hyötyvät ns. pioneerila-
jit eli kasvillisuuden kehitysvaiheiden ensimmäiset lajit. Esimerkiksi teiden varsilla metsäkasvilli-
suus muuttuu avoimien alueiden lajistoksi. Kasvillisuuden muutoksesta voi aiheutua paikallisesti
välillisiä vaikutuksia myös muuhun eliölajistoon. Osa voimaloiden rakennuspaikoista sijoittuu jo
hakatuille alueille.

Rakennuspaikat on valittu huomioimalla alueen kasvillisuuden kannalta suojeltavat tai luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet. Hankealueella on havaittu 35 lähteikköä, läh-
dettä tai kasvillisuudessa erottuvaa pohjavesipurkaumaa. Lähteet ovat vesilain nojalla suojelta-
via kohteita; yksittäisenkin lähteen muuttamiseksi tarvitaan poikkeuslupa. Sama koskee myös
noroja, jotka ovat hankealueella yleensä pieniä lähdepuroja.

Hankesuunnitelma on laadittu kiertäen alueella havaitut lähteet ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta huomioitavat kohteet. Muutamat kohteista kuitenkin sijoittuvat lähelle tai jopa rajautu-
vat tuulivoimaloiden rakennus- ja asennusalueisiin tai uusiin tai /kunnostettaviin huoltotielinja-
uksiin.

Kasvillisuusmuutoksia voi tapahtua rakennusalueiden lähiympäristössä sijoittuvissa kohteissa,
mikäli luontokohteiden suojelua ei huomioida töiden kuluessa. Kun arvokohteiden suojelusta
huolehditaan rakennustöiden aikana, arvioidaan hankkeen kasvillisuusvaikutukset suhteellisen
vähäisiksi.
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7.2.7 Linnusto

Hankkeen vaikutukset linnustoon

Tuulivoimapuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa törmäysvaikutuksiin,
elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä- ja estevaikutuksiin

Suurin törmäysriski on suurikokoisilla lajeilla, jotka lentävät korkealla ja usein suurina parvina.
Törmäysriski on pieni varpuslintujen, erityisesti metsälajien osalta, jotka lentävät matalalla, har-
voin selvästi puiden latvakorkeuden yläpuolella. Myöskään pesimäympäristön pirstoutumisen
suhteen varpuslinnut eivät ole kovin kriittinen ryhmä. Niillä on pienialaiset reviirit, ne eivät ole
kovin erikoistuneita elinympäristönsä suhteen, eivätkä monet lajit ole paikkauskollisia.

Metsäisillä alueilla pesimäaikaan törmäysriskiä suurempi vaikuttava tekijä on voimalatornien ja
niihin liittyvien sähkö- ja tielinjojen aiheuttama biotooppien pirstoutuminen sekä voimaloiden
häiriö- ja meluvaikutus. Etenkin ”metsäpetolintujen”, kuten mehiläishaukan (VU) ja kanahaukan
osalta on metsien pirstoutumisella todettu olevan tuulivoimaloiden aiheuttamaa törmäyskuollei-
suutta suurempi vaikutus (Byholm 2014).

Vähälukuisten ja uhanalaisten lajien osalta pienikin populaatioon kohdistuva kuolleisuuden li-
sääntyminen tai poikastuoton heikentyminen esimerkiksi tuulivoimaloiden takia voi olla merkit-
tävä. Siksi havainnoinnissa ja alueiden suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota näiden
ryhmien lajistoon.

Hankkeen vaikutukset pesimälinnustoon

Hankkeen linnustovaikutusten arvioidaan kohdistuvan lähinnä alueen pesimälinnustoon. Etenkin
hankealueen pohjoisosassa on linnustollisesti merkittäviä vanhan metsän alueita, joilla pesii
useita suojelullisesti huomattavia lajeja.

Lajeista merkittävin on sinipyrstö. Lajin pysyviä reviirejä oli hankealueella 44 ja hankealueen lä-
hiympäristö mukaan lukien 58. Laji on viimeisimmässä uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010)
luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Yhtenä lajin uhanalaistumisen syynä on vanhojen metsien vähe-
neminen.

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on yksi tuulivoimala poistettu ja muiden tuulivoimaloiden sijaintia
on tarkistettu sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Voimalapaikkoja on siirret-
ty kauemmas Lumivaaran pohjoisosasta, missä tihein sinipyrstökanta todettiin. Uuden voimalasi-
joittelun myötä vaikutukset sinipyrstöön (kuten myös muihin vanhan metsän lajeihin) ovat lie-
ventyneet. Voimalayksiköiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien reviirien määrä on pienen-
tynyt ja lisäksi voimaloiden siirto on jättänyt vaaran pohjoisosan, missä suurin sinipyrstötiheys
todettiin, vapaaksi voimaloista, jonka myötä laajahko yhtenäinen alue säilyy entisellään.

Haitallisia vaikutuksia sinipyrstöihin arvioidaan kuitenkin edelleen aiheutuvan osayleiskaavaeh-
dotuksen mukaisella voimalasijoittelullakin. Osayleiskaavaehdotuksen mukaisiin voimalapaikkoi-
hin nähden 250 metrin säteellä havaittiin yhteensä 10 pysyvää sinipyrstöreviiriä (YVA-vaiheessa
200 metrin säteelle suunnitelluista voimalapaikoista sijoittui 18 pysyvää reviiriä). Osayleiskaava-
ehdotuksen mukaisista voimalapaikoista kriittisin on voimala nro 3, jonka välittömässä läheisyy-
destä havaittiin kolme reviiriä. Voimaloiden nro 2, 4, 5 ja 1 läheisyydessä todettiin 1–2 reviiriä
kussakin. Näihin reviireihin arvioidaan aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. Lisäksi usealle yksittäi-
selle reviirille alle 500 metrin etäisyydelle sijoittuu kaksi voimalaa. Näihin reviireihin vaikutusten
kohdistuminen on mahdollista. Aivan alueen luoteisnurkan, eli Jänispuron ja Vaaranrinnanpuron
varsien sekä voimalapaikkojen tarkistamisen myötä Lumivaaran pohjoisosan reviireitä lukuun ot-
tamatta kaikki alueella havaitut reviirit sijaitsevat noin 500 metrin säteellä voimalapaikoista.

Yhdessä elinympäristön häviämisen, alueen pirstoutumisen, voimalapaikkojen reunavaikutusten
ja voimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisten häiriövaikutusten kanssa yksittäisen voima-
lan sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan ulottuvan vähintään 250 metrin säteelle ja
mahdollisesti jopa 500 metrin säteelle. Laji hakeutuu usein nimenomaan vaarojen lakialueille, eli
alueille, joille voimaloitakin pyritään rakentamaan. Myös voimaloiden häiriövaikutusten arvioi-
daan ulottuvan muita pienikokoisia varpuslintuja laajemmalle, sillä sinipyrstö laulaa reviirillään
aina kuusten latvoissa. Näin ollen lapojen liikkeen ja melun vaikutukset aiheuttavat laajemmalle
leviävän häiriövaikutuksen kuin metsän sisällä. Voimaloiden aiheuttaman häiriön seurauksena
sinipyrstökoiraat eivät asettuisi laulamaan sen vaikutusalueella, vaan joutuisi siirtymään muual-
le. Koska sinipyrstön kannalta yhtä optimaalisia elinympäristöjä on tarjolla hyvin rajallisesti, vas-
taavan uuden vapaan reviirin löytyminen on varsin epätodennäköistä, mikä mahdollisesti johtaa
pesimämenestyksen heikentymiseen. Osayleiskaavaluonnoksessa voimaloiden sijaintia on tarkis-
tettu sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Voimalapaikkoja on siirretty kau-
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emmas Lumivaaran pohjoisosasta, missä tihein sinipyrstökanta todettiin. Voimalapaikka numero
1 on poistettu kriittisimmältä kohteelta. Uuden voimalasijoittelun myötä vaikutukset sinipyrstöön
(kuten myös muihin vanhan metsän lajeihin) ovat lieventyneet. Voimalayksiköiden välittömässä
läheisyydessä sijaitsevien reviirien määrä on pienentynyt ja lisäksi voimaloiden siirto on jättänyt
vaaran pohjoisosan, missä suurin sinipyrstötiheys todettiin, vapaaksi voimaloista, jonka myötä
laajahko yhtenäinen alue säilyy entisellään.

Koska voimalayksiköitä on suunniteltu alle kilometrin välein, on mahdollista, että toteutuessaan
tuulivoimapuisto heikentää sinipyrstölle tällä hetkellä potentiaalisia elinympäristöjä koko tuuli-
voimapuistoalueella lukuun ottamatta Lumivaaran pohjois- ja luoteisosaa. On myös todennäköis-
tä, että muutosten myötä lieventyneidenkin vaikutusten seurauksena sinipyrstön parimäärät
alueella vähenevät. Muutos on kuitenkin todennäköisesti YVA-vaiheen voimalasijoitteluun näh-
den vähäisempi.

Itse voimalapaikkojen lisäksi aluetta pirstoo voimaloille johtavat tiet. Voimaloille johtavien teiden
osalta on myös mahdollisuuksien mukaan pyritty huomioimaan sinipyrstöjen reviirit. Voimalalle
numero 1 (kaavaluonnoksen voimala 2) osoitettiin kaavaluonnosvaiheessa kolme vaihtoehtoista
tielinjausta. Linjausvaihtoehdoista kaavaehdotusvaiheessa on osoitettu sähköaseman eteläpuo-
lelta lähtevä linjaus, joka on vähemmän haitallinen linjaus sinipyrstöreviirien kannalta. Voimaloi-
den siirtämisen ja tielinjausten päivittämisen myötä tielinjausten alle jääviä sinipyrstöreviireitä
on saatu vähennettyä ja vaikutuksia näin ollen pienennettyä. Myös sähkönsiirtoon on tullut muu-
toksia kaavaehdotuksessa. Sähköaseman paikkaa on muutettu hieman etelämmäksi ja siltä itään
lähtevää voimajohtolinjaa on siirretty alkupäästään hieman. Voimajohtolinjaus hyödyntää nyt
enemmän olemassa olevaa hakkuuta, mikä vähentää vanhan metsän pirstoutumista. Lisäksi
voimalalle nro 1 johtava tielinja ja voimajohtolinja kulkevat osin samaa reittiä, mikä edelleen
vähentää vanhoihin metsiin kohdistuvia vaikutuksia. Suunniteltujen tie- ja voimajohtolinjausten
alle tai välittömään läheisyyteen (reunavaikutus) sijoittuu kaksi sinipyrstöreviiriä.

Muihin vaarantuneiksi (VU) luokiteltuihin lajeihin (keltavästäräkki ja pohjansirkku) ei arvioida
kohdistuvan haitallisia vaikutuksia, koska parimäärät olivat pienet eikä rakentamista kohdistu
alueille, joilla reviirit todettiin.

Silmälläpidettävistä (NT) lajeista alueella todettiin alueellisesti runsas sirittäjäkanta. Hankkeen
toteutuessa lajille sopivaa biotooppia häviää. Lisäksi reuna- ja häiriövaikutuksen arvioidaan ulot-
tuvan vähintään 200 metrin säteelle voimaloista. Lähes kaikki muut todetut reviirit sijaitsevat
niin kaukana voimalapaikoista, että vaikutuksia ei arvioida aiheutuvan.

Riekkoja (NT) havaittiin seitsemän poikuetta ja neljä reviiriä, mikä on myös alueellisesti korkea
määrä. Alueen riekkokantoihin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Soivia teeriä (NT, DIR) havaittiin hankealueella ja sen ympäristössä kaikkiaan 80–100 yksilöä.
Suurin, noin 40 kukon soidin todettiin hankealueen eteläosan hakkuulla, välittömästi voimala-
paikka nro 8 lounaispuolella. On todennäköistä, että voimaloiden aiheuttamaa häiriövaikutusta
lieventää se, että linnut voivat vaihtaa soidinpaikkaa. Lisäksi hakkuiden merkitystä teerien soiti-
mina heikentää se, että ne eivät ole pysyviä, vaan siirtyvät joka tapauksessa metsittymisen
myötä. Alueen ainoa suolla sijaitseva, pysyvä teerien soidin havaittiin alueen koillisosassa Mää-
tänkuljunsuolla, jolla soi 15 kukkoa. Voimalapaikka nro 2 sijoittuu noin 170 metrin etäisyydelle
suon eteläreunasta. Lisäksi voimala nro 1 sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä suon länsipuolel-
la. On mahdollista, että voimaloiden häiriövaikutukset ulottuvat soidinsuolle. Voimalapaikkojen
ja teiden rakentaminen aiheuttaa elinympäristön vähenemistä ja yhtenäisten metsäalueiden
pirstoutumista, millä saattaa olla vaikutusta alueen teerikantoihin. Vaikutuksia ei kuitenkaan ar-
vioida merkittäviksi. Törmäysriski arvioidaan vähäiseksi, sillä teeret lentävät pääasiassa lapakor-
keuden alapuolella. Lisäksi voimalat sijaitsevat vaaran lakialueella, mikä edelleen vähentää tör-
mäysriskiä.

Hankealueen biotooppi on suurelta osin metsolle huonosti soveltuvaa, joten hankkeesta ei arvi-
oida kohdistuvan vaikutuksia metsoon.

Selvitysvuosi oli heikko alueella pesiville päiväpetolinnuille ja pöllöille. Näin ollen alueen merki-
tystä lajeille ei pystytä arvioimaan. On kuitenkin mahdollista, että ravintotilanteen salliessa laje-
ja esiintyy alueella, sillä esimerkiksi koloissa pesiville pöllölajeille sopivia kolopuita havaittiin sel-
vityksissä. Yleisesti tuulivoimaloiden ja tieverkoston rakentamisesta aiheutuva elinympäristön
muutokset ja pirstoutuminen ovat vaikutuksista merkittävimmät. Päiväpetolinnuille voimalat ai-
heuttavat myös törmäysriskin, mutta sen merkittävyyttä on vaikea arvioida ilman tietoa lajien
liikkumisesta alueella.

Muihin suojelullisesti huomattaviin lajeihin hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia.
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Muuttolinnusto

Lumivaaran hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävien muuttoreitti-
en varrelle. Topografialtaan Lumivaara sijoittuu eräänlaisen etelään avautuvan vaarajonojen
muodostaman ”suppilon” pohjalle. Tämän seurauksena keväällä etelästä saapuvat muuttolinnut
ohjautuvat jossain määrin hankealueelle. Ilmiön merkitys on kuitenkin vähäinen verrattuna val-
takunnallisesti tärkeisiin muuttoreitteihin. Syksyllä Lumivaaran pohjoispuolen vaarat ohjaavat
lintumuuton suurelta osin hankealueen ohi.

Laadittujen törmäysmallinnusten perusteella vaikutukset jäävät vähäisiksi kaikkien lajien ja laji-
ryhmien osalta niin keväällä kuin syksyllä.

7.2.8 Muu eläimistö

Lepakot

Alueella ei kartoituksissa havaittu yhtään lepakkoa. Selvitysten perusteella alueella ei ole merki-
tystä lepakoiden kannalta eikä hankkeella näin ollen ole vaikutuksia lepakoihin.

Liito-orava

Liito-oravaan kohdistuvat vaikutukset tuulipuistoalueella (tuulivoimalat, tiestö ja voima-johto)
aiheutuvat rakentamisesta. Kasvillisuus ja puut poistetaan tuulivoimaloiden, voimajohtopylväi-
den sekä tielinjauksen alta, mikä saattaa katkaista liito-oravan käyttämiä kulkureittejä. Lisäksi
rakentaminen liito-oravan lisääntymis- ja pesimäaikana (huhti-elokuu) häiritsee liito-oravaa.

Hankealueen pohjoisrajalla Vaaranrinnanpuron varressa on liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikka. Kyseiselle alueelle ei ole suunniteltu voimaloita tai uusia teitä. Lähin voimala (voimala 2)
on suunniteltu noin 800 metrin etäisyydelle liito-oravan havaitusta lisääntymis- ja levähdyspai-
kasta. Rakentamisen aikaisella häiriöllä saattaa olla lieviä vaikutuksia liito-oravan esiintymiseen
alueella jos se tapahtuu liito-oravan lisääntymis- ja pesimäaikana.

Havaitun liito-oravan reviirin lisäksi selvitysalueella on lajille sopivaa elinympäristöä muuallakin.
Lajille parhaiten sopivia metsiä ovat selvitysalueen luoteiskulmassa sijaitseva Jänispurojen ym-
päristö, lehtomainen kuvio Rinnesuon länsipuolella sekä alueen eteläosan halki virtaavan puron-
varren vanhat rehevät korpikuusikot. Nämä liito-oravalle sopivat elinympäristöt ovat myös met-
sä- ja osin vesilain mukaisia kohteita. Myöskään näille alueille ei ole suunniteltu voimaloita tai
uusia teitä.

Viitasammakko

Hankealueelta ei löytynyt viitasammakkoa. Myös viitasammakolle potentiaalisen elinympäristön
määrä hankealueella on vähäinen. Viitasammakkoselvityksen perusteella voidaan todeta, että
hankealueella ei ole pysyviä viitasammakon elinpiirejä eikä hankkeella näin ollen ole vaikutuksia
viitasammakkoon.

Karhu

Hankealueella saattaa ajoittain liikkua karhuja. Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen (RKTL)
suurpetoaineiston mukaan Hyrynsalmen karhuhavainnot painottuvat kunnan länsiosiin, mihin
hankealuekin kuuluu (RKTL 2014). Karhujen elinpiiri on laaja ja koska selvitysten yhteydessä ei
havaittu karhujen pesiä tai muita merkkejä karhujen säännöllisestä esiintymisestä hankealueel-
la, arvioidaan, että hankealue ei kuulu karhujen keskeisiin elin- ja lisääntymisalueisiin ja näin ol-
len vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Ilves

Kainuun vaara-alueiden ilveskanta on viime vuosina vahvistunut. RKTL:n suurpetoaineiston pe-
rusteella Hyrynsalmen länsiosista, eli hankealueen ympäristöstä, ilveshavaintoja on runsaasti
(RKTL 2014). Selvitystöiden yhteydessä ei Lumivaaran alueella kuitenkaan tavattu ilvestä eikä
löydetty merkkejä lajin olemassaolosta. Ilveksen havaitseminen on hyvin vaikeaa, joten on
mahdollista, että laji kuitenkin esiintyy alueella. Koska ilveshavaintoja hankealueen ympäristöstä
on runsaasti, on mahdollista, että myös lajin pesiä ja muita keskeisiä elinalueita sijaitsee hanke-
alueella. Näin ollen on mahdollista, että hankkeesta aiheutuu häiriövaikutuksia ilvekselle.

Susi

Susien liikkuminen poronhoitoalueella on viime vuosina lisääntynyt poronhoitoalueen eteläpuoli-
sen kannankasvun myötä. Keväällä 2012 nähtiin Lumivaaran lakialueen tuntumassa lumella to-
dennäköiset suden jäljet. Muita merkkejä lajista ei alueella selvitysten aikana havaittu. RKTL:n
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suurpetoaineiston perusteella Hyrynsalmen länsiosista, eli hankealueen ympäristöstä, susiha-
vaintoja sen sijaan on niukasti (RKTL 2014). Suden elinpiiri on laaja ja koska selvitysten yhtey-
dessä ei havaittu merkkejä susien tai susilaumojen säännöllisestä esiintymisestä hankealueella,
arvioidaan, että hankealue ei kuulu suden keskeisiin elin- ja lisääntymisalueisiin ja näin ollen
vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Saukko

Selvitystöiden aikana saukoista ei tavattu alueella merkkejä ja hankkeesta ei arvioida aiheutu-
van vaikutuksia lajille.

Ahma

RKTL:n suurpetoaineiston perusteella Hyrynsalmen länsiosista, eli hankealueen ympäristöstä,
ahmahavaintoja on useita (RKTL 2014). Hankealueella ei kuitenkaan selvitystöiden aikana tavat-
tu merkkejä ahmasta. Ahman havaitseminen on hyvin vaikeaa, joten on mahdollista, että laji
kuitenkin esiintyy alueella. Koska hankealueen ympäristöstä on useita ahmahavaintoja, on mah-
dollista, että myös lajin pesiä ja muita keskeisiä elinalueita sijaitsee hankealueella. Näin ollen on
mahdollista, että hankkeesta aiheutuu häiriövaikutuksia ahmalle. Ahman elinpiiri on laaja, joten
mahdolliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Korpikolva

Hankealueen kuusimetsät ovat melko nuoria, eikä niissä ole runsaasti kuollutta pysty- tai maa-
puuta. Hankealueeseen rajoittuvalla Peuravaaran Natura 2000 -alueella puusto on keskimäärin
järeämpää ja iäkkäämpää ja lahopuuta on tarjolla huomattavasti enemmän. Tämän vuoksi arvi-
oidaan, että hankealue ei kuulu keskeisiin korpikolvan elinympäristöihin eikä hankkeella ole vai-
kutusta lajille.

Jokihelmisimpukka

Hankkeesta ei kohdistu suoria vaikutuksia Lumivaaran latvapuroihin. Rakennettavat voimalapai-
kat sijaitsevat alueen korkeimmilla kohdilla ja purot virtaavat notkopaikoissa. Puroja ylittäviä
uusia tielinjauksia ei ole suunniteltu. Mahdolliset maan muokkauksesta aiheutuvat valumat ehti-
vät suodattua ennen puroon laskemista. Lisäksi mahdollinen rakentamisen aiheuttama veden
samentuma on hetkellinen ja merkitykseltään esimerkiksi metsätalouden aiheuttamaa maan
muokkausta ja sen aiheuttamia vesistövaikutuksia vähäisempi. Toinen mahdollinen vaikutusme-
kanismi voisi olla puuston poistosta johtuva purojen varjopaikkojen muuttuminen paahteisiksi.
Voimalapaikat sijaitsevat kuitenkin niin kaukana puroista, että raivattavan puuston varjostusvai-
kutukset eivät ulotu niihin saakka. Raakun esiintyminen edellyttää taimenen esiintymistä sa-
massa vesistössä. Raakun toukka kasvaa kalan kiduksissa simpukkavaiheeseen. Raakun esiin-
tyminen alueella on tarkistettu ja aluetta ei pidetä raakulle soveltuvana elinympäristönä.

Muiden direktiivilajien osalta arvioidaan, että hankealue ei kuulu lajien elinympäristöihin lajien
levinneisyyden tai erilaisten elinympäristövaatimusten vuoksi.

Muu eläimistö

Hirviä on Lumivaaran hankealueella ympäri vuoden. Vaaran lakialue on hirvelle liian karu eikä
kuusivaltaisena tarjoa etenkään talvella riittävästi ravintoa, joten hankealue ei kuulu hirvien
keskeisiin talvehtimisalueisiin. Kesän selvitystöissä hirvi nähtiin pari kertaa selvitysalueen etelä-
osan hakkuuaukolla. Näin ollen arvioidaan, että hankkeen vaikutukset hirviin jäävät vähäisiksi.

7.2.9 Voimajohdon reittivaihtoehtojen luontovaikutukset

Kasvillisuusvaikutukset

Rakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen ovat suuremmat luonnontilaisissa ympäristöissä, kuin
luonnontilaltaan jo muuttuneilla metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Metsätalous on pirstonut
aiemmin yhtenäisiä metsäalueita ja vähentänyt luonnontilaisen metsän määrää. Tavanomaiset
metsänkäsittelytoimet kuten harvennukset ja hakkuut muuttavat metsätalouskäytössä olevien
metsien kasvillisuutta joka tapauksessa.

Linnustovaikutukset

Voimajohtolinjan merkittävimmät linnustovaikutukset koskevat uuden voimajohtolinjan alkupää-
tä Määtänkuljun itäreunaan asti. Kyseisellä osuudella pesii vanhan metsän lajistoa (sinipyrstö,
puukiipijä) ja luonnontilaisten soiden lajistoa (riekko). Voimajohtolinjan rakentaminen muuttaisi
vanhan luonnontilaisen kuusikon rakenteeltaan pirstoutuneeksi ja aiheuttaisi todennäköisesti
muutoksia alueen linnustoon. Itäosistaan uusi voimajohtolinja sijoittuu jo valmiiksi muokattuun
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ympäristöön, eikä merkittäviä vaikutuksia arvioida enää syntyvän vaikka voimajohtolinja kulkisi
suunnitellulla linjallaan. Olemassa olevan voimajohtolinjan leventäminen aiheuttaa reunavaiku-
tuksen ulottumisen kauemmaksi nykyiseltä linjalta. Tällä ei kuitenkaan arvioida biotooppitarkas-
telun ja lintuhavaintojen perusteella olevan merkittävää haittavaikutusta alueen linnustoon.

7.2.10 Suojelualueet

Natura-alue Säkkisenlatvansuo - Jännesuo - Lamminsuo ja Peuravaara (FI1200055, SCI) sijait-
see hankealueen välittömässä läheisyydessä. Natura-alueella ja osayleiskaava-alueella on yh-
teistä rajaa noin 3070 metriä.

Hankkeen YVA-selostusvaiheessa katsottiin, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-
arviointi Natura-alueesta Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara ei ole tarpeelli-
nen ja yhteysviranomainen yhtyi tähän näkemykseen YVA-selostuksesta antamassaan lausun-
nossa 6.10.2014 (Kainuun ELY-keskus 2014).

Natura-alueella ei sijaitse virkistyskäyttöön tarkoitettuja rakenteita (polkuja, laavuja, tms.), eikä
alueelle suuntautuvia järjestettyjä luontomatkailutoimintoja tai yöaikaista tarkkailua ole tiedos-
sa. Alue on tavanomaisessa kainuulaisen luonnon virkistäytymis- ja kulkemiskäytössä.   Lähim-
mät tiedossa olevat virkistysreitit ovat Paljakan suunnassa, runsaan 5 km etäisyydellä suojelu-
alueesta ja Köngäskierros vajaan 5 km etäisyydellä suojelualueesta. Kävijämäärät ovat vähäisiä.
Reitistöjen kunnostamista on harkittu (Kerttu Härkönen, Metsähallituksen luontopalvelut 2014).

Hankkeeseen liittyen Natura-alueelle ei tulla sijoittamaan fyysisiä rakenteita (tuulivoimalat, kaa-
pelit, tiet tms.). Natura-alueeseen nähden lähin tuulivoimala on tuulivoimala 2, joka sijoittuu yli
300 metrin etäisyydelle Natura-alueen itärajasta.

Tuulivoimaloiden 2 ja 4 välille linjattu uusi, suoralinjainen tie kulkee suunnilleen Natura-alueen
rajan suuntaisesti. Huoltotien etäisyys Natura-alueen rajasta on lähimmillään noin 330 metriä.

Huoltotien ja tieojien vaikutukset pintavaluntoihin ja pohjavesiolosuhteisiin jäävät paikallisiksi ja
hyvin vähäisiksi. Hankkeeseen liittyvä sähkönsiirtoyhteys (voimalinja) ei suuntaudu Natura-
alueen suuntaan.

Pitkästä etäisyydestä (yli 300 metriä kaikkiin rakenteisiin) johtuen hankkeeseen liittyen ei ole
odotettavissa Natura-alueelle saakka ulottuvia kuivatus- tai reunavaikutuksia.

7.2.11 Melu

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin lapojen pyörimisen aiheuttamasta aero-
dynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien meluista (mm. vaihteis-
to, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäi-
semiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja ra-
kentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä raken-
tamisen lupamenettelyissä (Ks. selostuksen kohta 4.3.2 Taulukko 2).

Luonnonsuojelualueiden osalta yöarvoa ei sovelleta alueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 perustelumuistion perus-
teella ohjearvon ei tarvitse alittua koko luonnonsuojelualueella.

Ympäristöministeriö on esittänyt Tuulivoiman suunnittelua koskevassa dokumentissa tuulipuisto-
ja koskeviksi suunnitteluohjearvoiksi 45 dB(A) klo 07–22 ja 40 dB(A) klo 22–07 ja taajaman ul-
kopuolisille loma-asuinrakennuksille 40 dB(A) päivällä ja 35 dB(A) yöllä (Ks. selostuksen kohta
4.3.2 Taulukko 3).

Pienitaajuisen melun osalta ympäristöministeriö on viitannut ohjeessaan asumisterveysohjeen
ohjearvoihin pienitaajuiselle melulle sisätiloissa (ympäristöministeriö 2012). Ohjearvot vastaavat
15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa asetuk-
sessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.

Valtioneuvosto on antanut päätöksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015),
joka on tullut voimaan 1.9.2015. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen voi-
maan tullessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julki-
sesti nähtävillä. Täten Lumivaaran tuulivoimahankkeen kaavoituksessa noudatetaan Valtioneu-
voston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä ympäristöhallinnon ohjeen
(4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.
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Tuulipuiston aiheuttamia meluvaikutuksia arvioitiin melumallinnuksen avulla. Kaavaluonnosvai-
heen jälkeen on yksi tuulivoimala poistettu ja muiden tuulivoimaloiden sijaintia on tarkistettu si-
nipyrstöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Melumallinnus on päivitetty vastaamaan
osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuulivoimaloiden sijoittelua. Myös yhteisvaikutukset Proko-
nin hankkeen kanssa on päivitetty. Molempien hankkeiden kaavaehdotuksista on poistettu yh-
teensä kaksi pohjoisinta voimalaa, mikä vähentää melusta aiheutuvia yhteisvaikutuksia suunnit-
telualueen pohjoispuolisen asutuksen osalta.

Mallinnukset on laadittu ympäristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen (Ympäristömi-
nisteriö 2014) mukaisesti.

Meluselvityksen tulokset

Meluvaikutusten supistamiseksi Ristijärven kunnan puolella laadittiin melumallinnukset ehdotus-
vaiheessa uudestaan voimalavaihtoehdolla Vestas V112 3,0 MW 140 metrin napakorkeudella
(Liite 11).

Otsotuulen hankkeen melumallinnuksen (Kuva 33) perusteella eivät ylity Valtioneuvoston pää-
töksen (993/1992) ohjearvot eivätkä ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun yöajan suun-
nitteluohjearvot yhdenkään loma- tai asuinrakennuksen kohdalla. Lähimmässä asuinrakennuk-
sessa R2 tulos on 30 dB(A). Ristijärven kunnan puolella 40 dB(A):n melualueeseen ei sisälly yk-
sityisiä tiloja vaan ainoastaan UPM:n omia maita.

Otsotuulen ja Prokonin yhteismelumallinnuksen (Kuva 34) perusteella eivät ylity Valtioneuvoston
päätöksen (993/1992) ohjearvot eivätkä ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun yöajan
suunnitteluohjearvot yhdenkään loma- tai asuinrakennuksen kohdalla. Lähimmän asuinraken-
nuksen kohdalla R2 tulos on 33 dB(A). Loma-asuinalueiden osalta ei myöskään ylitetä yöajan
suunnitteluohjearvoja, missä yhden yksittäisen loma-asuinrakennuksen luona tulos on 33 dB(A).
Ristijärven kunnan puolella 40 dB(A):n melualueeseen ei sisälly yksityisiä tiloja vaan ainoastaan
UPM:n omia maita.

Melutason suunnitteluohjearvot ylittyvät hankealueen länsipuolella sijaitsevan Natura 2000 -
alueen (Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) osissa, jotka sijaitsevat lähinnä
tuulivoimaloita. Voimaloiden melu voi aiheuttaa vähäisiä häiriövaikutuksia suojelualueen itäosan
pesivälle linnustolle. 40 dB(A):n meluvyöhyke ei kuitenkaan kata koko Natura 2000 -aluetta.

Otsotuulen ja Prokonin hankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset ovat olleet yleiskaavasuunnit-
telussa määrääviä mm. yleiskaavojen suunnittelualueen laajuuden osalta. Otsotuulen yksittäinen
melumallinnus on voimassa vain siinä tapauksessa, jos Prokonin hanketta ei toteuteta.

Liite 12. Meluselvitys 2015

Liite 13. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
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Kuva 33. Melun leviäminen, jos käytössä on kahdeksan 3 MW tuulivoimalaa. Voimalatyyppi Vestas V112 ja
napakorkeus 140 m.

Kuva 34. Melun leviäminen yhteisvaikutuslaskelmassa, 8 x Vestas V112 3,0MW + 9 x Nordex N117 3 MW
tuulivoimalavaihtoehdossa, ylärajamallinnus.

R2
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Pienitaajuinen melu

Melumallinnuksessa tarkasteltiin myös pienitaajuisen melun vaikutuksia lähimmissä kohteissa
R1-R5. Laskenta on suoritettu rakennuksen ulkopuolelle, jonka tulosten perusteella voidaan ar-
vioida tarvittavaa ilmaäänieristystä näillä taajuuksilla. Yhteisvaikutuslaskelman perusteella tar-
vittava rakennuksen vaipan ilmaäänieristys olisi oltava vähintään noin 9 dB 100 Hz:n taajuudel-
la, jotta sisätilan ohjearvo alittuu (asumisterveysohjeen ohjearvo vastaa 15.5.2015 voimaan tul-
leessa asumisterveysasetuksessa määrättyjä toimenpiderajoja). Pienitaajuinen melu voi olla
kuuluvaa ulkotiloissa taajuudesta ≈ 45 Hz.

Kuva 35. Otsotuulen hankkeen pienitaajuisen melun taso ylärajatarkastelussa lähimmissä kohteissa R1-R5
edessä ulkona voimalavaihtoehdolla Vestas V112 3 MW. Kaaviossa esitetty asumisterveysohjeen
sisätilan ohjearvo vastaa 15.5.2015 voimaan tulleessa asumisterveysasetuksessa määrättyjä
toimenpiderajoja.

Kuva 36. Otsotuulen ja Prokonin hankkeiden yhteisvaikutuslaskelma pienitaajuisen melun tasosta kohteis-
sa R1-R5 edessä ulkona. Kaaviossa esitetty asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvo vastaa
15.5.2015 voimaan tulleessa asumisterveysasetuksessa määrättyjä toimenpiderajoja.
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Arviointi pienitaajuisen melun vaikutuksista

Meluselvitysten tulosten perusteella on arvioitu pienitaajuisen melun vaikutuksia. Asuinraken-
nuksissa äänieristävyys on yleensä luokkaa 25-30 dB. Lomarakennuksille ei ole olemassa ää-
nieristävyysvaatimuksia.

Iin Olhavan tuulivoimapuiston alueella on vuonna 2013 mitattu tuulivoimamelua kesäasuttavan,
yksihuoneisen hirsimökin sisä- ja ulkopuolella. Mitattujen sisä- ja ulkomelutasojen erotukset
ovat luokkaa 13-26 dB (Yli-Kätkä 2013), jolloin voidaan todeta, että sisämelutaso alittuu varsin
kevyellä seinärakenteella.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Otsotuulen ja Prokonin tuulivoimapuistojen aiheuttama
pienitaajuinen melu ei ylitä asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvoa lähimmissä kohteissa. Yh-
teisvaikutuslaskelman perusteella suurin ilmaäänieristyksen vaatimus rakennukselle R2 olisi noin
9 dB taajuudella 100 Hz, joka saavutetaan jo esimerkiksi Tanskan normin mukaisella keskimää-
räisellä ilmaäänieristävyydellä.

Melun vaikutukset alueen äänimaisemaan

Tuulivoimalaitosten melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset ovat ajallisesti ja
paikallisesti vaihtelevia. Ajallisesti suurin muutos voidaan havaita melulle altistuvien kohteiden
luona tilastollisen myötätuulen puolella eli tuulivoimapuiston pohjois- ja itäosissa sekä lähempä-
nä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.

Rakentamisen aikainen melu

Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta (kevyt- ja raskasliiken-
ne) sekä maanmuokkaustöiden aiheuttamasta melusta. Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjak-
solle ja siitä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.

Meluoptimointi

Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyö-
rimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Meluopti-
moitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää
meluntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan. Rakenta-
misen jälkeen meluvaikutusten seurantaa voidaan suorittaa mittauksin, joista ohjeistetaan myös
ympäristöministeriön oppaissa YM OH 3-4/2014.

7.2.12 Varjostusvaikutus

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo osuu käynnissä
olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kul-
massa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja leveydestä, tornin korkeudesta, maas-
ton muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja
pilvisyydestä. Tuulipuistojen ympäristössä esiintyvä vilkunta ilmenee usein juuri ennen aurin-
gonnousua tai -laskua, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Tuulivoimalan aiheuttama
varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asuk-
kaille tai toiminnanharjoittajille.

Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika),
tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen,
tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija, lapa-profiili) sekä maaston
korkeuskäyrät ja valitut laskentaparametrit. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakor-
keus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä, eli voimaloiden kokonaiskorkeus on 215
metriä. Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia tekijöitä,
kuten kasvillisuutta tai pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkun-
nan määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa li-
säksi huomioon paikallisen tuulensuuntajakauman sekä auringonpaistehavainnot.

Suomessa ei ole virallisia ohjearvoja vilkkumiselle, mutta Tanskassa (10 h / vuosi) ja Ruotsissa
8 h / vuosi) käytössä olevat ohjearvot eivät ylity asutuksen tai loma-asutuksen osalta.

Varjostusselvitys on esitetty liitteessä 14.

Liite 14. Varjostusselvitys 2015
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Kuvasta 37 nähdään, että Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston läheisiin asuinkohteisiin ei
ylety ollenkaan varjon vilkuntaa. Mallinnuksen mukaan vilkunnan realistinen kokonaiskesto vuo-
dessa (h/a) on nolla tuntia kaikissa reseptoripisteissä.

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Otsotuulen Lumivaaran
hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeu-
della verrattaessa sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin. Otsotuulen hankkeesta syntyvän
varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioidaan olemattomiksi tai korkeintaan
vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa.

Otsotuulen ja Prokonin yhteisvaikutusmallinnuksen tulosten mukaan 30 tunnin vuosittainen teo-
reettinen vilkuntamäärä ei ylity yhdessäkään asuinkohteessa. Realistisessa yhteisvaikutusmal-
linnuksessa vyöhykkeellä, jossa varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia vuodessa (kun
auringonpaistetilastot on otettu huomioon), ei sijaitse yhtään asuin- tai lomarakennusta.

Teoreettisessa maksimitilanteessa päivittäinen 30 minuutin vilkunta ylittyy reseptoripisteissä G,
H ja I, jotka sijaitsevat suunnitelluista tuulivoimapuistoista pohjoiseen. Realistisessa yhteisvai-
kutusmallinnuksessa vilkunnan määrä ei ylitä kahdeksaa tuntia vuodessa missään reseptoripis-
teessä.

Varjon vilkkumisvaikutus
Pohjois-

koordinaatti
Itä-

koordinaatti
Teoreettinen

maksimitilanne
Realistinen

tilanne
(m) (m) (h/a) (h/d) (h/a)

A 7172995 557875 0:00 0:00 0:00
B 7173498 558707 0:00 0:00 0:00
C 7173620 558898 0:00 0:00 0:00
D 7173757 559152 0:00 0:00 0:00
E 7172919 559338 18:55 0:24 2:31
F 7172953 559330 18:20 0:24 2:25
G 7173091 559388 22:32 0:35 2:46
H 7173182 559390 21:11 0:34 2:31
I 7173197 559418 21:20 0:35 2:30
J 7173732 561122 7:50 0:19 0:55
K 7172383 562263 9:30 0:17 1:59
L 7170256 562995 0:00 0:00 0:00

Taulukko 10. Mallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin tarkastellulle kahden tuulipuiston yhteis-
vaikutukselle (Otsotuuli ja Prokon). Reseptoripisteiden koordinaatit on esitetty ETRS –
koordinaattijärjestelmässä.

Arvioinnissa Prokonin voimaloille on sovellettu 145 metrin voimalan napakorkeutta ja 140 metrin
roottorin halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 215 metriä). Pöyryn vilkuntamallinnuksen mu-
kaan varjon vilkunta voidaan todeta vähäiseksi hankkeiden ympäristössä. Realistisessa tilan-
teessa Ruotsin vuosittainen 8 tunnin vilkuntaraja ei ylity missään asuinkohteessa. Teoreettisessa
maksimitilanteessa Saksan ja Ruotsin 30 tunnin vilkuntaraja ei myöskään ylity missään asuin-
kohteessa. Ainoastaan Saksassa sovellettu 30 minuutin päivittäinen vilkuntamäärä ylittyy kol-
messa asutuskohteessa teoreettisessa maksimitilanteessa. Mallinnuksessa on käytetty molempi-
en tuulipuistojen voimaloille suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). Pienemmillä
kokonaiskorkeuksilla vilkunnan määrä on pienempi.
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Kuva 37. Otsotuulen hankkeen varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpais-
tehavainnot on otettu huomioon) Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistossa. Mallinnus on tehty tuuli-
voimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä (kokonaiskorke-
us 215 metriä).
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Kuva 38. Otsotuulen ja Prokonin hankkeen yhteisvaikutusmallinnuksen mukainen varjon vilkunnan realis-
tinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomioon). Mallinnus on
tehty Otsotuulen puistossa tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin hal-
kaisija 128 metriä (kokonaiskorkeus 215 metriä) ja Prokonin puistossa tuulivoimaloilla, joiden
napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä.

7.2.13 Ilmasto ja ilmanlaatu

Toiminnassa oleva tuulivoimala ehkäisee osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen syntyä. Hankkeella
on siten positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun paikallistasoa laajemmassa mittakaavas-
sa. Tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset muiden Suomen tuulivoimahankkeiden kanssa ovat
ilmaston ja ilmanlaadun kannalta positiivisia.

7.2.14 Poroelinkeino

Tuulipuisto sijaitsee porojen syys- ja kevätlaidunalueella, joka on myös porojen rykimäaluetta.
Alue ja sen lähiympäristö ovat porojen kevätlaiduntamisen kannalta tärkeää luppolaidunaluetta.
Alueen läheisyydessä ei sijaitse poronhoidolle merkittäviä jäkäläalueita.

Tuulipuiston toteutuminen aiheuttaa Hallan paliskunnalle muutoksia laidunalueiden käyttöön,
mutta varsinaisia paliskunnan nykyisten laidunalueiden menetyksiä ei voida osoittaa syntyvän.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaisen häiriön aiheuttama tuulipuiston alueen välttäminen on varsin todennä-
köistä. Oletettavasti välttäminen ei jää pysyväksi ja porot tottuvat ajan myötä käyttämään alu-
etta tuulivoimaloista huolimatta. (Anttonen 2011)

Hallan paliskunta on alueella, jossa porot ovat keskimääräistä tottuneempia ihmisen eri toimin-
noista koituviin häiriöihin. Vastaavan kokoinen tuulipuisto alueella, missä porot eivät ole tottu-
neet ihmistoimintaan, voisi aiheuttaa selvästi merkittävämpiä vaikutuksia porojen laidunnukseen
(Eftestøl ym. 2004).

Lumivaaran kokoisella tuulipuistoalueella rakentamisen aikainen lisääntyvä liikenne ja melu mitä
ilmeisimmin aiheuttavat tilapäistä häiriötä porojen laidunnukselle.

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Tällä hetkellä porot tulevat itse suunnittelualueelle eikä niitä ajeta sinne. Poroilla ei ole myös-
kään alueella vakiintuneita reittejä. Laiduntaminen voi jatkua hankealueella myös tuulipuiston
toiminta-aikana. Laitumina olevien alueiden tila vaihtelee vuosittain mm. laidunten kulumisen
vuoksi. Jos poro hylkää jonkin alueen, se voi johtua muustakin kuin tuulipuiston aiheuttamista
häiriöistä.

Porot kavahtavat luonnostaan voimaloiden ääniä ja siitä seuraa ainakin toiminnan alkuvaiheessa
väistämistä. Poroisännän mukaan sopeutumista kuitenkin varmasti tapahtuu, koska hankkeella
on pitkä 20–25 vuoden toiminta-aika.

Jos porot väistyvät alueelta, on vaara, että ne kulkeutuvat esim. Ristijärvelle ja porohoitoalueen
ulkopuolelle. Metsäpeuran suojeluaidan heikko toimivuus sekä porojen ja metsäpeurojen sekoit-
tuminen aidan molemmin puolin on keskeinen ongelma nykyisessä poronhoidossa.

Koska tiestö on tuulipuiston toiminnan aikana auki ympäri vuoden, on myös vaara, että poroja
tämän vuoksi kulkeutuu kauaskin pois väärille alueille. Peuravaaran suunnassa on avointa tietä,
ja porojen pääseminen alueen läpi olisi estettävä.

Moottorikelkkojen liikkumisjälkien syntymisellä on pahoja seurauksia poronhoidolle. Syntyneitä
uria pitkin porot voivat lähtevät liikkumaan ja jatkaa kulkua helpottavia huoltoteitä pitkin hyvin-
kin kauas. Lumisina talvina tämä on vielä todennäköisempää.

Tuulipuiston alueella on olemassa pieni riski, että roottoreista irtoava jää voi säikäyttää ja pa-
himmassa tapauksessa vahingoittaa jäiden alle jääviä poroja.

Lumivaaran tuulipuistoalueella eri vuodenaikoina liikkuvien porojen määrä on Hallan paliskunnan
eloporolukuun suhteutettuna pieni. Näin ollen voidaan hankealueen merkittävyyttä pitää palis-
kunnan porojen laiduntamisen ja poronhoitotöiden kannalta varsin vähäisenä.

Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutukset poroelinkeinoon

Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan näyttää siltä, ettei pienemmillä tuulipuis-
toilla (voimaloiden ja muun infrastruktuurin määrä ja puiston pinta-ala) ole ollut merkittäviä kiel-
teisiä vaikutuksia porojen laiduntamiseen (Reimers & Colman 2006, Nieminen 2009, Anttonen
2011). Tällä hetkellä olemassa oleva tutkimustieto on kuitenkin puutteellista.

Lumivaaran tuulipuistoalueelta lähtevän voimajohdon ei arvioida juurikaan aiheuttavan porojen
häiriintymistä ja siten voimajohdon vaikutuksia paliskunnan poronhoitoon voidaan pitää vähäisi-
nä.

Peurojen ja metsäpeurojen erillään pitäminen

Arvioinnissa on tullut esiin Hallan paliskunnan erityisyys ja siihen liittyen poronhoitotoimet Suo-
men eteläisimpänä paliskuntana. Tähän liittyen poronhoidon kannalta haasteellinen tehtävä on
toiminta vierekkäisillä alueilla ajoittain laiduntavan suojellun metsäpeurakannan kanssa. Jos po-
rojen käytöksessä tapahtuu ison tuulipuiston vuoksi merkittävää muutosta, voi porojen kulkeu-
tumisen metsäpeurojen joukkoon vuoksi syntyä tilanteita, joita tällä hetkellä on mahdotonta
tarkkaan ennakoida. Metsäpeuralaumaan joutuneita poroja on usein mahdotonta saada palaa-
maan takaisin ja poroja on tämän vuoksi jouduttu ampumaan. Tämä tarkoittaa suoria menetyk-
siä poronhoitajien elinkeinolle. Metsäpeurat tulevat peura-aidan läheisille alueille satunnaisesti,
pääasiassa talvisin. Metsäpeurat liikkuvat varsin laajalla alueella ja esim. talvella 2012–2013 nii-
den on poromiesten mukaan havaittu olevan Sotkamon seudulla.
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7.2.15 Aluetalous

Tuulipuiston rakentamisella on monipuolisia vaikutuksia alueen työllisyyteen ja elin-
keinotoimintaan. Hankkeiden rakentamisesta muodostuu sekä välittömiä eli suoria työllisyysvai-
kutuksia että välillisiä eli epäsuoria työllisyysvaikutuksia. Tuulivoimahankkeiden suorat työlli-
syysvaikutukset liittyvät yleisesti metsän raivaukseen, maansiirtotöihin, tiestön parantamiseen
ja muihin vastaaviin valmisteleviin töihin. Paikallista työvoimaa voidaan kytkeä usein erityisesti
alueen muokkaukseen liittyviin töihin. Lisäksi työllistäviä tekijöitä ovat perustusten betoniraken-
taminen ja tuulivoimaloiden kokoaminen sekä komponenttien kuljetukset.  Epäsuorat vaikutuk-
set elinkeinoihin muodostuvat pääosin alueella toimivan työvoiman käyttämien palveluiden kas-
vavasta kysynnästä. Suomessa tuulivoimahankkeiden paikallisesta työllistävyydestä on vasta
vähän tietoa. Joidenkin arvioiden ja kokemusten mukaan työllisyysvaikutuksista 10−20 prosent-
tia kohdistuisi lähialueille.

Teknologiateollisuus ry:n (2009) arvioiden mukaan rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset syn-
tyvät jatkossakin pääosin teknologiateollisuuteen, kuten voimaloiden komponenttien, materiaali-
en ja tuulivoimaloiden valmistukseen. Yhdistyksen arvioiden mukaan 100 MW:n tuulipuistosta
syntyvä Suomeen kohdistuva työllisyysvaikutus rakentamisen ja 20 vuoden käytön aikana olisi
yhteensä 1 180 henkilötyövuotta (htv). Työllisyysvaikutus kohdistuu projektikehitykseen ja asi-
antuntijapalveluihin (10 htv), infrastruktuurin rakentamiseen ja asentamiseen (70 htv), voima-
loiden valmistukseen, materiaaleihin, komponentteihin ja järjestelmiin (300 htv) sekä voimaloi-
den elinkaaren aikaiseen käyttö- ja kunnossapitoon (800 htv).

Rakentamisvaiheessa työllisyysvaikutukset syntyvät muun muassa voimaloiden komponenttien,
materiaalien ja tuulivoimaloiden valmistamisesta, sekä toimintavaiheessa tuulivoiman käyttö- ja
kunnossapidosta (Tuulivoimatieto 2014). Hankkeen työllisyysvaikutuksia eri hankevaihtoehdois-
sa on arvioitu Teknologiateollisuuden (2012) Tuulivoima-tiekartassaan 2009 esittämien arvioiden
perusteella (Taulukko 9).

HANKKEEN OSA-ALUE VE1 VE2

Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 2−4 htv 1−3 htv

Infrastruktuurin rakentaminen ja
asentaminen 11−28 htv 8−21 htv

Voimaloiden valmistus, materiaalit,
komponentit ja järjestelmät 48−120 htv 36−90 htv

Käyttö- ja kunnossapito (20 vuotta) 128−320 htv 96−240 htv

YHTEENSÄ 189−472 htv 142−354 htv

Taulukko 9. Arvio hankkeen työllistävyydestä elinkaarensa aikana Suomessa. (Htv = henkilötyö-
vuotta)

Työllisyysvaikutuksista noin kolmannes muodostuisi hankkeen rakennusvaiheessa ja kaksi kol-
masosaa toimintavaiheessa. Käyttö- ja kunnossapito jakaantuu laskelmassa 20 vuodelle. Iin Ol-
havaan toteutetun tuulipuiston huoltoon syntyi yhteensä kuusi päätoimisen huoltomiehen työ-
paikkaa (Iin kunta 2013). Esimerkin perusteella neljää voimalaa työllistää yhden päätoimisen
huoltomiehen. Näin ollen Lumivaaran tuulivoimahanke voisi vastata 1−2 päätoimisen huoltomie-
hen työpanosta vuosittain huollon osalta. Rakentamisvaiheessa käytetään laajasti myös muiden
toimialojen tuottamia palveluja ja tuotteita, joilla voi olla hyvin merkittävä vaikutus alueen yri-
tysten elinvoimaisuuteen. Laskelmien mukaan Lumivaaran tuulivoimahankkeen teoreettinen
aluetaloudellinen potentiaali voisi olla rakennusvaiheessa toteutusvaihtoehdossa VE1 noin
3,6−12 miljoonaa euroa ja toteutusvaihtoehdossa noin 2,7−9 VE2 miljoonaa euroa, joka jakau-
tuu sijaintipaikkakunnan lisäksi myös lähikuntien aluetalouteen (Lumivaaran tuulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostus 2014).

Toimintavaiheessa tuulipuiston ylläpitoon tarvitaan lähialueelta muun muassa huoltohenkilöstöä,
teiden kunnossapitoa, aurauspalveluita, varaosien varastointia, majoituspalveluita sekä muita
tarvikkeita. Muista Suomen tuulipuistoista saatujen kokemusten (esimerkiksi Empower 2012)
mukaan toimintavaiheessa aluetalouteen voisi jäädä käyttö- ja kunnossapidon, kiinteistöveron,
maan vuokrien, sähkönsiirron, sekä yhteisöveron kautta vuosittain noin 70 000 euroa voimalaa
kohden. Lumivaaran hankkeessa tämä tarkoittaisi vuosittain yli puolen miljoonan euron tuloa
alueen talouteen.
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Hyrynsalmen kunnalle maksettava kiinteistövero määräytyy kunnan kiinteistöveroprosentin, tuu-
livoimaloiden lukumäärän ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosit-
tain tehtävien ikäalennusten perusteella. Tuulivoimalan käypä arvo on 70 prosenttia rungon ja
konehuoneen rakentamiskustannuksista. Vuosittainen ikäalennus voimalan arvolle on kymmenen
prosenttia. Tuulivoimaoppaan (2014) mukaan esimerkiksi 15 kolmen megawatin tuulivoimalan
tuulipuistosta maksettava kiinteistövero voi olla 20 vuoden toiminta-ajalta noin miljoona euroa.

Voimajohdon rakentaminen vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen ja voi työllistää osin paikallisia
yrityksiä vastaavasti kuin tuulivoimaloiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin rakentaminenkin.
Toimintavaiheessa voimajohdon huoltoon ja kunnossapitoon (johtotarkastukset, johtoaukean
raivaukset sekä reunapuiden merkintä ja kaato) liittyvät toimenpiteet voivat tarjota lisää työllis-
tymismahdollisuuksia paikallisille. Kokonaisuutena hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia voi-
daan pitää kohtuullisen merkittävinä.

Vaikutukset matkailuun

Tuulivoimahankkeissa matkailuun kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä kaikista luontoon ja ympä-
ristöön kohdistuvista vaikutuksista, mikäli ne muuttavat paikallisia matkailun toiminta- tai hyö-
dyntämismahdollisuuksia tavalla tai toisella. Vaikutukset voivat olla suoria, kuten esimerkiksi
maankäytön estyminen matkailua harjoittavilla toimijoilla maa-alojen siirtyessä tuulipuiston
käyttöön. Vaikutukset voivat epäsuorasti kohdistua pelkästään alueeseen liitettyihin aineettomiin
arvoihin (maisema, luonnonrauha, alueen imago), jotka koetaan aina henkilötasolla enemmän
tai vähemmän voimakkaasti. Tyypillistä on, että ihmiset kokevat vaikutukset yksilöllisesti sen
mukaan, mitä kukin alueella tekee tai miten aluetta arvottaa.

Matkailuliiketoiminnan harjoittamiseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Hankkeen
toteutumisella ei ole vaikututusta matkailutuotteiden tarjontaan tai niiden luonteeseen. Suoria
vaikutuksia matkailupalveluihin tai virkistysmahdollisuuksiin ei arvion mukaan kohdistu hank-
keen etäisyyden, keskeisten näkemäalueiden ja ydinmatkailutoimintojen sijoittumisen vuoksi
Ukkohallan ja Paljakan matkailukeskusten ytimeen. Matkailun virkistyskäyttöön kohdistuvat vai-
kutukset ovat lähinnä maisemallisia. Näkemäalueanalyysin mukaan Ukkohallan matkailukeskuk-
selle tuulivoimalat eivät laaja-alaisesti ihmissilmän korkeudelta näy, mutta tietyistä katselupis-
teistä näkymiä saattaa avautua ainakin Syväjärven luoteisrannan lomakylästä sekä Pieni Tuomi-
vaaran laelta noin 8-10 kilometrin päähän, joista voimaloiden kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea
hahmottaa. Ukkohallan matkailukeskus on myös itsessään rakennettua ympäristöä, johon kuu-
luu teknisiä etäälle näkyviä rakenteita valaistuksineen, joten muutos nykytilaan on vähäinen.
Paljakan matkailukeskuksesta puusto peittää näkymät kohti tuulivoimaloita poikkeuksena kui-
tenkin Mustarindan näkötorni, joka kohoaa puiden latvojen yläpuolelle. Maisemavaikutus Palja-
kan matkailutoimintoihin on pääasiassa pistemäinen eikä kosketa laajasti matkailukeskusta. Rei-
tistöjen näkökulmasta Paljakan ja Ukkohallan yhdyslatu sekä Köngäskierros kulkevat Lietekylän
kautta alle viiden kilometrin päästä hankealueesta, josta avautuu paikoin näkymiä hankealueel-
le. Näillä osuuksilla tuuli-voimalat hallitsevat maisemaa ja ovat vaikutuksiltaan maisemallisilta
vaikutuksiltaan enintään kohtalaisia.

Hankkeen osalta matkailuun kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi ja
pääasiallisesti maisemallisiin arvoihin perustuviksi. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan heikentä-
västi Ukkohallan ja Paljakan matkailuelinkeinoihin, matkailijamääriin, mielikuviin matkailualuees-
ta tai matkailun kehittämiseen.

7.2.16 Kiinteistöjen arvo

Vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on arvioitu aiempien tutkimusten perusteella. Suomessa toimi-
vista tuulipuistoista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja ole kerätty, joten vaikutusten voimak-
kuutta ei voida tarkkaan arvioida. Asukaskyselyn mukaan noin kaksi viidesosaa vastaajista arvi-
oi, että tuulipuistohankkeella on heikentäviä vaikutuksia kiinteistön arvoon. Noin kolme viides-
osaa vastaajista arvioi, ettei hankkeella ole vaikutuksia kiinteistöjen arvoon tai että vaikutukset
ovat positiivisia.

Aiempien kansainvälisten selvitysten mukaan tuulipuistojen vaikutukset kiinteistöjen arvoon se-
littyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan välinen etäisyys on yksi keskeisim-
mistä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko tuulipuisto suunnitteilla, rakenteilla tai
onko rakentamisesta jo kulunut vuosia. Tutkimusten mukaan kiinteistöjen arvoon vaikuttaa
myös se, sijaitseeko tuulipuisto kiinteistön etu- vai takapuolella (Svensk Vindenergi 2010). Tuo-
reessa, Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley National Laboratory 2013) tarkastel-
tiin tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 kiinteistön osalta 67 eri
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tuulipuiston lähialueella. Tutkimuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia tilastoll
kutuksia kiinteistöjen arvoon.

V

Asukaskysely

Asukaskysely toteutettiin helmi
la (10 kilometrin säteellä lähimmistä tuulivoimaloista) kaikille vakinaisille talouksille ja vapaa
ajan asukkaille.
doista. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 168 vastaanottajalle.
yhteensä 61 eli vastausprosentiksi muodostui noin 36 prosenttia.
tuisia asukkaita ja noin 42 % vapaa
tä hankkeen toteutuessa heillä olisi asunnostaan tai loma
loihin.

Vastaajat arvioivat merkittävimmiksi
moottorikelkkailun ja metsästyksen. Vaikka arvioissa luonnonantimien kerääminen ei korost
nut, korostuivat avoimissa vastauksissa etenkin marjastus ja sienestys. Vastaajat kuvailivat
hankealueen käyttöä pääasiassa s

Kuva 39. Lumivaaran virkistyskäyttömuotojen merkitys vastaajille

Asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin liittyvien kysymysten osalta yli puolet vastaajista, koki, ettei
hanke aiheuta nykytilaan merkittäviä
aiheutuisi vaikutuksia perheen jokapäiväiseen elämään, asumisviihtyisyyteen tai turvallisuuteen.
Vajaa puolet vastaajista koki kielteisiä vaikutuksia maisemaan, hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen.
Kie
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Kuva 40. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
harrastuksiin
timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merki
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta
korostuivat avoimissa vastauksissa myös Lu
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Kuva 41. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu
siin

Myönteisimpinä työllis
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist
osin matkailuelinkeinoon sekä maa
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timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merki
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
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Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona
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Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist
osin matkailuelinkeinoon sekä maa

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merki
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
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timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merki
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

mivaaran nykyiset vaara
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merki
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

mivaaran nykyiset vaara-alueen maisema
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
suuksiin ei vastaajien arvioiden mukaan kohdistuisi muutoksia tai merkittäviä vaikutuksia. Osin
avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

alueen maisema
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

alueen maisema
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

alueen maisema
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

alueen maisema
tärkeys osalle vastaajista paikallisena asuinympäristön läheisenä virkistysalueena.

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

16X134559

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

alueen maisema-

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

20

16X134559

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

-arvot sekä

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

20.8.201

16X134559

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

arvot sekä

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdist

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

114
.201

16X134559.30

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnona

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdoll
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimi
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

arvot sekä

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuu

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuude
saan kielteiset vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. Kielteisimpiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan

ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,

114
.2015

.30

Yli puolet vastaajista arvioi, että hanke ei aiheuta muutosta tai vaikutusta virkistyskäyttöön ja
Kielteisimpinä koettiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja kokemiseen, luonnonan-

timien (sienet, marjat) keräämiseen sekä kesäharrastuksiin ja ulkoiluun. Metsästysmahdolli-
ttäviä vaikutuksia. Osin

avoimista vastauksista voidaan päätellä, että hankealueelle pääsyn koettiin vaikeutuvan. Toimin-
tavaiheessa tuulipuistoalueelle pääsyä ei kuitenkaan estetä. Harrastusmahdollisuuksien osalta

arvot sekä

Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuuk-

ja elinkeinovaikutuksina nähtiin vaikutukset Hyrynsalmen kunnan
työllisyyteen ja talouteen sekä vaikutukset yleisesti alueen elinkeinoelämään. Kokonaisuudes-

uvan
ja metsätalouteen. Reilu neljäsosa vastaajista arvioi myös,



Copyright © Ramboll Finland Oy

Kuva 42.

Kuva 43.

Copyright © Ramboll Finland Oy

Kuva 42.

Kuva 43.

Copyright © Ramboll Finland Oy

Kuva 42.

Kuva 43.

Copyright © Ramboll Finland Oy

että matkailuelinkeinoon kohdistuisi kielteisiä vaikutuksia. Avoimissa vastauksissa tuli esiin myös
myönteisiä vaikutuksia kuntaan sekä rakentamisvaiheen ty
kohdistuvan mahdollisimman paljon lähialueelle.

Kuva 42. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista työllisyyteen ja elinkeinoihin

Ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista kielteisenä koettiin etenkin linnustoon ja alu
viin maaeläimiin kohdistuvat vaikutukset. Vastauksista voidaan tulkita, että alueella on paikall
sesti merkitystä luonnontarkkailussa, luonnonantimien keräämisessä sekä metsästyksessä al
een luontoarvojen ja hyväksi koettujen riistakantojen vuo

Kuva 43. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista ympäristöön

Tuulipuiston rakentamisesta aiheutuvien tiestön parantamista ja korjausta sekä liikenteen lisää
tymistä alueella pidettiin yhtäältä hyvänä asiana ja toisaalta sillä ei arvioitu olevan ha
hyötyjä. Valtaosa vastaajista arvioi, että uuden voimajohdon rakentamisella ei ole vaikutusta
heidän elinoloihinsa, viihtyisyyteen tai virkistyskäyttöön, koska se sijoittuu sen verran kauas
asutuksesta.
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Kuva 44. Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta
vähäisemmiksi.
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
V
sen ja metsästyksen osalta.

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu
vaikutukset tai var
tys
tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukse
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy
tää

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
set virkistyskäyttöön ovat
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sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu
vaikutukset tai var

- ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke
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Vaikutukset virkistyskäyttöön
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tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukse
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

metsästyksessä.

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
set virkistyskäyttöön ovat

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

sen ja metsästyksen osalta.

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu
vaikutukset tai varjon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki

ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke
tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukse
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

metsästyksessä.

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
set virkistyskäyttöön ovat

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

sen ja metsästyksen osalta.

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukse
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

metsästyksessä.

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
set virkistyskäyttöön ovat

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

sen ja metsästyksen osalta.

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukse
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
set virkistyskäyttöön ovat vähäisiä

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

sen ja metsästyksen osalta.

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k
ten retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
vähäisiä

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
vähäisiä

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset
vähäisiä.

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimah

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä vi
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Vastaajien arviot Lumivaaran tuulivoimahanketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka
asukaskyselyn mukaan olivat tärkeitä virkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikut
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

Kokonaisuudessaan tuulipuiston vaikutukset

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
ton poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikuttavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa sit

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto
parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa siten positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

HYRYNSALMEN KUNTA
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaik
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu m
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
syydessä. Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaikoille ja teille menetettyjen marjastus
sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu merkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan
set korostuvat tuulipuiston rakentamisen aikaan. Tuulipuiston toiminta-

Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu
tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.

aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan

-aikana vaikutukset jäävät
Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu

tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hanke
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu

jon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virki
ja luontoarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin ke

tyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita
le voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.
Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto

en positiivisesti virkistystoimintaan.

Voimajohdon reittivaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistyskäy
tömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen k

en ja sienestykseen. Voimajohdon rakentamisen ajankohdalla voi olla
tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulipuiston rakentamisen yhteyde
sä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi. Voimajohtoaukealta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödy

sekä voimajohdon toteutusvaihtoehtojen vaikutu

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

anketta ja tuulivoimaa koskeviin väittämiin

erkittyjä reittejä tai retkeily
joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Hankealueen virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutu

aikana vaikutukset jäävät
Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, tiestön parantaminen sekä puu

tavat alueen virkistyskäyttöön sitä heikentävästi.
aikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi etenkin sienestyksen, marjastu

Tuulipuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten h
keuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista, jotka

rkistysmuotoja Lumivaaran hankealueella ja sen lähe
oille ja teille menetettyjen marjastus

sienestysalueiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien,
sienestäjien ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu
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Vaikutukset metsästykseen

Metsästykseen kohdistuvat vaikutukset korostuvat lähinnä tuulipuiston rakentamisaikana vaikut-
taen siihen haittaavasti. Tuulivoimaloiden toiminnanaikaiset metsästystoimintaan kohdistuvat
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Ainoa metsästysmuoto, jota voimalat voivat mahdollisesti hai-
tata, on kiväärillä tapahtuva kanalintujen latvametsästys ampumasektoreita valittaessa. Osaa
Lumivaaran hankealueesta ja sen lähiympäristöstä käytetään jonkin verran metsästysmatkailu-
tarkoituksiin yhteistyössä paikallisen metsästysseuran Lietekylän Metsästäjät ry:n kanssa keskit-
tyen pääasiassa vaaran laita-alueille (rinnesuot, Isokivenvaaran hakkuualueet). Alueellisesti
hankkeella ei arvioida olevan metsästysmatkailuun tai sen kehittämiseen kohdistuvia merkittäviä
haitallisia vaikutuksia.

Lentoestevalojen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat väritykseltään punaisia tai valkoisia. Ainakin tuulipuiston
reunimmaisten voimaloiden valojen tulee olla valoisaan aikaan vilkkuvia. Vilkunta tapahtuu sa-
manaikaisesti. Valot sijoittuvat tuulivoimaloiden napakorkeudelle. Lentoestevalaistus on näin ol-
len havaittavissa niillä alueilla, joille tuulivoimalan tornin korkein kohta (napakorkeus) näkyy.
Pimeän aikaan voidaan käyttää kiinteitä punaisia valoja, jolloin tornin keskivaiheille sijoitetaan li-
sävaloja. Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuksia.

Voimaloiden tornin korkeudelle tehdyn näkemäalueanalyysin perusteella Lumivaaran tuulivoima-
loiden lentoestevalaistus on havaittavissa pääosin vastaavilla alueilla kuin tuulivoimalat päiväsai-
kaan. Lentoestevalaistuksen osalta näkemäalueet ovat tosin laajuudeltaan paikoin hieman sup-
peampia.

Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä.
Sumuisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijas-
tumisen myötä. Erityisesti tuulipuiston toiminnan alkuvaiheessa heti voimaloiden rakentamisen
jälkeen valaistus saattaa kiinnittää huomiota maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisema-
ton. Pimeään aikaan tai sumussa vaikutukset ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalais-
tuksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä valot eivät kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset voidaan
korvata yöaikana kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin lentoestevalojen vaikutus jää edellä kuvattua
vähäisemmäksi.

7.2.18 Turvallisuus

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset riskit liittyvät tuulivoimalan rakenteisiin kertyvän jään pu-
toamiseen ja erittäin harvinaiseen voimaloiden lapojen rikkoutumiseen. Voimaloiden kaatuminen
on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista eikä sen katsota olevan turvallisuusriski. Asutus
ja loma-asutus sijaitsee etäällä tuulivoimaloista (yli 2 km) eikä turvallisuusriskejä aiheudu. Tuu-
livoimapuiston 110 kV linjasta ei arvioida aiheutuvan turvallisuusriskejä alueen käytön kannalta.

Rakentamisaikana turvallisuusriskit liittyvät lisääntyneeseen raskaaseen liikenteeseen sekä pys-
tytykseen ja muuhun rakentamiseen liittyviin turvallisuusriskeihin.

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja tuulipuiston rakentamiseen liittyvissä muissa rakennustöissä
noudatetaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksien syntymis-
tä.

Tuulivoimaloiden rikkoutuminen tai kaatuminen ja putoavat osat

Tuulivoimaloista irtoavien ja putoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty huomioi-
ta, mutta tämänkaltainen rikkoutumistapaus on erittäin epätodennäköinen. Näin riski sille, että
tuulivoimaloista irtoaa ja putoaa osia niiden rikkoutuessa, on epätodennäköinen ja voidaan arvi-
oida, ettei tästä aiheutuva vaara ole merkittävä. Tästä johtuvia varotoimenpiteitä tai suojaetäi-
syyksiä ei näin ollen tarvita tuulipuistoalueella. Mikäli epätodennäköisenä pidettävä rikkoontumi-
nen kuitenkin tapahtuisi, tapahtuu se todennäköisimmin myrskytuulilla, jolloin tuulipuistoalueella
ei todennäköisesti ole liikkujia.

Liikennevirasto edellyttää, että tuulivoimalasta mahdollisesti irtoavat osat eivät aiheuta vaaraa
liikenneväylien liikenteelle (Liikennevirasto 2012). Noudattamalla liikenneviraston asettamia suo-
jaetäisyyksiä vältetään tuulivoimaloiden aiheuttamat riskit läheisten liikenneväylien liikenteelle.
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Voimaloiden kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota ole-
van oleellinen turvallisuusriski. Lähin asutus sijaitsee vähintään 1,9 kilometrin etäisyydellä lä-
himmästä voimalasta eikä turvallisuusriskejä asutukselle aiheudu.

Talviaikainen turvallisuus

Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville ihmisil-
le. Pyörivistä lavoista irtoava jää saattaa lentää satojen metrien etäisyydelle. Voimalan kiinteistä
rakenteista ja paikallaan olevista lavoista irtoilevat jäät putoavat voimalan alapuolelle. Tuulivoi-
maloiden alueelle, mm. liikkumisreittien varrelle, voidaan sijoittaa varoitustauluja kertomaan eri-
tyisesti talviaikaisesta turvallisuudesta. Tuulivoimaloiden talviaikaisesta toiminnasta aiheutuvien
haittojen ei arvioida olevan merkittäviä aluetta käyttäville.

Tuulivoimalan lapoihin kertyvä jää muuttaa lapojen aerodynamiikkaa, mikä aiheuttaa tuotanto-
tappioita. Jo ohut jääkerros voi haitata tehon tuotantoa, kun lavan pinnan rosoisuus muuttuu.
Jään kertyminen lapoihin voi lisäksi kasvattaa tuulivoimalan kuormituksia, mikä voi johtaa tuuli-
voimalan komponenttien ennenaikaiseen rikkoutumiseen (Suomen Tuuliatlas 2013). Jäätämisris-
kiä ja jäiden putoamista voi esiintyä pienessä määrin myös voimajohdoissa.

Tuulivoimaloiden lavat on mahdollista varustaa jäänestomenetelmällä, mikä vähentää jäänmuo-
dostumista. Tämä ehkäisee tuotantotappioiden syntymistä ja pienentää putoavien jäiden aiheut-
tamaa riskiä.

Liikennevirasto edellyttää ohjeistuksessaan, että yksittäisen tuulivoimahankkeen suunnittelijan
tulee esittää liikenneviranomaiselle selvitys siitä, miten lapojen jäätyminen estetään ja miten
mahdollisesti lapoihin kerääntynyt jää tunnistetaan. Liikennevirasto edellyttää, että tuulivoima-
lan lavoista mahdollisesti irtoava ja sinkoutuva jää ei aiheuta vaaraa liikenneväylien liikenteelle.
(Liikennevirasto 2012) Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä
jäänmuodostuksen ehkäisemiseksi. Noudattamalla liikenneviraston ohjeistusta vältetään tuuli-
voimaloiden aiheuttamat talviaikaisen käytön riskit läheisten liikenneväylien liikenteelle. Talviai-
kaiset turvallisuusvaikutukset läheisten liikenneväylien liikenteelle eivät ole näin ollen merkittä-
viä.

Ilmailu

Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi lentoturvallisuu-
delle tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan il-
mailulain edellyttämällä tavalla ja haetaan lentoestelupa. Finavian paikkatietoaineistojen (Finavia
2014) mukaan alueella ei ole hankkeeseen vaikuttavia korkeusrajoitteita. Ennen kunkin tuuli-
voimalan rakentamista haetaan ilmailulain mukainen lentoestelupa.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukaisesti. Pelastus-
laitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut –työryhmä on laatinut 12.2.2014 suosituk-
sen tuulivoimaloiden turvaetäisyyksiin kaavalausunnoissa. Lumivaaran osayleiskaavaluonnokses-
ta antamassaan lausunnossa Kainuun Pelastuslaitos pyytää huomioimaan kyseisen suosituksen
kaavoituksessa.

Työryhmän selvityksen perusteella Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja
henkilöturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäi-
syyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu
vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. Kaavaehdotuksessa suunnitel-
lut voimalat sijaitsevat vähintään 2,2 kilometrin etäisyydellä lähimmistä asuin- ja lomarakennuk-
sista. Vaarallisten aineiden laitoksia tai varastoja ei sijaitse hankealueella tai sen ympäristössä.

Pelastuslaki (379/2011) edellyttää huolellisuusvelvollisuutta rakennuksen omistajalta ja haltijalta
sekä toiminnanharjoittajalta omatoimista varautumista sekä pelastussuunnitelman laatimista.
Koska pelastustoimella ei ole mahdollista sammuttaa tuulivoimaloiden konehuonepaloja, tulisi
toiminnanharjoittajan varautua omatoimisesti tuulivoimaloiden konehuonepaloihin. Tuulivoima-
loiden paloturvallisuuden pohjana suositellaan käytettävän Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
opasta SPEK 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan Keskusliiton ohjetta
Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013.

Finanssialan keskusliiton vuonna 2013 antamassa Tuulivoimaloiden vahingontorjunta-
suojeluohjeessa on maininta, jonka mukaan alle 2 MW:n tuulivoimalat on varustettava auto-
maattisilla palonilmaisulaitteilla sekä yli 2 MW:n tuulivoimalat myös automaattisella sammutus-
laitteistolla. Kyseessä ei ole säädös, mutta ohjeen noudattaminen on keskeistä, jos tuulivoimala
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halutaan vakuuttaa esimerkiksi tulipalon varalta. Lähimmät paloasemat sijaitsevat Hyrynsalmella
noin 10 kilometrin etäisyydellä ja Ristijärvellä noin 15 kilometrin etäisyydellä.

7.2.19 Liikenne ja liikenneturvallisuus

Liikennereitit

Liikenne tuulipuistoalueelle suunnitellaan kulkevan Kaivopurontietä, jolta erkanevalta yksityistiel-
tä suunnitellaan rakennettavan tuulipuistoalueelle tarvittavat uudet tiet. Lisäksi tullaan hyödyn-
tämään tuulipuistoalueella sijaitsevia olemassa olevia yksityisteitä. Liikennejärjestelyt eivät to-
dennäköisesti edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon.

Tuulivoimakomponentit suunnitellaan alustavasti kuljetettavan laivalla Ouluun ja sieltä maanteit-
se hankealueelle. Alustavan suunnitelman mukaan tuulivoimalakuljetusten reitti kulkisi valtatiel-
tä 5 Ristijärven kohdalta Puolangantien (888) kautta Hyrynsalmentielle (8890), joka muuttuu
Vanhatieksi. Vanhatieltä reitti hankealueelle kulkisi Lietekyläntietä ja Kaivopurontietä pitkin han-
kealueen yksityisteille. Muuta liikennettä, kuten betoni- ja sorakuljetuksia, voi saapua hankealu-
eelle myös muita reittejä.

Kuljetusreitit valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen tarvittaviin kuljetuksiin ja aiheutta-
vat mahdollisimman vähän haittaa asutukselle. Valtatie 5 sekä pääosin myös Oulusta Kainuu-
seen johtava valtatie 22 kuuluvat hankkeeseen tarvittavien kuljetusten reitillä valtakunnalliseen
suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). Raskaiden kuljetusten osalta huomioidaan
Ristijärven taajaman länsipuolella seututiellä 888 oleva Koirasalmen silta, joka saattaa rajoittaa
raskaita erikoiskuljetuksia.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikana tarvittavat kuljetukset lisäävät erityisesti tuulipuiston lähialueiden teiden
raskaan liikenteen määriä. Tuulipuisto on suunniteltu rakennettavaksi yhdessä vaiheessa, jonka
arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta. Pääosa kuljetuksista tehdään päiväsaikaan arkisin.

Rakentamisen aikainen raskaan liikenteen kasvu vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja liikennetur-
vallisuuteen sekä aiheuttaa tärinää ja pölyämistä käytettävien teiden lähialueella.

Rakentamisen vilkkain vaihe liikenteen kannalta on maansiirtotöiden tekeminen rakentamisen
ensimmäisessä vaiheessa, jolloin hankealueelle saapuu pääasiassa sorakuljetuksia. Tämän vai-
heen arvioidaan kestävän noin 1–2 kuukautta. Vilkkaimmassa vaiheessa vaikutus lähialueen tei-
hin on merkittävä, koska raskaan liikenteen määrä näillä teillä on nykytilanteessa vähäinen. Ra-
kentamisen kuljetusten kannalta vilkkaimman vaiheen kesto on kuitenkin lyhyt, jonka vuoksi
alueen liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä. Kuljetusten määrä hankkeen
rakennustöiden edetessä vähenee merkittävästi verrattuna maansiirtotöiden aikana tarvittaviin
kuljetuksiin.

Rakentamisen aikainen voimakas raskaan liikenteen kasvu lisää raskaan liikenteen määriä han-
kealueen lähiympäristön pienillä teillä. Rakentamisen vilkkaimmassa vaiheessa on vaikutus ras-
kaan liikenteen määriin myös valtatiellä 5 merkittävä. Lisäksi tuulivoimalakomponenttien eri-
koiskuljetukset voivat hidastaa muuta liikennettä.

Rakentamisen aikaisen liikenteen aiheuttama haitta on lyhytaikainen. Voimakkaimmin rakenta-
miseen liittyvän liikenteen vaikutus ilmenee valtatie 5:ltä hankealueelle kulkevilla liikennöintirei-
teillä. Lisääntyvä raskaan liikenteen määrä heikentää teiden koettua turvallisuuden tasoa. Li-
sääntyvä liikenne vaikuttaa alueen ilmanlaatuun ja melutilanteeseen, mutta vaikutus on lyhytai-
kainen ja paikallinen. Valtatie 5:ltä hankealueelle johtavien liikennöintireittien varrella asutus on
pääasiassa vähäistä, eikä hankkeeseen liittyvillä kuljetuksissa arvioida olevan merkittävää vaiku-
tusta asutukseen tai kevyen liikenteen turvallisuuteen. Kokonaisuudessaan hankkeen rakentami-
sesta aiheutuvien liikennevaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä, koska rakentamisen arvioi-
daan kestävän vain noin kuusi kuukautta.

Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä on tuulipuistoa vähäisempi, eikä niistä
arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. Voimajohdon rakentamisessa huomioidaan Liiken-
neviraston ohje Sähköjohdot ja maantiet (4/2011).

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Tuulipuiston toiminnan aikana liikennettä syntyy ainoastaan huoltotöistä. Huoltokäyntejä on tyy-
pillisesti muutama vuodessa yhtä tuulivoimalaa kohden sekä muutamia käyntejä voimajohtolin-
jaan liittyen. Huoltokäynnit toteutetaan pääasiassa pakettiautoilla tai talviaikaan mahdollisesti
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moottorikelkalla. Lähiteiden liikennemäärät kasvavat vain vähän tuulipuiston ja voimajohdon
huoltokäyntien takia, ja huoltoliikenteestä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan olevan hyvin pieniä.

Tuulipuistoalueelle rakennettavat uudet tiet ovat alueella liikkujien käytössä ja ne voivat helpot-
taa esimerkiksi marjastajien ja sienestäjien liikkumista alueella.

Liikenneturvallisuus

Tuulivoimaloita ei tule sijoittaa liittymien ja muiden liikennetilanteiden seurantaa edellyttävien
alueiden läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittä-
vän etäälle maantiestä. Määriteltäessä tuulivoimalan riittävää etäisyyttä maantiestä tulee ottaa
huomioon tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset ratkaisut
(muun muassa lapojen jääntunnistus) ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Maan-
tien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. (Liikennevirasto
2012)

Hankkeessa tullaan toimimaan Liikenneviraston edellyttämällä tavalla, ja tuulivoimalat tullaan si-
joittamaan riittävän kauas teistä.

7.2.20 Tietoliikenneyhteydet

Tutkat ja radiolinkit

Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja viestin-
täyhteyksiin, kuten tv-signaaliin. Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn
osalta tuulivoimaloiden tiedetään yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka
tutkajärjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt
tutkajärjestelmiin ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä
johtuen tuulivoimala voi varjostaa varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustus-
voimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin
kohdistuvilla häiriöillä olla vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö
2012).

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimien Pääesikunnalta lausunnon hankkeesta (AJ14279,
41/73/2013). Lausunnon mukaan hankkeen vaikutukset tutkien toimintaan ovat vähäisiä eikä
niistä aiheudu merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan.

TV-signaalin vastaanotto

Tuulivoimalat voivat epäedullisessa tapauksessa häiritä tv-signaalin ja FM-radion vastaanottoa
tuulivoimaloiden takana. Vaikutuksista tv-signaaleihin, Viestintäviraston radioverkkoasiantuntija
Kalle Pikkarainen on todennut (7.9.2012), että teoreettista vaikutusta tuulivoimapuistosta voi ol-
la, mikäli ollaan peittoalueen reunalla ja signaali on muutenkin vaimentunut. Digitan tv-kanavien
näkyvyysaluekartan (20.2.2014) mukaan Lumivaaran hankealue sijoittuu näkyvyysalueiden reu-
nalle.

Hankevastaava on pyytänyt Digitalta lausunnon suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksista tv-
lähetysten näkyvyyteen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä antenni-tv –vastaanotto
tapahtuu Paljakan täyteasemalta ja Vuokatin pääasemalta (Kuva 45).

Lausunnon mukaan hanke ei häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä eikä suoraan hankealueen yli
tapahdu antenni-tv –vastaanottoa. Mahdollisten häiriöiden on arvioitu rajoittuvan yksittäistapa-
uksiin. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä).

Liite 15. Digita Oy:n lausunto 2.4.2014
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Kuva 45. Antenni-tv –vastaanotto. Digita Networks Oy 2014.

7.3 Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa

Lumivaaran ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on arvioitu, minkä hankkeiden kanssa
Lumivaaran tuulivoimahankkeella voi olla yhteisvaikutuksia. Tällaisiksi tunnistettiin Prokon Wind
Energy Finland Oy:n (PROKON) Lumivaara-hanke, hankevastaavan Iso Tuomivaaran tuulivoima-
hanke sekä Metsähallitus Laatumaan Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahanke. Yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden kanssa on arvioitu sillä tasolla kuin se on mahdollista hankkeiden suunnitte-
lutilanne ja saatavilla olevan tiedon taso huomioon ottaen.

Melun yhteisvaikutukset on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.2.11 Melu ja varjon vilkkumi-
sen yhteisvaikutukset kaavaselostuksen kohdassa 7.2.12 Varjostusvaikutus.

7.3.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Maankäyttövaikutusten osalta yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitu lähietäisyydelle sijoit-
tuva PROKONin Lumivaaran tuulipuistohanke.

Yhdyskuntarakenne

Molempien, Otsotuulen ja PROKONin, tuulivoimahankkeiden toteuttaminen noudattaa valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita, joiden mukaan tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keski-
tetysti useamman voimalan yksiköihin. Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täyden-
nyksessä Lumivaaran alue arvioitiin mahdollisesti tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi. Molempien
hankkeiden toteuttaminen vahvistaa Kainuun ilmastostrategian ja maakuntaohjelman tavoittei-
den toteutumista.

Otsotuulen ja PROKONin Lumivaaran alueelle sijoittuvien hankkeiden toteuttaminen ei muuta
merkittävästi lähialueen asutus- tai yhdyskuntarakennetta nykyisestä, eikä sillä ole olennaista
vaikutusta seudun aluerakenteeseen.

Maankäyttö

Molempien hankkeiden toteutuminen aiheuttaa jonkin verran muutoksia hankealueiden virkistys-
käyttöön ja metsätalouteen, mutta ei estä nykyisen käytön jatkumista. Tuulivoimaloiden maise-
mavaikutuksilla voi olla maankäytöllistä merkitystä hankealueen ympäristössä luontomaisemaan
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hakeutuvien matkailupalveluiden sijoittumiseen tulevaisuudessa. Olemassa oleville Paljakan
matkailu- ja hiihtokeskukselle ja Ukkohallan matkailukeskukselle yhteisiä tämän kaltaisia mai-
semavaikutuksia ei synny. Paljakan luonnonpuiston osalta yhteisvaikutus maisemassa näkymi-
senä syntyy ainoastaan Mustarindan näkötornille.

Melun yhteisvaikutukset on käsitelty selostuksen kohdassa 7.3.3 ja vilkkumisen yhteisvaikutuk-
set kohdassa 7.3.4.

Rakentamattomat kiinteistöt

Mikäli molemmat tuulivoimahankkeet toteutuvat, tuulivoimahankkeiden rakentaminen saattaa
aiheuttaa rajoituksia molempien hankealueiden välittömien lähialueiden käyttämiselle tulevai-
suudessa muihin tarkoituksiin, kuten loma- ja asuinrakentamiseen. Hankkeella voi olla rakenta-
mista vähentävä vaikutus alueella, johon hankkeen meluvaikutukset kohdistuvat. Molempien
hankkeiden toteutuessa melu voi rajoittaa rakentamattomien kiinteistöjen rakentamista enintään
45 yksityisen tilan alueella. Rakentamattomista kiinteistöistä kaksi sijaitsee Ristijärven kunnan
puolella.

Maa- ja metsätalousrakentaminen

Hankealuetta ympäröivillä alueilla molempien hankkeiden tuulivoimaloiden rakentaminen ei ra-
joita yksityisten omistamien tilojen maa- ja metsätalousrakentamista eikä nykyistä metsätalous-
käyttöä.

Metsätalous

Yhteisvaikutukset metsätalouteen ovat jonkin verran laajemmat molempien hankkeiden toteutu-
essa metsätalousmaiden jäädessä hieman laajemmalta alueelta levennettävien ja uusien tielin-
jausten, asennuskenttien ja perustusten, sähköasemien ja voimajohtojen johtokäytävien alle.
Suorat maankäyttövaikutukset ovat vain toisen hankkeen toteutuessa jonkin verran vähäisem-
mät verrattuna molempien hankkeiden toteutumiseen.

Virkistys

Molempien hankkeiden toteutuessa virkistyskäyttö helpottuu laajemmalta alueelta uusien tieyh-
teyksien myötä, jolloin myös olemassa olevaa tiestöä parannetaan. Molempien hankkeiden to-
teutuessa, tuulivoimapuistoon käytettävä maa-alue laajenee, jolloin yhteisvaikutus saatetaan
kokea alueen virkistyskäyttöarvoa alentavana tekijänä.

Tieverkko

Yhteisvaikutuksena molempien hankkeiden myötä alueen olemassa olevaa tiestöä parannetaan
ja tieverkosto täydentyy lähinnä nykyisiltä metsäautoteiltä voimaloille johtavilla pistoteillä laa-
jemmin kuin vain toisen hankkeen toteutuessa.

Liikenne ja liikenneturvallisuus

Tuulivoimaloiden rakentamisella voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia yhdysteiden 8890 ja
19225 sekä Kaivopurontien liikenteeseen, mikäli tuulivoimapuistojen rakentaminen ajoittuu sa-
maan ajankohtaan, kuten alustavasti on suunniteltu. Kyseisillä teillä raskaan liikenteen määrä
on nykyisellään alhainen, jolloin rakentamisen aikana se kasvaa huomattavasti. Muilla yleisillä
teillä yhteisvaikutukset liikenteeseen eivät ole niin merkittävät. Hankkeiden tuulivoimalakompo-
nenttikuljetusten on suunniteltu käyttävän samaa reittiä hankealueiden ympäristössä. Kiviaines-
ja betonikuljetusten suuntautumisesta ei vielä tässä vaiheessa ole varmaa tietoa, joten niiden
osalta liikenteen yhteisvaikutuksia ei voida tarkasti arvioida. Jos kuljetukset kuitenkin tulevat
samoja reittejä samanaikaisesti, ovat vaikutukset liikenteeseen huomattavat. Liikenteen lisään-
tyminen voi heikentää jonkin verran liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.

Muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreit-
tien maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan. On kuitenkin epätodennä-
köistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yh-
teisvaikutukset liikenteeseen ovat tällöin lievemmät.

Vaikutukset liikenteeseen ajoittuvat hankkeiden rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikenne-
määrät palautuvat ennalleen. Toiminnanaikaisilla huoltokäynneillä ei ole vaikutusta liikenteeseen
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014).
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Muut tuulivoimahankkeet

PROKONin Lumivaaran tuulivoimahankkeen lisäksi noin 35 kilometrin säteellä Lumivaarasta on
vireillä viisi muuta tuulivoimahanketta. Hankkeiden etäisyydestä johtuen merkittäviä yhdyskun-
tarakenteeseen tai maankäyttöön kohdistuvia yhteisvaikutuksia ei synny.

7.3.2 Yhteisvaikutukset maisemaan

PROKONin Lumivaaran tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään vain 500 metrin etäisyydelle Otso-
tuulen voimaloista. PROKONin voimaloiden kokonaiskorkeus on alustavien suunnitelmien mu-
kaan enintään 230 metriä, Otsotuulen voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan enintään 215 met-
riä. Molempien hankkeiden toteutuessa enimmäismäärällä voimaloita olisi tuulivoimaloita alueel-
la yhteensä 17. Lumivaaralle rakennettavien tuulivoimaloiden määrä yli kaksinkertaistuisi verrat-
tuna Otsotuulen hankkeeseen yksinään. Käytännössä kahden toimijan tuulivoimalat muodostai-
sivat maisemassa yhden laajemman tuulipuistokokonaisuuden. 19 tuulivoimalan maisemavaiku-
tukset ovat voimakkaampia kuin Otsotuulen yhdeksän tuulivoimalan vaikutukset.

Näkemäalueanalyysien perusteella PROKONin ja Otsotuulen hankkeiden näkemävyöhykkeet
muodostuvat lähes vastaaville alueille. Näkemävyöhykkeet eivät siis juuri laajene, vaikka Otso-
tuulen hankkeen lisäksi alueelle rakennettaisiin lisää toisen hankkeen voimaloita. Maisemavaiku-
tusten kannalta kahden tuulivoimahankkeen sijoittaminen vierekkäin on parempi ratkaisu kuin
tuulivoimaloiden sijoittaminen useille erillisille alueille. Näin maisemavaikutuksilta vapaita näke-
mäsektoreita säilyy maisemassa enemmän.

Iso Tuomivaaran tuulipuisto sijoittuu noin 12 kilometrin etäisyydelle Lumivaaran pohjoispuolelle.
Lumivaaran ja Iso Tuomivaaran näkemävyöhykkeet osuvat osin samoille vyöhykkeille, mutta
myös erillisiä näkemävyöhykkeitä syntyy. Tuulipuistot hahmottuvat maisemassa omina, erillisinä
kokonaisuuksina. Lumivaaran ja Iso Tuomivaaran tuulipuistot ovat havaittavissa yhtäaikaisesti
kahtena kokonaisuutena esimerkiksi Hyrynjärven, Salmijärven ja Seitenjärven itärannoilta käsin.
Esimerkiksi Lietekylä ja Ukkohallan lomakeskus jäävät Lumivaaran ja Iso Tuomivaaran tuulipuis-
tojen väliin. Tuulipuistot eivät ole näistä kohteista havaittavissa yhtäaikaisesti, mutta tietyissä
katselupisteissä näkymät saattavat muuttua usealla suunnalla.

Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään noin 17 kilometrin etäisyydelle Lu-
mivaaran tuulivoimaloista. Maisemaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia saattaa syntyä erityisesti
Hyrynjärven, Salmijärven tai Seitenjärven alueille. Nämä järvialueet jäävät Lumivaaran ja Kivi-
vaara-Peuravaaran tuulipuistojen väliin, jolloin tuulivoimaloita on havaittavissa useammassa il-
mansuunnassa.

Valtakunnallisista tai maakunnallisista arvokohteista yhteisvaikutuksia saattaa näkemäalue-
analyysin perusteella kohdistua esimerkiksi joihinkin Hyrynsalmen keskustassa sijaitseviin arvo-
kohteisiin (mm. Hyrynsalmen kunnantalo, Iston koulun alue, Kiviö, Hyrynsalmen kirkko). Kuten
jo aikaisemmin mainittu, rakennetuilla alueilla rakennukset ja rakenteet kuitenkin usein katkai-
sevat näkymiä tehokkaasti. Hyrynsalmen keskustasta käsin voimaloita sijoittuu itäpuolelle (Kivi-
vaara-Peuravaara), länsipuolelle (Lumivaaran kaksi hanketta) sekä luoteeseen (Iso Tuomivaara).
Paikallisista arvokohteista yhteisvaikutuksia kohdistuu mm. Oravivaaralle, Lietekylään ja Komu-
lanvaaralle. Näistä kohteista käsin ovat havaittavissa sekä Lumivaaran kaksi hanketta että Iso
Tuomivaaran tuulivoimalat.

Useiden erillisten tuulipuistojen rakentaminen muuttaa yleisesti seudun luonnetta teknisempään
ja rakennetumpaan suuntaan kuin jos alueelle toteutettaisiin vain yksittäinen tuulipuisto. Maise-
massa tuulipuistoja näkyy useissa ilmansuunnissa ja voimaloilta vapaita näkemäsektoreita jää
maisemaan entistä vähemmän (Kuva 49). Yhteisvaikutusten myötä maisemavaikutusten luonne
muuttuu merkittävämmäksi kuin yksittäisen hankkeen kohdalla.
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Kuva 46. Kuvasovite Ukkohallan Syväjärven luoteisrannan lomakylästä. Vasemmalla näkymä Otsotuulen 8
voimalasta ja oikealla Otsotuulen 8 voimalasta ja lisäksi Prokonin 9 voimalasta (polttoväli 50
mm).

Kuva 47. Kuvasovite Mustakummun näkötornista. Vasemmalla näkymä Otsotuulen 8 voimalasta ja oikealla
Otsotuulen 8 voimalasta ja lisäksi Prokonin 9 voimalasta (polttoväli 50 mm).

Kuva 48. Tuulipuisto Oravijärven itärannalta katsottuna. Vasemmalla näkymä Otsotuulen 8 voimalasta ja
oikealla Otsotuulen 8 voimalasta ja lisäksi Prokonin 9 voimalasta (polttoväli 50 mm).
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Kuva 49. Maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset. Kuvassa on esitetty yhteisvaikutusten arvioinnissa
huomioidut tuulipuistohankkeet 35 kilometrin säteellä Lumivaaran tuulipuistosta. Violetilla on
esitetty ne alueet, joille näkyy joko Lumivaaran/Otsotuuli, Lumivaaran/Prokon, Iso Tuomivaaran
tai Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimaloita. Näkemäalueanalyysi on laadittu kunkin hankkeen
osalta enimmäismäärällä tuulivoimaloita.
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7.3.4 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset

Lumivaaran tuulipuistohankkeella ja välittömästi sen itäpuolella sijaitsevalla yhdeksän voima-
layksikön suuruisella PROKONin Lumivaara-hankkeella on todennäköisiä yhteisvaikutuksia alu-
een linnustoon. Käytännössä hankkeet yhdessä muodostavat yhtenäisen 17 voimalayksikön suu-
ruisen tuulivoimapuiston.

Merkittävimpien yhteisvaikutusten arvioidaan kohdistuvan alueen pesimälinnustoon, erityisesti
vanhan metsän lajistoon. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella PROKONin suunnitelluista
voimalayksiköistä neljä sijaitsee kohteissa, joissa vanhan metsän lajistoon voi kohdistua vaiku-
tuksia. Kaavaluonnosvaiheen voimalapaikkojen tarkistamisen myötä Otsotuuli Oy:n hankkeen
suunnitelluista voimalapaikoista kolmen arvioidaan aiheuttavan vaikutuksia vanhan metsän lajis-
toon. Näin ollen PROKONin hankkeen myötä vanhan metsän lajistoon vaikuttavien voimalayksi-
köiden määrä nousee seitsemän. Otsotuuli Oy:n hankkeen selvitysten yhteydessä havaittiin lau-
lavia sinipyrstöjä kolmen PROKONin suunnitellun voimalapaikan läheisyydessä. Molempien
hankkeiden aiheuttamat vaikutukset alueen pesimälinnustoon ja niiden elinympäristöihin arvioi-
daan samansuuntaisiksi, joten yhteisvaikutuksista merkittävin on vaikutusten kohdistuminen
laajemmalle alueelle.

Otsotuuli Oy:n hankkeen yhteydessä tehtyjen muuttolintuselvitysten yhteydessä lintujen todet-
tiin kiertävän vaarojen lakialueet. Pääasiallinen kevätmuuttoreitti kulki Otsotuuli Oy:n hankkeen
eteläosan kautta ja sen eteläpuolitse koilliseen. PROKONin hanke sijoittuu pääasiassa Lumivaa-
ran itärinteelle, joten on mahdollista, että kyseistä reittiä vaaran lakialueen itäpuolitse kiertävät
muuttolinnut voivat jossain määrin enemmän muuttaa sen alueen kautta. Näin ollen PROKONin
hankkeen muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset voivat olla Otsotuuli Oy:n hanketta hieman
suuremmat. Otsotuuli Oy:n hankkeen yhteydessä laadittujen törmäysmallinnusten perusteella
törmäysmäärät olivat kuitenkin niin pienet, että yhdessä PROKONin hankkeen kanssakin tör-
mäysvaikutusten arvioidaan jäävän kaikkien lajien ja lajiryhmien osalta vähäisiksi. Lintujen
syysmuutto Lumivaaran alueella on hyvin heikkoa. Tämän vuoksi uuden, molemmat puistot kat-
tavan törmäysmallinnuksen laatimista ei katsottu tarpeelliseksi.

7.3.5 Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset

Ihmisiin kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi on tehty Lumivaaran läheisen asutuksen näkö-
kulmasta huomioimalla PROKONin Lumivaara-hanke. Vaikutukset ilmenevät pääosin maisema-,
melu- ja varjon vilkuntavaikutusten kautta elinoloihin, viihtyisyyteen sekä virkistyskäyttöön. Me-
lun yhteisvaikutukset heikentävät elinoloihin ja viihtyisyyteen liittyviä vaikutuksia, koska melu-
vyöhyke leviää lähimpien asuinrakennusten tuntumaan. Näkemäalueanalyysin mukaan näkemä-
vyöhykkeet eivät merkittävästi laajene. Laajemman tuulipuistokokonaisuuden maisemavaiku-
tukset ovat voimakkaampia ja heikentävät hieman enemmän elinoloja ja viihtyisyyttä sellaisiin
kohteisiin, joihin näkymiä avautuu. Hankkeiden yhteisvaikutuksena syntyvät vähäiset varjon vil-
kuntavaikutukset kohdistuvat lähialueen asutuskohteisiin. Yhteisvaikutuksiltaan hankkeilla arvi-
oidaan olevan kohtalainen heikentävä vaikutus elinoloihin ja viihtyisyyteen.

Virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä laajempana kokonaisuutena, joka
voi heikentää paikallisten asukkaiden luonto- ja virkistyskäyttöarvoja hankealueella tai sen lä-
heisyydessä liikuttaessa sienestys-, marjastus- tai metsästystarkoituksissa. Metsästykseen koh-
distuvat yhteisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi, sillä aluetta voi jatkossakin käyttää metsästyk-
seen ja muihin virkistyskäyttötarkoituksiin. Molempien hankkeiden toteutuessa virkistyskäyttö ja
alueen saavutettavuus helpottuu uusien tieyhteyksien myötä.

Hankkeiden yhteisvaikutuksilla ei arvioida olevan korostavia haitallisia vaikutuksia Ukkohallan ja
Paljakan matkailukeskusten toimintaan.

7.3.6 Liikenteeseen kohdistuvat yhteisvaikutukset

Tuulivoimaloiden rakentamisella voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia yhdysteiden 8890 ja
19225 sekä Kaivopurontien liikenteeseen, mikäli tuulivoimapuistojen rakentaminen ajoittuu sa-
maan ajankohtaan, kuten alustavasti on suunniteltu. Kyseisillä teillä raskaan liikenteen määrä
on nykyisellään alhainen, jolloin rakentamisen aikana se kasvaa huomattavasti. Muilla yleisillä
teillä yhteisvaikutukset liikenteeseen eivät ole niin merkittävät. Hankkeiden tuulivoimalakompo-
nenttikuljetusten on suunniteltu käyttävän samaa reittiä hankealueiden ympäristössä. Kiviaines-
ja betonikuljetusten suuntautumisesta ei vielä tässä vaiheessa ole varmaa tietoa, joten niiden
osalta liikenteen yhteisvaikutuksia ei voida tarkasti arvioida. Jos kuljetukset kuitenkin tulevat
samoja reittejä samanaikaisesti, ovat vaikutukset liikenteeseen huomattavat. Liikenteen lisään-
tyminen voi heikentää jonkin verran liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.
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Muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreit-
tien maanteihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan. On kuitenkin epätodennä-
köistä, että kaikki lähialueen tuulivoimapuistot rakennettaisiin täysin samanaikaisesti, joten yh-
teisvaikutukset liikenteeseen ovat tällöin lievemmät.

Vaikutukset liikenteeseen ajoittuvat hankkeiden rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikenne-
määrät palautuvat ennalleen. Toiminnanaikaisilla huoltokäynneillä ei ole vaikutusta liikenteeseen
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014).

7.4 Yhteenveto keskeisistä vaikutuksista

HANKKEEN KESKEISIMMÄT VAIKUTUKSET

Yhdyskuntarakenne ja maan-
käyttö

Ei merkittäviä vaikutuksia rakentamisen aikana. Rakentamisen koh-
teina olevilla alueilla liikkuminen on rajoitettua rakentamisen aikana.

Tuulipuiston toteutumisen myötä nykyiset metsätalouskäytössä ole-
vat alueet muuttuvat osittain energiantuotannon alueiksi. Tuulivoi-
malat aiheuttavat rajoituksia hankealueen välittömän lähialueen
käyttämiselle pysyvän asutuksen ja loma-asuntojen rakentamiseen.

Maisema ja kulttuuriympäris-
tö

Tuulipuisto muuttaa näkymiä ympäristössä ja luo alueelle uuden
maamerkin. Tietyillä alueilla muutos maisemassa on selkeä. Kokonai-
suudessaan visuaaliset vaikutukset eivät ole kuitenkaan merkittävästi
haitallisia, sillä tuulipuisto sijoittuu ihmistoiminnan vyöhykkeelle,
jossa erilaisia teknisiä rakenteita (mm. laskettelurinteet, mastot,
voimajohdot) on jo ennestään havaittavissa. Valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteisiin ei
kohdistu haitallisia vaikutuksia.

Melu Tuulipuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy.
Hanke ei aiheuta ohjearvot ylittävää melua lähimmissä asutuskoh-
teissa.

Pienitaajuinen melu ei ylitä ohjearvoa lähimmässä asutuskohteessa.

Varjon vilkkuminen Hankkeesta ei arvioida syntyvän varjon vilkuntaa lähimmille asuin-
kohteille. Asutuksen ja loma-asutuksen suhteen vilkkuminen jää alle
8 tuntiin vuodessa.

Liikenne Liikenne on vilkkainta hankkeen rakentamisen aikana, mutta raken-
tamisen lyhytkestoisuuden vuoksi sen vaikutuksen ei arvioida olevan
merkittävä.

Hankkeen toiminnan aikana liikenne hankealueelle on muutamia
käyntejä vuodessa voimalaa kohden.

Nykyisten tieyhteyksien parantaminen parantaa rakentamisajan jäl-
keen muiden käyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella
liikkumista.

Vaikutukset talouteen ja elin-
keinoihin

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Hyrynsalmen kunnan talouteen
lisääntyvinä kiinteistöverotuloina sekä mahdollisiin alueellisiin työllis-
tämismahdollisuuksiin lähinnä rakentamisvaiheessa.

Vaikutukset matkailuun Matkailuun kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäi-
siä. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan heikentävästi Ukkohallan ja
Paljakan matkailuelinkeinoihin, matkailijamääriin, mielikuviin matkai-
lualueesta tai matkailun kehittämiseen.

Vaikutukset porotalouteen Tuulivoimapuisto vaikuttaa porotalouteen pääosin laiduntamiseen
liittyvänä lievänä haittana. Muuttunut ympäristö voi aiheuttaa muu-
toksia porojen laidunten käyttöön sekä lisätä porojen harhautumista
vakiintuneilta reiteiltä.

Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä liikenteessä ja liiken-
neturvallisuuden heikkenemistä. Rakennusaikaisten porokolareiden

Vaikutusten
merkittävyys

Myönteinen vaikutus

Ei vaikutusta

Lievä haitallinen vaikutus

Haitallinen vaikutus
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määrä paliskunnassa voi hieman lisääntyä. Tuulivoimapuiston alueel-
la äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Saattaa aiheuttaa
tilapäistä porojen väistämiskäyttäytymistä ja mahdollisesti osittaista
siirtymistä toisille vastaaville alueille.

Kasvillisuus Vaikutukset suojeltaville ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittäville luontotyypeille sekä kasvi- ja kääväkäsesiintymille ovat
vähäisiä.

Linnusto Alueen pohjoisosan vanhan metsän alueelle on osoitettu kolme voi-
malapaikkaa. Voimalat ja niille johtavat tiet pirstoisivat alueen yhte-
näisyyttä ja aiheuttaisivat laajuudeltaan merkittäviä häiriövaikutuk-
sia. Alueella pesii useita suojelullisesti huomattavia lajeja, joista
merkittävin on sinipyrstö (VU).

Muu eläimistö Liito-oravalle, lepakoille ja viitasammakolle ei aiheudu merkittäviä
vaikutuksia tuulivoimapuiston toteuttamisesta. Liito-oravan esiinty-
misalueelle ja lajille potentiaalisille alueille ei ole suunniteltu voima-
loita tai uusia teitä. Tuulivoimapuiston lievä haitallinen vaikutus liittyy
rakentamisen aikaan, jolloin rakentamisesta tuleva melu voi häiritä
liito-oravaa pesimäaikana (huhti-elokuussa).

Suojelualueet ja muut luon-
toarvoiltaan erityisen merkit-
tävät kohteet

Voimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikainen melu voi aiheuttaa
vähäisiä häiriövaikutuksia Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo
FINIBA- suojelualueen itäosan pesivälle linnustolle.

Maa- ja kallioperä Vaikutukset maaperään vähäisiä; irtainten maa-ainesten poisto voi-
maloiden rakennuspaikkojen ja uusien huoltoteiden kohdalta johtaa
pysyvään kasvillisuuden menetykseen.

Vesistöt Vaikutukset pintavesiin ovat vähäisiä; rakentamisen aikana pintava-
lunta ja kiintoaineskuorma voivat hetkellisesti kasvaa, mutta vaikutus
on lyhytaikainen.

Toiminnan aikana vesistövaikutuksia ei ole.

Ilmasto ja ilmanlaatu Tuulipuiston toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, mutta sillä tuo-
tetulla sähköllä korvataan muita energiantuotantomuotoja ja välte-
tään niissä syntyvät päästöt ilmaan.

Turvallisuus Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja ohjei-
ta ja suosituksia noudatetaan rakentamisen ja toiminnan aikana.
Esimerkiksi asetettuja suojaetäisyyksiä noudatettaessa voidaan vält-
tää jään putoamisesta ja sinkoutumisesta aiheutuvat haitat alueella
kulkeville.

Ihmisten elinolot, viihtyvyys
ja alueen virkistyskäyttö

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat vähäiset, eikä hanke ei
estä alueen virkistyskäyttöä esimerkiksi sienestykseen, marjastuk-
seen ja metsästykseen.

Yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden kanssa

Maisemassa tuulipuistoja näkyy useissa ilmansuunnissa ja voimaloilta
vapaita näkemäsektoreita jää maisemaan entistä vähemmän.

Yhteisvaikutusten myötä maisemavaikutusten luonne muuttuu mer-
kittävämmäksi kuin yksittäisen hankkeen kohdalla.

Ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun melun yöajan ohjearvot
eivät ylity yhdenkään asuinkiinteistön piha-alueella. Lähimmän asuin-
rakennuksen kohdalla tulos on 33 dB(A). Loma-asuinalueiden osalta
ei myöskään ylitetä yöajan suunnitteluohjearvoja, yhden yksittäisen
loma-asuinrakennuksen luona tulos on 33 dB(A).

Hankkeiden yhteisvaikutuksena voi syntyä enintään vähäistä varjon
vilkuntavaikutusta lähialueen asutuskohteisiin.

Linnuston osalta merkittävimpien yhteisvaikutusten arvioidaan koh-
distuvan alueen pesimälinnustoon, erityisesti vanhan metsän lajis-
toon. Vaikutukset kohdistuvat laajemmalle alueelle.

Taulukko 11. Tuulipuiston keskeisimmät vaikutukset.
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7.5 Haittojen lieventäminen

7.5.1 Maankäyttö

Haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä voimaloiden sijaintia tarkistamalla ja hyvällä tiedottami-
sella alueeseen kohdistuvista toimenpiteistä tai rajoituksista sekä rakentamisaikana että toimin-
nan aikana.

7.5.2 Maisema ja kulttuurihistorialliset arvot

Tuulivoimalat ovat näkyvä elementti maisemassa, eikä niitä voida kätkeä tarkemman suunnitte-
lun keinoilla. Tavallisesti tuulivoimalat ovat väritykseltään harmahtavan valkoisia. Tarkemman
suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia esimerkiksi tuulivoimaloiden alaosan erilaisia väri-
tysmahdollisuuksia, joiden avulla ne voivat sopeutua paremmin esimerkiksi metsämaisemaan.
Tällä on kuitenkin vaikutusta vain tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella.

Ympäristön metsänhoitotoimenpiteillä on vaikutusta tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Metsähakkui-
ta suunniteltaessa voidaan tuulivoimaloiden sijainti huomioida, mikäli halutaan estää uusien nä-
kymäakseleiden muodostuminen kohti tuulivoimaloita. Paikallisesti ei-toivottuja näkymäakseleita
voidaan pyrkiä katkaisemaan esimerkiksi istutusten avulla.

Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää valaisemalla tuu-
lipuisto siten, että vain reunimmaiset voimalat varustetaan vilkkuvilla, tehokkailla lentoesteva-
loilla. Tuulipuiston sisäosien voimaloissa voidaan käyttää pienitehoisempia valaisimia. Vilkkuvat
valkoiset lentoestevalot voidaan yöaikana korvata kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin tornin kes-
kivaiheille sijoitetaan lisävaloja. Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuksia.

7.5.3 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet

Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia haittoja voidaan ehkäistä huolellisella työ-
suunnittelulla hankkeen rakennusvaiheessa. Tällöin varmistetaan, että työkoneet ovat huollettu-
ja, eikä niissä ole öljyvuotoja. Muut mahdollisesti käsiteltävät kemikaalit säilytetään huolellisesti
niille varatuissa säilytysastioissa, jotka sijoitetaan syöpymättömälle alustalle ja katettuun tilaan.
Rakennusvaiheessa huolehditaan turveimeytysvälineistön saatavuudesta alueella.

Rakennusvaiheessa käsiteltävät maa-ainekset sijoitetaan siten, etteivät ne kastuessaan aiheuta
ylimääräistä kiintoainekuormitusta ympäristöön.

Toiminnan aikana sekä tuulivoimaloiden että sähkönsiirron vaatimat huoltotyöt suoritetaan huo-
lellisesti. Käsiteltävät öljyt ja kemikaalit mitoitetaan vain kulloinkin tarvittavan huoltotyön mu-
kaisesti, eikä niitä säilytetä alueella. Huoltotöissä mukana on aina turveimeytysvälineistö, jolla
voidaan ehkäistä öljy- tai kemikaalivuodon sattuessa imeytyminen maaperään.

7.5.4 Luonto

Luontoselvityksen (Helo 2012) tulokset ja suositukset on huomioitu sekä voimalapaikkojen että
huoltotielinjausten sijoittelussa. Rakennusalueet eivät sijoitu arvokkaiksi rajatuille kasvillisuus-,
kasvilaji-/kääpäkohteille, mutta muutamia arvokohteita sijoittuu kuitenkin rakennusalueiden lä-
hiympäristöön. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa onkin vielä kiinnitettävä huo-
miota niihin kohtiin, joissa luontoarvokohde sijoittuu rakennusalueen välittömään lähiympäris-
töön ja miettiä luontoarvoja säästävät ratkaisut mm. sopivin rakentein.

Rakentamisvaiheessa tulee välttää tarpeetonta liikkumista työkoneilla varsinaisten työkohteiden
ulkopuolella. Luontoarvojen kannalta merkittävien kohteiden osalta on huolehdittava tiedonku-
lusta, jotta arvokkaat kohteet huomioidaan ja kierretään. Arvokohteita kuten esim. lähteitä voi
rajata huomionauhoin. Kohteiden ympärille on jätettävä myös tarvittavat suojavyöhykkeet.

Rakentaminen talviaikaan vähentää kasvillisuudelle aiheutuvia vauriota ja kasvillisuuden kulu-
mista.

7.5.5 Linnusto

Linnuston kannalta merkittävimmät vaikutukset arvioidaan kohdistuvan alueen pesimä-
linnustoon, erityisesti vanhojen metsien lajistoon. Merkittävin lajeista on sinipyrstö. Hankealueen
vanhat metsät, kuten myös sinipyrstöjen reviirit, rajoittuvat alueen pohjoisosiin.

Hankealueen pohjoisosa voidaan määritellä sinipyrstön kannalta tärkeäksi pesimäympäristöksi
(Ks. selostuksen kohta 4.9.4.). Suomen allekirjoittaman Bernin sopimuksen tuulivoimaohjeistuk-
sen (Bern Convention report 2013) mukaan lajin kannalta tärkeän elinympäristön tuhoaminen,



HYRYNSALMEN KUNTA 130
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

heikentäminen (yhtenäisten metsäalueiden pirstoutuminen) ja siihen kohdistuva häirintä on py-
rittävä minimoimaan ja lajin esiintyminen alueella on otettava huomioon suunnittelussa.

Yksittäisten reviirien suojelua tärkeämpää on alueen tilanteen kokonaisuuden huomioon ottami-
nen. Voimaloita tai alueelle rakennettavia tie- ja voimalinjoja suunniteltaessa on pyrittävä huo-
mioimaan sinipyrstölle ja muille suojelullisesti huomattaville lajeille sopivat vanhat metsät ja py-
rittävä keskittämään maankäyttö pääosin muille alueille.

YVA-hankevaihtoehdon VE1 mukaisia voimalapaikkoja on tarkistettu kaavaluonnosvaiheessa si-
nipyrstöön kohdistuvien vaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi voimaloille johtavien uusien teiden
suunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan sinipyrstöjen reviirit.

Vanhat metsät ovat elintärkeä elinympäristö myös monille muille suojelullisesti huomattaville la-
jeille. Alueen eteläosassa on sen sijaan vähemmän rajoitteita linnuston suhteen.

Mahdollisuuksien mukaan tulisi voimalapaikkojen ja teiden suunnittelussa pyrkiä hyödyntämään
olemassa olevia hakkuita ja tieverkkoja. Näin pystyttäisiin minimoimaan alueen elinympäristöi-
hin kohdistuvat vaikutukset.

7.5.6 Muu eläimistö

Selvitysalueen pohjoisosassa on liito-oravan reviiri. Lisäksi muuallakin alueella on lajille sopivaa
elinympäristöä. Nämä ympäristöt ovat myös metsä- ja osin vesilain mukaisia kohteita. Kaikki ar-
vokkaiksi luokitellut alueet on suunnitelmassa kierretty. Rakentamisen aikaista häiriövaikutusta
liito-oravalle voidaan vielä lieventää ajoittamalla rakentamistoimet liito-oravan lisääntymis- ja
pesimäajan (huhti-elokuu) ulkopuolelle.

Hankkeen vaikutukset alueen nisäkäslajistoon arvioidaan vähäisiksi. Mahdollisia häiriövaikutuksia
voi ehkäistä ja minimoida edelleen ajoittamalla rakentamistoimet herkimmän lisääntymiskauden,
eli alkukesän, ulkopuolelle.

7.5.7 Liikenne

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla erityiskuljetusten ja raskaan liikenteen
kuljetusten aikataulut ja reittivaihtoehdot mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttaviksi, välttä-
mällä muun muassa ruuhka-aikoja.

Tuulivoimaloiden perustuksien rakentamisen aikana tehtävistä kaivu- ja louhintatöistä syntyvät
maamassat pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti tuulipuisto-alueella muun mu-
assa uusien teiden rakentamisessa ja alueen maisemoinnissa.

7.5.8 Melu

Voimaloiden sijoittamisella ja voimalatyypillä voidaan vaikuttaa meluvaikutusten laajuuteen.
Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa myös meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi rootto-
rin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä.
Säätöparametreiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus, tuulensuunta ja kellonaika. Meluop-
timoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää
meluntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan.

7.5.9 Varjon vilkkuminen

Tuulivoimaloiden mittasuhteet ovat verrannollisia varjon vilkunnan esiintymisalueen laajuuteen
ja vilkunnan ajalliseen kestoon. Varjon vilkuntaa voidaan vähentää valitsemalla pienikokoinen
voimalatyyppi (lapojen pituus) ja alhainen napakorkeus. Vilkunnan määrää voidaan tarvittaessa
vähentää pysäyttämällä kriittiset voimalat kriittiseen aikaan.

7.5.10 Poronhoito

Hankkeen suunnittelussa tulee selkeästi huomioida ja turvata porojen kevät- ja syyskiertoreitti-
en esteettömyys, sekä erityisesti siihen liittyen erotustoiminnan jatkuminen nykyisessä muodos-
saan.

Tuulipuiston rakennusaika sijoittuu pääosin routa-ajan ulkopuolelle, eli loppukeväästä lokakuulle
saakka, joten rakentamistöitä tehdään samanaikaisesti syyserotusten kanssa. Tehokkaan vuoro-
puhelun sekä ajallisen ja alueellisen vuorottelun avulla voidaan sovitella eri toimintoja esteettö-
myys.

Hankkeen mahdollisesti aiheuttamien haittojen tunnistamisesta tulee huolehtia seurantaohjel-
man avulla, jossa säännöllisten neuvottelujen avulla tarkistetaan yhteisesti havaitut mahdolliset
haitat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet.
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Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on
turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Toimintaedellytysten turvaaminen
tarkoittaa käytännössä yhtiön ja paliskunnan välisen yhteistyön jatkamista sekä vaikutusten
seurantaa. Hankkeen vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jon-
ka jälkeen voidaan suunnitella haittojen lievennystoimet.

7.5.11 Ihmisten elinolot

Hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella suunnitte-
lulla ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottamisella sekä tiedottamalla vakituisia ja vapaa-
ajan asukkaita aktiivisesti mahdollisista vaikutuksista sekä hankkeen etenemisestä. Myös tiedot-
tamalla muita aluetta käyttäviä tahoja, kuten metsästäjiä ja marjastajia, voidaan vähentää ih-
misten kokemaa epätietoisuutta ja vähentää esimerkiksi liikenteestä aiheutuvia haittoja tai vir-
kistyskäyttömahdollisuuksiin liittyviä vaikutuksia. Asukaskyselyn mukaan tiedottamista ja lisätie-
toja jatkossa toivottiin erityisesti tutustumiskäynnein alueelle sekä yleisötilaisuuksin, mitkä lisäi-
sivät osallisten tuulivoimatietoutta ja lieventäisi epätietoisuutta hankkeesta. Henkilökohtainen
tiedottaminen lähialueen maanomistajille ja asukkaille koettiin myös tärkeäksi. Tiedottamisen si-
sällössä tulisi kiinnittää huomiota meluvaikutuksista tuulivoimalakoon mukaan, hankkeen lopulli-
sista omistajista ja niiden taustoista, kunnalle ja paikallisille kohdistuvista hyödyistä ja haitoista,
tulevaisuuden rakentamisrajoituksista Lietekylän alueella, yhteisvaikutuksista PROKON Wind
Energy Finland Oy:n hankkeen kanssa, maisemavaikutuksista, tieverkoston rakentamisesta ja
vaikutuksista nykyisiin tienhoitomaksuihin.

Rakennusvaiheen aikana kuljetusreittien varrella asuviin kohdistuvia, lähinnä tilapäisesti lisään-
tyneestä liikenteestä aiheutuvia, haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi aktiivisella
tiedottamisella, parantamalla liikenneturvallisuutta muun muassa uusia nopeusrajoituksia aset-
tamalla sekä sopimalla tienhoitoon liittyvistä hoitomaksuista ja korvauskäytännöistä.

7.5.12 Turvallisuus

Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä jäänmuodostuksen eh-
käisemiseksi. Liikuttaessa tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä jäätävissä olosuhteissa
talviaikaan on syytä noudattaa varovaisuutta. Voimaloiden ulkopuolelle liikkumisreittien varrelle
voidaan sijoittaa varoitustauluja.

Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimalat varustetaan erityisillä lentoestevaloilla päivä- ja
yötoimintaa varten.

7.5.13 Voimajohdon haittojen lieventäminen

Maankäyttö

Voimajohdon reitin ja pylväiden sijainnin yksityiskohtaisella suunnittelulla voidaan ehkäistä ja
lieventää mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Voimajohdon aiheuttamista taloudellisista menetyk-
sistä maanomistajat saavat korvauksen, joka määritellään voimajohdon lunastustoimituksen yh-
teydessä.

Maisema ja kulttuurihistorialliset arvot

Voimajohtorakenteiden haitallisia maisemavaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi pitämällä
puuton, avoin johtokäytävä mahdollisimman kapeana.

Luonto ja eläimistö

Tehtyjen voimalinjan ja tuulipuistoalueen linnustoselvitysten perusteella tuulipuiston sähköase-
malta lähtevän uuden voimalinjan alkupää kulkee vanhan metsän kautta. Tällä alueella havaittiin
useita suojelullisesti huomattavia lajeja ja muita vanhan metsän lajeja. Lisäksi voimalinja kulkee
Määtänkuljunsuon eteläpään kautta. Suolla sijaitsee mm. pysyvä teerien soidin. Kartta- ja ilma-
kuvatarkastelun perusteella sähköasemalta itäkoilliseen on laaja hakkuu, joka jatkuu laajana
koilliseen. Siirtämällä linjaa siten, että se kulkisi alkupäästään hakkuun reunaa itäkoilliseen ja
sen jälkeen hakkuuta pitkin koilliseen nykyiselle linjalleen, vältyttäisiin metsän pirstomiselta.
Muilta osin sähkönsiirto-reittien (VE1 ja VE2) ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lin-
nustolle, joten lieventämistoimia ei katsota tarpeellisiksi.

Ihmisten elinolot

Voimajohdon rakentamisesta elinkeinoille aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla
voimajohtopylväät siten, että ne häiritsevät maa- ja metsätalouden harjoittamista mahdollisim-
man vähän yksityisten omistamilla mailla. Haittoja voidaan välttää korjaamalla mahdolliset va-
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hingot, kuten tukkeutuneet salaojat tai vaurioituneet tiet. Voimajohdon vaikutusten lieventämi-
seksi asukaskyselyssä esitettiin myös voimajohdon maakaapelointia olevan voimajohdon vie-
reen.
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8 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

8.1 Toteuttamisaikataulu

Tuulipuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2012. Tuulivoimaloiden ensimmäisen vaiheen
rakentaminen on alustavasti arvioitu alkavan vuonna 2015 lopulla, jolloin tuulivoimapuisto voi-
taisiin ottaa käyttöön vuonna 2016.

8.2 Jatkosuunnitelmat

8.2.1 Maankäyttöoikeudet

Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Voimaloiden
tieyhteydet on suunniteltu toteutettavaksi nykyisten metsäautoteiden ja osittain uusien raken-
nettavien teiden kautta.

Tuulivoimaloiden suoja-alueet sijoittuvat osittain yksityisten omistamille alueille.

Hanketoimija vastaa maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimuksista.

8.2.2 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisraken-
nuksille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään
tarkistaa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa
tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista.

8.2.3 Lentoestelupa

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvalli-
suuteen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158
§:n mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edel-
lyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä
mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen
esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta.
Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla.
Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti.

Finavian paikkatietoaineistojen (Finavia 2014) mukaan alue kuuluu minisektorikorkeusalueeseen
(MSA), jossa lentoesteen suurin sallittu korkeus merenpinnasta mitattuna on 644 metriä.

Finavia on 11.7.2012 antanut lausunnon (631/521/2012), jonka mukaan hankkeella ei arvioida
olevan vaikutusta lentoturvallisuuteen.

8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä

Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausun-
toa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat
vaikeuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.

Puolustusvoimat on vuonna 2010 käynnistänyt yhdessä tuulivoimatoimijoiden kanssa selvityksen
tuulivoimaloiden aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista Suomen ilmavalvontatutkiin. Selvityk-
sen laatii Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT).

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on antanut lausuntonsa osayleiskaavaluonnokses-
ta 16.1.2015 (BL350) ja osayleiskaavaehdotuksesta 28.9.2015 (BL12954).

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa suunnitellusta Lumivaaran tuulivoima-
hankkeesta. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Pääesikunnan Operatiivisel-
la osastolla on valmisteltu puolustusvoimien lopullinen kanta hankkeen hyväksyttävyydestä.
Lausunto (15.7.2013, AJ14279) koskee yhteensä 8 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enin-
tään 215 metriä. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuuli-
voimaloiden rakentamista Hyrynsalmen Lumivaaran alueelle.

Pääesikunnan operatiivinen osasto on antanut lausuntoonsa päivityksen hankevastaavan pyyn-
nöstä sähköpostilla 13.10.2015. Pääesikunnan lausunnon mukaan hanketoimijan ilmoittamien,
voimaloiden sijoituksissa tapahtuneiden muutosten vaikutukset ovat niin pieniä, ettei niillä ole
vaikutuksia ilmavalvontaan ja puolustusvoimien muuhun toimintaan ko. alueella.
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8.2.5 Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristölupaviranomainen. Tuulivoimaloiden raken-
taminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuuli-
voimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen
pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuulivoi-
maloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pi-
laantumista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan ympäristöluvan lupaehtojen kautta. Tuulivoimalan
ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi toimista häiriötilanteissa,
toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään
tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.

8.2.6 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen

Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista lupaa,
jota haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa ei koske voimajohdon rakentamista, vaan siinä to-
detaan johdon tarve eli, että tarve sähkön siirtämiseen on olemassa. Sähköverkkoon liittyminen
edellyttää liittymissopimuksen tekemistä 110 kV:n voimalinjan omistaman Loiste Sähköverkko
Oy:n kanssa. Voimajohdon rakentaminen saattaa edellyttää myös valtioneuvostolta haettavaa
lunastuslupaa (603/1977).

8.2.7 Tutkimuslupa

Voimajohtoreitin maastotutkimuksia varten haetaan tarvittaessa lunastuslain (603/1977) mu-
kaista tutkimuslupaa aluehallintovirastolta. Uusi voimajohtoreitti sijoittuu UPM-Kymmene Oyj:n
omistamalle alueelle.

8.2.8 Liikenne

Kaavassa osoitetuille voimaloille johtavat tieyhteydet ovat olemassa olevia ja yhdysteiden liitty-
mien käyttötarkoitus mahdollistaa niiden käytön tuulivoimaloille kulkuun ilman ELY-keskuksen
uutta liittymälupakäsittelyä. Liittymien käytöstä on kuitenkin sovittava liittymien haltijan tai tie-
kuntien kanssa.

Vaikka liittymälupaprosessia ei tarvita, on liittymien parantamista varten haettava työlupa tie-
alueella työskentelyyn.

Toimijan tulee varmistaa ennen tuulivoimaloiden kuljetuksia erityisesti alemman tieverkon kun-
to. Raskaat kuljetukset voivat edellyttää joltain osin tiestön kantavuuden parantamista. Ennen
parantamistyöhön ryhtymistä tulee olla yhteydessä tienpitäjän edustajaan, joka antaa työhön
liittyvät tarkemmat ohjeet.

8.2.9 Tuulivoimapuiston käytöstä poisto

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää 20-30
vuodella uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Pe-
rustukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoimapuisto suunnitellaan purettavaksi
noin 50 vuoden käytön jälkeen (Fingrid 2008).

Maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2. momentin mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on
saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos ra-
kennuksen käytöstä on luovuttu.

Tuulipuistoalueen ennallistaminen tapahtuu maanomistajan ja tuulivoimatoimijan keskinäisen
sopimuksen mukaan.

8.3 Ympäristövaikutusten seurantaohjelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:

- tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista

- selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta

- selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta

- selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet



HYRYNSALMEN KUNTA 135
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava 20.8.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X134559.30

- käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.

8.3.1 Luontovaikutusten seuranta

Merkittävimmät hankkeesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kohdistuvan sinipyrstöön. Sini-
pyrstölle aiheutuvaa vaikutusta voidaan seurata kartoittamalla hankealueen pohjoisosassa sijait-
sevat kartoitusruudut samoin menetelmin kuin YVA-vaiheessa. Lisäksi voidaan perustaa yksi
kontrolliruutu läheisen Peuravaaran alueelle, mihin tuulivoimarakentamista ei kohdistu. Näin
pystytään toteamaan nimenomaan tuulivoimaloista aiheutuvat vaikutukset. Ruudut kartoitetaan
kaikkiaan kolmena vuotena siten, että ensimmäinen laskentakerta suoritetaan rakentamista seu-
raavana vuotena ja siitä eteenpäin kahtena vuotena joka toinen vuosi.

Lumivaaran hankealueen sinipyrstöesiintymien jatkoseuranta on käynnistetty kesällä 2015. Tar-
koituksena on etsiä Lumivaaran hankealueella kesällä 2012 sinipyrstön pesimäalueeksi todetuilta
metsäkuvioilta sinipyrstöt ja paikantaa niiden reviirit. Lisäksi tehdään vertailulaskentaa Peura-
vaaran Natura-alueella.

8.3.2 Meluvaikutusten seuranta

Rakentamisen jälkeen meluvaikutusten seurantaa voidaan suorittaa melumittauksin, joista oh-
jeistetaan myös ympäristöministeriön oppaissa (Ympäristöhallinnon ohjeita 3-4/2014). Mittauk-
sin voidaan varsin luotettavasti todeta melutasot, melun luonne sekä tehdä vertailuja mallinnet-
tuihin melutasoihin ja annettuihin melun suunnittelun ohjearvoihin.

8.3.3 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seuranta

Tuulivoimapuistojen vaikutuksia porojen käyttäytymiseen ja porotalouteen ei tähän asti saadun
kokemustiedon vähäisyyden vuoksi tunneta vielä riittävästi. Lumivaaran tuulivoimahankkeen
toiminnan aikaisen seurannan merkitys on olennaista. Seuranta toteutetaan yhteistyössä palis-
kunnan poromiesten kanssa siten, että tieto porojen käyttäytymisen muutoksista ja siihen liitty-
vien poronhoidon rakenteiden muuttamistarpeiden osalta on kattavasti kartoitettu.

Hankkeen vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jälkeen
voidaan suunnitella haittojen lievennystoimet. Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan ak-
tiivisesti. Paliskunnan kanssa järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan tarkemmin porovai-
kutusten seurannasta ja korvaamisesta.

8.3.4 Sosiaalisten vaikutusten seuranta

Sosiaalisten vaikutusten seurantana voidaan asukaskysely toistaa tuulivoimapuiston käyttöön-
oton jälkeen. Asukaskyselyllä voidaan kartoittaa millaisia vaikutuksia hankkeen myötä on koettu
esimerkiksi maiseman muuttumisen osalta. Myös tuulivoimapuistoa koskevia mahdollisia valituk-
sia ja niiden syitä seurataan. Aiheellisten valitusten osoittamia ongelmakohtia pyritään mahdolli-
suuksien mukaan poistamaan.
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9 OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

9.1 Ehdotusvaihe

9.1.1 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 20.8.2015

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnokseen laaditut muutokset ja päätti asettaa kaavaeh-
dotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 19 §:n mukaisesti.

9.1.2 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 28.8.-28.9.2015

Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja ra-
kennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 28.8.-28.9.2015
ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavaehdotuksen esittelemiseksi järjestettiin 14.9.2015 yleisötilai-
suus ja kaavan laatijan vastaanotto.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 12 muistutusta.

9.2 Hyväksymisvaihe

9.2.1 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 27.10.2015

Hyrynsalmen ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.10.2015 § 97 vastineet lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä osayleiskaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle vasti-
neiden ja kaavan hyväksymistä.

9.2.2 Hyrynsalmen kunnanhallitus 9.11.2015

Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.11.2015 § 235 osayleiskaavan sekä lau-
suntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja päätti esittää kunnanvaltuustolle kaavan hyväk-
symistä.

9.2.3 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto 16.11.2015

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2015 § 30 palauttaa Lumivaaran tuu-
livoimahankkeen osayleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Hyrynsalmen kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen Hyrynsalmen kunnanvaltuuston ja – hallituk-
sen jäsenille sekä kuntalaisille ja sidosryhmille järjestettiin mahdollisuus perehtyä ja saada lisä-
tietoa tuulivoiman vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

9.2.4 Hyrynsalmen kunnanhallitus 9.2.2016

Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.2.2016 § 30 osayleiskaavan sekä lau-
suntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja päätti esittää kunnanvaltuustolle kaavan hyväk-
symistä.

9.2.5 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto 16.3.2016

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kun-
nanhallituksen esityksen mukaisesti 16.3.2016 § 11.
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