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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Kunta:  Hyrynsalmen kunta 

Kaavan nimi:  Prokon Lumivaara tuulipuiston osayleiskaava 

Kaavan laatija:  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,  

   Jaakko Isoherranen, arkkitehti  

Vireilletulosta ilmoitettu: 27.3.2014 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa Lumivaaran alueella noin 10 km 

Hyrynsalmen keskustasta länteen ja noin 20 km Ristijärven keskustasta pohjoiseen. 

Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen pohjoisessa on hieman noin 1,4 kilometriä 

ja etäisyyttä Lietekylän lomarakennuksista lähimmille voimaloille on yli 2,7 kilomet-

riä ja Oravijärveltä yli 3,3 kilometriä. Etäisyys Ristijärven kunnanrajalle on n. 1 km.  

Alla olevassa 

Lumivaaran osayleiskaava-alue sijaitsee n. 250–370 metriä merenpinnan yläpuolel-

la. Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa. 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealue on pääosin metsätalouskäytössä sisältäen 

talousmetsää ja hakkuuaukeita. Alueelle on rakennettu metsäautoteitä. Hankealu-

een pohjoisosaan sijoittuu linkkimasto. 

Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuisto- tai kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita kohteita. Hankealuetta lähimpänä valtakunnallisesti merkittävänä raken-

netun kulttuuriympäristön kohteena sijoittuu Kaunislehdon talomuseo, noin 5,5 km 

etäisyydelle alueen eteläpuolella. Maakuntakaavassa merkitty Johanin luhti Karpin-

vaarassa sijoittuu noin 5 km etäisyydelle hankealueesta. 

Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkai-

ta maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Melalahti-

Vaarankylä, sijoittuu noin 35 km etäisyydelle hankealueesta. 

Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien 

kohteita. Hankealuetta lähimmäksi sijoittuu Peuravaaran vanhojen metsien suoje-

luohjelman kohde, joka on myös osa Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo–

Peuravaaran Natura-aluetta ja Kainuun vaarajaksojen metsät FINIBA-aluetta. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 km2. Hankealue on yksityisten ja UPM:n 

omistuksessa. 

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Prokon Lumivaaran hankealueen välit-

tömään läheisyyteen hankealueen länsipuolelle. 
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Kuva 1. Kaava-alueen rajaus punaisella viivalla. Kaava-alueeseen rajoittuva Otsotuuli Oy:n tuulivoima-

puiston hankealueen rajaus sinisellä. 

1.3 KAAVAN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tämä kaavaselostus käsittelee Hyrynsalmen Prokon Lumivaara -tuulipuiston kaavoi-

tusta. 

Prokon Lumivaaran tuulipuiston osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuuli-

voimaloiden rakentaminen Hyrynsalmen kunnan Lumivaaran alueelle. Tuulipuisto-

hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laadi-

taan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleis-

kaavana, jonka pohjalta osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten 

tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla 

(tv-alueilla). Tavoitteena on saada kaavoitusmenettely päätökseen vuoden 2015 

puolivälissä. 

Hankealue sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksen tuulivoimaloi-

den alueelle. 

Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten 

arviointimenettelynä. 

Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen Lumivaa-

ran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta 5.11.2013 § 217. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

 Hyrynsalmen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimisen 

Lumivaaran alueelle 4.6.2013 (§ 129). 

 Hyrynsalmen ympäristölautakunta on asettanut osayleiskaavan vireille 

27.3.2014 (§ 23). 

 Hyrynsalmen kunnanhallitus on asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtäville 8.4.2014. 

 Kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita koskeva viranomaisneuvottelu on pidet-

ty 19.6.2014. 

 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.12.2014–23.1.2015 välisenä aikana. 

 Kaavasta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä käsittelevä viranomaistyöneuvottelu 

on pidetty 18.5.2015. 

 Kaavaehdotus nähtävillä 28.8.2015 – 28.9.2015. 

 Osayleiskaavan hyväksytään Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa. 

 Kaava lainvoimainen arviolta vuoden 2015 lopussa. 

2.2 OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÖ 

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja ra-

kennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaa-

vaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myön-

tämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). 

Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), jolle saa si-

joittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita 

varten saa rakentaa huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueen. 

Tuulivoimapuistoalue on pinta-alaltaan noin 7 km2. Kaava-alueesta vain muutaman 

prosentin osuudelle osoitetaan rakentamista. Suunnittelualueen maanomistus on 

yksityisten ja UPM:n hallinnassa. Prokon Wind Energy Finland Oy on hankkinut ky-

seisiin kiinteistöihin hallintaoikeudet pitkäaikaisten vuokrasopimusten nojalla. 

Osayleiskaavalla mahdollistetaan laajimmillaan 9 tuulivoimalan muodostama tuuli-

voimapuisto. Tuulivoimapuiston kokonaistehon ja yksikkötehon suurinta sallittua 

määrää ei ole kaavalla rajoitettu, koska hankkeesta on laadittu ympäristövaikutus-

ten arviointi, jossa maksimitehona on 30 MW. Alueella voidaan käyttää tehokkaam-

pia voimaloita, jos niiden ympäristövaikutukset eivät ylitä YVA:ssa todettuja rajoja. 

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, voimaloita yhdistä-

vistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemas-

ta, kytkinkentästä ja maakaapelista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. 

Tuulivoimalla tuotettu sähkö tullaan siirtämään valtakunnan sähköverkkoon tuuli-

voimapuistoalueelta 110 kV voimajohdolla. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on 
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n. 50 vuotta. 

Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määrä-

yksiä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 215 metriä maanpinnas-

ta. Muuntoasemaa ja laitteistorakennusta varten on osoitettu EN-alue (energiahuol-

lon alue). Uusien johtojen ja maakaapeleiden sekä uusien teiden sijainnit on osoi-

tettu ohjeellisina. Sijainnit voivat tarkentua tuulipuiston toteutussuunnittelun ede-

tessä. Kaavassa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät 

alueet luo -merkinnällä. 

 

3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

3.1 OSALLISET 

Osallisia ovat alueen kiinteistönomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi 

osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla 

on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-

vasta mielipiteensä. Osallisia ovat siis suunnittelualueen sekä lähialueiden maan-

omistajat, asukkaat, asukasyhdistykset, yrittäjät ja työntekijät. 

YHTEISÖT, JOIDEN TOIMIALAA SUUNNITTELUSSA KÄSITELLÄÄN 

 Asukkaita edustavat yhteisöt, kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat; 

Hyrynsalmen kirkonkylän ja Ristijärven Jokikylän kyläyhdistys  

 Tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten tiekunnat, luonnon-

suojelu- ja rakennusperinneyhdistykset; Kainuun luonnonsuojelu-piiri/Ylä-

Kainuun Luonto ry, Kainuun lintutieteellinen yhdistys, Hyrynsalmen-Ristijärven 

Riistanhoitoyhdistys, Lietekylän ja Ristijärven Metsästysseurat ry, Riistakeskus 

Kainuu sekä Leppäniemen tiekunta  

 Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt; Matkailuyhdistys Ukkohal-

la ry, Ukkohallan matkailukeskus, Hallan paliskunta, Metsänhoitoyhdistys (Hy-

rynsalmi) 

 Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; 

Loiste Sähköverkot Oy, MTK, Fingrid Oyj, Otsotuuli Oy 

VIRANOMAISET, JOIDEN TOIMIALAA SUUNNITTELUSSA KÄSITELLÄÄN 

 Hyrynsalmen kunnan hallintokunnat ja lautakunnat sekä Ristijärven, Suomus-

salmen ja Puolangan kunnat, Kuhmon ja Kajaanin kaupungit 

 Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun liitto, Kainuun 

pelastuslaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Kainuun mu-

seo, Puolustusvoimat, Viestintävirasto (Ficora) 
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3.2 OSALLISTUMINEN 

Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulon yhteydessä on 

laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa on esitetty suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavis-

ta osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä. Suunnitelmassa on kerrottu suunnit-

telun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 

lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää 

neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä Ely-

keskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 §). 

 

Kuva 2. Yleiskaavoituksen vaiheet sekä osallistumismahdollisuudet. 
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4 TUULIVOIMAPUISTON YVA -MENETTELY 

4.1 YVA -MENETTELY LYHYESTI 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu 

ohjelma- ja selostusvaiheista. YVA -ohjelmassa kuvaillaan hankealueen nykytilaa ja 

esitetään suunnitelma vaikutusten arvioimiseksi. Selostukseen kootaan lisäksi mm. 

tehdyt selvitykset ja arvioidut ympäristövaikutukset. 

YVA ei ole lupamenettely, eikä siinä tehdä hanketta koskevia päätöksiä. Tarkoituk-

sena on selvittää ympäristön kannalta paras toteuttamisvaihtoehto sekä tuottaa li-

sää tietoa hankkeen jatkosuunnittelua ja lupamenettelyjä varten. 

YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki, joiden etuihin tai oloihin hankkeella voi ol-

la vaikutuksia. YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, joissa 

kaikilla osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitään sekä keskustella hankkeesta 

ja sen YVA-menettelystä. 

Hankkeen YVA-menettely alkoi 31.3.2014, kun YVA-ohjelma toimitettiin yhteysvi-

ranomaisena toimivalle Kainuun Ely-keskukselle. Ympäristönvaikutusten arviointia 

varten laadittavat selvitykset on aloitettu keväällä 2013. Arviointiohjelma ja sitä 

koskeva kuulutus olivat nähtävillä 11.4. – 12.5.2014 Kainuun Ely-keskuksessa, Hy-

rynsalmen ja Ristijärven kunnanvirastoissa ja kirjastoissa sekä Ely-keskuksen inter-

net- sivuilla, jonka jälkeen yhteysviranomainen antoi lausuntonsa 5.6.2014. YVA -

selostus on tekeillä yhtä aikaa kaavaluonnoksen kanssa. Selostus on toimitettu Ely-

keskukseen ja on asetettu julkisesti nähtäville 2.12.2014 ─ 23.1.2015. Hankkee-

seen liittyviltä keskeisiltä tahoilta on pyydetty lausunnot. Menettely on päättynyt 

yhteysviranomaisen YVA -selostuksesta 18.3.2015 antamaan lausuntoon. 

4.2 OSAYLEISKAAVAPROSESSIN SUHDE YVA -MENETTELYYN 

Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin rinnan YVA-

menettelyn kanssa. Osayleiskaava perustuu YVA-menettelyn yhteydessä tutkittuihin 

vaihtoehtoihin ja vaikutusselvityksiin. Osayleiskaavan valmisteluaineisto on osittain 

laadittu samanaikaisesti YVA-selostuksen laadinnan kanssa. 

4.2.1 YVA VAIHTOEHDOT 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee esittää vaihto-

ehtoja hankkeen toteuttamiseksi, sekä esittää yhtenä vaihtoehtona hankkeen to-

teuttamatta jättäminen. 

Lumivaaran tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muo-

dostamaan vaihtoehdot, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän 

haittaa lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja 
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taloudellisesti kannattavia. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomi-

oitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyt-

tömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan siten, että lähimpiin asuin- ja loma-

rakennuksiin on vähintään kahden kilometrin etäisyys. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden 

osalta kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli 

hankkeen toteuttamatta jättämistä. Sähkönsiirtoa varten on muodostettu kolme 

vaihtoehtoista voimajohtoreittivaihtoehtoa. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat 

vaihtoehdot sekä niiden toteuttamiseen olennaisesti liittyvät sähkönsiirtoreitit: 

 

 

 

 

 

 

VE A Sähkönsiirto 

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen koil-

lispuolella sijaitsevalle Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdolle, jonka 

varteen rakennetaan uusi 110/20 kV sähköasema. 

VE B Sähkönsiirto 

Hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankealueelta rakennetaan uusi 

110 kV ilmajohto Fingrid Oyj:n omistamalle Seitenoikean sähköasemalle. Ra-

kennettava voimajohto sijoittuu olemassa olevan Seitenoikea–Puolanka 110 

kV voimajohdon rinnalle. Ilmajohdon pituus on noin 12 kilometriä. 

VE 0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla kei-

noilla. Ei tarvetta sähkönsiirron voimajohdoille. 

VE 1 Tuulivoimalat 

Lumivaaran hankealueelle toteutetaan 8 tuulivoimalaa, yksikköteho 2–5 MW. 

Tuulivoimaloiden napakorkeus noin 110–165 m, roottori 110–130 m, jolloin 

kokonaiskorkeus enintään 230 m. 

VE 2 Tuulivoimalat 

Lumivaaran hankealueelle toteutetaan 10 tuulivoimalaa, yksikköteho 2–5 

MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus noin 110–165 m, roottori 110–130 m, 

jolloin kokonaiskorkeus enintään 230 m. 
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4.3 ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET 

Kaavoituksen tausta-aineistona toimivat osayleiskaavan YVA -menettelyn yhteydes-

sä tehdyt selvitykset ja arvioidut vaikutukset:  

 vaikutukset maankäyttöön 

 vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin 

 vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan 

 vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön ja arvokkaisiin luontokoh-

teisiin 

 vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 

 vaikutukset lähialueiden Natura- ja muihin luonnonsuojelualueisiin 

 melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

 vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

Muut osayleiskaava-aluetta koskevat selvitykset: 

 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys ja sen täydennys, Kainuun liitto. 

 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, Kainuun liitto. 

 Kainuun maakuntakaava, Kainuun liitto.  

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Valtion ym-

päristöhallinto. OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Museovirasto 2009. 

Kaava-alue on laajempi kuin alue, jolta YVA -menettelyn selvitykset on tehty. Vi-

ranomaisneuvottelussa 1 sovittiin, että kaava rajataan 40 dB melualuerajauksen 

mukaisesti, mikä johti siihen, että kaava-alue on laajempi kuin YVA-hankealue. 

Hankealueen ulkopuolisille alueille ei kuitenkaan kohdistu sellaista maankäyttöä, et-

tä luontoselvitysten tulisi ulottua hankealuetta laajemmalle alueelle. 
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5 NYKYTILANNE 

5.1 MAISEMAN YLEISPIIRTEET 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealuetta leimaa maisemallisesti tyypillinen Kai-

nuun vaaramaisema. Lumivaaran hankealue sijaitsee lounaasta koilliseen suuntau-

tuvan vaarajakson itäreunassa, mistä vaarajakso suuntautuu kohti pohjoista. Vaa-

rajakson muodostavat Humalavaara–Peuravaara–LumivaaraKarpinvaara ja Lumi-

vaarasta etelä-pohjoissuuntaisesti olevat Pieni-Tuomivaara–Iso-Tuomivaara–

Latvavaara–Kekkovaara. Korkeuserot ovat huomattavia ja vaarojen huiput kohoa-

vat korkealle. Vaarajakson länsipuolelle sijoittuu Paljakan etelä-pohjoissuuntainen 

vaarajakso. Lumivaaran ja Paljakan vaarojen väliin jää laajat suoalueet.  

Lumivaaran hankealueella maaston korkeudet vaihtelevat 235–370 m mpy. Hanke-

alueen lähiympäristössä maaston matalimmat kohdat järvien ja suopainanteiden 

kohdalla painuvat paikoin n. 185 m mpy korkeudelle. Maisema on melko selkeästi 

lännestä itään suuntautunutta, mikä on tyypillistä Kuhmon ja Hyrynsalmen tienoilla. 

Muutoin Kainuun ja Kuusamon vaaramaan alueelle maiseman suuntautuneisuus on 

luoteesta kaakkoon. 

 

Kuva 3. Rinnevalovarjostus. (Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna, Geodeettinen laitos, Rinnevalovar-

jostus). Hankealue kuvattuna punaisella rajauksella. 
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Lännessä myös korkeuserot ovat jyrkemmät. Hankealue ei sijoitu Lumivaaran laelle 

eikä ulotu sen korkeimpiin kohtiin, vaan maisemarakenteessa korostuu vaaran rin-

nealue. Maaston topografiassa on etenkin hankealueen itäosassa huomattavaa 

pienpiirteistä vaihtelua. Hankealueen itä- ja eteläpuolella maaston korkeuserot loi-

ventuvat kohti alueen suuria vesistöjä. Kauempana Hyrynsalmen keskustan ympä-

ristössä sijaitsee Hyrynjärvi, mikä jatkuu vesistönä Tuomijoen kautta Salmijärvelle 

ja Nuottijärvelle kaakkoon sekä etelään Emäjoen kautta Seitenjärvelle ja Pölhöjär-

velle sekä edelleen Ristijärven kunnan puolella sijaitseville Tenämälle ja Ristijärvel-

le. Hankealueen läheisyyteen, kaakkoispuolelle sijoittuu Oravijärvi, jonka itäpuolelle 

sijoittuu Oravivaaran asutuskeskittymä. Pohjoiseen sijoittuvan Lietejärven itäpuolel-

le sijoittuva Lietekylä jää Lumivaaran pohjoispuolelle. 

Hankealue sijoittuu pääosin loivasti itään viettävään rinteeseen. Maasto on pääosin 

peitteistä talousmetsää, jonka peitteisyys vaihtelee metsänhoidon vaiheesta riippu-

en. Alueelle sijoittuu avoimempia hakkuuaukeita. Maaston korkeustaso vaihtelee 

lounaiskulman 370 m mpy itäosien 235 m mpy. 

 

Kuva 4. Korkeusvyöhykkeet. (Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna, 03/2014) 
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Hankealue rajautuu idässä Kaivopurontiehen, joka muodostaa selkeän reunan han-

kealueelle. Lännessä hankealue rajautuu Määtänkuljunsuohon, joka on avointa ne-

vaa. Alueen maisemakuvaa hallitsee talousmetsä, jossa vaihtelevat eri kehitysvai-

heessa olevat metsät, taimikot sekä metsäautotiet. Alueelle sijoittuu myös useita, 

suoraviivaisesti rajattuja hakkuuaukeita.  

Hankealue koostuu Corine Land Cover 2012 –aineiston perusteella sekametsistä, 

havumetsistä, harvapuustoisesta alueesta (hakkuuaukeat) sekä avosuosta. 

 

Kuva 5. Maanpeite Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen ympäristössä Corine Land Cover 2012 –

aineistolla kuvattuna. (Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna, Suomen ympäristökeskus, Corine Land Co-

ver 2012). Hankealue kuvattuna punaisella rajauksella. 

 

 

 

Maisemallisesti merkittäviä näkymäsuuntia aukeaa läheisiltä vaaroilta; Paljakalta ja 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     16 

Ukkohallalta sekä avoimien vesistöjen rannoilta; Oravijärven, Hyrynjärven, Sei-

tenoikean ja Ristijärven yli. Läheisimmiltä asutuskeskittymistä; Lietekylästä ja Kar-

pinvaarasta näkymiä suuntautuu myös hankealueelle. 

Erinäisiä maamerkkejä alueella sijaitsee tasaisesti, mm. näkötorni Paljakalla, radio- 

ja tv-mastot sekä Ukkohallan laskettelurinteet. Lähin maamerkki sijaitsee hanke-

alueella, 51 metriä korkea masto alueen pohjoispuolella. 

 

Kuva 6. Näkyvät maamerkit ja maisemallisesti merkittävät näkymäsuunnat kohti hankealuetta. 

Lähialueen asutus on sijoittunut Kainuun vaaraseudulle tyypillisesti hajanaisesti 

vaarojen rinteille ja vesistöjen äärelle. Lähimaisemassa pienet vaaranrinteiden pel-

toalat ja muutaman talon ryhmät ovat tyypillisiä. Lähimmät asuinrakennukset sijait-

sevat Lietekylässä hankealueen pohjoispuolella. Lähimmät arvokkaat kulttuuriym-

päristön kohteet sijaitsevat noin 5 km:n etäisyydellä hankealueesta. 
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5.1.1 MAISEMAMAAKUNTA 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hyryn-

salmi kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mu-

kaan maisemamaakuntajaossa Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan ja tarkemmassa 

seutujaossa Kainuun vaaraseutuun. 

"Kainuun vaaraseudun länsipuoliskon kautta kohti pohjoista kulkee jylhä vaarajakso. 

Korkeimmat huiput nousevat lähes 400 metrin korkeuteen tai jopa sen yli. Seudun 

länsirajalla maasto laskee nopeasti tasaiselle Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudelle ja 

Oulujärven seudulle. Vaarajakson itäpuoliset maat loivenevat kohti rajan pintaa. 

Täällä maasto on alavaa, korkeussuhteiltaan vaihtelevaa moreenimaata, jossa man-

nerjäätikön aiheuttama kasaantumiskorkokuva on laajalti hallitseva… 

… Seudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä järvivesistöjä että pienempiä järviä. 

Myös puro- ja jokiluonto on runsasta. Soita on runsaasti, paikoin jopa yli 50 % maa-

alasta… 

…Metsätaloutta on harjoitettu alueella eri muodoissaan tehokkaasti. Tervanpoltto on 

ollut alueella merkittävä tulonlähde. Puustossa on havaittavissa myös kaskiviljelyn 

jäänteet… 

…Koko seudulla tavataan vaara-asutusta. Asutus on harvaa ja tasaisesti jakautunutta 

vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Koko seudulla tavattavan vaara-asutuksen yh-

teispiirteenä ovat avarat ja pitkät näkymät. Vaara-asutusta tavataan jopa yli 300 met-

rin korkeudella.” 

5.2 ASUTUS JA VÄESTÖ 

Hyrynsalmella asukasmäärä oli 2565 henkeä vuoden 2013 lopussa. Hyrynsalmen 

kunnan väestö on sijoittunut pääosin kunnan keskustaajamaan, noin 12 kilometrin 

päähän. Hankealueen lähistöllä asutus on lähinnä sijoittunut kyliin, Lietekylään, 

Oravivaaraan, Karpinvaaraan ja Peuravaaraan. Muutamia yksittäisiä asuinrakennuk-

sia sijoittuu lähemmäs tuulivoimapuistoa kuin varsinainen kyläasutus, lähimmät 

asuinrakennukset sijaitsevat vaarojen rinteillä hankealueen pohjois- ja itäpuolella. 

Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen pohjoisessa on hieman yli 1 kilometri. 

Loma-asutus Hyrynsalmella on keskittynyt pääasiassa vesistöjen äärelle. Hankealu-

etta lähimmät lomarakennukset sijoittuvat Lietekylään ja Oravijärven ympäristöön. 

Etäisyyttä Lietekylän lomarakennuksista lähimmille voimaloille on yli 2,2 kilometriä 

ja Oravijärveltä yli 3,3 kilometriä. 
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Kuva 7. Vakituinen asutus ja lomarakennukset hankealueen ympäristössä 

 

Taulukko 1. Hankealueen lähialueiden asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät vuoden 2012 lopus-

sa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2013). 

 

Etäisyys lähimpään tuuli-
voimalaan  

Asukkaita Vapaa-ajan asuntoja 

Alle 1,5 kilometriä 7 - 

Alle 3 kilometriä 47 7 

Alle 5 kilometriä  60 60 

Alle 10 kilometriä  419 368 

5.3 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Kulttuuriympäristön osalta hankealue sijoittuu syrjäiselle alueelle. Lähialueen asutus 

on sijoittunut Kainuun vaaraseudulle tyypillisesti hajanaisesti vaarojen rinteille ja 

vesistöjen äärille. Lähimaisemassa Lietekylällä ja Karpinvaarassa pienet vaaranrin-

teiden peltoalat ja muutaman talon ryhmät ovat tyypillisiä. 
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Taulukko 2. Tuulivoimapuistoalueiden läheisyyteen sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

merkittävät kohteet. 

 

Status Valtakunnallinen kohde Maakunnallinen/ 
paikallisesti merkittävä 
kohde 

Etäisyys lähimmistä  
tuulivoimaloista 

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakuntakaava  Johanin luhtiaitta 4,9 km 

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Kaunislehdon talomuseo  5,6 km 

RKY 2009 Oulujoen ja Sotkamon reitin 
voimalaitokset; Seitenoikea 

 9 km 

RKY 2009 Hyrynsalmen rautatieasema  9,5 km 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt; Komulan-
köngäs 

 9 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Lieteojan rautatiesilta n. 9 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Pienimäen pihapiiri n. 9 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Snellmanin kalamaja n. 10 km 

RKY 2009 Hyrynsalmen kirkko  n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Hyrynsalmen kunnantalo n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Kiviö, metsänhoitajan virkatalo n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Iston koulun alue n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Seo-huoltoasema n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Vongan-Tuomiojan alue n. 11 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Jokikylän Kalliokosken silta, 
Ristijärvi 

n. 12 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Hyrynsalmen sahan alue n. 12 km 

Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Möykkysenjoen kivisilta  13,5 km 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt, Korkialehto  14,5 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Kuoleman rata n. 14 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Käkiniemen kalamaja n. 14 km 

RKY 2009 Kainuun puromyllyt; Karppala    15 km 

RKY 1993  Torvenkosken koskimaisema 15 km 

Maakuntakaava  Ristijärven kirkko ja tapuli n. 16 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Ristdist 
ijärven pappila 

n. 16 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Vanha kansakoulu ja maamies-
koulu, Ristijärvi 

n. 16 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Karhulankylä, Ristijärvi n. 16 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Vaaranpään pihapiiri n. 18 km 

RKY 1993  Kivikylän vaara-asutus 20,5 km 

Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Hallan ukon terva-tärpättitehdas n. 25 km 
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Maakuntakaava, 
kulttuurihistoria 

 Taipaleen mylly n. 25 km 

 

Kuva 8. Hankealueelle ja lähiympäristöön sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vät kohteet. 

5.3.1 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kult-

tuurimaisemia, joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja 

maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b). 

Lumivaaran hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkai-

ta maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Melalahti–

Vaarankylä, sijoittuu noin 35 km etäisyydelle hankealueesta. Kainuun maakunnalli-

nen maisemaselvitys on täydentämässä Kainuun arvokkaita maisema-alueita. Selvi-

tysluonnoksen (Muhonen & Savolainen 2013) perusteella Hyrynsalmen alueella ei 

ole uusia valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. 

5.3.2 VALTAKUNNALLISESTI JA MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT 

RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY) antavat 

alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme 
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rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät 

rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -luettelo on päivitys 1990-luvun inven-

toinneista (RKY 1993). Tässä työssä on käytetty pääsääntöisesti uudempaa kohde-

luetteloa. Niiltä osin kun RKY 1993 kohteet eivät ole enää RKY 2009 listauksessa 

mukana, ovat kohteet säilyneet useimmiten maakunnallisesti merkittävinä kohteina. 

Maakunnallisesti merkittävinä kohteina noin 20 km säteellä hankealueesta on huo-

mioitu alueen voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyt maakunnallisesti mer-

kittävät kohteet sekä RKY 1993 –luettelon kohteet, jotka eivät sisälly voimassa ole-

viin RKY 2009 kohteisiin tai maakuntakaavan kohteisiin. Nämä kohteet on poimittu 

maakuntakaavasta tai alueelle tehdyistä muista selvityksistä (mm. Kainuun kulttuu-

riympäristöohjelma, Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma). 

Hankealuetta lähimpänä valtakunnallisesti merkittävänä RKY –kohteena sijoittuu 

Kaunislehdon talomuseo, noin 5,5 km etäisyydelle alueen eteläpuolella. Maakunta-

kaavassa merkitty Johanin luhti Karpinvaarassa sijoittuu noin 5 km etäisyydelle 

hankealueesta. Muut RKY kohteet sijoittuvat vähintään 9 km etäisyydelle hankealu-

eesta. Muita RKY-kohteita 20 km säteellä ovat Hyrynsalmen kirkko, Hyrynsalmen 

rautatieasema, Möykkysenjoen silta, Kainuun puromyllyt; Karppala, Korkialehto ja 

Komulanköngäs, Oulujärven ja Sotkamon reitin voimalaitokset. Sähkönsiirtoreittien 

välittömään läheisyyteen ei sijoitu maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaita kohteita. Lähimmillään maakunnallisesti merkittävä Johanin luhti sijoittuu 1,4 

kilometrin etäisyydelle Seitenoikea–Puolanka voimajohdosta, jonka rinnalle toinen 

sähkönsiirtovaihtoehto (VEB) sijoittuisi. Voimajohtoreittivaihtoehdon päätepisteessä 

sijaitsee valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena Oulujoen ja 

Sotkamon reitin voimalaitokset. 

5.4 MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Hankealueelle tai sen lähistölle ei sijoitu ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä. 

Myöskään suunniteltujen sähkönsiirtovaihtoehtojen reiteiltä ei tunneta muinaisjään-

nöksiä. Hankealueella on suoritettu muinaisjäännösinventoinnit syksyllä 2013 ja ke-

sällä 2015. Maastossa saatiin suunnitellut rakentamisen alueet inventoitua tarkasti. 

Muinaisjäännöksiä eikä myöskään muita kulttuuriperintökohteita löytynyt. Kaikki 

havaitut ihmisen toiminnasta ympäristöön jääneet merkit liittyvät nykyaikaan tai lä-

hihistoriaan. Merkitsevin tekijä esihistoriallisten kohteiden puuttumiselle on sijainti 

supra-akvaattisella alueella. Historiallinen asutus hakeutui puolestaan pääasiassa 

vesistöjen äärelle sekä paikoille, missä maaperä soveltui peltoviljelylle. 

5.4.1 ESIHISTORIALLISET KOHTEET 

Hankealue sijaitsee supra-akvaattisella korkeudella ja esihistoriallisten leiripaikkojen 

tms. kohteiden sijainnin kannalta sopivat pienvesistöt puuttuvat, siten jakson 

asuinpaikkojen löytyminen olisi yllättävää. Yksittäiset kivirakenteet ovat mahdolli-

sia, mutta sellaisen ajoittaminen esihistoriaan kuuluvaksi olisi tavallista epävar-

mempaa. Kohteiden löytymisen todennäköisyyteen vaikuttaa moreenia oleva maa-

perä. Vaaran rinteet ovat paikoin soistuneet, ja tämän tyyppinen maasto ei ole otol-

lista esihistorialliselle toimintapaikalle. Lähimmät esihistorialliset muinaisjäännökset 

tai mahdolliset muinaisjäännökset sijaitsevat n. 3-4,5 km pohjoi-
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seen ja n. 4 km kaakkoon. Ne sijaitsevat hiekkaisella maaperällä ja/tai vesistöjen 

äärellä, eli topografisesti eri tyyppisillä maaston kohdilla kuin inventointialue. 

5.4.2 HISTORIALLISET KOHTEET 

Lähin kylä on n. 2 km:n etäisyydellä luoteessa sijaitseva Lietekylä, jonka vanhin 

asutus on peräisin ainakin jo 1600-luvulta. Kohdealue on ollut historiallisella ajalla 

asumatonta. 1850-luvun pitäjänkartalle on merkitty länsipuoliselle Lumivaaran lael-

le polkuja, jotka voivat olla viite muustakin kuin muinaisesta kulkuväylästä. 

Hyrynsalmella, kuten Kainuussa yleisesti, kaskeamiskulttuuri on ollut voimakasta ja 

viljelystapa on jatkunut 1800-luvun loppupuolelle asti. Kaskipeltoja saattoi oletetta-

vasti sijaita myös kohdealueella. Viime aikoina tehdyissä inventoinneissa on tullut 

näyttöä, että Oulujärven pohjoispuolella ei esiinny kaskiröykkiöitä kaskimaiden yh-

teydessä, kuten Keski- ja Etelä-Suomessa. 

Eränkäynti on ollut alueella keskeistä, mutta tästä on harvoin löydettävissä mui-

naisjäännöksiä ja ne ovat usein itsestään tuhoutuvia, kuten esim. merkkipuut ja eri-

laiset pyyntilaitteet. Pyyntikuoppien sijainnin kannalta alue on liian korkealla ja 

maaperä karkeaa. Porotalouteen liittyvää toimintaa ei ole ollut näin korkeilla vaa-

roilla. Lähimmät historiallisen ajan muinaisjäännökset sijaitsevat n. 4-4,5 km kaak-

koon Oravijärven kaakkoisrannalla ja itäpuolella vanhan kyläasutuksen läheisyydes-

sä. 

5.5 VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin 

hanke-aluetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon 

tarkkailuun. Lumivaaran hankealue sijoittuu Lietekylän metsästysseuran metsästys-

vuokra-alueille. Seuralla on noin 3 700 hehtaaria vuokramaita Hyrynsalmen länsi-

osissa. 

5.6 LIIKENNE 

Liikennöinti hankealueelle tapahtuu yhdystien 19225 (Lietekyläntie) kautta. Yhdys-

tien 19225 päällysteluokka hankealueen kohdalla on SOP (soratien pintaus). Liete-

kyläntien Hyrynsalmen suunnasta lähtevällä osuudella on vanha kestopäällyste noin 

5 kilometrin matkalla. Lietekyläntien liikennemäärät ovat matalia, korkeimmillaan 

noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskas liikenne on lähinnä satunnaista, joskin 

vuorokautinen vaihtelu on todennäköisesti suurta riippuen mm. teiden läheisyydes-

sä tehdyistä hakkuista. Raskaan liikenteen liikennemäärätilastossa on liikennemäärä 

vain 3 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankealue rajautuu itäosaltaan Kaivopurontiehen. 

Hankealueelle sijoittuu muutamia metsäautoteitä. 

Valtatien 5 liikennemäärä Hyrynsalmen keskustan kohdalla on noin 2 100 ajoneu-

voa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tien liikenteestä on noin 6 %. Risti-

järven suunnasta hankealueelle voi liikennöidä myös Hyrynsalmentien ja Vanhatien 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     23 

kautta, jolloin voi välttää Hyrynsalmen keskustan kautta liikennöinnin. Hyrynsal-

mentien liikennemäärät ovat 240 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskaan liiken-

teen osuus on 6 ajoneuvoa. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 8-4. 

Hankealueelle tai voimajohdon reitille ei ole osoitettu maakuntakaavassa tie- tai ra-

tahankkeita. 

5.7 LENTOLIIKENNE 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin lentoasema, joka sijaitsee noin 49 km 

hankealueesta lounaaseen.  Kuusamon lentokenttä sijaitsee hankealueesta noin 153 

kilometriä koilliseen. Lumivaaran tuulivoimapuisto sijaitsee lentoaseman minimisek-

torikorkeus-alueella, jossa suurin sallittu estekorkeus on 644 metriä mpy. Tuulivoi-

mapuiston sijoittuminen suhteessa Kajaanin lentoaseman lentoesterajoitusalueisiin 

on esitetty kuvassa 8.13. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita lentoasemia, 

lentopaikkoja tai maanteiden varalaskupaikkoja. Lähimmät lentopaikat ovat Vaalas-

sa ja Suomussalmella. 

  

Kuva 9. Tuulivoimapuiston sijoittuminen suhteessa Kajaanin lentoaseman korkeusrajoitusalueisiin. 

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen tur-

vallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lento-

liikenteen aiheuttamat rajoitukset. 

Lentoestelupa tarvitaan jokaiselle ilmailulain 158 § mukaiselle rakenteelle erikseen 

kohteen koordinaatit, toteutusaikataulu ym. tiedot tarkasti yksilöiden. Tuulivoima-

puistoa varten haettavaa lentoestelupaa varten pyydetään Finavia Oyj:n lausunto. 

Tämä lausunto liitetään Liikenteen turvallisuusvirasto TraFille osoitettuun lentoeste-

lupahakemukseen.  
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Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 14.12.2011 hyväksynyt lentoestelausuntojen 

korkeusrajoitusten lieventämistä koskevan muutoksen käyttöönotettavaksi 

15.12.2011. Finavia on julkaissut 15.12.2011 uudet paikkatietokannat tähän liitty-

en. 

Lentoesterajoituksia ja lentoestelupakäytäntöä on kuvattu tarkemmin mm. Finavian 

Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa: http://www.finavia.fi/fi/lentoesteet/ 

5.8 ERITYISTOIMINNOT 

5.8.1 PORONHOITO 

Hyrynsalmi sijoittuu poronhoitoalueen etelärajalle. Paliskunnassa on noin 60 poron-

omistajaa ja paliskunnan alueella pidettävien eloporojen suurin sallittu määrä on 

2700 poroa. Hallan paliskunnan alue on pinta-alaltaan 3308 km2 ja paliskunnan 

maa-alueista kangasmaita on noin 1800 km2.  Lumivaaran hankealue sijoittuu Hal-

lan paliskunnan lounaisosaan, laajemmalle porojen rykimä- ja talvilaidunalueelle 

(Poro GIS, 2014). 

 

Kuva 10. Hankealueen sijoittuminen Hallan paliskunnan alueelle. 

Hankealueen lähialueelle ei sijoitu poronhoidon rakenteita. Lähimmät ovat siirtoaito-

ja mäntykankaalla Hyrynsalmen taajaman eteläpuolella. Hankealuetta lähimmät 

erotusaidat ovat Louki, Portinsärkkä ja Pajuaro. Syys- ja kevätlaidunkierto kulkeu-

tuu pääasiassa hiekkakangasselänteitä myöten alueen itäpuolelta. Satunnaisesti 

hankealueella voi esiintyä poroja syyslaitumillaan. Keskitalvella poroja ei esiinny 
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vaarojen ylärinteillä. Hallan paliskunnan lounaisosan merkittävimpiä vasomisalueita 

ovat laajat aapasuoalueet Peuravaaran luoteispuolella.  

Rakennettavat Lumivaaran tuulivoima-alueet sijoittuvat paliskunnan lounaisosaan ja 

kattavat koko paliskunnan laidunkelpoisesta maa-alasta karkeasti arvioiden alle 1 

%. Tuulivoima-alueet sijoittuvat porojen talvilaidunalueelle eli vaaran rinteelle si-

joittuu talvi- ja kevätaikaisia luppolaitumia. 

5.9 MAANOMISTUS 

Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien ja UPM:n maille. Prokon Wind 

Energy Finland Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. 

5.10 LUONNONYMPÄRISTÖ 

5.10.1 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ TOPOGRAFIA  

Lumivaaran hankealue sijaitsee Suomen vanhimman arkeeisen kallioperän alueella. 

Lumivaaran kallioperä lukeutuu Kainuun liuskealueen ns. Itä-Puolangan ryhmään ja 

kallioperä on maasälpäpitoista kvartsiittia eli arkosiittia. Hankealueen maaperä on 

hienoainesmoreenia. Alueen itälaidalla Kaivopurontien varrella on muutamia pieniä 

hiekkavyöhykkeitä.  

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, 

arvokkaita moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia Lähin arvokas kallioalue 

Vortikka (KAO110084) sijaitsee Pieni-Tuomivaaralla, yli 5 km alueen pohjoispuolel-

la. 

Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa ja se sijaitsee korkeudella 250–370 m 

mpy. Alue sijaitsee laajimmilta osiltaan itään/itäkaakkoon laskevalla vaaran rinteel-

lä. Määtänkuljun rinteen korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen länsi- ja luo-

teisosassa. Alueen kallioperäkartta (GTK Suomen kallioperä 1:100 000) sekä maa-

peräkartta (GTK maaperäkartta-aineisto, 1:20 000) on esitetty YVA:n ympäristösel-

vitysten erillisraportissa. 

5.10.2 PINTA- JA POHJAVEDET 

Lumivaaran hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella, missä se sijoit-

tuu Oulujoen päävesistöalueella Hyrynsalmen reitin alaosaan ja jakaantuu edelleen 

Lietejoen sekä Hyryjärven valuma-alueille. Kolmannen jakovaiheen valuma-alueissa 

pohjoisosa sijoittuu Lumipuron valuma-alueelle, länsiosa Lietejoen yläosan valuma-

alueelle ja eteläosa Oravijärven valuma-alueelle. Kaivopuron latvaosilta on rajattu 

luonnontilaisia uomanosia luontokohteiksi hankkeen luontoselvitysten perusteella. 

Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Hankealuetta lähin pohjavesi-

alue, Portinsärkkä (II-luokka) sijaitsee noin 3,7 km etäisyydellä hankealueesta poh-

joiseen.  
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5.10.3 KASVILLISUUDEN JA LUONTOTYYPPIEN YLEISPIIRTEET 

Hankealue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeissä Kainuun vaarajakson alueelle. Suurin 

osa hankealueen pinta-alasta Määtänkuljun itärinteellä on muutama vuosi sitten 

päätehakattua tai sekapuustoista nuorta taimikkoa. Kasvupaikkatyypiltään rinne-

metsät ovat tuoreita mustikkatyypin kangasmetsiä, joilla esiintyy paikoin lehtomai-

sen kankaan rehevyyttä. Hankealueen korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 365 m 

mpy Määtänkuljun laelle, missä kuuset ovat tykkylumen muovaamia ja metsät luon-

taisesti harvakasvuisia. Lakialueen metsiä on myös osittain harvennushakattu. 

Edustavimmat rinnemetsät sijoittuvat alueen pohjoisosaan, missä esiintyy varttu-

neen kuusikon alueella reheviä sulamisvesijuotteja ja lehtomaista kangasta. 

Hankealueelle ei sijoitu luonnontilaisia soita, pienialaisia korpia lukuun ottamatta. 

Ojitukset ja puustonkäsittely ovat merkittävästi muuttaneet alarinteen pienialaisten 

korpi- ja rämetyyppien luonnontilaa sekä tuulipuiston että sen tarkasteltujen säh-

könsiirtoreittien alueella. 

Arvokkaiksi rajatut luontokohteet hankealueella ovat sellaisia korpikuvioita, puron-

varsia tai metsäalueita, jotka ovat jääneet voimakkaimman metsätalouskäytön ul-

kopuolelle. Arvokkaat luontokohteet ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 

alueita, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja jotka tulisi huomioida rakenta-

misen suunnittelussa. Kevään 2015 inventoineissa (Helo 2015) kaavassa esitettävät 

luontokohteet ovat täydentyneet liito-oravan elinympäristöjen rajauksilla. Täyden-

netyt kohteet on esitetty taulukossa 3.  

Hankealueen arvokkaat luontokohteet ovat metsälain 10 §:n mukaisia aitokorpia, 

lehtokorpia, vähäpuustoisia soita tai pienvesiä ja niiden välittömiä lähiympäristöjä. 

Luontokohteiden 1 ja 2 purouomat Kaivopuron latvaosilla voivat olla tulkinnasta 

riippuen myös Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia noroja. Suurin osa alueen entisistä 

purouomista on metsätaloustoimissa oikaistuja. Arvokkaaksi luontokohteeksi (nro 

3) on poimittu myös edustavimmat osat rehevästä rinnekuusikosta, jolla on lisäksi 

arvoa vanhanmetsän linnuston ja liito-oravan elinympäristönä. 

Arvokkaat luontokohteet perusteluineen on lueteltu taulukossa 3 ja ne on esitelty 

tarkemmin luontoselvitysten erillisraportissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

2014). Luontokohteet on myös numeroitu kaavakartalla taulukon mukaisesti.  
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Taulukko 3. Kaavassa esitetyt arvokkaat luontokohteet. Statuksen selitteessä metsälain mukaisuus se-

kä luontotyyppien uhnalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti merkittävimmät luontotyypit, 

jotka sisältyvät kohteeseen. Uhanalaisuus; CR-äärimmäisen uhanalainen, EN –erittäin uhanalainen, VU – 

vaarantunut, NT-silmälläpidettävä. Ensimmäisen sarakkeen numerointi viittaa luontoselvityksen kohde-

kuvaukseen (FCG Suunnittelu ja tekniikka OY, 2014a) ja kaavakartan luontokohdenumeroon.  

 

 

 

 

 

5.10.4 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ 

Hankealueen pesimälajisto koostuu pääasiassa alueellisesti tavanomaisista havu-

puuvaltaisten metsätalousalueiden peruslajeista, mutta alueen varttuneiden ja van-

hojen kuusivaltaisten metsien vuoksi alueella esiintyy jonkin verran myös arvok-

kaampaa lajistoa, joista mainittavin on sinipyrstö. Kesän 2013 pesimälinnustoselvi-

tysten yhteydessä Lumivaaran hankealueella havaittiin yhteensä 63 lintulajia, joista 

42 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Kainuun alueella 

pesivän maalinnuston keskitiheydeksi on arvioitu 125–150 paria/km2. Rekisteritieto-

jen ja maastoinventointien perusteella alueella tai sen lähistöllä ei sijaitse kalasääs-

ken tai muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien tiedossa olevia reviireitä.  

Hankealueella keväällä 2013 toteutetun kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin 

kaikkiaan 41 muuttavaksi tulkittua lintulajia ja vajaa 1100 yksilöä. Valtaosa havai-

tuista lajeista ja yksilöistä oli varpuslintuja. Tuulivoiman linnustovaikutuksille her-

kän lajiston (mm. joutsenet, hanhet, kurki) yksilömäärät olivat hyvin vähäisiä.  Osa 

havaituista linnuista muutti hankealueen kautta, mutta vähäisen yksilömäärän 

vuoksi selkeitä päätelmiä muuttoreittien tarkemmasta luonteesta ei voida tehdä. 

Viereisen Otsotuulen hankealueen kevät- ja syysmuutontarkkailussa havaitut yksi-

lömäärät olivat niin ikään vähäisiä ja päätelmät muuttoreiteistä samansuuntaisia. 

 Kohteen nimi status lajistoa kaavamerkintä 

1 Kaivopuron latvat a; 
puronvarsilehto 

Purouoman lähiympäristöt MetsäL. 10 §, 
kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), havu-
metsävyöhykkeen turve- ja kangasmaiden 
purot (VU) 

raidankeuhkojäkälä 
(NT), sinipyrstö 
(VU) 

Luo-1 

2 Kaivopuron latvat b; 
puronvarren aitokor-
vet 

Purouoman lähiympäristöt ja aitokorvet 
(muurain-metsäkorte) MetsäL. 10 §,  muu-
rainkorvet (VU), metsäkortekorvet (EN), 
havumetsävyöhykkeen turve- ja kangasmai-
den purot (VU) 

raidankeuhkojäkälä 
(NT) 

Luo-1 

3 Määtänkulju NE; rehe-
vä rinnekuusikko 

vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat 
(NT), liito-oravan elinympäristö (Lsl. 49 §) 

raidankeuhkojäkälä 
(NT), sinipyrstö 
(VU), liito-orava 
(VU) 

Luo-2 ja s-1 

4 Määtänkuljunsuo N; 
aitokorpi 

Aitokorvet MetsäL. 10 §, metsäkortekorvet 
(EN), muurainkorvet (VU)  

herttakaksikko Luo-1 

5 Määtänkuljunsuo NW, 
rääseikköräme 

Vähäpuustoiset suot MetsäL. 10 §, korpirä-
meet (VU), pallosararämeet (VU) 

 Luo-1 

6 Tuppipuron korvet ja 
liito-oravan elinympä-
ristö 

Rehevät korvet MetsäL. 10§, lehtokorvet 
(EN), ruoho- ja heinäkorvet (EN). liito-oravan 
elinympäristö (Lsl. 49 §) 

liito-orava (VU) s-1 
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Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä muuttolintu-

jen levähdys- tai ruokailualueita, jolloin voitaisiin olettaa linnuston muuttokorkeu-

den laskevan hankealueen läheisyydessä. Hankkeessa ei toteutettu erillistä syys-

muutonseurantaa, vaikka alueella olisi voitu todentaa riittävällä työpanoksella ark-

tisten lintujen syysmuuttoa. Muuton oletetaan kulkevan hyvin korkealla, laskeutu-

miseen houkuttelevien levähdyspaikkojen puuttumisen vuoksi lähiseudulta. Arktis-

ten hanhien osalta hankkeella ei arvioitu olevan sellaisia potentiaalisia vaikutuksia, 

että hajanaisen ja korkealla kulkevan muuton todentamiseen olisi ollut syytä panos-

taa erillisseurantaa. Tätä olettamusta vahvistaa myös Otsotuulen hankkeessa toteu-

tettu syysmuutonseuranta.  

Hankealueella tavattava nisäkäslajisto koostuu tyypillistä metsätalousvaltaisen ha-

vumetsävyöhykkeen lajistosta, joka käsittää etupäässä alueellisesti yleisiä ja tavan-

omaisia lajeja. Hirvieläimistä alueella tavataan satunnaisesti myös metsäpeuraa, sil-

lä alue sijoittuu metsäpeuran levinneisyyden pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen ete-

lärajalle. Alueella levinneisyytensä puolesta esiintyvät myös kaikki suurpetomme, 

joista todennäköisimmin karhu ja ilves.  

5.10.5 SUOJELUALUEET JA HUOMIONARVOINEN LAJISTO 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita, luon-

nonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita. Hankealuetta lähimmäksi (noin 1,1 

km) sijoittuu Peuravaaran vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, joka on myös 

osa Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo–Peuravaaran Natura-aluetta sekä Kai-

nuun vaarajaksojen metsät FINIBA-aluetta. Muut suojelualueet sijoittuvat useiden 

kilometrien etäisyydelle.  

Hankealueelta ei ollut aiempaa paikkatietoa uhanalaislajistosta (Kainuun ely-keskus, 

2013) ja tuolloin lähimmät uhanalaishavainnot koskivat liito-oravaa alueen pohjois-

puolelle vaaran alarinteellä. Kevään täydentävissä liito-oravainventoinneissa pai-

kannettiin lajin esiintymiä luontokohteeksi rajatun rinnekuusikon alaosalta sekä 

Tuppipuron korpien alueelta. Kaavassa esitettäviä luontokohteita on siltä osin täy-

dennetty ja yhden voimalan rakennuspaikkaa siirretty. Alueen kasvillisuusinven-

toinneissa merkittävimmät lajihavainnot koskivat silmälläpidettävää raidankeuhko-

jäkälää sekä vanhan metsän indikaattorikääväkkäitä, jotka sisältyvät luontokohde-

rajauksiin.  

Korpikolvan esiintymispotentiaalia on tarkasteltu vielä kevään 2015 inventointien 

yhteydessä ja todettu, että lajille soveliasta, riittävästi järeää lahopuuta sisältävää 

iäkästä metsää hankealueella ei ole (T. Helo 2015).  

 

6 LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET 

6.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viran-

omaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
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teet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) 

ja edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä 

vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.  

Lumivaaran tuulivoimapuistoa ja sen kaavoitusta koskevat seuraavat valtakunnalli-

set alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimiva aluerakenne: 

 Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkei-

noelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 

mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäris-

tön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 

 Aluerakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijaisesti alueiden 

omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja raja-

valvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, 

ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen 

ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

 Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudel-

lista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 

 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien 

haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistami-

seen. 

 Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

 Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista ai-

heutuvaa haittaa. 

 Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialäh-

teiden 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 

herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymis-

tä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnon-

alueiden välillä edistetään. 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimat-

kailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvok-

kaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkis-

tyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämi-

sessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tar-

koitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 
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 Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että 

turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-

riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäy-

tön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjatta-

va siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: 

 Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään 

uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja 

lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tar-

peet. 

 Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäy-

täviä. 

 Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten 

soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useam-

man voimalan yksiköihin. 

 Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja 

alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien 

riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityi-

sesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman eri-

tyispiirteet. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on näiden neljän teeman lisäksi kaksi 

erityisteemaa: Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriym-

päristöinä erityiset aluekokonaisuudet, joka koskee lähinnä rannikkoaluetta, 

Lapin tunturialueita ja Vuoksen vesistöaluetta. Lumivaaran tuulivoimapuistoa ja sen 

kaavoitusta koskee luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet -

teemasta lähinnä seuraava alueidenkäyttötavoite: 

 Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. 

 

6.2 MAAKUNTAKAAVA 

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. Kainuun maakunta -

kuntayhtymän laatima maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen 

maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto on 

vahvistanut Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009. 
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Kuva 11. Ote Kainuun maakuntakaavasta. Hankealueen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 

Maakuntakaavassa hankealue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Luoteisosa alueesta sisältyy luontomatkailun 

kehittämisalueeseen (kehittämisperiaate-merkintä). Kaavamerkintää koskee 

suunnittelumääräys: Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun 

kohdealueina. Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyritään keskittämään näille 

alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja 

kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen sekä 

luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa 

alueella sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura-alueen suojelun perusteena olevia 

luonnonarvoja. Metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa 

nykyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä. 

Hankealue sijaitsee maakuntakaavan merkityllä poronhoitoalueella. 

Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden 

toiminta- ja kehittämisedellytykset. Toimintojen sijoittamisessa on otettava 

huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä 

pyyntiaidat. 

Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Säkkisenlatvasuo–Jännesuo–Lamminsuo ja 

Peuravaara on osoitettu maakuntakaavassa Natura-alueeksi sekä 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     32 

luonnonsuojelualueeksi (SL). Natura-alueen koilliskulmaan sijoittuu kaavamerkintä 

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue”. 

Hankealueen koillis-itäpuolelle sijoittuva Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohto 

on osoitettu maakuntakaavassa. 

 

6.3 KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja har-

joitustoimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakuntakaavassa 

selvitysalueiksi osoitettujen alueiden maankäyttö. Ympäristöministeriö on vahvista-

nut 19.7.2013 Kainuun 1. Vaihemaakuntakaavan ja kaava tuli lainvoimaiseksi 
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KHO:n päätöksellä 16.2.2015. 1. Vaihemaakuntakaavan alueet eivät ulotu Lumivaa-

ran hankealueen läheisyyteen. 

6.4 KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVA 

Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 

laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 

ollut nähtävillä luonnoksena nähtävillä elo-syyskuussa 2014. Tuulivoimamaakunta-

kaavan Lähtökohdat ja tavoitteet –raportti on hyväksytty 17.2.2014 ja tuulivoima-

maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä 2.9 – 2.10.2015. Tuulivoimamaakunta-

kaavan kaavaehdotuksessa on annettu mm. tuulivoimaloiden rakentamista koskevia 

yleisiä suunnittelumääräyksiä ja kiinnitetty huomiota tuulivoimarakentamisesta ai-

heutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen. 

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 

maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten so-

veltuvat alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaas-

sa. 

6.5 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 

Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaa-

van laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Kaava on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 1.12.2014 ja on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. 

6.6 KAINUUN MAAKUNTASUUNNITELMA 2035 

Kainuun maakuntasuunnitelma 2035 ja -ohjelma Kainuu-ohjelma ”Hyvinvoiva ja 

elinvoimainen Kainuu” on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.6.2014. 

6.7 SISÄ-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys on kuuden maakunnan yhteistyössä toteuttama 

kartoitus maakuntien tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista (Kainuu, Pohjois-

Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala). Selvitys valmistui 

2011 ja sen pohjana oli hyödynnetty tuuliatlaksen tietoja, maakuntakaavan alueva-

rauksia, sähköverkkoa, tiestöä ja maastotietoja. Kainuun osalta soveltuviksi alueiksi 

tarkasteltiin yli 80 erillistä aluetta. Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä Lumivaa-

ran alue on tunnistettu tuulivoimatuotannon kannalta potentiaaliseksi alueeksi ja 

sen pisteytys on 2,5/4. Lumivaaran alue sijoittuu Kainuun neljän potentiaalisimman 

alueen joukkoon. 
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6.8 SISÄ-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYKSEN TÄYDENNYS 

Kainuun liitto on ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen tuella laatinut Sisä-

Suomen selvitystä tarkentavan ja täydentävän maakunnallisen tuulivoimaselvityk-

sen, joka on valmistunut v. 2013. Kainuussa on lisäksi meneillään useita tuulivoi-

marakentamiseen liittyviä selvitys- ja kaavoitushankkeita. Maakunnallisesti ja seu-

dullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsitte-

lemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan maakuntakaavan laati-

mista. 

6.9 YLEISKAAVAT 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.  

Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen Lumivaa-

ran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta. Hyrynsalmen kunnanhallitus on 

4.6.2013 (§ 129) päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimisen Lumivaaran alu-

eelle. 

6.10 ASEMAKAAVAT 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 
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7 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Suunnittelun lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ilmasto-

poliittiset tavoitteet sekä maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin 

suunnitelmiin. Näiden lisäksi osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka 

muotoutuvat Hyrynsalmen kunnan ja seudulla toimivan energiayhtiön tavoitteista. 

7.1 TAVOITTEET UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN HYÖDYNTÄMISELLE 

Hankkeen taustalla on osaltaan tavoite pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, 

joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. 

Kansainvälisen ja siitä edelleen johdettuna kansallisen ilmastopolitiikan perusta on 

vuonna 1992 solmittu YK:n ilmastosopimus. Ilmastosopimuksen tavoitteena on il-

makehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, ettei ih-

misen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään.  

Teollisuusmaiden kasvihuonepäästöjen rajoittamista on edelleen tarkennettu vuon-

na 1997 laaditussa ns. Kioton pöytäkirjassa. Kioton sopimus velvoitti, että kunkin 

sopimuspuolen tulee panna toimeen kansallisia ohjelmia ilmastomuutoksen hillitse-

miseksi. 

Suomen kansallinen suunnitelma esitettiin eduskunnalle huhtikuussa 2001. Siinä 

todettiin, että energian hankintaa pyritään monipuolistamaan ja ohjaamaan suun-

taan, jossa syntyy entistä vähemmän kasvihuonekaasuja mm. edistämällä uusiutu-

van energian käyttöä. 

Kansallista suunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2005 antamalla eduskunnalle uusi se-

lonteko Suomen lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista. Kasvihuonepääs-

töjen vähentämiseksi ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi selonteossa esitettiin 

keinoina vesivoiman ja biopolttoaineiden ohella tuulivoiman hyödyntäminen. 

Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2008 maallemme uuden ilmasto- ja energia-

strategian, joka käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 

asti ja laajemmassa mittakaavassa aina vuoteen 2050 saakka.  

Valtioneuvoston hyväksymä strategia osoittaa selkeästi, että EU:n Suomelle ehdot-

tamia päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita tai 

energiankäytön tehostamistavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä uusia ilmasto- 

ja energiapoliittisia toimenpiteitä. Strategian mukaisessa kehityksessä kotimaisen 

energian ja erityisesti uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan huomattavasti ny-

kyisestään. Uusiutuvan energian osuus nousee 38 %:iin energian loppukulutuksesta 

vuoteen 2020 mennessä. 

Suomen tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 sähköä tuulivoimalla n. 6 TWh. Vuon-

na 2010 130 voimalalla tuotettiin yhteensä 198MW. Vuoden 2012 alussa Suomessa 

oli 146 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 238 megawattia. Tuulivoimalla 

tuotettiin VTT:n mukaan noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. 
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7.2 HYRYNSALMEN KUNNAN TAVOITTEET 

Kunnan tavoitteena on monipuolisen energiatuotannon kehittäminen, jossa painote-

taan myös Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti uusiutuvan energian 

tuotannon lisäämistä. Tavoitteena on tuulivoiman sijoittaminen tuuliolosuhteiltaan 

ja ympäristövaikutuksiltaan edullisille alueille. 

7.3 HANKKEESTA VASTAAVAN TAVOITTEET 

Jotta Suomen valtion asettamat uusiutuvan energian lisäämistavoitteet täyttyisivät, 

Prokon Wind Energy Finland Oy on ottanut aktiivisen roolin tuulivoiman kehittämi-

sessä. Prokon on keskittynyt uusiutuviin energialähteisiin ja sillä on nyt 51 käynnis-

sä olevaa tuulivoimapuistoa. 
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8 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

8.1 MUUT LÄHISEUDUN HANKKEET 

Seuraavassa on koottu merkittävimpiä lähiseudun hankkeita. Lumivaaran osayleis-

kaava-alueen ympäristöön sijoittuu kahdeksan tuulivoimahanketta sekä Mondo Mi-

nerals Oy:n Mieslahden kaivoshanke ja Vapo Oy:n Iso-Lehmisuon ja Matkalammin-

kurun turvetuotantoalue. 

Taulukko 4. Muut hankkeet lähialueilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Lumivaaran osayleiskaava-alueen ympäristöön sijoittuvat hankkeet. 

 

Hanke Laajuus Tila Etäisyys Suunta 

Tuulivoimahankkeet 

Otsotuuli, Lumivaaran tuulivoimapuis-
to (Hyrynsalmi) 

Enintään 8 
voimalaa 

YVA-menettely ja 
kaavoitus käynnissä 

0 km länsi 

Otsotuuli Oy, Iso Tuomivaaran tuuli-

voimapuisto (Hyrynsalmi) 

Enintään 8 

voimalaa 
Kaavoitus käynnissä 10 km pohjoinen 

Metsähallitus Laatumaa, Kivivaara-

Peuravaaran tuulivoimapuisto (Suo-

mussalmi ja Hyrynsalmi) 

Enintään 50 

voimalaa 
Kaavoitus käynnissä 15 km itä 

E.ON Kainuu Oy, Saukkovaaran tuuli-

voimapuisto (Ristijärvi) 

Enintään 8 

voimalaa 
 20 km etelä 

Otsotuuli Oy, Teerivaaran tuulivoima-

puisto (Paltamo) 

Enintään 22 

voimalaa 

YVA-menettely ja 

kaavoitus käynnissä 
45 km lounas 

UPM Kymmene Oyj, Kokkosuon tuuli-

voimapuisto (Kajaani) 

Enintään 20 

voimalaa 

YVA-menettely ja 

kaavoitus käynnissä 
85 km lounas 

Metsähallitus Laatumaa, Piiparinmä-

en-Lammaslamminkankaan tuulivoi-

mapuisto (Pyhäntä, Siikalatva, Kajaa-

ni ja Vieremä) 

Enintään 
127 voima-

laa 

YVA-menettely ja 

kaavoitus käynnissä 
85 km lounas 

Muut hankkeet 

Vaara-Kainuun kansallispuisto 

(ehdotus) 
 Ideavaiheessa 1,5 km länsi 

Mondo Minerals Oy, Mieslahden kai-

voshanke (Paltamo) 

0,5 milj. 

t/vuosi 

YVA-menettely päät-

tynyt 
35 km etelä 
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9 TUULIVOIMAPUISTON TEKNINEN KUVAUS 

9.1 TARVITTAVA MAA-ALA 

Lumivaaran osayleiskaava-alueen laajuus on noin 7 km2. Tuulivoimapuisto sijoittuu 

yksityisten maanomistajien ja UPM:n maille. Prokon Wind Energy Finland Oy on 

tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Rakentamistoimenpiteet 

kohdistuvat vain pienelle osalle hankealuetta, muualla maankäyttö säilyy ennallaan. 

9.2 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET 

Lumivaaran tuulivoimapuisto muodostuu enintään 9 tuulivoimalasta perustuksi-

neen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijänni-

tekaapeleista (20 kV maakaapeli), puistomuuntamoista sekä valtakunnan verkkoon 

liittymistä varten rakennettavasta 110/20 kV sähköasemasta. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston alue on 

käytettävissä lähes samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin. 

Sähköaseman alue aidataan turvallisuussyistä. 

9.2.1 TUULIVOIMALOIDEN RAKENNE 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 

roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneille on erilaisia rakennus-

tekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lie-

riötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betoni-

rakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä, nk. hybriditornina. 

Prokon Wind Energy Finland Oy:n Lumivaaran hankkeessa tuulivoimalat tulevat 

olemaan teholtaan 3,0 – 3,3 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään n. 215 m. 
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Kuva 13. Mallikuvat voimalakorkeuksista. 

9.2.2 TUULIVOIMALOIDEN PERUSTAMISTEKNIIKAT 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakenta-

mispaikan pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutki-

mustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopi-

vin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 

 

Kuva 14. Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat maanvaraisesta teräsbe-

toniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massanvaihdolla sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperus-

tuksesta. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbe-

toniperustuksella massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetonipe-

rustuksella tai kallioankkuroidulla teräsbetoniperustuksella. Tuulivoimalan perustus-

ten halkaisija on keskimäärin noin 21–23 metriä. 
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9.3 SÄHKÖNSIIRRON RAKENTEET 

9.3.1 MUUNTOASEMA, SISÄISET JOHDOT JA KAAPELIT 

Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuunta-

jia. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännit-

teen 20 kV tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen 

voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulko-

puolella erillisessä muuntamokopissa. 

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle to-

teutetaan 20 kV maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan tuulivoimapuistoalueella 

huoltoteiden yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa. 

9.3.2 TUULIVOIMAPUISTON ULKOINEN SÄHKÖNSIIRTO 

Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla olemassa olevan Sei-

tenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle 110/20 kV 

sähköasemalle. 

 

9.4 TIEVERKOSTO 

Tuulivoimapuiston rakentaminen ja huolto edellyttävät tieyhteyttä jokaiselle tuuli-

voimalalle. Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemas-

sa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan 

tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ole-

massa olevia tiepohjia. 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyt-

töön. Tiet ovat vähintään 6 metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja 

liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden rootto-

rien lavat tuodaan paikalle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liit-

tymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla 

jopa 12 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa 

osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto 

voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Oleva 

tieverkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan 

tuulivoimapuiston alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jäl-

keen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet 

palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 
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9.5 TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMINEN 

9.5.1 RAKENTAMINEN 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden ra-

kentamisella. Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähkö-

verkon kaapeleiden suojaputket ja kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön valmistut-

tua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueella teiden rakentami-

seen käytetään kiviaineksia. Kulku Lumivaaran kaava-alueelle on yhdystieltä 19225 

lähtevien yksityisteiden kautta. 

Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalu-

eeksi tarvitaan noin 60 x 70 m alue, jolta raivataan kasvillisuus. Lisäksi torninostu-

rin kokoamiseen tarvitaan noin 6 x 200 metrin alue. Rakentamisen jälkeen kasvilli-

suutta ei tarvitse raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen. Voi-

malakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti teräslieriötorni 

tuodaan 7–8 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementis-

tä, joiden päälle tulee 2–3 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappalee-

na, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan pai-

kalla valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan jo-

ko maassa ennen nostoa tai nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi 

kerrallaan. 

Tuulivoimapuiston alueesta tullaan rakentamaan vain muutama prosentti. Raken-

tamiseen osoitettava pinta-ala koostuu tuulivoimaloiden perustus- ja huoltoalueista 

(noin 3000 m²/voimala), voimaloita yhdistäviä huoltoteistä, huoltorakennuksista 

sekä rakennettavan sähköaseman alueista. 

Lumivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2016–2017, 

jonka aikana tehdään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan 

sähköasema. 

9.5.2 HANKKEEN RAKENTAMISEN AIHEUTTAMA LIIKENNE 

Hankkeen rakentamisesta aiheutuva liikenne syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja 

osien sekä tieverkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kulje-

tuksista. Karkeasti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvi-

taan noin 100 kuljetusta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on be-

tonin tarve vähäisempi ja siten myös kuljetusten määrä pienempi. Tuulivoimaloiden 

osia, torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoi-

maloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan raken-

nuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähisatamasta (Oulu). Yksittäisen voima-

lan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kulje-

tuksia. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on 150–180 kuljetusta riippuen voimala-

tyypistä. 

Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia noin 0,5 i-

m3/m2. Uutta ja parannettavaa yksityistietä rakennetaan arviolta noin 0,8–1 km 

voimalaa kohti. Tarvittavan asennuskentän pinta-ala on noin 3 000 m2 voimalaa 
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kohti. Yhteensä kiviaineksia tarvitaan noin 4 000–4 500 i-m3 voimalaa kohti, mikä 

vastaa noin 200–230 kuljetusta. 

9.6 HUOLTO JA YLLÄPITO 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukai-

sesti. Huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurat-

tuna myös talvisin. Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla 

tehdään yleensä noin 1–2 kertaa vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 enna-

koimatonta huoltokäyntiä voimalaa kohti vuosittain. Kullakin voimalalla on näin ol-

len tarpeen tehdä keskimäärin 3 käyntiä vuodessa. 

Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuo-

tantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuuli-

suusolot ovat heikoimmat. Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. 

Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla 

huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia, ja raskaim-

pien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

9.7 KÄYTÖSTÄ POISTO 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 

vuoden käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusi-

malla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat 

periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Perustusten ja kaapelien osalta on 

ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Perustuksen pur-

ku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkele-

mistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Useissa tapauksissa ympäristöön koh-

distuvat vaikutukset jäävät pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja 

maanpäälliset osat maisemoidaan. Maakaapeli voidaan käyttövaiheen päätyttyä 

poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei välttä-

mättä ole tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan 

kierrättää. Sama koskee kaapeleissa käytettyjä metalleja. 
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10 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ETENEMINEN 

10.1 KAAVOITUKSEN VIREILLETULO (KESÄKUU 2013–TOUKOKUU 2014) 

Hyrynsalmen kunnanhallitus on 4.6.2013 (§ 129) päättänyt käynnistää osayleiskaa-

van laatimisen Lumivaaran alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

asetettiin nähtäville. 

Yleiskaavasta on järjestetty yleisötilaisuus 29.4.2014. 

 

 

10.2 KAAVALUONNOSVAIHE (KESÄKUU 2014 – MARRASKUU 2014) 

Yleiskaavasta on järjestetty 1. viranomaisneuvottelu 19.6.2014. 

Yleiskaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetetaan nähtäville ja siitä tiedote-

taan julkisesti. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä 

kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 §). Luonnoksesta pyydetään 

lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. 

 

 

 

Hyrynsalmen ympäristölautakunta on päättänyt 30.10.2014 § 66 asettaa Pro-

kon Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksen MRL:n 62 §:n 

ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 9.12.2014 – 23.1.2015 väliseksi 

ajaksi (30 vrk). 

Kaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.12.2014 Hyrynsalmen kunnanta-

lolla klo 16.30. Tilaisuuteen osallistui 21 asukasta tai maanomistajaa. Kaavoit-

tajan vastaanotto oli 8.1.2015. 

Luonnoksen nähtävilläolosta on kuulutettu paikallislehdessä sekä kunnan il-

moitustaululla ja internetsivuilla. 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoi-

tettu paikallislehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
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10.2.1 KAAVALUONNOKSEN PALAUTE 

Kaavaluonnoksesta saatiin 16 kpl lausuntoja: Kainuun ELY-keskus, Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun liitto, Yläkainuun Luonto ry., Fingrid, Metsähalli-

tus, Puolustusvoimat, Finavia, Kainuun pelastuslaitos, Aluehallintovirasto, Kainuun 

museo, Ristijärven kunnanhallitus, Hyrynsalmen kunnanhallitus, Loiste Sähköverkko 

Oy, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Digita Networks Oy. 

Kainuun ELYn lausunto koski seuraavien seikkojen huomioimista kaavasuunnittelus-

sa: luontoarvoja, valtakunnallisia maakäyttötavoitteita, maakuntakaavoitusta, yh-

teisvaikutuksia ja yleiskaavamerkintöjä sekä –määräyksiä. 

Pohjois-Pohjanmaan ELYn lausunto koski rakentamisvaiheen tiejärjestelyjä. 

Kainuun liiton lausunto koski kaavaselostuksen tarkennuksia. 

Ylä-Kainuun luonto ryn lausunto koski epäkelpoja selvityksiä, sinipyrstö-lajin huo-

mioimista, tuulipuistojen yhteisvaikutuksia, vaikutuksia Natura 2000-alueisiin, LSL 

5a §:n luontovahingon mahdollisuutta, Kainuun maakuntakaavan luontomatkailun 

kehittämisaluetta, Luontodirektiiviä ja Natura-arviointia. 

Metsähallituksen lausunto koski ristiriitaa voimaloiden korkeuksissa ja linnustovai-

kutuksia. 

Puolustusvoimien lausunto koski tv-1-alueen kaavamääräykseen lausuntopyyntö-

velvoitetta ja lentoesteluvan uusimista. 

Finavian lausunto koski lupaprosessin päivitystä voimassa olevan ilmailulain mukai-

seksi. 

Kainuun pelastuslaitoksen lausunto koski turvaetäisyyksiä ja palontorjuntaa. 

Aluehallintoviraston lausunto koski ristiriitaa voimaloiden korkeuksissa sekä melu- 

ja varjostusmallinnuksissa lähtötietoina käytettyjen tuulivoimaloiden korkeutta. 

Trafin lausunto koski lentoesteluvan hakuun liittyvän lakipykälän päivitystä. 

Fingridillä, Kainuun museolla, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnanhallituksilla sekä 

Loiste Sähköverkko Oy:llä ja Digita Networks Oy:llä ei ollut huomautettavaa. 

Kaavaluonnoksesta saatiin 4 kpl mielipiteitä, joiden aiheet jakautuivat seuraavasti: 

- Vastustetaan tuulipuiston toteuttamista ehdotetussa laajuudessa 3 kpl 

- Halutaan voimalan siirto omalle maalle 1 kpl 

Luonnoksesta saadun palautteen perusteella voimala n:o 1 poistetaan. Voimala-

tyyppi muutetaan teholtaan vähäisemmäksi 3,0 – 3,3 MW:ksi. Kaavarajaus osoite-

taan muuttuneen voimalatyypin 40 dB:n melurajan mukaiseksi. 
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10.2.2 YVA-SELOSTUKSEN PALAUTE 

 

Taulukko 5. Yhteysviranomaisen Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta antaman lau-
sunnon huomioon ottaminen.  

 

LAUSUNNON SISÄLTÖ Lausunnon huomioon  
ottaminen 

YHTEYSVIRANOMAINEN:  

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

 Pääosin otettu huomioon, mutta luontoselvitysten 
osalta on puutteita 

 Luontoselvitysasiat käsitelty alla olevissa kohdissa 

Hankekuvaus 
 Sinänsä riittävä 
 Voimaloiden korkeusskaalan vaihtelun huomioon 

ottaminen maisema-analyysissä ja melumallin-
nuksissa jäänyt epäselväksi 

 Mallinnukset tehdään kaavaehdotukseen rakentamiseen to-
dennäköisesti valittavalla voimalatyypillä sekä kaavan salli-
malla maksimikorkeudella. 

Liittyminen muihin hankkeisiin 
 Prokon Lumivaaran luontoselvityksiä ei ole toteu-

tettu yhtä laajoina kuin Otsotuulen hankkeessa 

 Otsotuulen hankealueella on lähtökohtaisesti enemmän luon-
toarvoja. Selvitykset on kohdennettu hankealueen potenti-
aaliset luontoarvot huomioiden 

Hankkeen edellyttämät kaavat, luvat ja päätökset 
 YVA-selostuksesta annetussa lausunnossa todet-

tavat selvitystarpeet on otettava huomioon 
osayleiskaavan laadinnassa. 

 Käsitellään viranomaisneuvottelussa ja otetaan huomioon 
kaavaselostuksessa 

Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja elinkeinot 
 Tunnistettujen alueidenkäyttötavoitteiden toteu-

tumista ei ole arvioitu samassa laajuudessa kuin 
ne on VAT-tavoitteiksi kirjattu (terveys- ja melu-
riskit, luonnonperintö) 

 Kts. Liiton lausunto 

 Tarkennetaan ja päivitetään kaavaselostukseen 

Melu 
 Natura-alueen sijainti melukartalle 
 Kriittisin voimalapaikka 1 

 Natura-alue voidaan esittää yhteismelumallinnuskartalla 
kaavaehdotuksen yhteydessä 

 Voimala 1 poistetaan kaavaehdotuksesta. 

Ihmisten elinolot, terveys, viihtyvyys ja alueen virkis-
tyskäyttö 

 Miksi asukaskysely ei ole saavuttanut kaikkia lähi-
alueen asukkaita? 

 Alueen nykyinen ”hiljaisuus” häviää - tiet 

 Asukaskysely on tilattu toimitettavaksi kaikille hankealueen 
lähellä asuville ja lomarakennusten omistajille (tietosuoja, 

emme tiedä yksittäisiä osoitteita mihin toimitettu) 
 Pääosa hankealueesta säilyy nykyisessä käytössä. Jos häirit-

sevää ”hupiliikennöintiä” ilmenee, maanomistaja voi halutes-
saan puomittaa tien. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 
 Maisema-analyysi puuttuu, sen laatiminen on tar-

peellinen 
 Kuvasovitteita maksimikorkeudella 
 Lieventämistoimenpiteenä voimalat 1 ja 9 pois 

 Maisema-analyysin tarpeesta keskustellaan viranomaisneu-
vottelussa.  

 Kuvasovitteet tehdään toteutettavalla voimalatyypillä sekä 
kaavan mahdollistamalla maksimikorkeudella (215 m) 

 Eniten maisemavaikutuksia Lietekylälle aiheuttava voimala 1 
poistetaan kaavasta. 
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Kasvillisuus ja luontotyypit 
 Purolaakasammalen ja hoikkaröllin inventointeja 

ei ole lausunnosta huolimatta tehty 
 luontokohteiden vaikutusarviointi tauluk-

komuotoon kaavaselostukseen 
 Luontokohteen 2 rajaus suppea (purolaakasam-

mal) 
 Voimalapaikan raivauksen aiheuttama vaikutus 

puronotkon pienilmastoon ja valaistusoloihin 
 
 
 
 
 Voimalapaikkojen 2, 8 ja 6 lähiympäristön vanhan 

metsän lajiston inventointi 
 
 
 
 
 
 
 Luontokohteille 2 ja 3 kohdistuvien vaikutusten 

lieventäminen 

 Purolaakasammalen ja hoikkarollin potentiaaliset elinympä-
ristöt on turvattu luo -merkinnällä kaavassa. Näille alueille ei 
kohdistu rakentamistoimenpiteitä. 

 Kohdekohtainen taulukko laaditaan kaavaehdotuksen selos-
tukseen muuttuneiden voimalapaikkojen mukaisesti  

 luontokohteen 2 rajaus tehty luonnontilaiselle purouomalle, 
ei metsätaloustoimissa muokatulle uomanosalle.  

 Puron lähiympäristö toisaalla on hakattu hyvin lähelle puroa 
(länsiosa) ja toisaalla koko puron alue on hakattu (luonto-
kohteen itäpuoli). Voimalarakentamisessa suojapuuston jät-
täminen puron lähivyöhykkeelle niin laajasti kuin mahdollis-
ta. Ympäröivä iäkkäämpi kuusikko on aikoinaan jo harven-
nushakattua talousmetsää.  

 Hankealueen puustoltaan edustavimmat metsät on otettu 
hankesuunnittelussa huomioon, mutta ne eivät Ylä-Kainuun 
mittakaavassa edusta ns. vanhoja metsiä. Kuviot ovat jä-
reäkuusista ja osin lehtomaista rinnettä, jossa sulamis-
vesijuotit monipuolistavat kasvillisuutta. Metsistä puuttuvat 
järeät kuusimaapuut, jotka korpisilla kohteilla tarjoaisivat 
kääväkkäille, korpikolvalle ja muulle vanhanmetsän hyön-
teislajistolle otolliset olosuhteet.  

 Luontokohteille 2 ja 3 kohdistuvia vaikutuksia voidaan lie-
ventää ohjeistamalla rakentajat ehkäisemään purolle aiheu-
tuvaa kiintoaineskuormitusta. Voimalan 8 huoltotielinjausta 
tarkennetaan pois luo -alueelta 

Linnusto 
 Selvitykset eivät ole vertailukelpoisia Otsotuulen 

hankkeen kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 Pesimälinnustokartoitusta tulee täydentää (pöllöt 

ja sinipyrstö, kanahaukan pesähavainto) 
 
 
 
 

 
 

 
 Syysmuuton tarkkailu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yhteisvaikutusten arviointia tulee täydentää sini-

pyrstön osalta 

 

 PROKON Lumivaaran ja Otsotuulen Lumivaaran tuulivoima-
hankkeiden linnustoselvitysten menetelmät eroavat toisis-
taan, koska selvitykset on laadittu eriaikaisesti eikä viereisen 
alueen selvityksistä ole ollut saatavana tietoa. Laaditut selvi-
tykset arvioidaan riittäviksi, koska alueen tavanomaisem-
masta linnustosta on saatu hyvä yleiskuva ja suojelullisesti 
arvokkaan lajiston esiintymisestä ja reviirien sijainnista on 
myös saatu luotettavasti tietoa. 

 Pesimälinnustoselvitys on tehty YVA-menettelyn yhteydessä 
kesällä 2013. Selvitysten aikana ei havaittu viitteitä kana-
haukan pesimisestä alueella. Alueella ei ole pöllöjen pesin-
tään soveltuvia suurireikäisiä kolopuita, pönttöjä tai suuria ri-
supesiä (pl. ilmoitettu kanahaukan pesä). Pöllöt pesivät tyy-
pillisesti vuosittain vaihdellen niillä alueilla, joilla ravintoa on 
riittävästi saatavilla, eikä tuulivoimarakentamisen arvioida 

merkittävästi vaikuttavan pöllöjen esiintymiseen Lumivaaran 
alueella. 

 Vähäisen ja hajanaisen lintumuuton alueella Otsotuulen Lu-
mivaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä kerätyn muuton-
seuranta-aineiston hyödyntäminen PROKON Lumivaaran tuu-
livoimahankkeessa arvioitiin riittäväksi, koska alueet sijoittu-
vat vierekkäin. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen 
muutontarkkailun tuloksista ei ole pääteltävissä, että lintujen 
muutto PROKON Lumivaaran hankealueella olisi merkittävästi 
runsaampaa tai alueen kautta muuttaisi merkittävästi 
enemmän tuulivoimahankkeiden kannalta huomionarvoisia 
lajeja. Kainuun alueen kautta suuntautuva syksyinen arktis-
ten hanhien muutto on hyvin satunnaisesti toistuva ilmiö, 
josta ei todennäköisesti saada kunnollista aineistoa yhden 
syyskauden mittaisilla muuttolinnustoselvityksillä. 

 Hankkeiden yhteisvaikutuksia tarkennetaan sinipyrstön osal-
ta kaavaselostukseen 
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Muu eläimistö 
 Liito-oravan potentiaaliset elinympäristöt kartalle 

 
 
 
 
 Korpikolvalle soveliaiden elinympäristöjen kar-

toitus 
 
 
 
 
 

 Purotaimenkanta, tiedot tarkistettava 
 
 
 
 Suurpedot tulee käsitellä vaikutusarvioinnissa laji-

kohtaisesti 

 
 YVA-menettelyn jälkeen laajennetulle kaava-alueelle toteu-

tettiin liito-oravainventointi, jonka tuloksena myös potentiaa-
lisia elinympäristöjä on merkitty kaavassa luontokohteeksi. 
Nämä palvelevat myös ekologisina yhteyksinä.  

 Hankkeen luontoselvityksessä on todettu, että alueella on 
paikoin lajille soveltuvaa elinympäristöä, mutta alueen laho-
puujatkumo ei todennäköisesti ole niin kattava, että se mah-
dollistaisi lajin esiintymisen alueella. Kevään 2015 täydentä-
vissä inventoinneissa tarkasteltiin korpikolvapotentiaalia ja 
todettiin, että lajia ei erittäin todennäköisesti esiinny alueel-
la.  

 Suurin osa alueelle sijoittuvista puroista/noroista on niin vä-
hävetisiä, että purotaimenen elinympäristövaatimukset huo-
mioiden lajin esiintyminen alueella arvioitiin epätodennäköi-
seksi. 

 Metsästysseuran edustajien haastattelu antaa kohtalaisen 
kattavan kuvan laajemman alueen suurpetotilanteesta. Mää-
tänkuljun itärinteellä ei todeta metsän ikärakenteen puolesta 
olevan merkittäviä suurpetojen reviirien ydinalueita. Alueen 
inventoinneissa ei havaittu viitteitä suurpetojen liikkumisesta 
alueella.  

Natura-alueet ja muut suojelualueet 
 Natura-arviointia ei tarvita 

 

Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet 
 Kaivopuron ja Tuppipuron tilan luonnonmukaisena 

säilyminen on turvattava maa- ym rakennustöiden 
vaikutuksilta 

 
 Rakennusvaiheessa ohjeistetaan urakoitsijat suojaamaan 

purot turhalta kiintoaineskuormitukselta. 

Sosiaaliset vaikutukset 
 Rakentamisrajoituksen vaikutuksia arvioitu pinta-

puolisesti 

 
 täydennetään kaavaselostukseen. 

Yhteisvaikutukset 
 Merkittävimmät yhteisvaikutukset on tunnistettu 

 

Arvioinnin epävarmuustekijät 
 Asukaskyselytuloksista ei käy ilmi miten vastaajan 

asuinpaikan läheisyys indikoi suhtautumista hank-
keeseen 

 täydennetään kaavaselostukseen. 

Haittojen ehkäisy ja lieventäminen 
 Kaavassa tulee ratkaista tulevatko kaikki ehdote-

tut voimalapaikat kyseeseen 

 Voimala nro 1 rakennuspaikka poistetaan kaavasta.  

Vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen toteuttamiskel-
poisuus 
 Pääosa voimalapaikoista on rakennettavissa, mut-

ta edellyttää eräiden edellä esiin tuotujen voima-
lapaikkojen osalta tarkempaa tarkastelua 

 
 

 voimala 1 rakennuspaikka poistetaan, huoltotielinjausta tar-
kennetaan ja rakentajien ohjeistuksella vesistövaikutuksia 
lievennetään 

Seurantaohjelma 
 Sinipyrstö 
 Riistaseuranta 
 Porojen liikkeiden seuranta 

 
 Yhteinen seurantaohjelma laaditaan yhdessä Otsotuulen 

hankkeen kanssa. Sinipyrstön seurannat on aloitettu kevääl-
lä 2015 (Helo) ja Prokonin hankealue on mukana lajin seu-
rantainventoinneissa.   

Yhteenveto ja johtopäätökset 
 Luontoselvityksiä tulee eräiltä osin vielä täydentää 
 maisema-analyysi 
 Voimalapaikat 1 ja 9 harkintaan 
 Vaikutukset sinipyrstön populaatioon, ml Otsotuuli 

ja Peuravaara 
 Arvokkaiden luontotyyppien säilyttäminen luon-

nontilaisena (sijoitussuunnittelu, urakoitsijoiden 
informointi ja maastomerkinnät) 

 
 Keskustellaan viranomaisneuvottelussa selvitys- ja täyden-

nystarpeista sekä tehdyistä lievennystoimenpiteistä 
 

 

YKSITTÄISET LAUSUNNOT JA MIELIPITEET:  
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Hyrynsalmen kunta 
 Ei huomautettavaa 

 

Ristijärven kunta 
 Ei huomautettavaa 

 

Fingrid Oyj 
 Ei huomautettavaa 

 

Loiste Sähköverkko Oy 
 Ei huomautettavaa 

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 
 Melumallinnusten napakorkeus epäselvä / ei mal-

linnettu maksimikorkeudella 
 yhteisvaikutukset 

 Mallinnukset tehdään uudelleen valitulla voimalatyypillä, 
myös yhteisvaikutukset 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne 
 Ei ole selvitetty tieverkon soveltuvuutta ja vaiku-

tuksia tierakenteisiin 
 Ei ole esitetty rakentamistöiden ajoitusta (vuo-

denaika) 
 Hanketoimijan tulee hyvissä ajoin informoida ELY-

keskusta hankkeen toteuttamisesta sekä sopia 
suunnittelu- ja kustannusvastuiden jakamisesta 
ELY-keskuksen kanssa 

 Jatkosuunnittelussa huomioitavaa, hankevastaava on yhtey-
dessä ELY-keskukseen 

Kainuun liitto 
 Maakuntakaavan M-alueen suunnittelumääräys 

lisättävä 
 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava hyväksytty 

Kainuun maakuntavaltuustossa 1.12.2014 
 Uusi Kainuun maakuntasuunnitelma 2035 ja –

ohjelma (Kainuu-ohjelma ”Hyvinvoiva ja elinvoi-
mainen Kainuu) hyväksytty 16.6.2015, Kainuun 
maakuntavaltuusto 

 Lumivaaran hankealue Kainuun tuulivoimamaa-
kuntaluonnoksessa (ei vielä ehdotus) 

 Täydennetään ja tarkistetaan kaavaselostukseen 

Puolustusvoimat 
 Kaava ei ole syytä viedä hyväksyttäväksi ennen 

kuin uusi pääesikunnan operatiivisen osaston hy-
väksyvä lausunto on saatu 

 Lausunto on pyydetty ja saatu 215 metrin voimaloille. 

RKTL 
 Luontoselvitysraportti hyvä 
 Porojen siirtyminen metsäpeuran alueelle huoles-

tuttaa 
 Poronhoitoa koskevaa seurantaa ei ole esitetty 
 Hanketoimijoiden yhteinen seuranta enemmän 

kuin suotavaa 

 
 
 

 Yhteinen seurantaohjelma laaditaan yhdessä Otsotuulen 
hankkeen kanssa 

Trafi 
 Uusi ilmailulaki 864/2014 § 158 
 Ilmailuhallintoa ei enää ole, vaan sen tehtäviä 

hoitaa Trafi 

 Päivitetään kaavaselostukseen 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     49 

LAUSUNNON SISÄLTÖ Lausunnon huomioon  
ottaminen 

Ylä-Kainuun Luonto ry 
 Suurpetojen esiintymisestä olisi saatu parempi 

kuva RKTL:n tutkijoilta (Ilpo Kojola tai Seppo 
Ronkainen), vaikutusten arviointi jää puutteelli-
seksi ja lähinnä yleisellä tasolla toteavaksi 

 Liito-oravalle soveltuvien potentiaalisten paikkojen 
sijaintia ei ole merkitty kartalle, mahdoton arvioi-
da vaikutuksia 
 
 

 Viitasammakkoinventointi tulee tehdä 
 
 
 Raakku: mistä peräisin tieto että puroja, joissa 

eläisi elinvoimainen purotaimenkanta, ei ole alu-
eella? 

 
 
 Korpikolva: Tieto lahopuuston määrästä ja laadus-

ta puuttuu 
 
 

 Pesimälinnusto: muiden lajien kuin sinipyrstön 
osalta arviointi puutteellista 
 

 Kanahaukan pesä voimaloiden 2 ja 8 välissä 

 
 Kääväkässelvitys tulee tehdä 

 

 
 
 
 
 

 Puuston ikäluokkakartta puuttuu 
 
 
 
 Luontoselvitykset puutteellisia 

 
 
 Sinipyrstö: uhanalaisen populaation seuranta-

velvoite asetettava 
 Asiantuntijalausunto tulisi pyytää LUOMUKSEN 

rengastustoimistolta tai Ari Rajasärkältä (Metsä-
hallitus, Oulu) 

 Yhteisvaikutukset Natura-alueisiin, LSL 5a § luon-
tovahinko 

 Yhteinen Natura-arviointi 
 

 Kaavaehdotuksessa tulisi käydä selvästi ilmi, min-
kälaisia suunnittelutoimia on tehty nimenomaan 
Natura-vaikutusten minimoimiseksi 

 
 Hankealueen selvityksissä havaittu merkkejä ko. lajien liik-

kumisesta, eikä sinne arvioitu sijoittuvan lajien lisääntymis- 
ja levähdyspaikkoja. Myös metsästysseurojen haastatteluissa 
suurpetohavaintoja ja –asioita pohdittiin.  
 

 Alkuperäisellä hankealueella ei havaittu merkkejä liito-
oravasta inventointien yhteydessä, niukasti potentiaalisia 
elinympäristöjä, elinympäristöt hankealueen ulkopuolella. 
Liito-oravainventointi täydennetään nyt laajentuneelle kaa-
va-alueelle.  

 Viitasammakkopotentiaali rakennuspaikoilla hyvin vähäinen. 
Potentiaalisiin elinympäristöihin ei kohdistu rakentamistoi-
menpiteitä, kohteet merkitty luo –alueiksi. 

 Tiedot lähimpien raakkujokien ja -purojen sijainneista Met-
sähallituksesta.  Potentiaaliset purotaimenen esiintymisalu-
eet on huomioitu luontokohteina. Luontoselvitysten perus-
teella hankealueen latvanorot eivät ole potentiaalisia tam-
mukalle tai raakulle.  

 Hankkeen luontoselvityksessä on todettu, että alueella on 
paikoin korpikolvalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta alu-
een lahopuujatkumo ei todennäköisesti ole niin kattava, että 
se mahdollistaisi lajin esiintymisen alueella. 

 Vaikutusten arviointi on tehty yleispiirteisemmin tavanomai-
sen pesimälajiston kohdalla, mutta suojelullisesti arvokkaista 
lajeista arviointi on suoritettu lajikohtaisesti. 

 Kanahaukan pesinnästä ei ole havaittu viitteitä vuoden 2013 
luontoselvityksissä tai sen jälkeen.  

 Hankealueen talousmetsät ovat pääosin niukkalahopuustoi-
sia. Puustoltaan edustavimmat metsät on otettu hankesuun-
nittelussa huomioon, mutta ne eivät Ylä-Kainuun mittakaa-
vassa edusta ns. vanhoja metsiä. Kuviot ovat järeäkuusista 
ja osin lehtomaista rinnettä tai iäkkäämpää harvennushakat-
tua tuoreen kankaan kuusikkoa. Metsistä puuttuvat mm. jä-
reät kuusimaapuut, jotka korpisilla kohteilla tarjoaisivat kää-
väkkäille, korpikolvalle ja muulle vanhanmetsän hyönteisla-
jistolle otolliset olosuhteet.  

 Puuston ikäluokkakartta voidaan laatia Metlan aineistosta 
kaavaehdotusvaiheessa. Alueelta on tosin olemassa hyvät 
ilmakuvat, jotka kertovat puuston ikärakenteesta ja hakkui-
den/taimikoiden sijoittumisesta varsin hyvin.  

 Otsotuulen hankealueella on lähtökohtaisesti enemmän luon-
toarvoja, selvitykset on kohdennettu hankealueen potentiaa-
liset luontoarvot huomioiden 

 Hanketoimijoiden yhteinen sinipyrstöseuranta on jo aloitettu 
keväällä 2015 sekä hankealueilla että viereisellä Peuravaaran 
vanhan metsän alueella. 

 Sinipyrstöön kohdistuvien vaikutusten arviointia täydenne-
tään osana hankkeiden yhteisvaikutusten arviointia. Sini-
pyrstöasiantuntijoihin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan. 

 Natura-tarveharkinnassa on käsitelty yhteisvaikutukset 
 Erillistä LsL 65 §:n mukaista Natura-arviointia ei ole edelly-

tetty  
 Otsotuulen hankkeen voimaloilla on suurempi vaikutus Natu-

ra-alueelle. Ainoastaan yksi voimala on Natura-alueen kans-
sa samalla valuma-alueella ja se poistetaan kaavaehdotuk-
sen voimalapaikoissa.  

Mielipide 1 
 Mallinnuksia ei ole tehty maksimikorkuisilla voi-

maloilla, tehtävä uudelleen 
 Ei hyväksytä tuulivoimaloiden rakentamista Lumi-

vaaran alueelle 

 Mallinnukset tehdään valitulla voimalatyypillä sekä kaavan 
mahdollistamalla maksimikorkeudella 
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Mielipide 2 
 Vaaditaan hankkeiden perumista tai ympäristövai-

kutusten yhteisarviointia 
 Mallinnuksia ei ole tehty maksimikorkuisilla voi-

maloilla 

 Mallinnukset tehdään valitulla voimalatyypillä sekä kaavan 
mahdollistamalla maksimikorkeudella  

  

10.3 KAAVAEHDOTUSVAIHE (JOULUKUU 2014 – SYYSKUU 2015) 

Yleiskaavasta pidettiin 2. Viranomaisneuvottelu 18.5.2015. Hyrynsalmen ympäristö-

lautakunta päättää yleiskaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. 

Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 

oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalai-

sille kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien 

osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena Hyrynsalmen ympäris-

tölautakunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä. 

Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä 

olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

10.4 HYVÄKSYMISVAIHE (LOKAKUU – MARRASKUU 2015) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on annettu perustellut 

vastineet. Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. Yleiskaavan hyväk-

symispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valit-

taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

11 OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYK-

SET 

11.1 KOKONAISRAKENNE JA KAAVAN SISÄLTÖ 

Osayleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen 

ohjaukseen. Lisäksi kaavassa on huomioitu arvokkaat luonto- ja kulttuuriperintö-

kohteet. 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 7 km2. Osayleiskaavassa osoitetuille tv-

alueille saadaan sijoittaa yhteensä enintään 9 tuulivoimalaa. Kaava-alueen rajaus 

on osoitettu yhteismelumallinnuksen mukaisen 40 dB melualueen mukaisesti. Me-

lumallinnus on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaan siten, että toteuma on to-

dennäköisesti melun leviämisen suhteen jonkin verran pienempää. 

Tuulivoimapuiston alue on merkitty suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousvaltai-

seksi alueeksi (M-1), jonne saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille 
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alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. 

Osayleiskaavaan on merkitty myös energiahuollon alue (EN). 

Tuulivoimaloiden alueet on rajattu kaavaan tv-merkinnällä. Yksittäisen tuulivoima-

lan ohjeellinen sijoitus on merkitty tv-alueen sisällä katkoviivalla.  Osayleiskaavassa 

on esitetty tuulivoimaloiden suurin sallittu korkeus, väritykseen liittyviä määräyksiä 

sekä tuulivoimaloiden enimmäismäärä ja enimmäisyhteisteho koko kaava-alueella. 

Yleiskaavassa ei oteta kantaa kuitenkaan tuulivoimaloiden yksityiskohtaisempiin 

teknisiin ratkaisuihin, kuten voimalatehoihin. 

Osayleiskaavassa osoitetaan lisäksi tuulivoimaloita palvelevat huoltotiet sekä säh-

köaseman sijainnit. Kaavamerkinnöin ja -määräyksin on varmistettu alueelta ha-

vaittujen luontoarvojen sekä muinaismuistojen huomioon ottaminen tuulivoimapuis-

ton rakentamisessa. 

11.2 ALUEVARAUSMERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET 

Aluevarausmerkinnät ja kaavamääräykset on esitetty kaavakartalla. 
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12 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

12.1 TUULIVOIMAPUISTOJEN TYYPILLISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maise-

maan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voi-

vat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva 

auringonvalon vilkkuminen ja varjonmuodostuminen. Luonnonympäristöön kohdis-

tuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat 

vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin 

vaikutuksiin. Ajanjaksollisesti vaikutus on lyhytkestoinen ja aiheutuu pääosin työ-

maakoneiden äänistä ja liikenteestä. 

Voimajohdon ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen lukeutuvat rakennettavan 

voimajohtoalueen lisäksi alueet, joiden luontoarvoihin tai lajistoon rakennettava 

johtoalue saattaa vaikuttaa sekä alueet joille saattaa aiheutua maisemallisia tai so-

siaalisia vaikutuksia tai vaikutuksia elinkeinoihin. 

12.2 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on tarkas-

teltu hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja ti-

laan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-

teisiin YVA -lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Käydyissä viranomais-

neuvotteluissa lähtökohta-aineistoa ja sen täydennyksiä on pidetty riittävänä. 

Lumivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu 

selvityksiä olemassa olevien selvitysten lisäksi ja täydennykseksi. Selvitystarve on 

määritelty Kainuun Ely-keskuksen päätöksen (22.5.2013) sisällön sekä hanketta 

koskevan alueen tunnettujen luontoarvojen tietojen ja merkittävyyden mukaan suh-

teutettuna siihen, millaisia tuulivoimapuistojen ja voimajohtojen tyypilliset ympäris-

tövaikutukset ovat. 

Lisäksi selvityksiä laadittaessa on otettu huomioon yhteysviranomaisen YVA-

ohjelmasta antama lausunto (5.6.2014). YVA- selvityksiä tukevat maastotyöt on 

tehty maastokauden 2014 aikana. YVA-selvityksiä on täydennetty kaavoitusvai-

heessa. 

YVA- vaiheessa laaditut selvitykset, vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi 

ovat osayleiskaavoituksen pohjana. Lisäksi tämän Lumivaaran tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tehtyjen selvitysten yhteydessä on arvioitu 

hankkeen ympäristövaikutuksia. Seuraavassa on esitetty osayleiskaavan keskei-

simmät vaikutukset. 
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12.3 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN 

Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen kohdistu-

via vaikutuksia. Toteuttamisessa tukeudutaan pääosin olemassa olevaan infrastruk-

tuuriin.  

Tuulivoimapuistoalue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena. Hank-

keen toteuttaminen ei merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä.  

Tuulivoimapuistoalue on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukai-

nen ja tukee erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevien tavoitteiden 

toteutumista. 

Myös sähkönsiirto toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT), joiden 

mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia 

johtokäytäviä. 

Hankealue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. 

Prokon Lumivaaran osayleiskaava-alue on varattu pääasiassa metsätalouskäyttöön, 

mikä ei ole ristiriidassa maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisen alueen 

suunnittelumääräysten kanssa. 

Lumivaaran tuulivoimapuisto rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloi-

den lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi, koska asuin- 

ja lomarakentamisensuunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon raken-

nusluvan myöntämisen edellytykset mm. ympäristön terveellisyyttä koskien. Siten 

asuin- ja lomarakennuksia ei voida osoittaa lähtökohtaisesti alueille, joilla melun 

ohjearvot ylittyvät tai riittävää meluntorjuntaa ei muutoin voida toteuttaa. Tämän 

seurauksen uutta haja-asutusta syntyy vähemmän ja uusi asutus ohjautuu jatkossa 

enemmän jo olemassa olevien asutuskeskittymien yhteyteen. 

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai 

maankäytön kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimara-

kentamisen kanssa. 

Tutkimustietoa tuulivoimapuistojen vaikutuksista alueiden arvostukseen tai kiinteis-

töjen arvon alenemiseen ei ole saatavilla, mutta asukkaiden kokemana vaikutukse-

na asia on kuitenkin merkittävä. 
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12.4 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin 

näkyviin muutoksiin maisemassa. Tuulivoimalat voivat saada aikaan esteettisen hai-

tan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla 

häiriön maisemaan, yksittäisen kohteen läheisyyteen. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niiden korkeudesta johtuen. 

Tuulivoimalan suuri koko voi aiheuttaa kilpailutilanteen voimalan ja olemassa olevi-

en maisema-elementtien kesken. Lisäksi hämärän ja pimeän aikaan voimaloiden 

näkyvyyttä korostavat lentoestevalot. Tuulivoimapuistohankkeissa suoria maisema-

vaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden lisäksi voimajohdoista ja niihin liittyvistä ra-

kenteista, sähköasemista sekä uusista ja parannettavista alueelle johtavista tieyh-

teyksistä. Tuulivoimaloiden koosta johtuen niiden laaja-alaisimmat ympäristövaiku-

tukset ovat visuaalisia. Melun, varjostuksen, uusien tieyhteyksien ja voimajohtojen 

aiheuttamat vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Myös rakentamisen aikaiset 

vaikutukset luetaan paikallisiin vaikutuksiin. 

Maisemavaikutusten merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten laajasti tuuli-

voimalat hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit ovat. 

Vaikutuksen merkittävyys korostuu, jos maisema on arvokas tai herkkä ja muutos-

ten sietokyky heikko. Vaikutuksen laajuuteen vaikuttavat osaltaan muun muassa 

voimaloiden lukumäärä sekä maisematilan ominaisuudet, kuten maaston, kasvilli-

suuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa myös estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna 

ne voivat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin. Tuulivoimaloiden näky-

vyyteen vaikuttavat muun muassa niiden korkeus, väritys ja rakenteiden koko. Ha-

vainnoinnin ajankohdalla, esimerkiksi vuodenajalla on myös merkitystä. Hetkelli-

seen näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys ja valo-olosuhteet (Weckman 2006). 

Lisäksi on syytä muistaa, että maiseman muutoksen kokeminen on aina subjektii-

vista. Siihen vaikuttaa muun muassa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja 

tuulivoimaloihin. 

Tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä hankealue muuttuu energiantuotantoalu-

eeksi. Perustusten rakentamisesta aiheutuu paikallisia maisemavaikutuksia, samoin 

maakaapeleiden asentamisesta. Sähkö siirretään maakaapeleita pitkin tuulipuiston 

omalle sähköasemalle, josta on liityntä kantaverkkoon. Tuulivoimaloille joudutaan 

myös rakentamaan uusia tieyhteyksiä. Tuulivoimaloiden osien kuljettaminen paikal-

le vaatii noin 4,5 metrin levyisen avoimen kulkuaukon. Kaarteissa tilaa vaaditaan 

vielä enemmän. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan 

kokonaan ja pinta tasoitetaan noin 0,25 hehtaarin alueelta. Kullekin voimalaitoksel-

le rakennetaan betoniperustus. Mikäli roottorin kokoonpanotekniikka sitä edellyttää, 

on puusto raivattava lähes koko roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoa-

mista varten on puustoa raivattava lisäksi noin 150 x 5 metrin suuruiselta alueelta. 
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12.4.1 TUULIVOIMAPUISTON NÄKYMÄALUEANALYYSI 

Voimaloiden näkyvyyden havainnollistamiseksi on tehty suuripiirteinen näkymäalue-

analyysi. Näkymäalueanalyysin avulla voidaan helposti arvioida mille alueille voima-

loita näkyy eniten. Näkymäalueanalyysikartassa ei kuitenkaan pystytä huomioimaan 

esimerkiksi pihapuuston, rakennusten tai tienvarsipuuston katvevaikutusta pienia-

laisuutensa vuoksi, vaikka ne voivat olla paikallisesti hyvinkin merkittävä voimaloi-

den näkyvyyttä rajoittava tekijä. Pienialaisen puuston katvevaikutus tulee hyvin 

esille oheisissa havainnekuvissa. Kuvauspaikat on valittu alueilta, joista näkymä-

alueanalyysin mukaan olisi havaittavissa suurin osa tai jopa kaikki Lumivaaran voi-

malat. 

 

Kuva 15. Prokonin ja Otsotuulen hankkeiden yhteinen näkymäalueanalyysi. 
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Arviointityössä on tarkasteltu tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirtoreit-

tien rakentamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luon-

teen ja laadun muutoksia. Tärkeintä on arvioida, kuinka paljon tietylle maisemalle 

tai kulttuuriympäristölle ominaiset piirteet voivat muuttua niiden menettämättä kui-

tenkaan ominaispiirteitään. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy visuaa-

lisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupis-

teestä ja -ajankohdasta. 

Näkymäalueanalyysissä ja valokuvasovitteissa on mukana Lumivaaran alueelle 

suunnitellun toisen tuulivoimahankkeen, Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoima-

hankkeen yhdeksän voimalaa. Otsotuulen hankkeen voimalamallina on käytetty na-

pakorkeutta 145 metriä ja roottorin halkaisijana 131 metriä. Otsotuulen tuulivoima-

hankkeen voimalat on korostettu valokuvasovitteisiin sinisin ympyröin ja Prokonin 

tuulivoimahankkeen voimalat punaisin ympyröin. 

 

Kuva 16. Valokuvasovitteiden kuvauspisteet. 

Eniten maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu 0-5 kilometrin säteellä 

kaavailluista tuulivoimaloista. Ne kohdistuvat lähinnä riittävän laajoihin avotiloihin, 
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kuten esimerkiksi vesistöihin ja peltoihin sekä niiden kautta kulkeviin teihin tai tuu-

livoimapuiston suuntaisiin avonaisiin akseleihin. On kuitenkin muistettava, että 

puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen johdosta voima-

lat eivät suinkaan näy kyseisellä etäisyysvyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin 

ne näkyvät usein vain osittain. Toisaalta pakoin ne näkyvät todella suurina ja mas-

siivisina vieden huomion kaikelta muulta. 

Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat sääolosuhteet, kuten ilman selkeys ja va-

lo-olosuhteet sekä ympäröivän maiseman piirteet. Parhaiten tuulivoimalat näkyvät 

Oravijärveltä ja riittävän laajoilta peltoaukeilta käsin, kuten läheisen Lietekylän ja 

Karpinvaaran peltoalueilta. Ympäröivillä alueilla on kuitenkin myös muita sopivasti 

suuntautuneita avoimia alueita, kuten tieosuuksia ja suoalueita, joissa lähellä katse-

lupistettä ei ole näkyvyyttä katkaisevia elementtejä. 

Voimalaitosten näkymäalueanalyysin mukaan voimalat saattavat näkyä kauaskin, 

mutta Lumivaaran tuulivoimaloiden sijoittuessa vaaramaisemaan, korkeusvaihtelut 

sekä peitteisyys aiheuttavat sen, ettei selkeitä avoimia näkymäalueita muodostu. 

Tarkastelualueen laajuudesta ja mittakaavasta johtuen pienipiirteisten elementtien 

vaikutuksia näkymiin ei ole voitu näkemäalueanalyysissä huomioida. 

12.4.2 TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”LÄHIALUEELTA” TAR-

KASTELTUNA (0-5KM) 

”Lähialue” –vyöhykkeellä, 0-5 kilometrin säteellä tuulivoimapuiston uloimmista voi-

maloista, eniten tuulivoimaloita näkyy näkymäalueanalyysin mukaan Lietekylään ja 

Oravijärvelle. Asutusta ja loma-asutusta on keskittynyt edellä mainittujen alueiden 

lisäksi Karpinvaaraan ja Peuravaaraan. Karpinvaaraan voimalat saattavat näkyä 

runsaslukuisestikin, mutta jäävät voimalatornien osalta varsin hyvin katveeseen 

reunapuuston taakse. Hallitsevimpina näkyy osa Otsotuuli Oy:n voimaloista. Peura-

vaaran kylä jää Peuravaaran ja Lumivaaran taakse. 

Hankealueen läheisyyteen sijoittuu suhteellisen paljon asutusta. Asutukseen kohdis-

tuvat haitalliset maisemavaikutukset jäävät hankealueen lähialueilla vaihtoehdoissa 

kokonaisuudessaan kohtalaisiksi. Joidenkin pihapiirien osalta, muun muassa Liete-

kylän asuinrakennusten yhteydessä, vaikutukset ovat merkittäviä. Vaikutuksia Lie-

tekylään pienentää yhden voimalan (voimala nro 1) poistaminen hankealueelle si-

joittuvan maston vierestä. Oravijärven rannalta voimalat näkyvät miltei kokonai-

suudessaan. Maisemakuvaan kohdistuva haittavaikutus on kohtalainen. Arvoaluei-

den osalta eniten haittaa kohdistuu Johanin luhtiaitan ympäristöön. Tosin rakennuk-

sen arvot eivät heikkene, vain rakennusta ympäröivän maiseman luonne muuttuu. 
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Kuva 17. Valokuvasovite 1 Lietekylältä. Lähin voimala näkyy lähes koko pituudessaan ja hallitsee mai-

semaa voimakkaasti. Muut voimalat, yhtä lukuun ottamatta, jäävät suureksi osaksi katveeseen maas-

tonmuotojen ja/tai puuston taakse. 

Lietekylän alue on varsin pienipiirteistä maalaismaisemaa. Lähimpään voimalaan on 

etäisyyttä noin 2,0 kilometriä. Voimalat jäävät suurelta osin katveeseen puuston 

taakse. Kaksi voimalaa näkyy selvästi, joskin voimalatornien pituudesta yli puolet 

jää reunametsän taakse piiloon. Vaikutus on korkeintaan kohtalainen. 

 

Kuva 18. Valokuvasovite 2 Oravijärveltä. Sinisellä ympyrällä havainnoillistettu Otsotuulen voimalat ja 

punaisella Prokonin voimalat. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 4,2 kilometriä.  

Havainnekuvan 2 kohteesta voimalat näkyvät lähes koko pituudessaan. Pilvisellä 

säällä, kuten kuvassa, voimalat sulautuvat melko hyvin taustaansa. Kirkkaalla sääl-

lä ne hallitsisivat maisemakuvassa huomattavasti selvemmin. Mittakaavallinen kont-

rasti on suuri. Maisemakuvaan kohdistuva vaikutus lähentelisi merkittävää kirkkaal-

la säällä. Pilvisellä säällä se on kohtalainen. 
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Kuva 19. Valokuvasovite 3 Karpinvaarasta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 4,0 kilometriä. 

Havainnekuvan 3 kohteesta etäisyyttä lähimpään voimalaan on noin 4,0 kilometriä. 

Voimaloista puolet jää joko osittain tai lähes kokonaan katveeseen puuston taakse. 

Pilvisellä säällä voimalat sulautuvat melko hyvin taustaansa. Kirkkaalla säällä vaiku-

tus olisi selvästi voimakkaampi. Kuvassa vaikutus on kohtalainen, muutoin vähin-

tään kohtalainen. 

12.4.3 TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”VÄLIALUEELTA” TAR-

KASTELTUNA (N. 5-12 KM) 

”Välialue”-vyöhykkeellä (5-12km) näkymäalueanalyysin mukaan eniten tuulivoima-

loita näkyy Haapolan kylän alueelle, Lauttakylään ja Ukkohallaan, Paljakan alueelle, 

Rasimäen alueelle sekä Seitenjärven ja Pölhöjärven rannoille. Etäisyyttä alkaa olla 

jo sen verran, etteivät voimalat enää hallitse maisemakuvassa ja näin ollen haitta-

vaikutus ei ole missään vaihtoehdossa merkittävä. Arvoalueisiin kohdistuvat vaiku-

tukset ovat useimmiten suhteellisen vähäisiä tai vähäisiä. Kaikilta arvoalueilta ei ole 

edes näköyhteyttä voimaloille. 

 

Kuva 20. Valokuvasovite 4 Paljakasta. Voimalatornit jäävät katveeseen Paljakan taakse. Ei näköyhteyt-

tä. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 13,6 kilometriä. 
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Kuva 21. Valokuvasovite 5 Ukkohallasta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 7,6 kilometriä. 

Ukkohallasta katsellessa tuulivoimapuistoa kohti, tuulivoimalat erottuvat avotilassa, 

mutta niiden kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Maisemaan kohdistuva 

haittavaikutus on vähäinen. 

 

Kuva 22. Valokuvasovite 6 Hyrynsalmelta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 10,4 kilometriä. Voimala-

tornit jäävät katveeseen metsänreunan ja rakennuksien taakse. Maisemaan kohdistuva haittavaikutus on 

vähäinen. 

12.4.4 TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET ”KAUKOALUEELTA” TAR-

KASTELTUNA (> 12 KM) 

”Kaukoalue” –vyöhykkeellä (>12km) tuulivoimaloita näkyy suurella todennäköisyy-

dellä Jokikylän alueelle sekä Salmijärven ja Hyrynjärven ranta-alueille. Etäisyyttä on 

sen verran paljon, etteivät voimalatornit enää hallitse maisemakuvaa vaan sulautu-

vat taustaansa ja vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. 

”Teoreettisella maksiminäkyvyys” –vyöhykkeellä pienialaisia näkemävyöhykkeitä 

saattaa syntyä vesistöiden yhteydessä, kuten Tervajärveltä, Luvanjärveltä ja Laaja-

järveltä. Etäisyydestä ja vaikutusten pienialaisuudesta johtuen voidaan todeta, että 
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vaikutukset ovat tällä vyöhykkeellä merkittävyydeltään erittäin vähäisiä. 

Sähkönsiirrosta aiheutuvat vaikutukset ovat paikallisia ja vähäisiä. Uusi sähköase-

ma sijoittuu olevalle 110 kilovoltin voimajohtoreitille. Toiminnan loputtua voimala-

tornit häviävät maisemasta, mikä on maisemakuvan kannalta myönteistä. Sisäiset 

maakaapelit jätetään maahan ja sisäiset sähköasemat poistetaan, jos niille ei löydy 

muuta käyttöä. Tuulivoimaloiden perustukset jäävät paikoilleen. Kaukomaiseman 

kannalta perustuksilla ei ole merkitystä. Lähimaisemassa perustukset saattavat he-

rättää ihmetystä. Ne sijoittuvat kuitenkin pääsääntöisesti suljettuun maisematilaan 

metsämaastoon, joten maisemallinen haittavaikutus jää vähäiseksi. Tuulivoimapuis-

ton ulkoinen, 110 kilovoltin voimajohto saattaa jäädä palvelemaan muuta tarkoitus-

ta. 

12.4.5 MAISEMALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 

Tuulivoimaloista aiheutuvia visuaalisia vaikutuksia voidaan jossain määrin lieventää 

valitsemalla voimaloiden väriksi harmahtavan valkoinen, saatavilla olevista valkoi-

sen eri sävyistä. Näin ollen voimalat eivät erotu kovin selvästi taivasta vasten. 

Tuulivoimaloissa on nykyään sallittua käyttää valoisuusantureita, jotka mittaavat 

ilman kirkkautta ja valojen tehoa säädetään ilman kirkkauden mukaan. Näin valta-

osan ajasta voidaan voimaloiden lentoestevalojen tehoa laskea merkittävästi. 

Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan yöaikaan mahdollisesti lieventää 

käyttämällä vilkkuvan valkoisen valon sijaan kiinteää punaista valoa. Toisena vaih-

toehtona tutkitaan parhaillaan myös sammutettavien lentoestevalojen käytön mah-

dollisuutta. 

Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka sytyttää varoitusvalot ainoastaan 

havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muutoin lentoestevalot eivät ole päällä. 

Lentoestevalojen ratkaisuista päättää Trafi niiden säädösten perusteella, jotka oh-

jaavat lentoliikenteen turvallisuutta. 

 

Hankkeen keskeisimmät vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

 Tuulivoimalat sijoittuvat pääosin peitteiseen metsämaisemaan, joskin paikoitellen 
avotilojen läheisyyteen. Voimalat näkyvät avoimista maisematiloista tarkastelta-
essa. 

 Maisemakuvan muutokset johtuvat tuulivoimaloiden tai voimaloiden lentoesteva-
lojen näkymisestä maisemassa. 

 Maisemakuvan muutokset ovat Lietekylän osalta vähintään kohtalaiset ja Oravi-
järven osalta kohtalaiset. 

 Lietekylässä lähimpien asuinrakennusten maisemakuvan kannalta haittavaikutus 
on merkittävä. Yhden voimalan poistaminen vähentää vaikutuksen voimakkuutta. 

 Suunnitellut tuulivoimalat eivät sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaille maisema-alueille eivätkä merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-
jen alueille. 

 Sähkönsiirron vaikutukset ovat suurimmaksi osaksi paikallisia ja melko vähäisiä. 
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12.5 VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN 

Tuulivoimapuistohankkeen muinaisjäännöksiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät eri-

tyisesti rakentamisvaiheeseen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin 

ympäristössä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää ra-

kennustyön välittömälle vaikutusalueelle. 

Hankealueelle tai sähkönsiirtoreittien läheisyyteen ei sijoitu entuudestaan tunnettu-

ja muinaisjäännöskohteita. Hankealueelle ja sähkönsiirtoreittivaihtoehdoille suori-

tettiin muinaisjäännösinventoinnit syksyllä 2013 ja kesällä 2015. Inventoinneista on 

laadittu erillinen raportti. Inventoinnissa ei paikallistettu uusia muinaisjäännöksiä, 

joten suunnitellulla hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 

 

12.6 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA LUONTOARVOIHIN 

12.6.1 VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ VESISTÖIHIN 

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massan-

vaihtoa uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Rakentaminen vaatii mahdolli-

sesti paikoin myös kallion murskausta, mutta hankealueen kallio- tai maaperällä ei ole 

todettu erityisiä geologisia arvoja. Hankealueen maaperä on voimaloiden ja infran ra-

kennettavuuden kannalta otollista moreeni-/ kalliomaata, joten rakentaminen ei toden-

näköisesti vaadi suuria massanvaihtoja. Voimajohtoreitti toteutetaan maakaapelina, jo-

ten se vaatii kaapeliuran aurauksen huoltotiestön yhteyteen.  

Tuulivoimapuiston tai voimajohtoreittien alueelle tai lähialueelle ei sijoitu arvokkaiksi 

luokiteltuja moreenimuodostumia tai kallioalueita (Oiva – ympäristö- ja paikkatieto-

palvelu, 2014).  

Etäisyys hankealueelta lähimpään Portinsärkän pohjavesialueeseen on noin 3,7 kilo-

metriä, joten teoreettinen rakentamisaikainen koneiden öljyvuoto ei aiheuta lainkaan 

riskiä lähimpien merkittävien pohjavesialueiden vedenlaadulle. Sähkönsiirrossa ei ra-

kenneta YVA-vaiheessa olevaa ilmajohtoreittiä, joten potentiaalinen riski voimajohto-

pylväiden rakentamisen osalta on poistunut.  

Yhteenveto vaikutuksista muinaisjäännöksiin: 

 Tuulivoimapuiston alueella ei ole ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä. 

 Arkeologisessa inventoinnissa ei ole löydetty uusia muinaisjäännöksiä. 

 Hankkeella ei ole vaikutuksia lähimpiin tiedossa oleviin muinaisjäännöksiin. 
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Pintavesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan hankkeen ra-

kentamisaikana voimalapaikkojen ja tiestön rakentamisen myötä. Rakentamistoimen-

piteiden aikana poistetaan pintamaa, mikä saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdistu-

vaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Kiintoaineskuormitusta voi lisätä myös perus-

tuksiin käytettävä kiviaines. Vesien laadun tilapäinen heikkeneminen näkyy lähimpien 

metsäojien veden sameutena ja humuspitoisuuden kasvuna.  

Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevia, mahdollisille vesistövaikutuksille 

herkkiä pienvesikohteita edustavat Oravijärveen laskeva Kaivopuro sekä Lietejokeen 

laskeva Tuppipuro. Tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana ei käytetä sellaisia ai-

neita, jotka voisivat haitallisessa määrin liueta maaperään ja joutua valunnan kautta 

vesistöihin. Ennakoimattomissa onnettomuustilanteissa vesistöjen pilaantumisriski on 

mahdollinen, mutta siihen tulee varautua asianmukaisin suojatoimin. Tuulivoimaloi-

den rakennuspaikat sijaitsevat hankealueella pääosin metsäojitettujen alueiden ulko-

puolella, mikä vähentää osaltaan rakentamisenaikaisen kiintoainekuormituksen kul-

keutumista lähimpiin virtavesiin. Hankealueen puroihin kohdistuvaa kiintoainekuormi-

tusta voidaan ehkäistä myös säästämällä kasvillisuutta rakennuspaikkojen ympärillä. 

Pienvesikohteiden sijainti on huomioitu hankkeen tiesuunnittelussa siten, että Kaivo-

puron ylittävää huoltotietä ei tarvitse rakentaa hankkeessa. 

12.6.2 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOKOHTEISIIN 

Voimaloiden rakennuspaikkoja määrittelevät tv-alueet on sijoitettu kaavassa luon-

tokohteiksi rajattujen alueiden ulkopuolelle, tavanomaisten talousmetsien alueille. 

Alueen voimala- ja huoltotierakentaminen ei heikennä merkittävästi alueen luonto-

arvoja tai vaateliaamman lajiston potentiaalisia elinympäristöjä. Määtänkuljun rin-

teellä on ennestään laajoja päätehakkuualoja ja alarinteen korvet on vahvasti oji-

tettuja niiden kuivattamiseksi metsätalousmaaksi. Näin ollen rakentaminen kohdis-

tuu pääasiassa jo ennestään muokatuille alueille, missä vaikutukset eivät ole niin 

merkittäviä kuin enemmän luonnontilaisilla alueilla rakennettaessa. Rakentamisalu-

eiden raivaamisen seurauksena voimaloiden ja huoltotiestön lähialueiden tavan-

omainen metsäkasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan lajistoksi. Reunavai-

kutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta lajistoa. Tältä 

osin vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvioidaan vähäiseksi, sillä hanke-

alueille sijoittuvien metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reunavaikutteista alu-

eiden runsaiden kasvatus- ja päätehakkuiden vuoksi.  

Rakentamisen alle jäävän metsämaan pinta-ala on kohtalaisen vähäinen suhteessa 

koko rajattuun hankealueeseen ja vaikutukset kohdistuvat alueellisesti hyvin yleisiin 

metsäluontotyyppeihin, joiden edustavuuteen metsätalous on vaikuttanut jo hyvin 

pitkään.  

Tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen alueen kasvillisuus voi kuitenkin kehittyä lähi-

alueiden kasvupaikkatyypin lajiston suuntaan. Alueet palautuvat ennen pitkää ta-

vanomaisiksi metsätalousalueiksi tai niille suunnitellaan muuta maankäyttöä.  

Alueen merkittävimmät luontokohteet sijoittuvat Kaivopuron latvoille pienveden ja 

korpikuvioiden muodostamille luontokohteille, joilla on merkitystä myös vaateli-

aamman lajiston potentiaalisina elinympäristöinä sekä ekologisina yhteyksinä. Kai-

vopuron uomalle ei aiheudu hankkeen rakentamisessa suuria muu-
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toksia, sillä uutta tielinjausta ei sijoitu uoman yli missään kohtaa. Kaivopuron latva-

osan edustavuutta heikentää jo ennestään sen yläosaan sijoittuvien korpien ojituk-

set. Kaivopuron yläosalla voimalan tv-aluerajaus siirrettiin pois luontokohteena ole-

van uoman yläpuolelta, joten rakentamistoimet eivät pääse muuttamaan tai kuor-

mittamaan alapuolista virtavesiuomaa.  

Määtänkuljun rinteessä luontokohteeksi rajattu edustavampi rinnekuusikko inven-

tointiin liito-oravan osalta keväällä 2015 ja lajin esiintymistä todettiin kuusikon ala-

osalla. Lähimmän voimalan rakennuspaikkaa siirrettiin hieman alarinteeseen ja 

luontokohderajausta laajennettiin, jotta kaikki todennetut papanapuut sisältyvät 

kuvioon. Kuusikko rajautuu päätehakkuualoihin ja taimikoihin, joten voimalan ra-

kennuspaikka ei muuta sen olosuhteita merkittävästi. Kuviolla on jo ennestään reu-

navaikutteinen laide, jossa esiintyy tuulenkaatoja. Laajemmin suhteessa alueella 

harjoitettuun metsätalouteen, ei kohtalaisen lähelle sijoittuvalla voimalalla arvioida 

olevan merkittävästi luontokohdetta heikentävää vaikutusta. Laajemmin rinne-

kuusikon luontokohde ei ole metsälain määritelmän mukainen erityisen arvokas 

elinympäristö, mutta sillä on paikallisesti merkittävää monimuotoisuutta lisäävää 

arvoa. mm. sinipyrstön ja liito-oravan elinympäristönä. Kuvion alaosasta rajattiin 

erikseen direktiivilajin (Lsl. 49 §) elinympäristönä huomioitava alue (s-1) kaavakar-

talle. Lisäksi liito-oravan elinympäristönä (todennetut puut) sekä potentiaalisena 

elinympäristönä rajattiin ja laajennettiin Tuppipuron korpien alueelta luontokohde 

(s-1).  

Ylärinteen ja länsiosan pienille suoluontokohteille aiheutuvat potentiaaliset hydrolo-

giaa muuttavat vaikutukset hankkeen rakentamistoimista arvioidaan hyvin vähäi-

siksi, etenkin kun pohjoisimman voimalan rakennuspaikka on poistettu kaavasta.  

Hankkeen vaikutukset inventoinneissa paikannetulle silmälläpidettävälle raidan-

keuhkojäkälälle jäävät vähäisiksi, sillä edustavimmat esiintymät sijoittuvat luonto-

kohteiksi rajatuille alueille.  

Hankealueen sisäisestä sähkönsiirrosta kasvillisuudelle aiheutuvat vaikutukset syn-

tyvät maakaapeloinnin kaivamisesta huoltotielinjausten yhteyteen.  
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Taulukko 4. Kaavassa esitetyt luontokohteet perusteluineen sekä niille aiheutuva vaikutus. Numerointi 

viittaa kaavakartassa esitettyyn luontokohdenumeroon.  

Kohde peruste vaikutus 

1. Kaivopuron latvat a Puronvarsilehto, MetsäL 10 § rakentamistoimien 

etäisyyden vuoksi 

vähäinen vaikutus 

2. Kaivopuron latvat b Aitokorvet MetsäL. 10 § rakentamistoimia 

lähellä, vaikutus saat-

taa muodostua kohta-

laiseksi, mutta kohdis-

tuu alueellisesti melko 

yleiseen korpiluonto-

tyyppiin.  

3. Määtänkulju NE 

ja liito-oravan elinympäristö 

Rehevät rinnekuusikot, luonnon monimuo-

toisuuskohde. Sinipyrstön ja liito-oravan 

(Lsl 49 §) elinympäristö, raidankeuhkojä-

kälä, ekologinen käytävä. 

kohtalainen vaikutus 

reunavaikutuksen 

lisääntymisen vuoksi, 

rakentamistoimia 

suhteellisen lähellä 

4. Määtänkuljunsuo N Aitokorvet MetsäL. 10 § rakentamistoimien 

etäisyyden vuoksi 

vähäinen vaikutus 

5. Määtänkulju NW 

 

Vähäpuustoiset suot MetsäL. 10 § rakentamistoimien 

etäisyyden vuoksi 

vähäinen vaikutus 

6. Tuppipuron korvet ja liito-

oravan elinympäristö 

rehevät korvet, liito-oravan (Lsl 49 §) 

elinympäristö sekä potentiaalinen elinym-

päristö, ekologinen käytävä.  

Maakaapelireitti sijoit-

tuu olevan Kaivopuron-

tien linjauksen yhtey-

teen. Tielinjausta 

joudutaan hieman 

parantamaan ja maa-

kaapeliura kaivetaan 

ojaan. Vaikutus korpi-

luontokohteelle vähäi-

nen/kohtalainen, koska 

sijoittuu suuren oja-

rummun ja soratien 

lähituntumaan ja on 

laiteiltaan ennestään 

ojitettua. Liito-oravan 

liikkumisen osalta 

suuria puita ojan lähel-

tä poistettava vain 

välttämättömät.  

12.6.3 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueen pesimälinnusto koostuu enimmäkseen 

Kainuun vaarajaksolle tyypillisistä ja yleisistä lintulajeista. Tuulivoimapuiston raken-

nustoimien vaikutukset kohdistuvat siten pääasiassa alueellisesti tavanomaiseen la-

jistoon. Vaativamman lajiston osalta Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueelle 

sijoittuu pienialaisesti vanhoja ja varttuneita reheviä rinnekuusikoi-
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ta, joissa elää vanhan metsän tyyppilajistoa. Vanhan metsän lintulajeista (luokittelu 

Väisänen ym. 1998 mukaan) Lumivaaran hankealueella havaittiin kanahaukka, 

metso, palokärki, pohjantikka, kulorastas, idänuunilintu, tilhi, peukaloinen, sinipyrs-

tö, puukiipijä ja kuukkeli. Alueen pesimälinnuston merkittävin laji on vaarantuneek-

si luokiteltu sinipyrstö, joka suosii elinympäristöinään luonnontilaisia vanhoja kuusi-

koita. 

Pesimälinnuston osalta merkittävintä on Lumivaaran alueen kaltaisen erämaisen 

metsäalueen muuttuminen teknisemmäksi energiantuotantoalueeksi, ja tämä saat-

taa heikentää joidenkin herkimpien lintulajien elinolosuhteita mm. melun ja välk-

keen sekä lisääntyvän ihmistoiminnan kautta. Lumivaaran hankealueen lintulajistos-

ta sinipyrstö on keskimääräistä metsän sisäosissa pääsääntöisesti elävää varpuslin-

tua alttiimpi tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutuksille, koska sinipyrstö koiras 

laulaa tyypillisesti reviirinsä korkeimpien kuusten latvassa. Kuusten latvassa laula-

vana tuulivoimaloiden lapojen välke- ja meluvaikutukset kohdistuvat sinipyrstöön 

voimakkaampina ja ulottuvat laajemmalle alueelle verrattuna metsän sisäosissa 

eläviin varpuslintuihin. On arvioitu, että sinipyrstökoiraat eivät asettuisi laulamaan 

tuulivoimaloiden vaikutusalueelle, joka ulottuisi noin 250–500 metrin etäisyydelle 

tuulivoimalasta, vaan siirtyisivät kauemmas (Pöyry Finland Oy 2014). Elinympäris-

töjen muutoksen sekä tuulivoimaloiden melu- ja häiriövaikutusten johdosta Lumi-

vaaran tuulivoimahanke saattaa heikentää sinipyrstön elinolosuhteita alueella. Lu-

mivaaran hankealue sijoittuu sinipyrstön ydinalueelle Kainuun vaarajaksolla, mutta 

tuulivoimahankkeen vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida merkittäviksi, koska lajin 

merkittävimmät elinympäristöt sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle. 

Lumivaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset eivät kuitenkaan todennäköisesti ko-

hoa kohtalaista suuremmiksi alueellisesti tai valtakunnallisesti, koska vanhan met-

sän lintulajien elinympäristön pinta-ala hankealueella on melko vähäinen suhteessa 

alueen länsipuolelle sijoittuviin laajempiin ja yhtenäisempiin vanhoihin metsiin. Ko-

konaisuutena tuulivoimarakentamisen vaikutukset lintujen elinympäristöihin jäävät 

vähäisemmäksi kuin alueen voimakkaan metsätalouden vaikutukset. 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei si-

joitu valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä lintujen muuttoreittejä. Alueella 

havaittu lintujen kevätmuutto oli vähäistä, ja myös alueen syysmuutto on todettu 

vähäiseksi (Luontokuva Pekka Helo Ky 2012). Lumivaaran suunnitellut tuulivoimalat 

sijoittuvat muuta ympäristöä korkeammalle vaara-alueelle, joka näyttää ohjaavan 

lintujen muuttoa sen lakialueen ohitse samaan tapaan kuin Lapin vaara-alueella to-

teutettujen tuulivoimapuistojen linnustoselvityksissä on aiemmin todettu. Joissain 

tapauksissa esimerkiksi petolinnut hyödyntävät muutollaan vaarojen rinteille muo-

dostuvia nousevia ilmavirtauksia, mutta Lumivaaran muutontarkkailun perusteella 

tämän merkitys alueen kautta muuttaville petolinnuille on hyvin vähäinen. 

Suurin osa hankealueella tai sen lähiympäristössä pesivistä linnuista liikkuu pesimä-

aikana vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi todellinen riski törmätä tuulivoi-

maloihin. Alueen pesimälajistosta valtaosan muodostavat eri varpuslintulajit, joiden 

riski törmätä tuulivoimaloihin on hyvin pieni. Varpuslintujen herkkyyttä törmäysten 

populaatiovaikutuksille vähentää mm. niiden hyvä poikastuotto ja korkea lisäänty-

misnopeus sekä yleisyys ja usein suuri kannan koko. Hankealueen suojelullisesti ar-

vokkaista lajeista tuulivoimapuiston törmäysvaikutuksille herkiksi arvioidaan mm. 
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alueella tai sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivät suuret ja keskikokoiset peto-

linnut sekä metsäkanalinnut ja kahlaajista valkoviklo sekä pikkukuovi. 

Kaava-alueelle sijoittuu Otsotuulen hankkeen ilmajohto Määtänkuljun alarinteeseen. 

Sähkönsiirron linnustovaikutukset ilmenevät pääasiassa elinympäristön muutokse-

na, ja ne ovat samaa luokkaa voimaloiden perustusten ja huoltotielinjausten raken-

tamisen kanssa. Rakennettava Otsotuulen 110 kV ilmajohto ei pirsto linnustollisesti 

arvokkaita kohteita, mutta johtokäytävä tulee muuttamaan vähäisesti voimajohto-

reittien varrelle sijoittuvia elinympäristöjä ja lisäämään reunavaikutusta, mutta tällä 

ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia alueen linnustoon. Prokonin 

hankkeen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina olevalle Seitenoikea–Puolanka 110 

kV johtolle, johon rakennetaan sähköasema.  

12.6.4 VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 

Maaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä elinympäristön muutok-

sena ja rakentamistoimien sekä lisääntyvän ihmistoiminnan aiheuttamana häiriönä. 

Rakentamistoimien aiheuttamat elinympäristön muutokset ja elinympäristön suorat 

pinta-alan menetykset ovat vähäisiä verrattuna koko hankealueiden laajuuteen. Li-

säksi elinympäristön muutos ja elinalueiden pirstoutuminen ovat paikallisempia ra-

joittuen lähinnä rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen. Sekä hankealueilla et-

tä niiden ympäristössä säilyy vielä runsaasti tavanomaiselle nisäkäslajistolle kelpaa-

vaa elinympäristöä. Voimakkaan metsätalouden alueilla elävät eläimet ovat myös 

todennäköisesti jollain tapaa jo tottuneet elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja 

elinympäristön pirstoutumiseen. Tutkimusten mukaan valtaosa eläimistä pystyy 

hyödyntämään niiden elinympäristössä tapahtuvia ja ihmisen aiheuttamia muutok-

sia (Helldin ym. 2012). 

Rakennustoimien vaikutukset sekä tuulivoima-alueen että sähkönsiirtoreitin aluei-

den tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vähäiseksi, ja herkemmän lajiston on aina-

kin jossain määrin mahdollista siirtyä rakentamisalueiden ulkopuolelle, jos melun ja 

häiriön määrä ylittää niiden sietorajan. On todennäköistä, että rakentamistoimien 

jälkeen eläimet tottuvat niiden elinympäristöön rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja 

palaavat hankealueella sijaitseville elinalueilleen. 

Tuulivoimaloiden toiminta ja huoltoteillä tapahtuva liikenne sekä mahdollisesti myös 

muun ihmistoiminnan lisääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille 

stressiä, jolla voi olla vähäisiä välillisiä vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen 

(Barja ym. 2007). Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä Suomessa 

yleisenä ja runsaana esiintyville eläinlajeille. Suurpetojen voidaan olettaa karttavan 

aluetta, jolla liikkuminen tulee lisääntymään kattavamman tieverkoston myötä.  

Eu:n direktiivilajiston osalta vaikutukset lepakoille jäävät vähäisiksi, sillä vaaran la-

kialueen inventoinneissa ei alueelta tai sen lähistöltä tehty lepakkohavaintoja (FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014, Pöyry Finland Oy 2014).  

Alueen täydennysinventoinneissa (Helo 2015) paikannettiin kaksi liito-oravan revii-

rin osaa sekä potentiaalista elinympäristöä, jotka on nyt huomioitu kaavassa esite-

tyissä luontokohteissa. Kaikki alueen luontokohteeksi rajatut alueet ovat myös liito-

oravan kannalta mahdollisia kulkureittejä ja ne säästyvät hankkeen 
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rakentamistoimissa. Liito-oravan liikkumisen kannalta alueen talousmetsissä ekolo-

ginen käytäväverkosto Peuravaaran vanhan metsän suojelualueen suuntaan toimii 

Kaivopuronvarren luontokohteita sekä Määtänkuljun rinnekuusikon luontokohteen 

kautta ja edelleen Otsotuulen hankealueen luotokohteita ja ekologisia käytäviä 

myöden.  Tuppipuron rajattujen luontokohteiden sekä edellä mainitun rinne-

kuusikon osalta ekologinen käytäväverkosto toimii kohti Lumivaaran pohjoisrinteen 

edustavampia kuusikoita, joissa liito-oravaa on tavattu aiemmin.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset alueella mahdollisesti esiintyvälle saukolle arvioidaan 

vähäisiksi, ja edellisen tapaan myös saukolle potentiaaliset alueet eli Kaivopuro ja 

Tuppipuro on huomioitu luontokohteina. Viitasammakon esiintymispotentiaali on ar-

vioitu hyvin epätodennäköiseksi.  

Raakun osalta hankkeen rakentamistoimien vaikutukset alapuoliseen virtavesistöön 

jäävät vähäisiksi ja vaikutuksia voidaan edelleen pienentää hyvällä rakentamisen 

suunnittelulla, jolloin kiintoaineskuormituksen pääsy virtavesiin minimoidaan.  

 

12.7 NATURA-ALUEET JA MUUT SUOJELUALUEET 

Natura-alueiden osalta on hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laadittu Natura-

arvioinnin tarveharkinta, jonka tuloksena on todettu, että hankkeen rakentamistoi-

milla ei ole potentiaalisia, merkittävästi heikentäviä vaikutuksia lähimmän Natura-

alueen suojeluperusteille. Lähin Natura-alue Säkkisenlatvasuo–Jännesuo-

Lamminsuo ja Peuravaara (FI1200055) sijoittuu noin 1,1 km etäisyydelle alueen 

länsipuolella. Natura-alueen valuma-alueista Lietejoen yläosan alue (59.452) sijoit-

tuu vain pieneltä osin hankealueelle Määtänkuljun lakialueen länsiosassa, ja kaava-

ehdotuksessa tämä pohjoisin voimalapaikka on myös poistettu, jolloin rakentami-

sen ei muuta Natura-alueelle suuntautuvaa pintavaluntaa tai lisää kiintoaineskuor-

mitusta alueella. Natura-luontotyypeille ominaisen lajiston osalta merkittäviä vaiku-

tuksia ei arvioida syntyvän, joten hanke ei vaikuta negatiivisesti Natura-alueen 

eheyteen.  

Lähimmät luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet sekä FINIBA-alue Kai-

nuun vaarajakson metsät, sisältyvät lähimpään Natura-aluerajaukseen. Muiden, 

etäämmälle sijoittuvien, suojelualueiden osalta vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi 

kohtalaisen etäisyyden vuoksi.  

 

12.8 MELU- JA VARJOSTUSVAIKUTUKSET 

12.8.1 ÄÄNIEN VAIKUTUSMEKANISMIT JA OHJEARVOT 

Äänenvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden, tuulivoimaloiden 

ja voimajohdon rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden 

lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaamista ääntä. Tuulivoimalaitokselle ominai-
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nen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynamiikasta, sekä lavan ohitta-

essa maston, jolloin siiven ääni heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan vä-

liin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Jonkin verran ääntä aiheutuu vähäisesti 

myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy lapojen humi-

nan alle. 

Tuulivoimaloiden äänien leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja 

riippuu mm. tuulen suunnasta sekä sen nopeudesta ja lämpötilasta eri korkeuksilla. 

Äänten kuuluvuuden kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustaääniä aiheut-

tavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina). Ihmispuheen 

voimakkuus on keskimäärin n. 50-55dB. Melurajana pidetään yleisesti 80 dB. 

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevan ohjeen 2/2014 Tuulivoima-

rakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot on alla. Vakituisilla asuinraken-

nuksilla on korkeammat ulkomelutason suunnitteluohjearvot kuin loma-asunnoilla. 

Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason suunnitteluohjearvo on 

(yöaikainen) 40 dB (A). Loma-asunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden suunnitte-

luohjearvojen mukainen äänitason raja on yöllä 35 dB (A). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuisel-

le melulle ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on 

annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Oh-

jearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa 

mittaus- tai laskentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- 

tai impulssimaisuuskorjauksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimara-

kentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin.  
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Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot: 

Terssikaista Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Keskiäänitaso  
LZeq,1h, dB, ohjearvo 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

Edellisestä laskettu keski-
äänitaso A-painotettuna 

LAeq,1h, dB 

24 19 17 14 14 16 18 19 20 21 21 

LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

Rakentamisen aiheuttamat äänivaikutukset koostuvat lähinnä tuulivoimaloiden pe-

rustusten teon vaatimista maansiirtotöistä, voimaloiden kokoamisesta ja voimajoh-

tojen rakentamisesta aiheutuvista äänistä. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu 

ajoneuvojen ja työkoneiden aiheuttamaa taustamelua. Arvioitu taustamelun voi-

makkuus esitetään sanallisesti olemassa olevaan tietoon perustuen. 

Melualuelaskennoissa on huomioitu molempien tuulipuistojen tuulivoimaloiden mak-

simimäärä, sijoittelu, napakorkeus, roottorin halkaisija sekä tuulivoimalan oletettu 

äänitehotaso. Melumallinnustulokset on esitetty liitteenä. Mallinnuksen tuloksia on 

havainnollistettu leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen 

keskiäänitasokäyrät viiden desibelin välein. Melumallinnukset on laadittu voimassa 

olevien YM:n ohjeiden 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” mukaisesti. 

ÄÄNIVAIKUTUKSET 

Tuulivoimalat on sijoitettu siten, että niistä olisi mahdollisimman vähäistä haittaa. 

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat suunnittelualueen pohjoisosassa noin ki-

lometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.  

Asumiseen käytettävillä alueilla ylin sallittu ulkomelutason suunnitteluohjearvo yö-

aikainen 40 dB (A) raja ei mallinnusten mukaan ylittynyt missään kohteista. Loma-

asunnoilla ylin taustaäänenvoimakkuuden suunnitteluohjearvojen mukainen äänita-

son raja yöllä 35 dB (A) ei ylity missään osayleiskaava-alueen vaikutusalueella. Yh-

denkään loma-asunnon tai asuinrakennuksen kohdalla ei ylity 35 dB (A:n) arvo. 

Ohessa esitetyssä ulkomelutasokartassa asuinrakennukset on merkitty sinisellä ja 

loma-asunnot punaisella pisteellä. Ulkomelutasot on esitetty peruskartalla. Suunnit-

teluohjearvot eivät ylity. 
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Kuva 23. Prokon Lumivaara tuulipuiston melualueet. 

Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa sisäohjearvojen alapuolelle, 

kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset 

äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteenä olevassa Melu- ja var-

jostusmallinnuksessa. 

12.8.2 VARJON MUODOSTUMISEN VAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuiston aiheuttama varjonmuodostus arvioitiin asiantuntija-arviona 

WindPRO-ohjelmalla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Mallinnuksessa otettiin huo-

mioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukau-

sittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuuli-
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voimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimaloiden vuotuinen käyntiai-

ka perustuu hankealueella suoritetun tuulimittauksen tuloksiin. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty varjon muodostuminen. Alla esitetyissä varjostus-

kartassa asuinrakennukset on merkitty punaisella ja loma-asunnot sinisellä pisteel-

lä. Tuulivoimaloiden luoteispuolella sijaitsee viisi asuinrakennusta, joissa varjostus-

tunnit ovat ”real case” laskentatulosten perusteella yli yhden tunnin vuodessa. Var-

jostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. 

 

Kuva 24. Prokon Lumivaara tuulipuiston varjostusalueet. 

Mallinnus ei huomioi alueen peitteisyyttä. Esimerkiksi alueen puuston ja muiden nä-

köesteiden vaikutuksia varjostukseen herkillä kohteilla ei huomioida mallinnusten 

tuloksissa. Varjostus voidaan kokea häiritsevänä häiriintyvissä kohteissa, joissa var-

jostusta voi esiintyä yli 8 h/vuosi. Varjostusvaikutukset ovat voimakkaimmillaan ke-

sällä, kun aurinko paistaa eniten. 

Tuulivoimaloiden eteläpuolella sijaitsee yksi lomarakennus, joissa varjostustunnit 

ovat ”real case”-laskentatulosten perusteella yli 8 tuntia vuodessa. Varjostusvaiku-

tukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. 

 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     73 

12.8.3 LENTOESTEVALOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 

Pääsääntöisesti yli 150 metriin yltävät voimalat tulee varustaa suurtehoisilla tyypin 

B (100 000 cd) lentoestevaloilla. Voimalat merkitään siten, että lentoestevalot ovat 

havaittavissa jokaisesta ilmansuunnasta lähestyttäessä. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että voimalat tulee varustaa kahdella lentoestevalolla, joiden väliin on jä-

tettävä riittävä etäisyys, jotta lapa ei missään asennossa aiheuta molempien valo-

jen peittoa. 

TraFi on hyväksynyt tapauskohtaisesti näissä korkeissa voimaloissa käytettäväksi 

kahta 50 000 cd valovoiman lentoestevaloa, jotka yhdessä täyttävät suurtehoisen 

tyypin B vaatimuksen. Valot toimivat päiväsaikaan täydellä valoteholla ja yöllä nii-

den valotehot lasketaan 2 000 cd:aan, kansainvälisen ilmailuviranomaisen ICAOn 

suositusten mukaisesti. 

Lentoesteluparatkaisussa annetaan määräykset myös valojen suuntaavuudesta; 

yleisperiaatteena on että alaviistoon suuntautuva valoteho on merkittävästi pie-

nempi kuin yläviistoon suuntautuva. Tämä vähentää osaltaan lähialueille aiheutuvaa 

vaikutusta. 

Myös muut lentoestevalojen häiriövaikutusten vähentämistoimet ovat mahdollisia 

kulloinkin voimassa olevien TraFin ohjeistuksen mukaisesti. 

12.9 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN JA TIESTÖÖN 

Tuulivoimapuiston käytön aikaiset liikennevaikutukset ovat vähäisiä, koska liiken-

nettä syntyy ainoastaan tuulivoimapuiston huoltoliikenteestä.  

Merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset ajoittuvat tuulivoimapuiston rakentamis-

vaiheeseen. Raskaan liikenteen määrät kasvavat jonkin verran lähialueen tiestöllä. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää tuulivoimapuistoalueella sijaitsevien tei-

den sekä siltojen kantavuuden ja tiegeometrian parantamista siten, että rakentami-

sen aikaiset erikoiskuljetukset voidaan toteuttaa. 

 

 

12.10 VAIKUTUKSET POROTALOUTEEN 

Rakennettavat Lumivaaran tuulivoima-alueet sijoittuvat paliskunnan lounaisosaan ja 

kattavat koko paliskunnan laidunkelpoisesta maa-alasta karkeasti arvioiden alle 1 

%. Tuulivoima-alueet sijoittuvat porojen talvilaidunalueelle eli vaaran rinteelle si-

joittuu talvi- ja kevätaikaisia luppolaitumia. Luppolaidunten määrä on kuitenkin si-

doksissa varttuneisiin kuusikoihin, jolloin Lumivaaran itärinteen merkitys laidunalu-

eena on tällä hetkellä vähäisempi puuston ikärakenteen vuoksi. Voimaloita yhdistä-

vän huoltotiestön ja voimalapaikkojen alle jää arviolta melko vähän ns. hyvää lai-
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dunaluetta, sillä voimalat ja huoltotiestö sijoittuvat talousmetsäkohteille; päätehak-

kuualojen, taimikoiden, nuorten kasvatusmetsien sekä ojitettujen turvemaamuut-

tumien alueille. Merkittävämmät kevättalven luppolaitumiksi soveltuvat iäkkäämmät 

kuusikot on hankkeen luontoselvityksessä arvotettu luontokohteena, eikä niiden 

alueelle kohdistu rakentamistoimintaa. 

Voimaloiden sekä niiden huoltotiestön rakentamisen aikainen ihmistoiminta häirit-

see jossain määrin porojen laidunkiertoa, mutta hankealueen merkitys luppolaitu-

mina on vähäinen. Mahdollinen häiriövaikutus talvilaidunnukselle ei jää myöskään 

pysyväksi, vaan kohdistuu rakentamisvuoteen. Voimaloiden toiminnan aikana häi-

riövaikutus talvilaidunten käytölle ja syyslaidunkierrolle jää vähäiseksi, sillä porot 

ajan myötä tottuvat voimaloihin ja käyttävät aluetta voimaloista huolimatta niiden 

toiminnan aikana. Lähimmät merkittävät kesälaitumet ja vasomisalueet sijoittuvat 

niin etäälle rakentamistoimien alueesta, että hankkeella ei arvioida olevan häiritse-

vää vaikutusta vasomiselle edes rakentamisaikana.  

Poronhoidolle aiheutuvat haitalliset vaikutukset Lumivaaran tuulivoimahankkeissa 

muodostuvat lähinnä laidunalueiden vähäisistä muutoksista suhteessa koko palis-

kunnan käytössä oleviin laitumiin sekä erityisesti lisääntyvänä riskinä porojen liik-

kumiselle poronhoitoalueen eteläpuolelle lisääntyvän ja talviaurattavan tiestön 

vuoksi. Aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla porojen kulkemista 

lounaaseen jatkamalla eteläosan peura-aitaa, jolloin poron pääsy paliskunnan ete-

läpuolelle estyy. Lisäksi rakentamisaikaisen työmaaliikenteen suunnittelua voidaan 

toteuttaa yhdessä paliskunnan edustajan kanssa. Talviaikaisen jään tippumisen ai-

heuttamia riskejä poroille voidaan tarvittaessa lieventää puomittamalla tiettyjä tuu-

livoima-alueen tieosuuksia, mikä voisi estää porojen kulkemista muutoin syvälumi-

sessa vaaranrinteessä. 

12.11 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 

12.11.1 YLEISET VAIKUTUKSET ELINOLOIHIN 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa on hyödynnetty YVA -menettelyn 

aikana saatua palautetta.  

Tuulivoimapuiston elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat koko-

naisuudessaan vähäisiä. Elinoloihin ja viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistu-

vat haitalliset vaikutukset ovat pääosin koettuja. Tuulivoimalat muuttavat asukkai-

den arkipäiväistä elinympäristöä ja tuulivoimaloiden näkyminen, ääni, liike ja var-

jostus voidaan kokea virkistyskäyttöä haittaavana alueella liikuttaessa.   

Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä 

jatkossakaan. Jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö ja metsästys on 

mahdollista toteutuksen jälkeen lukuun ottamatta alueita, joilla kulkua on tarpeen 

rajoittaa turvallisuuteen mahdollisesti aiheutuvien seurausten perusteella. Näitä 

ovat lähinnä tuulivoimaloiden lähialueet talvisin rakenteisiin kertyvän lumen ja jään 

putoamisriskin vuoksi. 

Tuulivoimaloihin ei liity juurikaan onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvalli-
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suuteen ovat hyvin vähäisiä. 

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia kunnan talouteen lisääntyvinä kiinteistövero-

tuloina sekä mahdollisiin alueellisiin työllistymismahdollisuuksiin rakentamisvai-

heessa. Toimintavaiheessa käyttö ja kunnossapito työllistää seudullisesti arvion 

mukaan 1,3-4 henkilötyövuotta. Yhden voimalan kiinteistöverotuotto ilman vuosi-

poistoja on noin 8000–9000 €/vuosi.  

12.11.2 VAIKUTUKSET VIRKISTYSKÄYTTÖÖN JA METSÄSTYKSEEN 

Metsästykselle kohdistuvat vaikutukset eivät johdu niinkään riistalajien kantojen 

heikkenemisestä, vaan mahdollisesta riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumi-

sesta, jolloin riistalajit siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Vaiku-

tukset erityisesti tuulivoimapuistoalueiden lähistöllä asuville metsästäjille liittyvät 

myös alueiden virkistyskäytön kokemiseen ja sen luonteen muuttumiseen.  

Tuulivoimapuistojen alueita ei aidata eikä jokamiehenoikeudella kulkemista alueilla 

rajoiteta aidattuja sähköasemia lukuun ottamatta. Tuulivoimapuiston rakentamisen 

aikana osa huoltoteistä saatetaan sulkea puomilla turvallisuusnäkökohtien vuoksi. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana voimalan lapoihin saattaa kerääntyä jäätä, jo-

ka aiheuttaa riskin alueella liikkuville metsästäjille ja muille virkistyskäyttäjille. Tur-

vallisuusriskiä voidaan kuitenkin lieventää tiedottamisella, riskistä varoittavilla kyl-

teillä sekä mm. lapalämmityksellä.  

Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään kun se hirven-

metsästyksessä tapahtuu matalalla ja luodin lentorata on lähinnä vaakatasossa tai 

alaviistoon. Haulikolla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan riskiä tuulivoimaloiden 

rakenteille. Latvalinnustuksessa luodin lentorata saattaa joissain harvinaisissa tapa-

uksissa sivuta tuulivoimaloiden herkimpiä laparakenteita. Metsästyksen aiheuttamat 

vauriomahdollisuudet voimaloiden rakenteille on arvioitu kuitenkin niin epätodennä-

köisiksi, että hankealueilla ei sen vuoksi edes harkita metsästyksen rajoittamista. 

Tuulivoimapuiston huoltotiestö ja sähkönsiirron voimajohtoalueet todennäköisesti li-

säävät mahdollisuutta passittamiseen, mm. hirven, ketun ja jäniksen metsästykses-

sä. Toisaalta alueella lisääntyvän tiestön on arveltu aiheuttavan myös pienriistan-

metsästyksen tehostumista ja muita mahdollisia häiriöitä riistalajeille. Hankealuei-

den metsästysseurojen haastattelujen perusteella huoltotiestön rakentamisesta ko-

ettiin olevan sekä hyötyä että haittaa. Hyötyä sekä hirven- että myös kanalinnun-

metsästykselle. Toisaalta haittaa, kun alueiden saavutettavuus joillain alueilla para-

nee ja metsästyspaine kasvaa, mikä ei ole lintukannoille hyväksi. Hirvien syysaikai-

sen viipymisen arvellaan vähentyvän tuulivoimapuiston toiminnan myötä, ja niiden 

kulku talvilaitumille tapahtuu joko eri kautta tai nopeammin häiriövaikutteisen han-

kealueen halki. Tämän koetaan heikentävän seurojen hirviporukoiden metsästys-

mahdollisuuksia alueilla. Lisäksi tuulivoimaloiden välisen huoltotiestön koetaan li-

säävän metsästyksen, ja etenkin hirvenmetsästyksen vaaratilanteita, kun metsissä 

liikkuu enemmän muita virkistyskäyttäjiä (esim. marjastajia ja koiranulkoiluttajia).  

Marjastukselle tuulivoimaloiden huoltotiestöstä koetaan olevan myös hyötyä, kun 

marjamaat ovat helpommin saavutettavissa tavallisella henkilöautolla, sillä tiestö on 

hyväkulkuista. Marjastaja ei niinkään häiriinny voimaloiden luomasta osin teknisestä 

ympäristöstä. Virkistäytyäkseen luonnossa liikkuvalle tuulivoimaloista koetaan ai-
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heutuvan enemmän häiriötä. Ilman voimaloita maisema on ns. luonnonmaisema, 

joka tutkitusti rauhoittaa ja vähentää stressiä. Voimaloiden läsnäolosta kertova hu-

mina, joka kuuluu säätilasta riippuen lähimaastossa, sekä mahdollinen havaittava 

lavan liike koetaan virkistäytyjän mielestä usein haittatekijäksi.  

Useiden tuulivoimahankkeiden vaikutusarviointien perusteella (FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy, 2009–2013) mielipiteet vaihtelevat paljon, ja eri puolilla Suomea vir-

kistyskäytölle aiheutuva rikkoutuneen luonnonympäristön haitta koetaan eri tavalla. 

Pohjois-Suomessa tekniseksi muuttuva ympäristö koetaan usein haitallisemmaksi, 

sillä on totuttu erämaisempaan virkistysympäristöön. Osa tuulivoimatuotannon 

suunnittelualueiden virkistyskäyttäjistä kokee uuden tiestön lisäävän marjamaiden 

saavutettavuutta ja turvallisuutta. Tuulivoimasuunnitelmien lähialueilla asuvien vir-

kistyskäytön kokeminen vaihtelee myös suuresti; osa kokee muutoksen lähiluon-

nossa ja -maisemassa tervetulleeksi. Metsästyksen harjoittamisen ja kokemisen 

kannalta riistalajien kantojen mahdollinen heikkeneminen on kysymys, jonka mer-

kittävyyden arvioiminen on vaikeampaa olemassa olevan tiedon perusteella.  

12.11.3 ASUKASKYSELY TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSISTA 

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUNNON TAI LOMA-ASUNNON SIJAINNIN MUKAAN 

Asukaskyselyyn vastanneista 26 % asui tai omisti loma-asunnon alle viiden kilomet-

rin etäisyydellä ja 74 % yli viiden kilometrin etäisyydellä. Hankealueen lähellä asu-

vat tuntevat hankealueen paremmin ja käyttävät hankealuetta harrastuksiinsa 

enemmän kuin kauempana asuvat. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoima-

puistosta asuvista vastaajista 72 % ja yli viiden kilometrin etäisyydellä asuvista 

vastaajista 23 % ilmoitti käyttävänsä hankealuetta harrastuksiinsa tai muihin toi-

mintoihin.  

Lähellä hankealuetta asuvat arvioivat tuulivoimapuiston vaikutukset kielteisemmiksi 

kuin kauempana asuvat. Vaikutukset asumisviihtyisyyteen arvioi erittäin kielteisiksi 

16 % alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista ja 1 % yli viiden kilo-

metrin etäisyydellä asuvista vastaajista. Tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman 

muutoksen, äänen, lentoestevalojen ja varjostuksen vaikutukset asumisviihtyisyy-

teen ovat lähellä hankealuetta asuvien mielestä kielteisemmät kuin kauempana 

asuvien mielestä. Toisaalta 44 % lähellä asuvista oli sitä mieltä, ettei tuulivoima-

puistolla ole vaikutusta asumisviihtyisyyteen.  
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Vastaajien näkemykset tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen: 
 

 

Asukaskyselyn perusteella Lumivaaran tuulivoimapuiston arvioidaan vaikuttavan kiel-

teisimmin asuinympäristön laatuun liittyviin tekijöihin. Kolmannes (33 %) kaikista 

vastanneista arvioi tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset ympäristön laatuun kieltei-

siksi. Lähellä hankealuetta asuvista 39 % ja kauempana asuvista 32 % arvioi vaiku-

tukset ympäristön laatuun kielteisiksi. Myönteisimmin hankkeen arvioitiin vaikutta-

van alueen talouteen ja työllisyyteen liittyviin tekijöihin. Kaikista kyselyyn vastan-

neista 28 %, lähellä asuvista 32 % ja kauempana asuvista 26 % piti vaikutuksia 

myönteisinä. Suurimmat erot lähellä asuvien ja kauempana asuvien vastaajien välillä 

oli arvioitaessa hankkeen vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön ja alueen arvostuk-

seen. Lähellä asuvat arvioivat vaikutukset merkittävästi kielteisemmiksi kuin kauem-

pana asuvat. 

Valtaosa kaikista (sekä lähellä asuvista että kauempana asuvista) asukaskyselyyn 

vastanneista oli sitä mieltä, että Lumivaaran alue soveltuu tuulivoimaloiden raken-

tamiseen. Alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvista 22 % oli toisaalta myös sitä 

mieltä, ettei Lumivaaran alue sovellu tuulivoimaloiden rakentamiseen.  
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Vastaajien näkemykset Lumivaaran alueen soveltuvuudesta tuulivoimaloiden rakentamiseen: 
 

 

12.12 VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN 

12.12.1 LENTOESTELUPA 

Lentoesteen asettajan tulee pyytää viranomaisena toimivalta Finavialta lupa len-

toesteen asettamiseen. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskor-

keus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoesteva-

loin luvan ehtojen mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuu-

delle aiheudu vaaraa taikka haittaa.  

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 14.12.2011 hyväksynyt lentoestelausuntojen 

korkeusrajoitusten lieventämistä koskevan muutoksen käyttöönotettavaksi 

15.12.2011. Finavia on julkaissut uudet paikkatietokannat tähän liittyen. Korkeusra-

joitukset eivät estä Lumivaaran tuulivoimapuistoon suunniteltujen voimaloiden to-

teuttamista.  

12.12.2 TUULIVOIMALOIDEN LENTOESTEVALOJEN INFRAPUNA (IR) -
VAATIMUS  

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on asettanut uuden vaatimuksen muun muassa 

tuulivoimaloihin vaadittaviin lentoestevaloihin. Vaatimus koskee infrapunan (IR) 

aallonpituutta ja se on tullut voimaan vuonna 2012. Uusi vaatimus koskee kaikkia 

uusia Suomeen asennettavia lentoestevaloja.  

Normaalin lentoestevalovaatimuksen lisäksi valolta vaaditaan näkyvän valon lisäksi 

infrapuna (IR) ominaisuutta. Infrapuna valon tulee täyttää Liikenteen turvallisuusvi-

rasto TraFin asettamat vaatimukset. Infrapuna (IR) -vaatimus johtuu esimerkiksi 

puolustusvoimien käyttämistä pimeänäkölaitteista (NVG -laitteet, 
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Night Vision Goggles), joilla tavallisesti lentoestevaloissa oleva punainen LED valo ei 

välttämättä erotu. Infrapuna (IR) -vaatimus koskee myös suuritehoisia lentoesteva-

loja. 

TUTKAVAIKUTUKSET 

Puolustusvoimat ovat viimeaikaisissa tuulivoimahankkeissa korostaneet, että tuuli-

voimapuistojen vaikutukset ilma- ja merivalvontatutkien toimintaan on selvitettävä 

tarkoin. Ilmavoimien lakisääteisenä tehtävänä on toteuttaa alueellisen koskematto-

muuden valvontaa ja turvaamista.  

Pääesikunta on todennut Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta 

antamassaan lausunnossaan, että ______________________. 

Tutkavaikutukset tulee selvittää ja hankevastaavalla tulee olla puolustusvoimien 

myönteinen lausunto viimeistään ennen maanpäällisten rakennustöiden aloittamis-

ta. 

12.13 VAIKUTUKSET RADIOJÄRJESTELMIIN 

Tuulivoimapuistot vaikuttavat radiotaajuuksien etenemiseen. Laajalla tuulivoima-

puistolla on vaikutuksia radiotaajuuksien etenemiseen ja siten eri radiojärjestelmien 

toimintaan. Viestintävirasto antaa tuulivoimapuistojen rakentajille pyynnöstä lau-

suntoja tuulivoimahankkeiden vaikutuksista lähialueella toimiviin radiojärjestelmiin. 

Tuulivoimapuisto on laaja rakennushanke, jolla on vaikutuksia lähes kaikkiin lä-

hietäisyydellä oleviin radiojärjestelmiin. Tuulivoimalat saattavat vaimentaa radiosig-

naalia, joka kulkee tuulivoimapuiston läpi, tai suuritehoinen radiosignaali voi heijas-

tua tuulivoimalan rakenteista ja häiritä signaalin vastaanottoa. Tämän takia tuuli-

voimarakentajan on tärkeää ilmoittaa rakentamisesta kaikille tiedossa oleville radio-

järjestelmien käyttäjille rakennusalueen lähistöllä. Sopivana rakennushankkeen 

koordinointialueena suuritehoisille radiolähettimille voidaan pitää 20 kilometrin etäi-

syyttä. 

Turvallisuusliikenteen käyttäjille on kerrottava aina tuulivoimapuiston rakentamises-

ta. 

Suomessa on lukuisia radiopaikannusjärjestelmiä, joiden käyttö on turvallisuuslii-

kennettä tai voidaan rinnastaa sellaiseksi. Esimerkiksi tutka on herkkä häiriinty-

mään tuulivoimapuiston rakennelmista, ja tuulivoimalan roottorit saattavat aiheut-

taa tutkan vastaanottimessa virhetulkintoja. Radiopaikannusjärjestelmien käyttäjille 

on tämän takia kerrottava tuulivoimahankkeista kaikissa tapauksissa. 

Tuulivoimapuiston rakentaja saa Viestintävirastolta tiedon radiojärjestelmien käyt-

täjistä tekemällä lausuntopyynnön tuulivoimahankkeen vaikutuksista eri radiojärjes-

telmiin. Lausuntopyynnöstä on selvittävä tuulivoimapuiston maantieteellinen sijain-

ti, puiston laajuus sekä tuulivoimaloiden paikat ja lukumäärä. 

Viestintäviraston antamasta lausunnosta selviää, mihin radiojärjestelmiin kyseisellä 
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tuulivoimapuistolla on eniten vaikutusta. Lausunnon perusteella rakentajan on otet-

tava yhteys lausunnossa mainittuihin radiojärjestelmien käyttäjiin ja kerrottava 

heille rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta. Lausuntoa ei tarvitse pyytää Viestin-

tävirastolta, jos tuulivoimapuiston voimaloiden korkeus maasta on alle 15 metriä. 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta tiedotetaan seuraavia radiojärjestelmien käyttä-

jiä rakennusalueen lähialueella: TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Datame 

Oy, Trafi, Finavia Oyj, Puolustusvoimat, Ilmatieteenlaitos, Liikennevirasto, meri-

osasto, telematiikkayksikkö, Merialueen VTS-keskus, Digita Oy, Suomen Erillisver-

kot Oy, Alueen hätäkeskus, Alueen vesihuoltolaitos. 

Prokon Wind Energy Finland Oy mittaa TV- ja radiosignaalin voimakkuuden ennen ja 

jälkeen tuulivoimaloiden pystytyksen. 

12.14 VAIKUTUKSET SÄÄTUTKIIN 

Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkossa on kahdeksan tutkaa, joiden mittaukset yh-

dessä kattavat valtaosan Suomesta. Lisäksi Suomessa käytetään kansainvälisen 

vaihdon kautta saatavia naapurimaiden tutkakuvia, jotka parantavat tutkapeittoa 

etenkin merialueilla. Verkossa on kahdeksan säätutkaa: Korppoo, Vantaa, Anjalan-

koski, Ikaalinen, Kuopio, Vimpeli, Utajärvi ja Luosto. Ne käyttävät mikroaaltoja, joi-

den aallonpituus on noin 5 cm. 

 

Kuva 25. Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkko. 

Tutkamittauksen kantama riippuu säätilanteesta. Kesäsateet näkyvät yli 250 kilo-

metrin etäisyydeltä (vahva ulkoviiva kuvassa), ja talviset lumisateet noin 120 km 

päähän (ympyrät kuvassa). 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia Ilmatieteen 

laitoksen säätutkille. Häiriöt näkyvät tyypillisesti virheellisinä sade- ja tuulikenttinä 

ja ne vaikuttavat tutkahavaintojen käyttöön numeerisissa sääennustusmalleissa. 

Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen sääennustus- ja varoituspalveluun. 
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Tuulivoimaloiden aiheuttamia ongelmia on selvitetty Euroopan meteorologisten lai-

tosten yhteisjärjestön (EUMETNET) säätutkaohjelman (OPERA) alaisuudessa. OPERA 

ja EUMETNET ovat antaneet suosituksen, jonka mukaan: 

Tuulivoimalaa ei tulisi rakentaa alle 5 km:n etäisyydelle säätutkasta C-alueella (5.6 

GHz), joka on Ilmatieteen laitoksen käyttämä taajuus. 

Alle 20 km:n etäisyydelle tulevien hankkeiden vaikutukset säätutkaan tulisi selvittää 

ennen rakentamista. 

13 SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tuulivoimapuistojen kaavoituksessa valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu hankkeessa seuraavasti: 

• Tuulivoimapuiston toteuttaminen edistää erityisesti uusien ja uusiutuvien energia-

lähteiden hyödyntämistä sekä tuulivoimaa koskevia alueidenkäyttötavoitteita.  

• Tuulivoimapuistolla edistetään myös luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, 

koska se ei kuluta uusiutumattomia luonnonvaroja.  

• Tuulivoiman hyödyntäminen myös edistää toimia ilmastonmuutosta vastaan.  

• Tuulivoimapuiston toteuttamisessa on otettu huomioon myös mm. alueiden omien 

vahvuuksien, sijaintitekijöiden sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen.  

• Maanpuolustuksen ja sotilasilmailun tarpeet turvataan pyytämällä lausunnot puo-

lustusvoimilta osayleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa ja ottamalla ne huomi-

oon hankkeen suunnittelussa. Myös ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myön-

tämistä tulee hankkeelle olla Puolustusvoimien (pääesikunnan) hyväksyntä. 

• Tuulivoimapuisto edistää Hyrynsalmen kunnan taloudellista kestävyyttä. Myös 

elinympäristöjen ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä on huo-

lehdittu sijoittamalla tuulivoimalat riittävän etäälle astutuksesta sekä luonnon, mai-

seman että kulttuuriympäristön kannalta arvokkaista kohteista.  

• Tuulivoimahankkeen suunnittelussa on otettu huomioon ekologisesti tai virkistys-

käytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet sijoittamalla tuulivoimalat 

riittävän etäälle tällaisista alueista. 

• Ihmisten terveydelle mahdollisesti tuulivoimaloista aiheutuvat haitat on huomioitu 

voimaloiden sijoittelussa etäälle asutuksesta sekä melu- ja välkemallinnoksin on 

osoitettu, etteivät välke tai meluarvot ylitä asutuksen osalta annettuja määräyksiä 

ja suunnitteluohjearvoja. 

• Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään olemassa olevaa 110 kV voimajohtokäytä-

vää. 

• Hankealue sijoittuu poronhoitoalueelle. Tuulivoimaloilla ei ole mainittavia vaiku-

tuksia poronhoidon alueidenkäytöllisiin edellytyksiin, sillä voimalat eivät rajoita po-
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ronhoitoa alueella muutoin kuin rakennuspaikkojen ja sähköaseman alueella. 

• Suunnittelualuetta ja sen suhdetta valtakunnallisiin maisema-, kulttuuri- ja luon-

nonarvoihin on arvioitu YVA-prosessin ja kaavoituksen yhteydessä. Alueella ei ole 

valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kulttuurihistoriallisia ympäristöjä tai 

valtakunnallisesti merkittäviä esihistoriallisia suojelualuekokonaisuuksia. 

• Tuulivoimalat on sijoitettu keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Osayleis-

kaava sijoittuu vastaavan kokoisen tuulipuiston välittömään läheisyyteen. 

• Tuulivoimapuiston sijoituksessa on huomioitu alueen maankäyttö ja lähiympäristö. 

Tuulivoimapuisto sijoittuu rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle, jonka 

välittömässä läheisyydessä ei ole merkittävästi asutusta. Osayleiskaavoituksen poh-

jaksi on selvitetty alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot sekä laadittu melu- ja 

vilkkumismallinnus. Tuulivoimaloiden sijoitus osayleiskaava-alueella on suunniteltu 

alueella tehtyjen selvitysten pohjalta. 

• Lentoestelupa haetaan jokaiselle ilmailulain 158 § mukaiselle rakenteelle erikseen 

kohteen koordinaatit, toteutusaikataulu ym. tiedot tarkasti yksilöiden. Ilmavalvonta-

tutkiin liittyvien vaikutusten osalta kuullaan Puolustusvoimien pääesikuntaa kaavoi-

tusprosessin aikana. 

 

14 SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN 

Kaavan vaikutukset porotalouteen ovat marginaalisia. Hankkeen vaikutukset Natu-

ra-alueen suojeluperusteisiin tai suojeluperusteina esitettyjen luontotyyppien omi-

naiseen lajistoon arvioidaan melko vähäisiksi. Kaavan toteuttaminen ei rajoita ny-

kyisestään metsätalouden toimintaedellytyksiä eikä estä merkittävästi luonnon vir-

kistyskäytön ja luontomatkailun kehittämistä. Maakuntakaavan luonnon virkistys-

käytön ja luontomatkailun kehittämisalue sijoittuu kaavassa alueen luoteisosalle. 

Ko. alueen osuus koko kaava-alueesta on marginaalinen. 
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15 YLEISKAAVAN YHTEISVAIKUTUKSET 

15.1 YHTEISVAIKUTUKSET OTSOTUULI OY:N HANKKEEN KANSSA 

15.1.1 ÄÄNIVAIKUTUKSET 

Kaava-alueen rajaus on osoitettu yhteismelumallinnuksen mukaisen 40 dB melualu-

een mukaisesti. Melumallinnus on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaan siten, et-

tä toteuma on todennäköisesti melun leviämisen suhteen jonkin verran pienempää. 

Mallinnuksen perusteella tässä vaihtoehdossa eivät ylity valtioneuvoston VNp 

993/92 sekä ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun yöajan ohjearvot yhden-

kään asuinkiinteistön piha-alueella. Lähimmällä asuinkiinteistöllä ”R2” tulos on 33 

dB(A). Loma-asuinalueilla ei myöskään ylitetä yöajan suunnitteluohjearvoja; yhden 

yksittäisen loma-asuinkiinteistön luona tulos on 33 dB(A). 

Melun ohjearvot ylittyvät hankealueen länsipuolella sijaitsevan Natura 2000 -alueen 

(Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuo ja Peuravaara) osissa, jotka  sijaitsevat 

lähinnä tuulivoimaloita. Voimaloiden melu voi häiritä vähän suojelualueen itäosissa 

pesivää linnustoa. 40 dB(A) meluvyöhyke ei kata koko Natura 2000 –aluetta. 

 

Kuva 26. Prokon Lumivaara tuulipuiston ja Otsotuuli Oy:n hankkeiden yhteiset melualueet. 
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15.1.2 VARJON MUODOSTUMISEN VAIKUTUKSET 

Alla olevassa kuvassa on esitetty Prokon Lumivaara tuulipuiston ja Otsotuuli Oy:n hankkeen 

yhteinen varjon muodostuminen. Lumivaaran molempien hankkeiden varjostusvaikutuksista 

tehdyn mallinnuksen perusteella varjostukselle altistuvien rakennusten lukumäärä ei kasva ver-

rattuna yksinomaan Prokonin voimalaitosten varjostusvaikutuksiin. Varjostukselle altistuvat ra-

kennukset sijaitsevat hankkeiden pohjoispuolella Lietekylän alueella. Yhdenkään rakennuksen 

osalta ei ylity 8 tunnin vuosittainen arvo. Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella 

kasvava puusto huomioidaan. 

 

 

Kuva 27. Prokon Lumivaara tuulipuiston ja Otsotuuli Oy:n hankkeiden yhteiset laskennalliset varjostus-

mallinnuksen tulokset. 

 

15.1.3 LINNUSTOVAIKUTUKSET JA YHTEISSEURANTA 

Merkittävimmät molemmista hankkeista aiheutuvat linnuston yhteisvaikutukset ar-

vioidaan kohdistuvan sinipyrstöön ja sen paikallispopulaatioihin Kainuun Vaarajak-

solla. Molemmissa hankkeissa on linnustoselvitysten jälkeen poistettu tai siirretty 

voimaloita sinipyrstön merkittävimmiltä reviireiltä ja edustavilta metsäkuvioilta 

etäämmälle. Tällöin lajin elinympäristöjen vähenemistä on pyritty minimoimaan. La-

jin kannalta merkittävin alue on lähelle sijoittuva Peuravaaran vanhojen metsien 

suojelualue, jonka lisänä hankealueen edustavat kuusikkometsät toimivat sinipyrs-

tön elinalueita lisäävänä. Lajiin kohdistuvat häiriövaikutukset arvioidaan aiheutuvan 
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reviirin lähelle sijoittuvien voimaloiden aiheuttamasta huminasta, joka saattaa häiri-

tä linnun laulua ja luontaista käyttäytymistä. 

Hankkeissa järjestetään yhteinen sinipyrstön seuranta, joka on aloitettu kesällä 

2015. Seurannassa kartoitetaan hankealueiden sinipyrstöreviireitä samoilla mene-

telmillä, kun hankkeiden YVA-inventoinneissa. Sinipyrstön vuosittaiset kannanvaih-

telut ovat huomattavia, ja ne aiheuttavat oman ongelmansa seurannan tulosten tul-

kintoihin. Kuluva vuosi 2015 on osoittautunut sinipyrstön pesimätiheyksien osalta 

edellisvuosia huomattavasti heikommaksi. Sinipyrstön seurantajakso ulottuu raken-

tamisen aikaan ja voimaloiden toiminnan aikaan useita vuosia, jolloin myös luontai-

nen kannanvaihtelu voidaan ottaa huomioon.  Seurannalla saadaan arvokasta tietoa 

sinipyrstön häiriöherkkyydestä. Mikäli seurantatulos osoittaa merkittäviä häiriövai-

kutuksia lajille, voidaan miettiä soveliaita lievennyskeinoja.  

15.1.4 YHTEISVAIKUTUKSET MAISEMAAN MUIDEN TIEDOSSA OLEVI-

EN TUULIVOIMAHANKKEIDEN KANSSA 

Sellaisilla tuulivoimapuistohankkeilla, jotka sijoittuvat 10 kilometrin säteelle tai tätä 

lähemmäksi Lumivaaran tuulivoimapuistosta, voidaan katsoa olevan maisemaan ja 

kulttuuriperintöön kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Kulttuuriperinnön kohdalla mah-

dolliset yhteisvaikutukset kohdistuvat lähinnä kohteen luonteen tai kohteessa vallit-

sevan tunnelman muuttumiseen maisemassa tapahtuvien muutosten myötä. 

Lähin tuulivoimapuistohanke, Otsotuuli Oy:n Lumivaara, sijoittuu Prokon Lumivaa-

ran hankealueen välittömään läheisyyteen. Otsotuuli Oy:n hankkeen ympäristövai-

kutusten arviointiselostus on julkaistu 4.6.2014. Lähimpien voimaloiden väli olisi 

noin 500 metriä. Kyseinen suunniteltu tuulivoimapuisto on muodoltaan pitkänomai-

nen ja kaukaisimmat osat siitä sijoittuvat noin kilometrin päähän Lumivaaran tuuli-

voimapuistosta. 

Otsotuuli Oy:n toinen tuulivoimahanke Iso Tuomivaaran tuulivoimapuisto sijoittuu 

Lumivaaran tuulivoimapuistosta pohjoiseen. Etäisyyttä hankkeille tulee 10 kilomet-

riä. Metsähallitus Laatumaan Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuisto sijoittuu Lu-

mivaaran tuulivoimapuistosta 15 kilometriä itään. Näin ollen yhteisvaikutuksia Kivi-

vaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston kanssa ei aiheudu. Paljakan Mustakumpu si-

joittuu Lumivaaran tuulivoimapuistosta noin 10 kilometriä länteen. Mustakummun 

ja Lumivaaran tuulivoima-alueiden väliin jää Peuravaara sekä laaja suoalue. Musta-

kummun hanke on vielä alkuvaiheessa ja yhteisvaikutusten arviointi niiden osalta 

on vaikeaa. 

Laajoista avoimista tiloista käsin, kuten esimerkiksi Paljakasta tai Ukkohallasta kat-

sottuna saattaa näkyä samanaikaisesti useamman tuulivoimapuiston voimalat ja 

vapaita maisemasektoreita jää maisemaan entistä vähemmän. 

16 YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat siinä määrin kuin 

laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei 

saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. 
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Lisäksi laadittaessa MRL 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa 

yleiskaavaa, on sen huomioitava tuulivoimarakentamista koskevat yleiskaavan eri-

tyiset sisältövaatimukset. 

Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-

sapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Osayleiskaava koskee ainoastaan suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa, joka muo-

dostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä 

sähköasemasta. Tuulivoimapuisto tukeutuu pääosin olemassa olevaan infrastruk-

tuuriin. Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla olemassa ole-

van Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle 

110/20 kV sähköasemalle. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittä-

västi alueella liikkumista, eivätkä heikennä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

Osayleiskaava perustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, luonnonarvoja sekä 

ympäristöhaittoja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. 

Osayleiskaava ei aiheuta suunnittelualueen tai lähialueiden maanomistajille kohtuu-

tonta haittaa. Kaavaan on rajattu tuulivoimaloiden, niihin liittyvien huoltoteiden ja 

sähköaseman vaatimat alueet. Alueen päämaankäyttömuotona säilyy edelleen maa- 

ja metsätalousalue.  

Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskeviin erityisiin sisältövaatimuk-

siin:  

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kysei-

sellä alueella;  

2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maise-

maan ja ympäristöön 

3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää 

Laadittavassa osayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § mukaiset sisältövaa-

timukset sekä tuulivoimarakentamista koskevat erityiset sisältövaatimukset huomi-

oon seuraavasti: 
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Osayleiskaavan sisältö, esitystapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvai-

kutukset huomioiden. Osayleiskaavan mittakaava on 1:10 000. Kaavakartalle on ra-

jattu tarkasti alueet, jotta se voisi ohjata suoraan rakennuslupamenettelyä.  

Hankkeen yhteydessä on selvitetty kattavasti tuulivoimaloiden vaikutuksia maise-

makuvaan. Vaikutukset luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, 

muinaismuistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja elinympäristöjen laatunäkökoh-

tiin on selvitetty kattavasti YVA -menettelyn yhteydessä. 

Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen huollon ja säh-

kön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liit-

tymisen järjestämismahdollisuudet. 

17 TOTEUTUS 

Tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on määrätty, että osayleiskaavaa voidaan MRL 

77 a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Rakennus-

lupa voidaan myöntää, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman.  Tavoiteaikataulun 

mukaisesti tuulivoimapuiston rakentaminen ajoittuu vuosille 2016-17.  

Rakentamisvaiheessa luo-alueet on hyvä osoittaa maastossa esim. merkkinauhalla 

rajaamalla, jotta näihin ei kohdistu tahattomia vaurioita. 

Lopulliset tutkavaikutukset tulee selvittää ja hankevastaavalla tulee olla puolustus-

voimien suostumus viimeistään ennen maanpäällisten rakennustöiden aloittamista. 

Rakentajan on otettava yhteys alueen eri radiojärjestelmien käyttäjiin ja kerrottava 

heille rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta. 

Tuulivoimaloiden maa-alueiden vuokra- ja korvauskysymykset tulee ratkaista Pro-

kon Wind Energy Finland Oy:n ja maanomistajien kahdenvälisillä sopimuksilla. 

Raskaat kuljetukset voivat edellyttää joiltain osin tiestön kantavuuden parantamista 

ja pitkät/leveät kuljetukset puolestaan tieympäristön raivausta tai leventämistä lä-

hinnä kaarteissa riittävän kuljetustilan varmistamiseksi. Mikäli edellä mainittuja 

toimenpiteitä vaaditaan, tulee ennen parantamistyöhön ryhtymistä olla yhteydessä 

tienpitäjän edustajaan, joka antaa työhön liittyvät tarkemmat ohjeet. Kaikista pa-

rantamistoimien ja kuljetusten jälkeisten ennallistamistoimien kustannuksista vas-

taa toimija itse. 

Liittymät toteutetaan voimaloiden rakentamisaikana huomattavan mittavina, jotta 

suuret kuljetukset eivät kohtuuttomasti häiritsisi ja vaarantaisi muuta liikennettä. 

Rakentamisaikaisen liikenteen jälkeen liittymät on palautettava normaalimitoituk-

seen ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. 

Raskaiden kuljetusten osalta on syytä huomioida Ristijärven taajaman länsipuolella 

seututiellä 888 oleva Koirasalmen silta, joka saattaa rajoittaa raskaita erikoiskulje-

tuksia. Korkeiden kuljetusten osalta on huomioitava Hyrynsalmen taajaman länsi-

puolella yhdystiellä 8890 oleva rautatiesilta, jonka alikulkukorkeus on 4,0 m. Sillan 

kohdalla yhdystiellä on kovera pyöristyskaari eli yhdystie ns. notkelmassa, mikä 



HYRYNSALMEN KUNTA             PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

21.10.2015 

   

      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy     88 

käytännössä rajoittaa pitkien kuljetusten osalta alikulkukorkeuden alle 4 metriin. 

18 LIITTEET 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 2: Melumallinnus 

 

 

19 YHTEYSTIEDOT 

Suunnittelutyöhön liittyvää lisätietoa saa Hyrynsalmen kunnalta ja kaavaa laativalta 

konsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Tietoa kaavoituksesta on saatavissa 

myös kunnan internetsivuilta www.hyrynsalmi.fi. 
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