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1. JOHDANTO

Hyrynsalmen kunnanhallitus on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen Illevaaran tuulivoimapuiston laa-
timisesta 24.3.2015 (§ 64). Hankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Osayleiskaava laaditaan oikeusvai-
kutteisena ja sen tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen Hyrynsalmen Il-
levaaran alueelle. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.6.2015 antaman pää-
töksen mukaan hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on kaavoitusta valmisteleva toimielin. Kaavoituksen oh-
jaamisesta vastaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Osayleiskaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy. Osayleiskaavan suunnittelusta vastaa projek-
tipäällikkö Erika Kylmänen (joulukuuhun 2016 saakka Elina Saine) ja projektikoordinaattori An-
nukka Rajala. ABO Wind Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projektijohtaja Karl Schultheis.

Kaavaselostus koskee 5.12.2018 päivättyä osayleiskaavakarttaa, jota on tarkistettu 23.4.2019 (KH
§ 70).

RAMBOLL FINLAND OY
Alue- ja kaupunkisuunnittelu

Erika Kylmänen Annukka Rajala
Projektipäällikkö Projektikoordinaattori



HYRYNSALMEN KUNTA 6

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

2. TIIVISTELMÄ

Osayleiskaavoitus on hyväksymisvaiheessa. Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet
vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen sisältö.

2.1 Suunnittelualue

Kuva 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston sijainti.

2.2 Kaavaprosessin vaiheet

24.03.2015 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös
21.12.2015 Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu
05.01.2016 Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
21.03.2016 Maankäyttötoimikunta
22.03.2016 Ympäristölautakunta
07.04.-09.05.2016 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
19.04.2016 Yleisötilaisuus Hyrynsalmella
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30.08.2016 Viranomaistyöneuvottelu
15.12.2016 Ympäristölautakunta
05.01.-06.02.2017 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
24.01.2017 Yleisötilaisuus
06.04.2017 Viranomaistyöneuvottelu
07.11.2018 Viranomaistyöneuvottelu, toinen kaavaehdotus
13.12.2018 Yleinen infotilaisuus tuulivoimahankkeesta
13.12.2018 Ympäristölautakunta
02.01.-01.02.2019 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
17.01.2019 Yleisötilaisuus
12.03.2019 Viranomaisneuvottelu
23.04.2019 Kunnanhallitus
10.6.2019 Kunnanvaltuusto

2.2.1 Osallistuminen

2.2.2 Aloitusvaihe

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen
yhteydessä 5.1.2016 (MRL 62 § - 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä
1.

2.2.3 Luonnosvaihe

Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteen kuulemista
varten 7.4.–9.5.2016 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Samalla järjestettiin
yleisötilaisuus. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin
kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä
oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä. Tiivistelmä saaduista
lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastineet on esitetty liitteessä 10 ja lausuntojen
ja mielipiteiden huomiointi kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1.

2.2.4 Ehdotusvaihe 1

Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 05.01.-06.02.2017 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin
julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin
kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan
jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Kaavaehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 5 kirjallista muistutusta.  Tiivistelmä saaduista
lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet on esitetty liitteessä 11 ja
lausuntojen ja muistutusten huomiointi kaavaselostuksen kohdassa 5.6.2.

2.2.5 Ehdotusvaihe 2

Osayleiskaavaehdotus asetettiin toisen kerran nähtäville 2.1.-1.2.2019 väliseksi ajaksi ja siitä
tiedotettiin julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille
lähetettiin kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja
kunnan jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

2.3 Viranomaisyhteistyö

· Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 21.12.2015
· Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisille
· Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016
· Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 6.4.2017
· Toisesta kaavaehdotuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 7.11.2018
· Ennen kaavan hyväksymisvaihetta järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.3.2019
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2.4 Osayleiskaavan keskeinen sisältö

ABO Wind Oy suunnittelee Hyrynsalmen kunnan Illevaaran, Saunavaaran, Paha Pölhövaaran ja
Teerisuon alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen,
niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä
varten rakennettavasta maakaapelista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulipuiston
tekninen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti
arvioitu olevan vuosina 2019-2021. Osayleiskaavan suunnittelualue on esitetty kuvassa  1.
Osayleiskaavan suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoitustyön aikana. Kaavaluonnosvaiheessa
osayleiskaavan suunnittelualueen laajuus oli noin 670 hehtaaria.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä on tarkoitus käyttää tuulivoimaloiden
rakennusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 1.4.2011, MRL 44
§, 77a § ja 77b §).

Kainuun ELY-keskuksen päätöksen 11.6.2015 mukaan hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Osayleiskaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on laadittu varjostus- ja vilkkumismallinnus,
melumallinnus, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, liito-
oravaselvitys, lepakkoselvitys, pesimälinnusto- ja päiväpetolintuselvitys, pöllöselvitys,
metsäkanalintuselvitys, kevätmuuton seuranta, näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten
havainnollistaminen kuvasovittein, arkeologinen selvitys sekä porotalousselvitys.

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavan
toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Arvioinnissa tarkastellaan sekä
tuulivoima-alueen rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Selvityksissä painopiste
asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Vaikutusarviointia on täydennetty
luonnosvaiheen jälkeen saatu palaute huomioiden.

Osayleiskaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä vuonna 2016 laadittiin lisäselvityksiä salassa
pidettävän päiväpetolinnun esiintymisestä ja melu- ja välkemallinnukset päivitettiin vastaamaan
kaavaehdotuksessa esitettyä voimalasijoittelua. Osayleiskaavaehdotuksessa 7.12.2016 kahden
tuulivoimalan sijaintia tarkistettiin vähäisesti teknisten suunnitelmien tarkentumisen myötä.
Voimalaa 4 siirrettiin noin 29 metriä luoteeseen ja voimalaa 7 23 metriä kaakkoon. Voimalasiirrot
olivat niin vähäisiä, ettei niillä arvioitu olevan oleellista vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin
(valokuvasovitteisiin).

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pidetyssä viranomaisten työneuvottelussa
6.4.2017 päätettiin, että tuulivoima-alueen läheisyydessä pesivän päiväpetolinnun seurantaa
jatketaan ja kaavoitus keskeytetään odottamaan linnustoseurannan tuloksia petolinnun
liikehdinnästä.

Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta on
tarkkailtu kesällä 2018. Seurantaa tullaan edelleen jatkamaan.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen saatujen päiväpetolinnun seurantatulosten sekä
osayleiskaavaehdotuksesta saadun muun palautteen huomioimiseksi kaavakartalta on poistettu
yksi voimala (voimala 3) ja suunnittelutarveratkaisun soveltamisesta on luovuttu. Lisäksi teknisten
suunnitelmien tarkentuessa voimaloiden sijoittelua on tarkistettu vähäisesti (voimalasiirrot
enintään 40 metriä) ja voimalan kokonaiskorkeus on nostettu 240 metristä 280 metriin.

Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympäris-
tövaikutusten arviointi on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -määrää (7
kpl) ja sijoittelua.

Toisen kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saadun palautteen huomioi-
miseksi voimalan 4 tuulivoimala-aluetta on laajennettu vähäisesti voimajohdon
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etäisyysvaatimuksen huomioimiseksi ja muinaismuistokohteen kaavamääräystä on muutettu. Hy-
väksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi melumallinnus, jossa
on käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Lisäksi maisemaselvitys on päivitetty vas-
taamaan kaavaehdotusratkaisua ja Kainuun maakuntakaavassa 2030 osoitettuja arvokkaita mai-
sema- ja kulttuuriympäristön kohteita. Vuoden 2016 päiväpetolinnun törmäysriskimallinnus on päi-
vitetty vastaamaan uutta kaavaehdotusta ja vuoden 2017 koiraan lentotietoja. Lisäksi on laadittu
vastaava mallinnus petolintupoikaselle vuoden 2018 lentokäyttäytymisestä. Kaavaselostusta on
päivitetty päiväpetolinnun törmäysriskimallinnuksien, maisemavaikutusten, kaavoitustilanteen, ra-
diojärjestelmiin kohdistuvien vaikutusten, infraäänien ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten sekä
kiinteistöjen arvoon kohdistuvien vaikutusten osalta. Lisäksi kaava-aineistossa on huomioitu Lii-
kenne- ja turvallisuusvirasto Trafin tehtävien siirtyminen 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomille.

2.4.1 Osayleiskaavakartta

Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu
yleisiä määräyksiä mm. voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin liittyen. Osayleiskaavassa
on osoitettu:

· maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), joka on varattu pääasiassa metsätaloutta varten ja
jolle erikseen osoitetuille alueille voidaan rakentaa tuulivoimaloita

· tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet (tv/ind), joilla on osoitettu voimaloiden ohjeel-
liset sijaintipaikat, enimmäismäärä ja suurin sallittu kokonaiskorkeus 280 m maanpinnasta

· erityisalueet; sähköaseman alue (EN-1) ja maa-ainesten ottoalue (EO)
· luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-1), liito-oravan lisääntymis-

tai levähdyspaikat (s-1), valkolehdokin esiintymispaikat (s-2) ja muinaismuistot (sm/nro)
· nykyiset tiet sekä ohjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit
· nykyinen sähkölinja ja sen suojavyöhyke (sv)

2.4.2 Osayleiskaavaselostus

Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi.

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

2.  Tiivistelmässä raportoidaan lyhyesti kaavaprosessin vaiheet, toteutuneet tapahtumat sekä
osayleiskaavasuunnitelman keskeinen sisältö.

3.  Hankekuvaus-osiossa esitellään hankkeen keskeinen sisältö.

4.  Osayleiskaavan lähtökohdat -osiossa on kuvattu tuulivoimakaavoitusta ohjaavaa
lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset,
suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä laaditut selvitykset luonnonympäristöstä ja
rakennetusta ympäristöstä, erityispiirteistä ja suojelukohteista sekä ympäristön
häiriötekijöistä.

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

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

7.  Osayleiskaavan vaikutusten arviointi kootaan laadittujen selvitysten, viranomaisten
lausuntojen sekä osallisten antaman palautteen pohjalta.

8. Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää toteuttamisaikataulun ja ohjeita jatkosuunnittelulle.

9.  Kaavan hyväksymisessä selostetaan hyväksymiseen liittyvät vaiheet.

10.  Lähteet
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3. HANKEKUVAUS

3.1 Suunnittelualueen sijainti

3.1.1 Yleiskuvaus

Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun liiton maakunta-alueella, jossa se kuuluu Kehys-Kainuun
seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on
noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 55 kilometriä Hyrynsalmen
keskustasta lounaaseen ja Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta
luoteeseen.

3.1.2 Alustava selvitys- ja hankealue

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Illevaaran, Saunavaaran, Paha Pölhövaaran ja Teerisuon
alueelle, noin 9 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta kaakkoon. Hankealue rajautuu eteläpuolelta
Ristijärven kunnan rajaan.

Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankevastaava on laatinut
vuokrasopimukset tuulivoimapuistoalueen maa-alueista. Hankealue on noin 350 hehtaarin
laajuinen. Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, ja alueella on viime vuosina suoritettu muutamia
hakkuita. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi porotalouteen, metsästykseen ja
marjastukseen. Alueen länsipuolella kulkee Kajaanintie (vt 5) pohjoispuolella Pölhövaarantie ja
eteläpuolella Kokkovaarantie.

3.2 Hankkeen lyhyt tekninen kuvaus

3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet

Tuulivoimalat on sijoitettu yksityishenkilöiden omistamalle alueelle. Hankevastaava ABO Wind Oy
on tehnyt maanvuokrasopimuksen maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on
huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, kaavoitustilanne, melutaso,
varjovaikutukset ja etäisyys julkisiin teihin.

3.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne

Koko tuulivoimapuisto käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan korkeintaan 7
yksikköteholtaan 4-4,6 MW tuulivoimalaa niin, että niiden yhteenlaskettu enimmäisteho on alle 30
MW. Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä, napakorkeus enintään 190 metriä ja
roottorin halkaisija enintään 180 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla.
Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan
betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.

3.2.3 Yhdystiet

Tuulivoimaloiden tieyhteydet on suunniteltu toteutettaviksi nykyisten teiden ja osittain uusien
rakennettavien teiden kautta. Yleisten teiden oletetaan soveltuvan pienehköin järjestelyin
tuulivoimaloiden kuljetuksille. Tällaisia järjestelyjä voivat olla esim. liittymien avartaminen,
valaistuspylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto sekä mahdolliset ilmajohtojen
korottamiset. Tarvittavat toimenpiteet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuljetusreitteinä
käytettäviä nykyisiä teitä parannetaan tarvittaessa. Tarve uusien teiden rakentamiselle on
alustavan suunnitelman mukaan noin 3,5 kilometriä.

3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon

Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla toisiinsa. Puiston sisäiset
sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin syvyyteen.
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Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan
alueelle rakennettavien teiden varsille.

Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja 1. kaavaehdotusvaiheessa tarkastel-
tiin kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan Fingrid
Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla hankealueen eteläosassa. Toisena vaihtoeh-
tona tarkasteltua mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohtoon omalla uudella säh-
köasemalla tuulivoimapuiston ulkopuolella on luovuttu. Sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty ku-
vassa 2.

Sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla sekä tuulivoimapuiston sisällä että myös sen ulkopuolella.
Tuulivoimapuiston ulkopuolella uudelle sähköasemalle johtava maakaapeli kulkisi pääosin Kokko-
vaarantien varressa.

Tuulivoimapuiston liityntä sähköverkkoon ratkaistaan hankesuunnittelun edetessä.

Kuva 2. Tarkasteltavat sähkönsiirron vaihtoehdot. Uudet vaihtoehtoiset sähköasemat on merkitty mus-
talla pallolla ja hankealueen ulkopuolinen maakaapelireitti violetilla viivarajauksella.

3.2.5 Tuulipuiston rakentaminen

Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus tarvittaessa ja uusien teiden
rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset ennakoidaan kestävän
1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Koneistoja
uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustukset mitoitetaan
50 vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta.
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4. OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Selvitysmenetelmät

Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hankkeen
ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Alueen ominai-
suuksia on kuvattu aluetta koskevissa selvityksissä sekä tutkittu yleiskaavatyön yhteydessä.

· Teknistaloudellinen suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa 2015 esiselvityksen laatimisella.
Tuulivoimahankkeen tekninen suunnittelu jatkuu osayleiskaavaprosessin ohella (ABO Wind
Oy).

· YVA-tarveharkintatiedustelu on tehty huhtikuussa 2015 (ABO Wind Oy). Kainuun elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.6.2015 päätöksen (Dnro KAIELY/222/2015), jonka
mukaan Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä.

· Hyrynsalmen kunta on toimittanut kaavoitustilanteeseen ja maankäyttöön liittyviä lähtötietoja.
· Osayleiskaavan lähtökohdat ja vaikutusarviointi perustuvat pääasiassa lähtötietoihin ja erillis-

selvityksiin sekä muiden hankkeiden yhteydessä tehtyihin selvityksiin.

4.2 Lainsäädäntö

4.2.1 Yleiskaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL)

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

Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty MRL 39§:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten
vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen
ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9
§). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa.

Osayleiskaavaluonnos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 77 §)

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

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

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

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b §).

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

Poronhoitolain (848/1990) 3 § mukaan poronhoitoa saa poronhoitolaissa säädetyin rajoituksin
harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.

Poronhoitolain (848/1990) 53 § mukaan ”Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon
harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava
asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.” Vaikka tuulivoimapuisto sijoittuu yksityiselle maa-
alueelle, neuvotellaan hankkeesta Hallan paliskunnan kanssa.

4.2.3 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuksella
korvataan asumisterveysohje.

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

Asetuksessa on määritelty altisteen toimenpideraja, jolla tarkoitetaan pitoisuutta, mittaustulosta
tai ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n
tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi
tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1).

4.2.4 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus on tullut
voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista
(993/1992) tuulivoimamelun osalta sekä melun osalta myös tuulivoimarakentamisen suunnittelua
koskevan ympäristöministeriön ohjeistuksen vuodelta 2012.

Asetuksessa on annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritellylle ulkomelutasolle
seuraavat ohjearvot (A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq):

Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelutasosta.

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

4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet

4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamisesta
28.2.2014.

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää
erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan
nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä



HYRYNSALMEN KUNTA 14

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus
vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi.
Mallinnustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä.

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

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
tuulivoimaloiden koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja
vaihtoehtoiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus, moottorin
halkaisija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin
mallintamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja
sijoitusvaihtoehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. Melumallinnustarkastelu
perustuu tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden
melupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa. Melupäästön takuuarvoon
sisällytetään koko laskennan epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää
standardiin ISO 9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja
ympäristöolosuhdearvoja.

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

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus (1107/2015),
joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.4 Valtioneuvoston asetus
tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).

4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016

Ympäristöministeriö on päivittänyt aiempaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää
ohjeistusta joulukuussa 2016. Opas on vuonna 2012 julkaistun oppaan päivitys
tuulivoimarakentamisen vaikutuksia koskevan lisääntyneen tiedon ja tuulivoimarakentamista
koskevan osittain muuttuneen lainsäädännön perusteella. Opas on laadittu tuulivoimarakentamisen
kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi.

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

Kaavoituksen tarpeesta ja tarkkuudesta

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

· Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan
yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset
ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu.

· Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns.
”tuulivoimayleiskaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa
yhteensovittamistarvetta muun maankäytön kanssa ei ole. Tuulivoimarakentamista suoraan
ohjaavaan yleiskaavaan tulee aina ottaa rakennuslupien myöntämistä koskeva erityinen
määräys.
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Tuulivoimarakentamisen meluvaikutuksista

· Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 on tullut
voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista
(933/1992) tuulivoimamelun osalta.

· Yksityiskohtaisessa suunnittelussa laaditaan ympäristöministeriön tuulivoimaloita koskevaan
melumallinnusohjeeseen (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöministeriön ohjeita
2/2014) perustuen meluselvitys. Tuulivoimaloiden ja melulle herkkien kohteiden välinen
etäisyys on riittävä, kun meluselvityksen laskentatulokset alittavat tuulivoimameluasetuksen
ulkomelutasoarvot sekä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa (545/2015,
asumisterveysasetus) säädetyt sisämelutasoarvot.

Välkevaikutusten huomioimisesta

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

vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Muiden maiden ohjearvoja suositellaan
käytettäväksi myös Suomessa.

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

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

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

4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvataan valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä
ja 13.11.2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet
tulivat voimaan 1.4.2018.

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

· Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
· Tehokas liikennejärjestelmä
· Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
· Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
· Uusiutumiskykyinen energianhuolto

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa

· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet,
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys

· toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä
valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä

· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa (Ympäristöministeriö 2018)
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä
keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden
yhteensovittamista.

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

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa
sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että uusiutuvan
energian osuus energiankulutuksesta on 27 prosenttia vuonna 2030. Tavoitteet on säädetty
direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Työ- ja
elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013) tavoitetaso
vuotuiselle sähköntuotannolle tuulivoimalla on 9 TWh vuoteen 2025 mennessä.

Marraskuussa 2016 julkaistiin Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja
ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Selonteossa linjataan muun muassa, että uusiutuvan energian
käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-
luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja
perustuu vahvasti uusiutuviin energianlähteisiin. Kaavoitettavana oleva Illevaaran tuulivoimapuisto
on osaltaan edesauttamassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.

4.5 Voimassa ja vireillä olevat kaavat

4.5.1 Kainuun maakuntakaava

Hyrynsalmi kuuluu Kainuun liiton alueeseen. Kainuun maakuntakaava on vahvistettu valtioneuvos-
tossa 29.4.2009 (Kuva 3). Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

Hankealue on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja se sijaitsee maakun-
takaavan poronhoitoalueelle. Hankealueen länsipuolella on Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitettu
maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue (mk). Hankealueen eteläpuolelle, Ristijärven kunnan
puolelle on merkitty maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, Vaaranpään pihapiiri.
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Pölhövaaran (SL) Natura-alue. Hankealueen eteläpuolitse
kulkee 110 kV:n pääsähköjohto.

Maakuntakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuotannosta,
liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liito-oravan esiintymispaikkojen huomioimisesta yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa.
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Kuva 3. Ote Kainuun maakuntakaavasta, johon Illevaaran tuulipuistoalueen likimääräinen sijainti on mer-
kitty punaisella viivarajauksella (ei mittakaavassa). © Kainuun liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos.

Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue
Kehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuk-
sen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen yhteistyöhön.
Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetään maaseudun kulttuuriym-
päristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elin-
keinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä.  Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja
maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoituk-
set rakentamiselle. Kiiminkijoen vesistön aluetta kehitetään maaseudun elinkeinoi-
hin, kulttuuriympäristöön ja maisemaan tukeutuvana asumisen, vapaa-ajan ja vir-
kistysmatkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitet-
tävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon, ulkoilu- ja melontareitistö-
jen kehittämiseen sekä vesistön vedenlaadun turvaamiseen. Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakenta-
miselle.
Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia
valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita,
jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö”
–kohteiden luetteloon.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen
tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymi-
nen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vai-
kuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.
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Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Suunnittelumääräys: Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alu-
eita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunni-
telma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkit-
tävästi Natura -alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.
Luonnonsuojelualue tai -kohde
Suojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka
ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupa-
hakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen
lausunto.
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei
toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laa-
dittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon
virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen.
Poronhoitoalueen raja
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toi-
minta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava
huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyn-
tiaidat.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyt-
tää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta
muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luon-
tais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon,
haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden ra-
joissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Il-
man erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimin-
tojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhte-
näisyyttä ja toimivuutta.
Pääsähköjohto 400 kV, 220 kV, 110 kV. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräyk-
set:

Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa
huomioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomista-
jien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnitte-
lussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyisyys sekä yleisen virkistys-
käytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.
Turvetuotanto
Yleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja
soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seu-
dullisesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama pai-
kallinen ja valuma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesistöjen
tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maan-
käyttötarpeet.
Liikenneturvallisuus
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alu-
eiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenne-
turvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttami-
seen.
Liito-oravan esiintymispaikat
Yleinen suunnittelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa ja metsien käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pe-
säpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liikkumisen kannalta riittävän puuston säi-
lyminen.
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4.5.2 Kainuun vaihemaakuntakaavat

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava

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

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Kainuun
kaupan vaihemaakuntakaavassa on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
(319/2011) myötä merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja
enimmäismitoitus.

Kaupan vaihemaakuntakaavassa Illevaaran alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (Kuva 4).

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon
soveltuvat alueet. Ne edellyttävät maisemallisesti herkkää Oulujärven rantavyöhykettä lukuun ot-
tamatta pääsääntöisesti vähintään 10 tuulivoimalaa. Oulujärven ranta-alueilla maakuntakaavassa
osoitettavan tuulivoimapuiston koon alaraja on 5 tuulivoimalaa. Edellä mainittua pienemmät tuuli-
voimapuistot voidaan toteuttaa kuntakaavoituksen avulla.

Tuulivoimamaakuntakaavassa Isovaara-Illevaaran alue oli osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv)
ja Illevaaran länsipuolelle oli osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve. Maakuntakaavan vaikutusten
arvioinnin tarkennuttua kaavaluonnoksessa esitetty Isovaara-Illevaaran tuulivoimaloiden alue to-
dettiin seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltumattomaksi porotalouteen kohdis-
tuvien yhteisvaikutusten ja linnustovaikutusten perusteella. Hyväksytyssä tuulivoimamaakunta-
kaavassa Illevaaran alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue on poistettu. Illevaaran alueen länsi-
puolelle on osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve.

Tuulivoimamaakuntakaavan yleisten suunnittelumääräysten mukaan maakuntakaavassa osoitet-
tujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimarakentamista, mikäli se
ei ole merkitykseltään seudullista.
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Kuva 4. Ote tuulivoimamaakuntakaavasta, johon Illevaaran tuulipuistoalueen likimääräinen sijainti on
merkitty punaisella viivarajauksella (ei mittakaavassa). © Kainuun liitto, pohjakartta © Maanmittauslai-
tos.

4.5.3 Maakuntakaavan uudistaminen

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

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan val-
mistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu kahdella lainvoimaisella (Kainuun
1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava) ja yhdellä voimassa olevalla (Kai-
nuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske
lähtökohtaisesti voimassa olevia vaihemaakuntakaavoja.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamisessa käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä,
liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen
toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaa-
vassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaavan tarkistus kumoaa tai
muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan (29.4.2009) kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia
korjauksia vaihemaakuntakaavojen kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

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

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 27.6.-
31.8.2018 ja Kainuun maakuntahallitus on antanut 19.11.2018 vastineet maakuntakaavan tarkis-
tamisen kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
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Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksessa Illevaaran suunnittelualueelle ei ole
osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualue rajautuu kaavassa esitettyyn poronhoitoalueen rajaan.
Alueen länsipuolelle Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve
on korvattu Seitenoikea- Kivivaara-Peuravaaran 110 kV:n pääsähköjohdon merkinnällä.

4.5.4 Yleiskaavat ja asemakaavat

Hankealueella ei ole voimassaolevia yleis- tai asemakaavoja. Hankealueen lähiympäristössä si-
jaitsevat kaavat on lueteltu alla ja esitetty kuvassa 5.

Yleiskaavat

Hankealueen pohjoispuolella noin 600 metrin etäisyydellä on voimassa Emäjoen vesistön oikeus-
vaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2004. Emäjoen vesistön alueelle laadittu
rantayleiskaavan muutos ja laajennus, joka on tullut voimaan 17.2.2015.

Hankealueen koillispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä on voimassa Luvanjärven-Niemelänjär-
ven rantayleiskaava, joka viimeiset muutokset on tehty vuosina 2005 ja 2006.

Hankealueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Kivivaara-Peuravaa-
ran tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa
29.4.2014 ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.

Asema- ja ranta-asemakaavat

Hankealueen itäpuolella noin 3,7 kilometrin päässä on Roukajärven ranta-asemakaava, joka on
hyväksytty 14.11.2017 ja saanut lainvoiman 6.3.2018.

Hankealueen länsipuolella noin 4,7 kilometrin päässä on Ristijärven puolella Emäjoen ranta-ase-
makaava, joka on hyväksytty 5.11.2018.

Hankealueen pohjoispuolella noin 5 kilometrin päässä on Nuottimäen ranta-asemakaava, joka on
vahvistettu vuonna 1994.

Hankealueen kaakkoispuolella noin 7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Ristijärven Terva-
järven ranta-asemakaava, joka on hyväksytty Ristijärven kunnanvaltuustossa 13.6.2012.

Hankealueen luoteispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Hyrynsalmen keskus-
tan asemakaava-alue, jossa ovat voimassa vuosina 1974–2012 hyväksytyt asemakaavat.

Hankealueen pohjoispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on voimassa Salmijärven
ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Oulun lääninhallituksessa 11.2.1982.

Sähkönsiirtoreitin alue

Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat asema- ja yleiskaava-alueiden ulkopuolelle. Mikäli sähkön-
siirto toteutetaan varavaihtoehdon (ks. selostuksen kohta 3.2.4) mukaisesti, uusi hankealueen ul-
kopuolinen sähköasema sijoittuu luoteispuolella Emäjoen rantaosayleiskaavan välittömään lähei-
syyteen. Uuden sähköaseman läheisyyteen on rantaosayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsäta-
lousvaltaista aluetta (M).
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Kuva 5. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, ROYK=rantaosayleiskaava,
AK= asemakaava, RAK= Ranta-asemakaava). Tuulipuistoalueen alustava rajaus on esitetty mustalla kat-
koviivalla.

4.5.5 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Hankealueen ympäristössä on neljä tuulivoimahanketta, joista yksi on jo toiminnassa.

Hankealueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Taaleritehtaan ja Loiste Ener-
gia Oy:n Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahanke Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella.
Tuulivoimaloiden kokonaismäärä Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueella on 30 kpl, joiden yksik-
köteho on noin 3 MW. Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi. Kivivaara-Peura-
vaaran osayleiskaava on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa 29.4.2014 ja Hyrynsal-
men kunnanvaltuustossa 9.6.2014. Tuulivoimapuisto on rakennettu ja sähköntuotanto käynnisty-
nyt.

Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmeen kahta tuulivoimapuistoa. Lumivaaran hankealue sijaitsee
noin 14 kilometrin etäisyydellä luoteessa ja Iso Tuomivaaran hankealue noin 23 kilometrin etäi-
syydellä luoteessa. Lumivaaran tuulivoimapuistoon tulisi sijoittumaan tämän hetkisten suunnitel-
mien mukaan 8 voimalaa. Lumivaaran hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja
osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeuteen. Iso Tuomivaaran tuulivoimahanke käsittää 8 tuulivoimalaa. Iso Tuomivaa-
ran 2. osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.6.–17.7.2015. Kaava jäi hyväksymättä kunnan-
valtuustossa 16.3.2016.

Lumivaaran hankealueen itäpuolella, alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee PROKON Wind
Energy Finland Oy:n tuulivoimahanke, jonka hankealueelle tulisi sijoittumaan tämän hetkisten
suunnitelmien mukaan 8 tuulivoimalaa. Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja
osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähiympäristön tuulivoimahankkeita on esitetty kuvassa 5.
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4.6 Osayleiskaavan selvitykset

4.6.1 YVA-menettelyn tarve

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.6.2015 päätöksen (Dnro KAI-
ELY/222/2015), jonka mukaan Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyä.

4.6.2 Arvioitavat vaikutukset

Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuuli-
puiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia selvitettä-
essä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hankkeessa
merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lausuntojen,
muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.

4.6.3 Laaditut selvitykset

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:

· Varjostus- ja vilkkumismallinnus 2016, päivitys 2018
· Melumallinnus 2016, päivitys 2018 ja 2019
· Näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 2016,

päivitys 2018
· Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, päivitys 2019
· Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
· Liito-oravaselvitys
· Lepakkoselvitys
· Pesimälinnusto- ja päiväpetolintuselvitys
· Päiväpetolinnun seuranta 2016, 2017 ja 2018 ja törmäysriskianalyysi 2016
· Päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivittäminen 2019
· Linnustoselvitys: pöllöselvitys, metsäkanalintuselvitys, kevätmuuton seuranta (WSP Fin-

land Oy)
· Arkeologinen selvitys
· Porotalousselvitys
· Sähkönsiirtolinjan kasvillisuus- luontotyyppi- ja pesimälinnustoselvitykset
· Sähkönsiirtolinjan arkeologinen selvitys

4.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

4.7.1 Rakennusjärjestys

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

4.7.2 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys

Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun-
tien alueilta on laadittu yhteinen tuulivoimaselvitys, jossa on kartoitettu potentiaalisia tuulivoima-
tuotantoalueita.

Selvityksessä Kainuusta nostettiin esiin 10 potentiaalisinta tuulivoima-aluetta ja 11 muuta poten-
tiaalista aluetta, jotka eivät tällä hetkellä ole erityisen hyviä tuulivoima-alueita joko puuttuvan
sähköverkon, sen siirtokapasiteetin tai nykyteknologian kannalta liian heikkojen tuuliolosuhteiden
vuoksi. Selvityksessä vain potentiaalisimmilta alueilta (3-4 kpl per maakunta) on laadittu tarkem-
mat tekniset esiselvitykset. Selvityksessä ei ole mainittu Illevaaran aluetta.



HYRYNSALMEN KUNTA 24

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

4.7.3 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys

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

Täydennysselvityksen tavoitteena oli luoda edellytykset valita tuulivoimapuistoille sopivimmat alu-
eet, jotka voidaan varata maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle. Alueet on jaoteltu hyvin so-
veltuviin, mahdollisesti soveltuviin ja heikosti soveltuviin alueisiin. Isovaara-Illevaaran alue on sel-
vityksessä arvioitu hyvin soveltuvaksi tuulivoimatuotantoon.

4.8 Luonnonolot ja kasvillisuus

4.8.1 Luontoselvitykset

Ennen maastokauden 2015 alkua tilattiin hankealueelta ympäristöhallinnon rekisteritiedot uhan-
alaisista lajeista. Rekisterihaussa (Kaipiainen-Väre, H. 21.1.2015) ei löytynyt tietoja uhanalaisten
lajien esiintymisestä alueella.

Maastoselvityksistä tehtiin hankealueella pöllö-, metsäkanalintu- ja kevätmuuttolinnustoselvitykset
(Luonto-osuuskunta Aapa/ WSP Oy 2015) sekä Ramboll Oy:n toimesta liito-oravaselvitys, lepak-
koselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, pesimälinnustoselvitys ja syysmuuttolinnustoselvi-
tys.

Maastoselvityksissä alueelta pyrittiin huomioimaan seuraavat maankäytön suunnittelussa huomi-
oitavat kohteet:

· metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
· luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit
· vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit
· liito-orava ja lepakot
· uhanalaiset lajit ja muut luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet

Luontoselvitys on esitetty liitteessä 2.

4.8.2 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot

Hankealueen kallioperä muodostuu granodioriitista ja gneissistä. Alueen vaarojen rinteisiin sijoit-
tuu muutamia pienialaisia kalliopaljastumia. Hankealueen maaperä koostuu pääosin moreenista
ja Teerisuon alueen paksuista turvekerrostumista (Kuvat 6, 7 ja 8).

Hankealueen korkein kohta, Illevaara, kohoaa noin 235 mmpy.
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Kuva 6. Maaperä.

Kuva 7. Kallioperä.
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Kuva 8. Illevaaran topografia.

4.8.3 Vesiolosuhteet

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.

Hankealueen pohjoisosan poikki, Illevaaran pohjoispuolitse virtaa Pölhöjoki. Joki virtaa länteen
päin ja laskee lopulta Pölhöjärveen hankealueen länsipuolella. Hankealueen kaakkoisosan poikki
virtaa Roukajoki, joka yhtyy lopulta Emäjokeen.

Illevaaran eteläpuolella on lähde.

4.8.4 Kasvillisuus

Suomen kasvimaantieteellisessä jaottelussa Illevaaran alue sijoittuu keskiboreaaliseen Pohjan-
maan-Kainuun havumetsävyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä kohtaavat niin eteläiset ja pohjoiset kas-
vilajit kuin luontotyypitkin. Suomen suoaluejaossa alue sijoittuu Pohjanmaan-Kainuun aapasuo-
vyöhykkeelle. Kainuussa esiintyy topografian vaihtelevuuden ansiosta korpia ja rämeitä sekä läh-
dekasvillisuutta (Eurola ym. 1995). Pohjanmaa-Kainuun alueella soita on runsaasti, enemmän kuin
missään muualla maassamme.
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Suunnittelualueen maasto on vaihtelevaa. Maisemaa hallitsevat metsäiset vaarat ja niiden väliin
jäävät suoalueet. Vaarojen rinteet voivat paikoitellen olla melko jyrkkiä. Alueen ulkopuolella esiin-
tyy myös muutamia kalliojyrkänteitä.

Suunnittelualue koostuu enimmäkseen metsätalouskäytössä olevista, eri kehitysvaiheen talous-
metsistä. Metsien ikä painottuu taimikoihin, nuoriin ja noin 80 vuotiaisiin varttuneisiin talousmet-
siin, mutta alueella esiintyy myös pienialaisia iäkkäämmän metsän alueita. Hankealueen metsät
ovat pääosin kuivahkoja ja tuoreita ja kangasmetsiä. Paikoin esiintyy pienalaisesti kuivia kankaita,
karukkokankaita sekä lehtomaisia kankaita. Ojitetut suoalueet ovat rämemuuttumia sekä turve-
kankaita. Ojittamattomia soita, joilla esiintyy luonnontilaisen kaltaisia ja luonnontilaisia luontotyyp-
pejä ovat Teerisuo sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva pienehkö ojittamaton suoalue. Alueen
talousmetsien ja ojitettujen soiden luonnontilaisuus on pääosin siinä määrin heikentyneitä, että
luontotyypit eivät ole edustavia tai eivät täytä suojelulakien luonnontilaisuuskriteerejä.

Kuva 9. Kuivahkon kankaan männikköä tuulipuistoalueen keskiosassa

Kasvillisuus sähkönsiirtoreitin alueella

Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja kaavaehdotusvaiheessa tarkastellaan
kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan Fingrid Oyj:n
110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla hankealueen eteläosassa. Suunnitellun sähkönsiir-
toreitin luontotyypit ja kasvillisuus on selvitetty hankealueen kasvillisuusselvityksen yhteydessä.
Uuden sähköaseman alue on ilmakuva- ja paikkatietoaineiston tutkinnan perusteella ojitusaluetta,
jossa kasvaa noin 80–90 vuotiasta mänty-kuusi sekametsää. Sähköaseman paikka ei sisältynyt
maastoselvitysalueisiin.

Toisena vaihtoehtona tarkastellaan mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n ensi vuonna valmistuvaan
110 kV:n voimajohtoon omalla uudella sähköasemalla tuulivoimapuiston ulkopuolella. Siinä vaih-
toehdossa sähkönsiirtoreitti seuraa Kokkovaarantietä länteen alkaen hankealueen länsireunalla si-
jaitsevalta Saunakankaalta. Alueelle on tehty luontoselvitysten maastotyöt 2015. Kokkovaarantien
varrella yleisin luontotyyppi on metsätalouskäytössä oleva kuivahko kangas. Paikoin esiintyy myös
tuoretta kangasmetsää. Pienehköllä alalla ojan läheisyydessä havaittiin Kokkovaarantien varrella
kangaskorven kasvillisuutta.  Luontotyyppiä luokitellaan vaarantuneeksi (VU), mutta sen luonnon-
tilaisuus on ojituksen ja metsätaloustoimenpiteistä johtuen heikentynyt. Lännempänä Kokkolantien
varrella on talousmetsien lisäksi useita maalaistaloja pihapiireineen, niittyjä ja peltoja. Huomioon
otettavista kasveista havaittiin Kokkovaarantien pientareessa pieni kissankäpäläesiintymä (silmäl-
läpidettävä, NT).
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Kuva 10. Kokkovaarantien varrella on asutusta, niittyjä ja peltoja.

Kokkovaaran läntisen alueen metsä on suurimmaksi osaksi 50–70-vuotiasta. Isonahonrinteen alu-
eella (tien molemmin puolin) esiintyy lisäksi yli 100-vuotiaita, kuusivaltaisia tuoreen kankaan met-
säkuvioita. Isoahonrinteen alueella suunniteltu sähkönsiirtoreitin suunnitellaan poikkeavan Kokko-
vaarantieltä länteen ja päättyvän nykyisen 110 kV:n voimajohdon läheisyyteen rakennettavalle
sähköasemalle. Kokkovaarantien länsipuolella on tuoreen kangasmetsän lomassa soistunut pai-
nanne, jossa esiintyy kangaskorven sekä pienalaisesti myös lehtomaisen kankaan kasvillisuutta.
Vaarantuneeksi luontotyypiksi luokitellun kangaskorven luonnontila voidaan katsoa kohtalaiseksi.

Kuva 11. Isoahonrinteen alueella on kostea painanne, jossa esiintyy tuoreen kangasmetsän lomassa
mm. lehtomaista kangasmetsää.

4.8.5 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet

Suunnittelulla tuulipuistoalueella ei havaittu luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (luonnon-
suojelulaki 1996/1096 § 29).

Illevaaran eteläpuolella sijaitsee pienehkö ojittamaton suoalue, jossa on kaksi luonnontilaisen kal-
taista lähdettä. Lähteet ovat vesilain mukaisia arvokkaita pienvesiä (vesilaki 2011/587 § 2:11) ja
niiden lähiympäristöt kuuluvat metsälain 10 § tarkoittamiin erityisiin tärkeisiin elinympäristöihin.
Lähteiköt on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi (Raunio ym. 2008).
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Kuva 12. Luonnontilaisen kaltainen lähde ja lähdepuro (kuvassa pohjoinen, isompi lähde).

Suunnitellun tuulivoima-alueen eteläreunaa pitkin virtaavan Roukajoen ranta-alueella kasvava luh-
tainen saraneva on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi. Muita luonnontilaisia tai luon-
nontilaisen kaltaisia uhanalaisia luontotyyppejä ei havaittu. Illevaaran laella sekä Sauna-ahon alu-
eella kasvavat yli 100 vuotiaat kuusimetsät lahopuustoineen ovat luokiteltu silmälläpidettäviksi
(NT).

Arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 13 sekä liitteen 2 kartoilla.

Kuva 13. Arvokkaat luontokohteet tuulivoima-alueella sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen alueilla. Kuvassa
on esitetty kaavaluonnoksen mukaiset voimalapaikat ja huoltotielinjaukset.
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Arvokkaat luontokohteet sähkönsiirtoreitin alueella

Osayleiskaavaehdotuksessa tarkasteltavan hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitin alueella ei
havaittu luonnonsuojelulailla, vesilailla eikä metsälailla suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei myös-
kään tavattu luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia uhanalaisia luontotyyppejä. Isonahonrin-
teen alueella on Kokkovaarantieltä uudelle sähköasemalle suunnitellun tien alueella tuoreen kan-
gasmetsän lomassa soistunut painanne, jossa esiintyy vaarantuneen kangaskorven kasvillisuutta.
Kangaskorven luonnontila voidaan katsoa kohtalaiseksi.

Uhanalaiset ja muut merkittävät lajit

Huomioon otettavista kasvilajeista suunnittelualueella havaittiin rauhoitettua valkolehdokkia ja
osayleiskaavaehdotuksessa tarkasteltavan hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitin alueelta sil-
mälläpidettävää (NT) kissankäpälää.

4.9 Linnusto

4.9.1 Linnustoselvitys

Illevaaran hankealueen pesimälinnustoa selvitettiin 5. – 6.6.2015 sekä sähkönsiirtolinjavaihtoeh-
tojen pesimälinnustoa 13. - 14.6.2015 aamujen ja aamupäivien aikana, jolloin lintujen lauluaktii-
visuus on yleisesti korkeimmillaan. Laskennoissa kirjattiin ylös kaikki havaitut lajit ja erityistä huo-
miota kiinnitettiin uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin, lintudirektiivin liitteen I lajeihin sekä Suomen
kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeihin. Pesintälaskennat toteutettiin piste- ja kar-
toituslaskentamenetelmillä (Luomus 2015). Rambollin tekemien linnustoselvitysten tutkimusalueet
on esitetty kuvassa 14. Hankkeen linnustoselvitys vuodelta 2015 on luottamuksellinen ja tarkoi-
tettu vain viranomaiskäyttöön.

Taulukko 2. Pesimäaikaisten selvitysten ajankohta ja vallitsevat sääolosuhteet.

Pvm Selvitysmenetelmä Säätila
5.6.2015
klo. 04 – 11.00

Piste- ja kartoituslaskenta 8 – 12 C, heikkoa/navakkaa länsi-
tuulta, kirkasta

6.6.2015
klo 04 – 12.00

Piste- ja kartoituslaskenta 7 – 14 C, heikkoa lounaistuulta,
kirkasta

13.6.2015
klo 04 – 11.00

Sähkönsiirtolinjan reittilaskenta 10  –  12  C,  tyyni/heikkoa  lounais-
tuulta, kirkasta/pilvistä

14.6.2015
klo 04 – 12.00

Sähkönsiirtolinjan reittilaskenta 8 – 14 C, heikkoa länsituulta, kir-
kasta
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Kuva 14. Illevaaran hankealueen ja sähkönsiirtolinjavaihtoehtojen linnustoselvitykset. Kuvassa on esi-
tetty kaavaluonnoksen mukaiset voimalapaikat ja huoltotielinjaukset.

4.9.2 Pöllöselvitys

Pöllöjen pesintää hankealueella selvitettiin maastokäynnein kahtena yönä 6. -7.4.2015 ja 11. –
12.4.2015 (Luonto-osuuskunta Aapa 2015). Lisäksi pöllöjen esiintymistä hankealueella kartoitettiin
metsäkanalintuselvityksen (Luonto-osuuskunta Aapa 2015) ja pesintälaskentojen (Ramboll Finland
Oy 2015) yhteydessä. Hankealueella Sauna-ahon lähiympäristössä havaittiin yksi helmipöllön re-
viiri.

4.9.3 Metsäkanalintuselvitys

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys tehtiin huhti- ja toukokuussa 2015 (Luonto-osuuskunta
Aapa 2015). Maastokäynneillä selvitettiin metsojen ja teerien mahdollisia soidinpaikkoja ja riekko-
jen reviirejä hankealueella. Selvityskäynneillä havaittiin yksittäisiä metsoja, mutta metsojen var-
sinaista soidinpaikkaa hankealueelta ei varmistettu. Teerien soidinpaikka sijaitsee hankealueen
eteläosassa Teerisuolla. Teerisuolla havaittiin kymmenen koirasteertä ja seitsemän naarasteertä
sekä teerikukkojen tuoreita lumijälkiä Teerisuon länsiosassa. Mahdollinen riekkoreviiri havaittiin
Teerisuon pohjoislaidalla.

4.9.4 Muuttolinnusto

Illevaaran hankealue ei sijoitu tunnettujen muuttoreittien varrelle.

Kevätmuutto

Kevätmuuttotarkkailua tehtiin viitenä päivänä 25.4. – 12.5.2015 välillä, yhteensä 38 h. Muutto-
tarkkailussa havaittiin 98 muuttavaa keskikokoista tai kookkaampaa lintua. Illevaaran kautta kul-
kevan lintujen kevätmuuton kannalta tuulivoimarakentamisesta ei arvioida olevan merkittävää
haittaa linnustolle. Kevätmuuttoseurannan toteutti Luonto-osuuskunta Aapa.
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Syysmuutto

Illevaaran hankealueen kautta kulkevaa syysmuuttoa tarkkailtiin 14. -17.9.2015 ja 7.10.2015 vii-
den vuorokauden ajan, yhden havainnoitsijan toimesta yhdestä paikasta kerrallaan. Muuton-tark-
kailupäivät ja -tarkkailuajat pyrittiin ajoittamaan muuttokausien edistymisen, vallitsevan säätilan
sekä tarkkailun kohteena olevan lajiston päämuuttokauden perusteella parhaille mahdollisille päi-
ville. Syysmuutonseurantaan käytettiin 37 tuntia.

Taulukko 3. Muutonseurannan ajankohta ja vallitsevat sääolosuhteet.

Pvm Selvitysmenetelmä Säätila
14.9.2015
klo 6.30 – 14.30

Syysmuuttoseuranta 6 – 16 C, tyyni/heikkoa itätuulta,
kirkasta/puolipilvistä, sumua

15.9.2015
klo 6.30 – 15.00

Syysmuuttoseuranta 8 – 16 C, tyyni/heikkoa kaakkois-
tuuli, puolipilvistä.

16.9.2015
klo 6.30 – 15.00

Syysmuuttoseuranta 8 – 13 C, tyyni/heikkoa kaakkois-
tuulta, puolipilvistä/pilvistä

17.9.2015
6.30 – 13.00

Syysmuuttoseuranta 10 – 15 C, tyyni/heikkoa kaak-
koistuulta, pilvistä/puolipilvistä

7.10.2015
7.30 – 14.30

Syysmuuttoseuranta -2 – 5 C, heikkoa pohjoistuulta,
kirkasta

Syysmuuttoseurannoissa havaittiin laulujoutsenia, hanhilajeja ja kurkia yhteensä 166 yksilöä. Pe-
tolintuja havaittiin 27 yksilöä.  Kokonaismuuttomäärät olivat pieniä ja tulosten perusteella merkit-
tävimmät Illevaaran hankealueen kautta muuttavat lajit olivat kurki ja hanhilajit. Minkään lajin tai
lajiryhmän muuttoreitin ei kuitenkaan havaittu tiivistyvän erityisesti hankealueelle, sillä muuttoa
havaittiin tapahtuvan yhtä lailla ympäröivän samankaltaisen lähialueen kautta. Illevaaran hanke-
alueen lähistöllä ei sijainnut merkittäviä lintujen lepäilyalueita eikä alueen kautta havaittu sään-
nönmukaista tai runsasta lentoa yöpymis- ja ruokailualueiden välillä. Hankealueella ei ollut tark-
kailupaikkaa, josta on laajat havainnointisektorit muuttosuuntiin. Illevaaran tarkkailupisteeltä oli
kohtalaiset näkymät itään ja koilliseen, mutta pohjoisen ja lännen suuntaan näkymä oli rajallinen.

Syysmuuttoseurannoissa havaitut suurikokoiset lintulajit ja petolinnut

Laulujoutsen 30
Metsähanhi 24
Valkoposkihanhi 42
Kurki 70
Merikotka  1
Sinisuohaukka  3
Kanahaukka  3

Varpushaukka  9
Hiirihaukka  3
Maakotka  1
Piekana  2
Hiirihaukkalaji  3
Ampuhaukka  2

4.9.5 Pesimälinnusto

Pöllöselvityksessä havaittiin yksi helmipöllön reviiri Sauna-ahon ympäristöstä (Luonto-osuuskunta
Aapa).

Hankealueen pesimälinnustossa esiintyy Kainuun seudulle tyypillistä lajistoa, joka koostuu pääasi-
assa tavanomaisista metsälajeista ja avosoiden lajistosta. Selvitysalueilla havaittiin myös suojelul-
lisesti merkittävää lajistoa, joista suurin osa on kuitenkin Suomessa varsin yleisiä lajeja. Petolin-
nuista havaittiin sääksi, tuulihaukka ja sinisuohaukka. Hankealueella harjoitettu tehokas metsäta-
lous on kaventanut merkittävästi pesimälinnuston elinympäristöjä. Lintulaskentatulosten perus-
teella hankealueen laji- ja parimäärät ovat korkeintaan paikallisesti keskimääräistä tasoa.

Sähkönsiirtoreitin alue

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot kulkevat pääosin olemassa olevia teiden vieressä tai nykyistä sähkö-
linjaa pitkin. Sähkönsiirtoreittien linnusto koostuu pääosin yleisistä varpuslintulajeista.
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4.9.6 Suojelullisesti huomioitavat lajit

Pesimälinnusto

Illevaaran hankealueen pesintäajan laskennoissa uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantuneita (VU)
lajeja olivat keltavästäräkki ja sinisuohaukka. Silmälläpidettävistä lajeista (NT) alueella havaittiin
riekko, teeri, käenpiika ja niittykirvinen. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) olivat riekko ja tiltaltti.
Alueellisessa uhanalisuustarkastelussa Illevaaran alue sijoittuu vyöhykkeelle 3b (Keskiboreaalinen,
Kainuu).

Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteessä I mainituista lajeista
alueella havaittiin teeri, sinisuohaukka, kapustarinta, liro ja palokärki. Suomen kansainvälisen lin-
nustonsuojelun erityisvastuulajeista (nk. EVA –lajit) havaittiin teeri, pikkukuovi, valkoviklo, liro, ja
leppälintu (Kuva 15).

Sinisuohaukan (VU) reviiri sijaitsee Pölhösuon ympäristössä ja sivuaa hankealueen koillisosaa. Il-
levaaran hankealueella ei ole havaittu petolintujen pesiä.

Sähkönsiirtoreitin alue

Sähkönsiirtoreiteillä ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. Selvityksessä havaittiin kaksi leppälinnun
(EVA) reviiriä.

Kuva 15. Hankealueen arvokas linnusto. Kuvassa on esitetty kaavaluonnoksen mukaiset voimalapaikat ja
huoltotielinjaukset.

4.9.7 Salassa pidettävien päiväpetolintujen esiintyminen alueella

Illevaaran hankealueen läheisyydessä sijaitsee salassa pidettävän päiväpetolinnun pesä. Kyseisen
petolinnun esiintymistä, pesintää ja lentokäyttäytymistä on tarkkailtu vuosina 2015-2018. Pesimä-
kaudella 2015 pesässä alkoi pesintä, mutta se epäonnistui. Vuosien 2016-2018 pesintä onnistui.
Petolintupariskunnan koiras sai 8.7.2016 satelliittipaikantimen, jonka avulla saatiin tietoa linnun
lentosuunnista ja -korkeuksista. Kesällä 2018 petolintupariskunnan kahdelle poikaselle asennettiin
satelliittipaikantimet ja niiden avulla saatiin tietoa poikasten lentokäyttäytymisestä.



HYRYNSALMEN KUNTA 34

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

Vuosien 2016-2018 aikana tehdyistä petolintuselvityksistä on laadittu kooste, joka on esitetty kaa-
vaselostuksen liitteessä 3. Viranomaiskäyttöön tarkoitetut petolintuselvitykset eivät ole julkisia.

Koiraan satelliittipaikantimen keräämän datan mukaan päiväpetolintukoiraan ruokailulentoreitit
kulkevat pääosin tuulivoimapuiston halki. Valtaosa kaikista lennoista tapahtuu kuitenkin puiden
latvojen korkeudella eli tuulivoimaloiden roottorien lapojen alapuolella. Poikasten lentoreitit pysyt-
televät suurimmaksi osaksi suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ulkopuolella ja 99 % lentopaikan-
nuksista sijoittuu roottorin pyyhkäisyalueen ala- tai yläpuolelle.

Selvitysten lisäksi Illevaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä suojelulle päiväpetolinnulle on raken-
nettu vuosina 2016-2017 yhteensä neljä tekopesää hankealueen koillis- ja länsipuolelle. Tois-
taiseksi tekopesät ovat jääneet tyhjiksi.

4.9.8 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysi 2016

FM, biologi Vesa Hyyryläinen on laatinut alla olevan päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin mar-
raskuussa 2016.

Törmäysriskisanalyysi toteutettiin koko puistolle siten, että havaitun lentoaineiston pohjalta las-
kettiin törmäysriskit neljälle eri toteutumisvaihtoehdolle:

· VE1: satelliittidatan mukainen lentomäärä hankealueella, oletetaan, että kaikki lennot tapah-
tuvat törmäyskorkeudella

· VE2: satelliittidatan mukainen lentomäärä hankealueella, oletetaan, että 10 % lennoista ta-
pahtuu törmäyskorkeudella

· VE3: satelliittidatan mukaiset lentomäärät kaksinkertaisena, oletetaan, että kaikki lennot ta-
pahtuvat törmäyskorkeudella

· VE4: lentojen määrä hankealueella 100 per vuosi, oletetaan, että kaikki lennot tapahtuvat
törmäyskorkeudella

VE1 (lentojen lukumäärä n=600 per vuosi): pesivän päiväpetolintukoiraan lennot puistoalueen läpi
perustuvat havaittuun aineistoon, jossa lintu lensi tarkastelupäivien (lähettimen asennus 8.7.-
syysmuutolle lähtö 30.8.16) aikana keskimäärin puiston läpi 5 kertaa vuorokaudessa; kun petolintu
todellisuudessa oleilee pesäalueella 120 vrk, saadaan kertoimella (kerroin = lentojen lukumäärä
hankealueella per vuorokausi) lentojen määrä vuodessa.

Vaihtoehdossa VE2 (n=60) oletetaan, että vain noin kymmenesosa koiraan lennoista tapahtuu tör-
mäyskorkeudella, mikä sinällään vähentää törmäysriskiä suhteutettuna lentojen kokonaismäärään.

VE3 (n=1200): koska havaittujen lentojen määrä perustuu lähettimen paikannusfrekvenssiin, joka
tarkastelujaksolla oli 1 paikannus/30 min, haluttiin tarkastella mahdollisuutta, jossa paikannusti-
heys olisi puolta nopeampi; tällöin havaittujen lentojen määrä olisi todennäköisesti selvästi havait-
tua suurempi ja myös törmäysriskit lentojen määrän lisääntyessä suuremmat kuin ensimmäisessä
vaihtoehdossa.

Neljännessä vaihtoehdossa VE4 (n=100) analyysiin valittiin lentojen määräksi 100, eli todellisten
lentojen määrä jaettiin kuudella. Tällä tarkastelumallilla haluttiin havainnollistaa törmäysriskiä esit-
tämällä se prosentteina.

Analyyseissa käytettiin Bandin (2013) törmäysriskilaskuria (menetelmä esitellään tarkemmin te-
oksessa “Birds and Windfarms -Risk Assessments and Mitigation”). Kyseisen laskurin oletusmuut-
tujiin lisätään seuraavat empiiriset muuttujat: linnun pituus, siipien kärkiväli, siiven isku/liito, len-
tonopeus, tutkitun lentokorkeuden ylä- ja alaraja, tuulivoimapuiston leveys (tietystä suunnasta
tarkasteltuna), roottorin säde ja lintujen lukumäärä/vuosi.

Tehdyssä analyysissa laskettiin hankealueen välittömässä läheisyydessä pesivälle päiväpetolintu-
koiraalle törmäysriski todennäköisimmästä lentosuunnasta tarkasteltuna. Havaitun lentoaineiston
perusteella esitetään analyysin tulokset (Taulukko 4) akselisuunnassa etelä-pohjoinen (S-N),
koska valtaosa linnun ruokailulennoista tapahtui tätä sektoria vastaan (lentosuunnat lounas-koilli-
nen ja luode-kaakko eli SW-NE ja NW-SE). Kyseinen tarkastelusuunta vastaa parhaiten
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päiväpetolinnun todellisia lentoja paikannushavaintojen perusteella. Analyysi voitaisiin tehdä muis-
takin tarkastelusuunnista, mutta koska Illevaaran puisto on lähestulkoon ympyrän muotoinen,
vaihtuviin muuttujiin lisättävä puiston leveys suhteessa tarkastelukulmaan on kaikista suunnista
suurin piirtein sama. Puiston halkaisijana käytettiin likiarvoa 2000 m. Mitä leveämpi puisto on suh-
teessa lintujen tulokulmaan, sitä suuremmaksi kasvaa törmäysriski ja päinvastoin.

Analyysissa vakioitiin päiväpetolinnun lentonopeus arvoon 11,11 m/s, mikä vastaa noin 40 km
tunnissa. Tämä on syytä ottaa huomioon lopullisissa tulkinnoissa, koska luonnollisesti lentonopeus
erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa voi vaihdella paljonkin. Taulukkoa tulkittaessa on lisäksi huo-
mioitava, että lentokorkeus on analyysissa määritetty siten, että se vastaa törmäyskorkeutta (90-
240m). Näin ollen saatu tulos ei vastaa todellisuutta, sillä tilanteesta riippuen päiväpetolintu lentää
myös törmäyskorkeuden ala- tai yläpuolella ja riski törmätä lapoihin on silloin hyvin pieni. Analyysin
tuloksia arvioitaessa on myös huomioitava se, että lintujen tulokulma roottoriin nähden vaihtelee,
mikä vaikuttaa oleellisesti törmäysriskiin. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta,
että törmäyslaskurin tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina ja niitä pitää tulkita muiden
tarkkailumenetelmien rinnalla. Vaihtoehdoista VE2 vastaa parhaiten päiväpetolinnusta tehtyjä to-
dellisia havaintoja (lentojen määrä ja korkeus törmäyskorkeudella).

Taulukko 4. Törmäysriskianalyysi, jossa lentosuunnat S-N akselia vastaan (n= lentojen lukumäärä)

Vaihtoehdot Todellinen
törmäyslkm
ilman väis-
töä / vuosi

Tod. tör-
mäyslkm
väistön
kanssa /
vuosi

Todellinen
törmäyslkm
ilman väis-
töä / 10
vuotta

Tod. tör-
mäyslkm
väistön
kanssa / 10
vuotta

Todellinen
törmäyslkm
ilman väis-
töä / 25
vuotta

Tod. tör-
mäyslkm
väistön
kanssa / 25
vuotta

VE1 (n=600 len-
toa/vuosi)

7,6251 0,3813 76 3,8 190,6 9,5

VE2 (n=60 len-
toa/vuosi)

0,76251 0,0381 7,6 0,38 19,0 0,9525

VE3 (n=1200
lentoa/vuosi)

15,25 0,7625 152,5 7,6 281,3 19,1

VE4 (n= 100
lentoa/vuosi)

1,27 0,06 12,7 0,6 31,8 1,5

Tulkinta

Törmäysanalyysissa arvioitiin Illevaaran hankealueen välittömässä läheisyydessä pesivän koiras-
päiväpetolinnun riski törmätä tuulimyllyjen roottorin lapoihin kesällä 2016 saadun lähetinpaikan-
nustiedon perusteella. Tulkinnassa on huomioitava, että todellisia paikannustietoja saatiin vain 53
päivän ajalta. Koska lintu kuitenkin oleilee pesäalueella noin 120 vrk vuodessa, laskettiin analyysi
tältä pohjalta.

Analyysin mukaan kuudestasadasta puistoalueen läpilennosta 7,62 lentoa johtaa törmäykseen yh-
den vuoden aikana, mikäli aineistona käytetään todellisia havaintoja (VE1) ja oletetaan, ettei väis-
töliikettä tapahdu. Todellisuudessa tämä tulos ei voi toteutua absoluuttisesti tutkitun kohteen suh-
teen, koska analyysissa selvitetään vain yhden lintuyksilön, pesän koiraslinnun, törmäysriskiä.
Vaikka otettaisiin mukaan pesän naaras ja maksimissaan kolme lentopoikasta (2016 pesästä selvisi
lentoon kaksi poikasta), lintujen määrä on pienempi kuin mallissa tapahtuvat törmäykset, jotka
johtavat tietysti linnun kuolemaan. Samalla analyysimenetelmällä voidaan laskea myös alueen läpi
muuttavien lintujen törmäysriski; silloin mallin jokainen lento tarkoittaa yhtä lintuyksilöä ja tulkinta
eroaa selvästi nyt analysoitavasta tapauksesta.

Kun samaa aineistoa (VE1) tarkastellaan väistöliikkeen kanssa, koiraslinnun todennäköisyys tör-
mätä lapoihin pienenee oleellisesti ja yhden pesimäkauden törmäysriski petolinnun osalta on tällöin
0,38. Kuitenkin, jos törmäysriskiä väistöliikkeen kanssa vaihtoehdon 1 mukaan tarkastellaan pi-
demmällä aikavälillä, nähdään, että esimerkiksi kymmenen vuoden aikana tapahtuu mallin mukaan
3,8 törmäystä. Toisin sanoen jompikumpi emoista menehtyy noin joka kolmas vuosi. Tätä voidaan
pitää varsin suurena riskinä, koska kyseessä on pitkäikäinen petolintu, jolla on hidas elinkierto ja
pieni lisääntymisnopeus. Emolinnut voivat pesiä samassa pesässä vuosikausia, mikä lisää törmäys-
riskiä. Mikäli toinen emolintu menehtyy pesimäkauden aikana, koko pesintä tuhoutuu ja voi kulua
useita vuosia ennen kuin uusi aikuinen asettuu reviirille. Pienikin aikuiskuolleisuuden nousu voi
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vaikuttaa huonontavasti populaatiokehitykseen ja lajin säilymismahdollisuuksiin isommalla alu-
eella, koska on kyseessä vähälukuinen petolintulaji.

Vaihtoehdossa VE2 oletetaan, että koiras väistää aktiivisesti pyöriviä tuulimyllyjen roottoreita ja
lentää pesimiskaudella puiston läpi törmäyskorkeudella vain noin 60 kertaa. Tällöin törmäysriski
yhden linnun osalta on sangen vähäinen pitkälläkin aikavälillä; yksi lintu kuolee kerran 25 vuodessa
(törmäysriskiarvo 0,926). Toisaalta todellinen tilanne voi lähestyä vaihtoehtoa VE3, jossa lentoja
puiston läpi onkin selvästi enemmän (n = 1200) kuin muissa vaihtoehdoissa. Tällaisessa tilanteessa
lintujen törmäysriski kasvaa vastaavasti suhteessa läpilentojen määrään. Tähän saadaan tyhjen-
tävä vastaus vain jatkamalla satelliittiseurantaa tulevina vuosina. Satelliittilähettimen lähetysfrek-
venssiä voidaan teoriassa nopeuttaa aikaisemmin käytetystä ja tällöin saadaan entistä tarkempaa
tietoa todellisista lennoista.

Analyysissa on useita epävarmuustekijöitä, jotka täytyy ottaa tulkinnassa huomioon. Illevaaran
hankealueella erityisiä ja oleellisesti törmäysriskiä lisääviä seikkoja ovat pesän sijainti hyvin lähellä
suunniteltuja tuulimyllyjä ja toisaalta petolinnun ruokailulentojen suuntautuminen pääosin tuuli-
puiston ylitse. Pesän sijainti aivan hankealueen tuntumassa on riskitekijä myös itsenäistyville poi-
kasille. Selvityksissä on todettu, että poikaset harjoittelevat loppukesällä lentotaitoaan pesän vä-
littömässä läheisyydessä, eivätkä välttämättä huomaa lähellä pyöriviä tuulimyllyjen roottoreita ja
ovat siten vaarassa törmätä roottorin lapoihin. Pesän nykyinen sijainti lisää myös erilaisten yllät-
tävien tilanteiden sattuessa törmäysriskiä. Emolintu vartioi tiukasti pesän lähialuetta karkottaen
liian lähelle tulevat vieraat oman lajin yksilöt, muut isot petolinnut ja varislinnut. Äkilliset takaa-
ajotilanteet saattavat suuntautua kohti tuulimyllyjä ja lisätä törmäysriskiä. Myös alueella liikkuvien
ihmisten aiheuttamat satunnaiset häiriöt voivat lisätä törmäysriskiä. Mikäli pesä sijaitsisi asiantun-
tijoiden suositusten mukaisesti yli 2 km:n etäisyydellä hankealueesta, koiraslinnun suoraan puiston
läpi suuntautuvat lennot todennäköisesti vähenisivät oleellisesti.

4.9.9 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivitys 2019

Vuoden 2016 laaditun törmäysriskianalyysin jälkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden määrää on
vähennetty ja petolintujen lentokäyttäytymisestä on kertynyt aiempaa tarkempaa tietoa satelliitti-
seurannan ansiosta. Törmäysmallinnus päivitettiin huhtikuussa 2019 ja siitä on vastannut FM ym-
päristöekologi Jussi Mäkinen Ramboll Finlandista. Törmäysmallinnusraportti on luottamuksellinen
ja tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.

Satelliittiseurannassa olleen koiraan saalistusalueet ovat olleet pääasiassa 20 km säteellä pesästä
sijaitsevia järviä ja jokia. Vuonna 2017 noin kolmasosa ja 2016 selvästi alle kolmasosa paikannuk-
sista sijoittui pesältä luoteeseen suunnitellun tuulivoimapuiston suuntaan. Loput 2/3 paikannuk-
sista sijoittui pesältä katsottuna muihin kuin suunnitellun tuulivoimapuiston suuntaan. Tuulivoima-
puiston suunnassa, sen takana, pääasialliset saalistuspaikat olivat Hyrynsalmen keskustan länsi-
puolelle sijoittuva Lietejoki sekä Hyrynsalmelta etelään Emäjoki ja Seitenjärvi – Pölhöjärvi. Muualla
kuin tuulivoimapuiston suunnassa saalistuspaikkoina oli pesältä pohjoiseen Salmijärven ja Nuotti-
järven välinen joki, idässä Roukajärvi, lounaassa Ristijärvellä Tenämä ja Pieni Pyhäntä sekä Ter-
vajoki etelässä. Vuonna 2016 koiraslinnun saalistusmatkat suuntautuivat vuotta 2017 enemmän
Ristijärven alueelle etelä-lounaan suuntaan.

Aineisto ja menetelmät

Illevaaran tuulivoimahankkeesta lähimmillään noin 1 km etäisyydellä pesivälle päiväpetolinnulle
aiheutuva törmäysriskiä arvioitiin ns. Bandin tasomallilla ja arviota korjattiin lajikohtaisella väistö-
kertoimella. Arvio laskettiin erikseen sekä pesivän parin koiraslinnulle ravinnonhakulentojen aikana
että nuorille yksilöille.

Arviointimenetelmä on kolmivaiheinen: Aikuisen koiraan osalta ensimmäisessä vaiheessa arvioi-
daan Illevaaran koiraslinnun satelliittiseurannan tulosten perusteella, mitkä ovat reviirin lintujen
pääasialliset saalistusalueet ja kuinka iso osuus lennoista suuntautuu sellaiselle saalistusalueelle,
että lennot sinne suuntautuvat suunnitellun tuulivoimapuiston lävitse. Tämän lisäksi arvioidaan
satelliittiseurannan aineiston perusteella, mikä osuus lennoista tapahtuu tuulivoimaloiden
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roottorien muodostamalla riskikorkeudella ja mikä osuus lennoista leikkaa tuulivoimaloiden root-
torien muodostamaa riskipinta-alaa. Nuorten lintujen osalta arvioidaan vuoden 2018 satelliittiseu-
rannan perusteella, kuinka iso osuus lennoista suuntautuu tuulivoimapuiston sijaintia vastaavalle
etäisyydelle pesästä ja mikä osuus lennoista tapahtuu roottorien muodostamalla riskikorkeudella.

Toisessa vaiheessa arvioidaan todennäköisyys, jolla roottorin läpi lentävä lintu osuu lapaan. Osu-
mistodennäköisyyteen vaikuttaa linnun lentonopeus ja lentotapa, linnun koko ja tuulivoimaloiden
tekniset ominaisuudet (roottorin pyörimisnopeus, lavan mitat, lapakulma). Törmäämistodennäköi-
syys laskettiin verkosta ladattavissa olevalla Excel-työkalulla (Scottish Natural Heritage 2014).

Mallinnus tehtiin perustuen Nordex N149 voimalan mittoihin ja arvioihin tuulivoimaloiden keski-
määräisestä toiminnasta (Taulukko 5).

Taulukko 5. Törmäysmallinnuksessa käytetyt voimaloiden tekniset arvot

Roottorin halkaisija (m) 149
Napakorkeus (m) 190
Kokonaiskorkeus 264,5
Voimaloiden lukumäärä 7
Voimalan käyttöaste 0,98
Lapojen lukumäärä 3
Lavan maksimileveys (m) 4
Lapakulma (astetta) 15
Roottorin pyörimisnopeus (sekuntia/kierros) 5,4

Voimalan roottorin muodostama riskikorkeus on mallinnetulla voimalalla 115,5–264,5 metriä. On
otettava huomioon, että mallinnus on tehty tällä hetkellä olemassa olevan suurikokoisen ja tehok-
kaan voimalan mittojen mukaan, mutta tulevaisuudessa voimalan koot voivat kasvaa entisestään.
Osayleiskaavan mahdollistama tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tässä
mallinnuksessa napakorkeutena on käytetty 190 metriä tällä hetkellä olemassa olevien tornien
ominaisuuksien perusteella. Kaava voisi mahdollistaa nyt mallinnettua voimalaa isomman rootto-
rin, jonka muodostama riskipinta-ala olisi mallinnettua isompi. Toisaalta isomman roottorin pyö-
rähdysnopeus olisi todennäköisesti alhaisempi, mikä vähentäisi vastaavasti törmäystodennäköistä
läpilennon aikana.

Päiväpetolinnun pituutena ja siipivälin mittana käytettiin kirjallisuudesta poimittujen mittojen kes-
kiarvoa (pituus 87 cm, siipiväli 160 cm). Linnun lentonopeutena käytettiin tutkamittaukseen pe-
rustuvaa tietoa ilman liitoa tapahtuvan lennon nopeudesta; 12,1 m/s.

Törmäysmallinnuksessa otettiin huomioon lintujen pyrkimys tuulivoimapuistojen kiertämiseen ja
niiden läpi lentäessäänkin väistävän yksittäisiä tuulivoimaloita, mallin antamaa tulosta korjattiin
ns. väistökertoimella. Väistökertoimena käytettiin uusimpiin tutkimuksiin perustuvia tietoja lintujen
todellisista väistöistä, joita on saatu mm. vertaamalla voimaloihin törmääviä lintumääriä Bandin
mallin mukaisiin ennusteisiin ja tutkimalla lintujen käyttäytymistä ennen ja jälkeen tuulivoimapuis-
ton rakentamisen. Tutkittavan petolinnun osalta suositellaan käytettäväksi väistökerrointa 98 %,
mikä on suositusarvo kaikille lajeille siinä tilanteessa, että tarkempaa tutkimusta ei ole käytettä-
vissä. Huolimatta väistökertoimen näennäisestä suuruudesta, se on kuitenkin melko konservatiivi-
nen, ts. olettaa väistöjen olevan vähäisempää kuin monella muulla tutkitulla lajiryhmällä. Esimer-
kiksi hanhien osalta uudemmissa tutkimuksissa on todettu, että tuulivoimaloiden ympäristössä tal-
vehtivien hanhien osalta väistökertoimena tulisi käyttää arvoa 99,8 % ja lokkien osalta 99,6 %,
jolloin näiden lajiryhmien väistö olisi 10 kertaa voimakkaampaa kuin mallinnetulla petolintulajilla.

Aikuisten petolinnun osalta törmäysmallinnuksella mallinnettiin pesivän parin koiraan törmäysto-
dennäköisyyttä, sillä koiras vastaa suurimmasta osasta saalistuslentoja. Mallinnus tehtiin sillä olet-
tamuksella, että koiras viettää reviirillä 120 vrk vuodessa, ja että vuorokaudessa koiras tekee kes-
kimäärin 5 saalistuslentoa pesältä vesistölle ja takaisin. Saalistuslentojen (meno-paluu) määrä pe-
sintäkautta kohden on näin ollen siis 600 kpl, eli 1200 yhdensuuntaista lentoa.
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Koiraslinnun seurantatiedoista on selvinnyt, että valtaosa (81,72 %) kaikista lentojen paikannuk-
sista sijaitsi maanpinnasta mitatun korkeusvyöhykkeen 77,5-245 m ulkopuolella, pääasiassa sen
alapuolella. Mainittua 167,5 m korkeaa korkeusvyöhykettä on käytetty GPS-datan analyysirapor-
teissa riskitason ylä- ja alarajoina. Tässä mallinnuksen päivityksessä käytetyn voimalan riskivyö-
hyke sijoittuu korkeudelle 115,5–264,5, eli se sijoittuu korkeammalle ja on 11 % suppeampi kuin
GPS-datan analysoinnissa käytetty riskivyöhyke. Tämän vuoksi tässä törmäysmallinnuksen päivi-
tyksessä oletetaan, että 90 % koiraan lennoista tapahtuu riskitason ulkopuolella tuulivoimapuiston
alueella.

Törmäysmallinnuksessa tehtiin kaksi vaihtoehtoista tarkastelua koiraan saalistuslentojen osalta:
· Koiras, VE1: 33% saalistuslennoista tapahtuu tuulivoimapuiston lävitse
· Koiras, VE2: 50% saalistuslennoista tapahtuu tuulivoimapuiston lävitse

Nuorten lintujen osalta törmäysmallinnus laskettiin seuraavilla olettamuksilla:
- Pari saa vuosittain 2 poikasta lentoon (tosiasiassa yliarvio, pesintä ei onnistu joka vuosi)
- Lentopoikaset pesän ympäristössä 40 vrk / vuosi ennen syysmuuttoa
- 99 % lennoista tapahtuu riskitason ulkopuolella, pääosin sen alapuolella satelliittiseuran-

nan perusteella
- Nuorten lintujen osalta heikommat lento-ominaisuudet otettiin huomioon käyttämällä toi-

sessa mallinnusvaihtoehdossa alhaisempaa väistökerrointa 95%
- Nuorten osalta lennot eivät ole yhtä kohtisuoria kuin saaliinhakulennolla olevalla koiraalla.

Tämän kaartelevan lentotavan huomioimiseksi nuorten mahdollinen kohtaaminen tuulivoi-
malan kanssa kerrottiin kertoimella 10, mikä kuvastaa tilannetta, jossa lintu liikkuu enem-
män tai vähemmän satunnaisiin suuntiin kaarrellen tehdessään pesäpaikalta poispäin
suuntautuvia lenkkejä.

Törmäysmallinnuksessa tehtiin kaksi vaihtoehtoista tarkastelua nuorten lintujen osalta:
· Nuoret, VE1: 2 kpl lentoja [vastaa vuoden 2018 satelliittiseurantaa] per nuori yksilö syk-

syä kohden suuntautuu tuulivoimapuiston alueelle. Väistökerroin 98 %. Kerrottu yhden
läpilennon tulos luvulla 10, jotta huomioidaan kaartelun vaikutus. Oletuksena yhdelle len-
nolle on, että se on tuulivoimapuiston läpi suuntautuva ja sen kautta palaava meno-paluu-
lento, eli tässä vaihtoehdossa yhteensä 4 läpilentoa.

· Nuoret, VE2: 10 kpl lentoja per nuori yksilö syksyä kohden suuntautuu tuulivoimapuiston
alueelle. Väistökerroin 95 %. Kerrottu yhden läpilennon tulos luvulla 10, jotta huomioidaan
kaartelun vaikutus. Oletuksena yhdelle lennolle on, että se on tuulivoimapuiston läpi suun-
tautuva ja sen kautta palaava meno-paluulento, eli tässä vaihtoehdossa yhteensä 20 läpi-
lentoa.

Tulokset

Bandin törmäysmallin mukaan petolinnun lentäessä kohtisuoraan mallinnetun roottorin lävitse, tör-
mäystodennäköisyys läpilentoa kohden on vastatuuleen 8,9 % ja myötätuuleen 4,4 %. Mallinnuk-
sessa käytettiin törmäysten todennäköisyytenä keskiarvoa 6,6 %. Törmäysmallinnuksen tulokset
eri vaihtoehtoisille skenaarioille on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Törmäysmallinnuksen mukaiset tulokset eri vaihtoehtotarkasteluilla sekä koiraalle että nuo-
rille yksilöille (mallin oletus 2 lentokykyistä nuorta/vuosi).

Lentokerrat
tuulivoima-
puiston lä-
vitse vuo-
dessa

Lentoker-
rat riskita-
son lävitse
vuodessa

Väis-
töker-
roin

Törmäyk-
siä/vuosi,
ilman väis-
töä

Törmäyk-
siä/vuosi,
väistöker-
roin huo-
mioitu

Törmäyk-
siä/10 v.
väistöker-
roin huo-
mioitu

Törmäyk-
siä/25 v.
väistöker-
roin huo-
mioitu

Koiras VE1 396 39,6 0,98 1,268 0,02536 0,25365 0,63412

Koiras VE2 600 60 0,98 1,922 0,03843 0,38431 0,96078

Nuoret VE1 4 0,04 0,98 0,013 0,00026 0,00256 0,00641

Nuoret VE2 20 0,2 0,95 0,064 0,00320 0,03203 0,08007
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Koiras
Törmäysmallinnuksen perusteella ilman väistöä koiraan törmäystodennäköisyys tuulivoimalaan
olisi 1,3 (VE1) – 1,9 (VE2) kertaa vuodessa. ”Ilman väistöä” tilanne ei ole kuitenkaan realistinen,
sillä kyseisen petolintulajin ja muiden lintujen tiedetään väistävän herkästi tuulivoimaloita. Väistö-
kerroin huomioiden törmäystodennäköisyys vuotta kohden on 0,025 (VE1) – 0,039 (VE2).

Tuulivoimalan käyttöikää (25 vuotta) kohden törmäysmallinnuksen perusteella tapahtuu 0,63 –
0,96 koiraan törmäystä voimaloihin.

Nuoret linnut
Törmäysmallinnuksen perusteella ilman väistöä nuorten lintujen (2 lentopoikasta/vuosi) törmäys-
todennäköisyys tuulivoimalaan olisi enintään 0,006 kertaa vuodessa. Törmäyskerroin huomioiden
törmäysten todennäköisyys olisi erittäin alhainen, alle 1 törmäys 300 vuotta kohden.

Tulosten tarkastelu ja epävarmuustekijät

Törmäysmallinnus oli laskettu sillä oletuksella, että tuulivoimaloiden roottorit pyörivät keskimäärin
98 % ajasta, muina aikoina tuuli on joko liian alhainen tai voimakas tai voimala on pysähdyksissä
huollon tai vian vuoksi. Laskennallisen käyttöasteen nostaminen 100 %:iin nostaisi mallinnettuja
törmäyskuolemia samassa suhteessa, eli vain hyvin vähän.

Törmäysmallinnus on laadittu myös siitä oletuksesta, että lintu kohtaa aina roottorin kohtisuoraan.
Illevaaran mallinnuksen tapauksessa tämä tarkoittaisi, että tuulensuunta olisi näissä tilanteissa
pääasiassa joko luoteesta tai kaakosta. Illevaaran alueella vallitseva tuulensuunta on kuitenkin
Suomen tuuliatlaksen mukaan etelän – lounaan suunnasta. Tällöin pesältä tuulivoimapuiston lä-
vitse lentävä lintu kohtaa roottorit lähes niiden sivusuunnasta, jolloin törmäystodennäköisyys on
huomattavasti mallinnettua pienempi.

Mallinnuksen perusteella suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä koiraan
saaliinhakulennoille, vaikka ne suuntautuisivat tuulivoimapuiston rakentumisen jälkeen nykyisen
kaltaisesti, eli merkittävässä määrin tuulivoimapuiston läpi Pölhöjärvelle tai edelleen Hyrynsalmen
keskustan suuntaan.

Mallinnuksen mukaisessa ”worst case” skenaariossa (koiras VE2) törmäyksiä tapahtuisi neljä kap-
paletta vuosisadassa. Tämän mallin olettamuksena on, että puolet ravinnonhakulennoista suun-
tautuisi tuulivoimapuiston kautta ja että lintu kohtaisi roottorit aina kohtisuoraan. Kun otetaan
huomioon vallitseva tuulensuunta, törmäysriski on selvästi tätä alhaisempi.

Mallinnus on tehty myös sillä olettamuksella, että kaikkien suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheut-
tama törmäysriski on saman suuruinen. Vuosien 2016 ja 2017 satelliittiseurannan perusteella on
havaittavissa, että seuratun koiraan tuulivoimapuiston läpi suuntautuneet lennot eivät juurikaan
sijoittuneet kahden eteläisimmän voimalan alueelle. Tämänkin perusteella mallinnuksen antama
törmäysriski on todennäköisesti lievä yliarvio, sillä riski-ikkunaan sijoittuvista voimaloista viisi kap-
paletta aiheuttaa suurimman osan törmäysriskistä, mallinnetun seitsemän voimalan sijaan.

Poikasten osalta törmäyskuolleisuus ei muodostu riskitekijäksi, vaikka poikasten lentoaktiivisuus
tuulivoimapuiston suuntaan olisi viisinkertainen verrattuna vuoden 2018 satelliittiseurannan tulok-
siin.

Koska lähimmät voimalat sijaitsevat vähintään kilometrin etäisyydellä pesästä, emolintujen reviirin
vartioimiseen liittyvät lennot pesän lähettyvillä eivät merkittävässä määrin yllä tuulivoimapuiston
alueelle, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta mallinnuksen tuloksiin. Satelliittiseurannassa olleen
koiraslinnun havaintojen perusteella on nähtävissä, että suurin osa pesäpaikan ympäristöön sijoit-
tuneista paikannuksista, jotka eivät liity kauemmas tapahtuneisiin lentoihin, sijoittuu noin 500
metrin etäisyydelle pesästä. Kilometrin varoetäisyyttä voi pitää tämän perusteella riittävänä, jotta
vältetään esimerkiksi reviirin puolustamiseen liittyvien lentojen ulottuminen tuulivoimaloiden muo-
dostamalle riskialueelle.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäys-
riskiä pesivälle petolintuparille, vaikka koiras jatkaisi saalistuslentojaan nykyisellä aktiivisuudella
tuulivoimapuiston suuntaan tai jopa lisäisi lentoja alueelle. Nuorten osalta suurin osa lennoista
ennen syysmuuttoa tapahtuu pesän läheisyydessä, ja tuulivoimapuiston alueelle mahdollisesti
suuntautuvat lennot tapahtuvat pääasiassa roottoreiden muodostaman riskitason alapuolella.
Suunniteltu tuulivoimahanke ei aiheuta merkittävää lisäkuolleisuutta poikasille.

Erot vuoden 2016 törmäysmallinnukseen:

Vuonna 2016 laaditussa törmäysriskianalyysissä on käytetty hieman tästä mallinnuksesta poik-
keavia arvoja petolinnun mitoille ja lentonopeudelle. Lentonopeutena vuonna 2016 käytetty 11,1
m/s nostaa roottorin läpilennon osumatodennäköisyyden keskimääräisestä arvosta 6,6 % tasolle
7,0 %. Mallinnuksen kannalta tällä ei ole merkittävää eroa lopputuloksen kannalta; vaihtoehdossa
Koiras VE2 törmäysten määrä 25 vuodessa kasvaa alemmalla lentonopeudella luvusta 0,96 arvoon
1,01.

Edellisen mallinnuksen aikaan tuulivoimapuistoon oli suunnitteilla kahdeksan voimalaa nyt mallin-
netun seitsemän sijasta. Toisaalta edellisessä mallinnuksessa puiston halkaisijana käytettiin 2000
metriä, nyt 1700 metriä. Näiden johdosta kokoisriskissä ei ole eroa eri mallinnusten välillä (le-
veämpi puisto ja useampi voimala vs. kapeampi puisto vähemmän voimaloita).

Vuonna 2016 mallinnuksessa käytettyjä voimaloiden mittoja ei ole ilmoitettu, mutta nyt tehty mal-
linnus vastaa tällä hetkellä olemassa olevaa kookasta voimalamallia.

Merkittävin ero laadittujen mallinnusten välillä syntyy siitä, että vuonna 2016 kaikkien lentojen
mallinnettiin tapahtuvan törmäyskorkeudella 90-240 m vaihtoehdoissa VE1 ja VE3. Nyt päivite-
tyssä mallinnuksessa riskitason alarajaksi määriteltiin voimalan mittojen perusteella 115 metriä,
ja otettiin huomioon, että vain kymmenesosa kyseisen lintulajin lennoista tapahtuu riskitason lä-
vitse. Vuoden 2016 törmäysmallinnuksen vaihtoehto VE2 on verrannollinen päivitetyn mallinnuk-
sen vaihtoehtoon Koiras VE2, sillä molemmissa kymmenesosa 600 puiston läpi tapahtuvasta len-
nosta tapahtuu riskitasolla. Erot eri mallinnuksien lopputuloksissa ovat hyvin vähäiset, 0,95 tör-
mäystä/25 vuotta (v. 2016) verrattuna 0,96 törmäystä/25 vuotta (v. 2019 päivitys).

Parhaimman tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella vaihtoehto Koiras VE2 on realis-
tisin vaihtoehto kuvaamaan pahinta mahdollista törmäystodennäköisyyttä petolintukoiraan osalta.
Kertaluokkaa suuremmat arviot ovat selkeitä yliarvioita törmäystodennäköisyydestä.

4.9.10 Linnustollisesti huomionarvoiset alueet

Linnustollisesti huomionarvoisin alue on hankealueen eteläosaan sijoittuva Teerisuo, jossa havait-
tiin useita suojelullisesti merkittäviä lintulajeja.

Sähkönsiirtoreitin alue

Sähkönsiirtoreiteillä ei ollut linnustollisesti erityisen huomioitavia alueita.

4.10 Muu eläimistö

4.10.1 Luontodirektiivin liitteen IV lajit

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

Liito-orava

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

Liito-oravaselvitysten tarkoituksena oli selvittää, onko suunnitellulla tuulivoimapuiston alueella
sekä sähkölinjareittivaihtoehdon 2 varrella liito-oravan elinympäristöjä. Potentiaaliset esiintymis-
alueet arvioitiin ennakkoon ilmakuvien sekä karttojen perustella ja potentiaalisille alueille tehtiin
maastoselvitys. Kohteista etsittiin lajille tyypillisiä kellertäviä ulostepapanoita kookkaiden kuusten,
koivujen ja haapojen tyviltä. Liito-oravaselvitys on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 4.

Suurin osa suunnittelualueen talousmetsistä ei sovellu puuston lajikoostumukseltaan ja rakenteel-
taan liito-oravan elinympäristöksi.

Illevaaran laella kasvavassa yli 100 v kuusimetsässä on todennäköinen liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikka. Liito-oravan elinpiirin ydinalueeksi arvioitu kuusikko on pinta-alaltaan noin 2,9 ha,
mikä on melko pieni liito-oravan reviiriksi (naaraan reviirin minimikooksi on arvioitu 4 ha). Mah-
dollisesti liito-oravan elinpiiri on ollut isompi ja on jatkunut vielä itään, jossa on nykyään noin 7 ha
kokoinen uusi hakkuuaukio/istutusmännikkö. Liito-orava käyttää mahdollisesti nykyisen elinpii-
rinsä ydinalueen lisäksi sen etelä- ja lounaispuolella kasvavaa nuorempaa kuusi-lehtipuuvaltaista
metsää ruokailualueenaan.

Sauna-ahon sekä Sauna-ahon pohjoispuoliset kuusikot (3 ha sekä 1,4 ha) ovat puuston koostu-
mukseltaan ja rakenteeltaan sopivia elinympäristöjä liito-oravalle, mutta niissä ei havaittu merk-
kejä lajin esiintymisestä. Mahdollisesti kyseiset metsäkuviot ovat liian pieniä ja eristyneitä ollak-
seen sopivia esiintymisalueita liito-oravalle. Suunnitellulla tuulipuistoalueella sijaitsevat muut met-
säalueet ovat melko tehokkaassa metsätalouskäytössä eikä niiden arvioida soveltuvan iältään ja
puustorakenteeltaan liito-oravan elinympäristöksi.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdon 2 varressa sijaitsevat kolme kuusimetsäkuviota tarkistettiin maas-
tossa. Kuvioissa ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä.

Lepakot

Kaikki Suomessa tavattavat lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. Suomi on
ratifioinut vuonna 1999 EUROBATS-sopimuksen, jonka mukaan esimerkiksi lepakoiden tärkeät ruo-
kailualueet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Koska alue sijaitsee pohjoisessa sisämaassa, täysin metsäisessä ympäristössä, jossa on vähän
vesistöjä, tehtiin alueella Lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeen pohjalta ns. alus-
tava lepakkoselvitys. Alueen lepakkolajit ja niiden esiintymisalueet selvitettiin kolmella kartoitus-
kerralla. Kartoituksissa havaittiin yksittäisiä pohjanlepakoita. Havainnot keskittyivät Illevaaran
laelle sekä Sauna-ahon vanhoihin kuusimetsiin ja niiden ympäristöön. Lepakkoselvitys on esitetty
kaavaselostuksen liitteessä 5.

Illevaaran tuulivoimahankkeen alue ei selvitysten perusteella ole merkittävä alue lepakoiden kan-
nalta. Ainoa sillä tavattu lepakkolaji, pohjanlepakko on avointen alueiden saalistaja, joka elää pie-
nissä yhden tai muutaman yksilön yhdyskunnissa. Havaintoalueet ovat melko pienalaisia ja sijoit-
tuvat keskelle lepakoille epäsuotuisia elinympäristöjä, kuten tehokkaasti hoidettuja mäntyvaltaisia
talousmetsiä.

Eniten lepakkohavaintoja tehtiin hankealueen ulkopuolella lännessä Kokkovaaran–Ollinvaaran alu-
eella. Alueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat toimia lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoina. Lisäksi vaihteleva maisemarakenne, pienet pellot, niityt ja metsän reunat tarjoavat
lepakoille hyvän saalistusympäristön. Kyseiselle alueelle ei suunnitella tuulivoimarakentamista.

Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen alueelta ei ole tehty varsinaista lepakkokartoitusta. Vaihtoehto 1 B
kulkee Kokkovaaran–Ollinvaaran alueen poikki, jossa on havaittu pohjanlepakoita sekä niille sopi-
via elinympäristöjä.
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Saukko

Saukko kuuluu suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäviin la-
jeihin (NT). Saukko elää virtavesissä ja niiden ranta-alueilla. Saukon potentiaalisia elinympäristöjä
tuulivoima-alueen läheisyydessä ovat Pölhöjoki ja Roukajoki. Saukon osalta ei ole tehty maasto-
selvitystä.

Viitasammakko

Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, mutta se on luonnonsuojeluasetuksella (714/2009)
rauhoitettu. Viitasammakon elinympäristöä ovat vetiset rantaluhdat, soiden allikot, suolammet ym.

Viitasammakolle mahdollisesti sopivat elinympäristöt hankealueella ovat Teerisuon vetiset osat ja
reunaojat sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva ojittamaton suo lähteineen. Viitasammakon osalta
ei ole tehty maastoselvitystä.

Korpikolva

Korpikolvan nykyinen levinneisyys keskittyy Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Koillismaalle. Korpi-
kolva vaatii elinympäristökseen pitkään palamattomana säilynyttä ikimetsää. Sen tyypillinen elin-
paikka on korpi, jossa on runsaasti kaatuneita järeitä kuusia. Tärkein korpikolvan esiintymistä ra-
joittava tekijä on kuusilahopuun määrä ja jatkuva saatavuus. Hankealue on pääosin talouskäytössä
olevaa alle 100-vuotiasta metsää, jossa on vain vähän lahopuuta.

Hankealueella on korpikolvalle sopivaa elinympäristöä hyvin niukasti. Hankealueen laajimmat lajille
mahdolliset elinalueet ovat Illevaaran laella sekä Sauna-ahon länsiosassa sijaitsevat yli 100-vuoti-
aat kuusikot, joissa esiintyy paikoin kohtalaisesti lahopuuta.

Jokihelmisimpukka

Raakku eli jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN), erityisesti suojeltava, rauhoitettu, luon-
todirektiivin liitteen II priorisoitu ja liitteen IV laji. Lajia uhkaavat metsä- ja suo-ojitus, veden laa-
dun ja määrän muutokset sekä jokirakentaminen (Metsähallitus 2014). Raakun esiintyminen edel-
lyttää taimenen esiintymistä samassa vesistössä. Raakun toukka kasvaa kalan kiduksissa simpuk-
kavaiheeseen.

Illevaaran suunnitellun hankealueen ainoat purot ovat alueen pohjoisreunaa pitkin virtaava Pölhö-
joki sekä alueen eteläreunaa pitkin virtaava Roukajoki. Joille ei ole tehty maastoselvityksiä niiden
simpukka- tai kalakannan selvittämiseksi.

Karhu

Hyrynsalmen alueella esiintyy karhuja ja myös hankealue kuuluu karhun reviiriin. Karhun jälkiä on
nähty hankealueella kevään muuttolinnustolaskennan yhteydessä (S. Pietola/K. Schultheis, s-posti
12.5.2015). Lisäksi paikallisella asukkaalla on riistakamera peura-aidan lähellä, johon oli tallentu-
nut karhu, joka meni aidan alitse (keskustelu Terho Oikarinen/Tapani Pirinen 7.10.2015).

Ilves

Kainuun vaara-alueiden ilveskanta on viime vuosina vahvistunut. Myös Hyrynsalmen vaaroilla on
jonkin verran ilveksiä. Selvitysalue kuuluu hyvin todennäköisesti elinpiirin osana ainakin yhteen
ilvesreviiriin.

4.10.2 Muut direktiivilajit

Susi on luontodirektiivin liitteen IV lajeja, mutta poronhoitoalueella susi kuuluu luontodirektiivin
liitteen V lajeihin. Hyrynsalmen kunta kuuluu kokonaisuudessaan poronhoitoalueeseen. Sudesta ei
ole tehty havaintoja alueella maastotöiden yhteydessä.
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Ahma ja näätä ovat luontodirektiivin liitteen II lajeja. Ahma on Hyrynsalmella harvalukuinen. Sel-
vitysalueella nähtiin toukokuun alun liito-oravaselvityksen yhteydessä hangella ahman jäljet (Kuva
16). Näätä ilmeisesti esiintyy selvitysalueen metsissä pysyvästi, vaikka siitä ei tehty selvitystöiden
yhteydessä havaintoja.

Alueen soilla ja metsissä elää todennäköisesti myös metsäjäniksiä (luontodirektiivin liitteen V laji)

Kuva 16. Ahman jalanjälki lumilaikussa Sauna-ahon länsiosan pohjoisrinteellä (Antje Neumann).

4.10.3 Muu maaeläimistö

Suunnitellulla Illevaaran tuulivoima-alueella esiintyy levinneisyystietojen ja elinympäristövaati-
musten perusteella todennäköisesti punakettu, kärppä ja lumikko. Teerisuon länsiosan läpi mene-
vällä talviajouralla havaittiin kasvillisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä kauriin jalanjälkiä.
Hirven jalanjälkiä havaittiin useilla paikoilla hankealueella, mm. Teeriharjulla ja Sauna-aholla si-
jaitsevien suolakivien ympäristössä. Muita mahdollisesti hankealueen metsissä ja soilla esiintyviä
lajeja ovat orava ja metsämyyrä.

4.11 Suojelukohteet ja Natura 2000 –alueverkoston kohteet

Suunnitellun tuulipuiston ja sen sähkönsiirron alueella ei ole Natura-alueita tai muita suojelualu-
eita. Lähimmät Natura 2000- alueet ja muut suojelualueet on kuvattu alla ja esitetty kuvassa 17.

Lähin Natura-alue on Pölhövaara (FI1200057), joka sijaitsee noin 1,4 km lähimmästä suunnitel-
lusta tuulivoimalasta koilliseen. Alue on pinta-alaltaan 374 ha ja siellä esiintyy tuoreen kankaan
kuusioita sekä rehevämpiäkin metsätyyppejä kuten korpi- ja lehtoalueita. Alueen pohjoisosassa on
kalliojyrkänteitä, kalliokkoa sekä mäntypuustoista harjumaastoa. Alueella esiintyy vanhaa puustoa,
keloja ja eri lahoamisasteen laho- ja maapuuta, jossa tavataan vanhojen metsien harvinaistunutta
lajistoa. Pölhövaaran Natura-alueen on erityisten suojelutoimien alue (SAC) ja sen Natura-perus-
teena perusteena on luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SCI). Pölhövaara kuuluu vanhojen
metsien suojeluohjelmaan (AMO110181). Alueella tiedetään esiintyvän luontodirektiivin liitteen II
lajeista liito-orava ja lisäksi yksi uhanalainen lintudirektiivin liitteen I laji. Lisäksi alueella esiintyy
useita suojelullisesti merkittäviä kasvilajeja sekä mm. hiirihaukka, pohjansirkku ja keltavästäräkki.

Natura-alue Karhisensuo-Pyöreäsuo-Lokkisuo (FI1200502, SAC, SCI) sijoittuu noin 11 km päähän
suunnitellusta tuulipuistoalueesta kaakkoon. Kaksiosainen alue käsittää pääosin aapasuota. Lisäksi
siellä esiintyy puustoisia soita ja vanhoja metsiä. Lisäksi alueella esiintyy sinisuohaukka, suo- ja
hiiripöllö sekä useita suo- ja vanhojen metsien lajeja.
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 Kuva 17. Natura 2000- ja suojelualueiden sijainti suunnittelualueen läheisyydessä. Kuva: WSP 2015.

4.12 Maisema- ja kulttuuriympäristö

4.12.1 Yleiskuvaus

Suomi on jaettu luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen eri maisema-
maakuntaan, joista osa jakautuu edelleen seutuihin. Jaottelussa Illevaaran tuulipuisto sijoittuu Kai-
nuun ja Kuusamon vaaramaan alueelle ja seudullisessa jaottelussa Kainuun vaaraseudulle (Ympä-
ristöministeriö 1992).

Kainuun vaaraseudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä järvivesistöjä että pienempiä järviä.
Soita on runsaasti. Metsät ovat enimmäkseen melko karuja puolukka-mustikkatyyppisiä mäntyval-
taisia kankaita. Joukossa on myös reheviä kuusimetsiä sekä alueella harjoitetun kaskenpolton seu-
rauksena muodostuneita lehtimetsiä. Asutus on harvahkoa ja tasaisesti jakautunut vaarojen rin-
teille ja vesistöjen varsille. Rakennukset ovat usein väljästi ja säännöttömästi ryhmiteltyjä (Ympä-
ristöministeriö 1992).

Kainuun vaaraseudun länsipuoliskossa sijaitsee jylhä vaarajakso, jolle sijoittuvat muun muassa
Kajaanin, Paltamon, Ristijärven ja Puolangan vaarat. Hankealue ja sillä sijaitseva Illevaara sijoittuu
tämän vaarajakson itäisille, jo hieman matalammille reunavaaroille. Selvitysalueen itäosissa maat
vähitellen loivenevat ja maasto muuttuu alavammaksi, korkeussuhteiltaan vaihtelevaksi moree-
nimaaksi, jossa korkokuvaa hallitsevat luode-kaakko ja länsi-itä –suuntaiset drumliinikentät. Muita
maisemakuvan elementtejä ovat vesistöt ja harjujaksot.

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on esitetty kuvassa 19, jonka kohdenumerointiin
viitataan jäljempänä tekstissä.
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4.12.2 Muinaisjäännökset

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay laati heinäkuussa 2015 muinaisjäännösinventoinnin suun-
nittelualueelta. Inventoinnissa tarkastettiin voimalapaikkojen vaikutusalueet (200-300 m), voima-
loiden väliset alueet, voimaloiden ja nykyisten teiden väliset alueet, teiden lähiympäristöt ja topo-
grafian ja maaperän perusteella otolliset alueet. Suunnittelualueen ulkopuolella maakaapelilinjauk-
set tarkastettiin 20-40 metrin etäisyydeltä linjausten molemmin puolin. Alueelta ei tunnettu en-
nestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu jäännös, Vennamonlahden pyyntikuopat
(100002162) sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, noin 1,5 km etäisyydellä suunnitellusta maa-
kaapelista. Muinaisjäännösinventointi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6.

Muinaisjäännösinventoinnissa tarkastetulta alueelta kartoitettiin kaksi uutta muinaisjäännöskoh-
detta (Kuva 18).

1. ILLEVAARA 1
Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000029888). Kohde si-
jaitsee Hyrynsalmen keskustasta 11,1 km kaakkoon Illevaaran itärinteellä. Taimikkoa, avohakkuu-
aluetta. Paikalla kolme tervahautaa, joista kaksi sijaitsee vierekkäin ja yksi edellisistä 50 m etelään.

2. ILLEVAARA 2
Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000029890). Kohde si-
jaitsee Hyrynsalmen keskustasta 11,6 km kaakkoon tasaisella kankaalla Illevaaran itäpuolella. Äes-
tettyä avohakkuualuetta, taimikkoa. Tervahauta, jonka läpimitta valli mukaan lukien on 16 m,
kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, sortunut.

Kuva 18. Suunnitellun tuulivoima-alueen muinaisjäännökset. © Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay
2015.

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee myös vuonna 2014 Hyrynsalmen ja Ristijärven metsätalous-
maiden kulttuuriperintöinventoinneissa (Metsähallitus 2014) löytynyt muinaisjäännös, joka on re-
kisteröity museoviraston muinaisjäännösrekisteriin 12.1.2017.
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3. PÖLHÖJOKI
Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 100029995). Tervahauta
sijaitsee Pölhöjärveen laskevan Pölhöjoen pohjoisrannalla rinteessä, noin 1,5 km järveltä itään.
Täysimittaisten mäntyjen lisäksi haudan päällä kasvaa tiheästi nuoria koivuja ja kuusia. Itse hautaa
on vaikea päästä aivan päältä tarkastelemaan. Tervahauta on halkaisijaltaan noin kymmenmetri-
nen. Selvästi erottuvat vallit ovat noin kolme metriä leveät. Keskuspainanne on suhteellisen syvä.
Halssi on suunnattu kohti alarinnettä ja jokea.

4.12.3 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Maisemaselvitys perustuu paikkatietoanalyyseihin, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä muihin
olemassa oleviin selvityksiin. Maisemaselvitys on esitetty liitteessä 7.

Maisemakokonaisuudet

Tarkastelualueella on maisemarakenteen ja maisemakuvan perusteella tunnistettavissa tietyt mai-
semalliset kokonaisuudet, joilla kullakin on omat tuulivoimarakentamisen sietokykyyn vaikuttavat
ominaisuudet.

Metsäiset vaarat

Maisematyypin kuvaus: Vedenkoskemattomat vaarat, luonto- ja kulttuuriympäristöt.

Keskeisimmät arvot: Vaara-asutukseen liittyvät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt, nä-
kymät, maisematilojen rajautuminen, luontoarvot.

Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Vaaramaisemien mittakaava on selkeiden
topografisten muotojen, maisemakuvan metsäisyyden ja yksityiskohtien vähäisyyden sekä pitkien
näkymien vuoksi lähtökohdiltaan suuripiirteinen. Maisematyypin sietokyky suhteessa tuulivoima-
rakentamiseen on suhteellisen hyvä. Vaarojen lakiasutukset ovat pienialaisuudestaan huolimatta
vaaramaiseman perinteisiä maamerkkejä, jotka ovat tyypillisimmillään erottuneet vaaran laelta
toiselle. Vaara-asutuksen sietokyky tuulivoimaloiden voimakasta maamerkkimäisyyttä kohtaan on
herkkä.

Vesireitit ja järvet

Maisematyypin kuvaus: Maiseman alavimman perustason muodostava paikoin virtamainen ve-
sireitti, näkymät, voimalaitosrakenteet.

Keskeisimmät arvot ja avainsanat: Virkistys- ja luontoarvot, näkymät, vapaa-ajanasunnot.

Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Järvialtaat ovat kooltaan suhteellisen pienia-
laisia, mutta niiden muoto ja ranta-alueet ovat maaston topografian ja metsäisen kasvillisuustyypin
vuoksi suhteellisen selkeitä ja mittakaavaltaan suuripiirteisiä. Järvialueiden herkkyys muutokselle
on kohtalainen.

4.12.4 Arvoalueet ja kohteet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtioneuvosto teki 1.5.1995 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. 25 kilo-
metrin säteellä hankealueesta ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
(Maisemat ruotuun –hanke)

Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
on valmistunut (Kainuun maisemat 2014). Alueellinen arviointiryhmä on tehnyt esityksensä valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Kainuussa. Aineisto on vasta



HYRYNSALMEN KUNTA 47

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

ehdotus ja kohteiden arvoluokitus voi aineiston käsittelyn kuluessa muuttua. 25 kilometrin säteelle
Illevaarasta ei ole ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnallisesti ar-
vokkaiksi maisema-alueiksi on ehdotettu noin 20-25 km etäisyydellä Ristijärvellä sijaitsevaa Kar-
hulankylää, Saukkovaaraa ja Hiisijärveä sekä Hyrynsalmen Moisiovaaraa ja Suomussalmen Pyyk-
kölänvaaraa.

Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Noin 8-12 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaat
kulttuurihistorialliset kohteet (RKY 2009):

- Hyrynsalmen kirkko ja tapuli ympäristöineen (1)
- Hyrynsalmen rautatieasema (2)
- Kaunislehdon talomuseo, Oravivaara (3)
- Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset, Seitenoikean voimala (7)
-

Noin 15-20 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvok-
kaat kulttuurihistorialliset kohteet:

- Möykkysenjoen kivisilta (4)
- Ristijärven kirkko ympäristöineen (5)
- Kivikylän vaara-asutus (6)

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee
- Vaaranpään pihapiiri (15)

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet

Noin 4 – 6 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kallioalue:
- Kalliovaara – Mustanmäenkangas (8)

sekä noin 15 – 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat:
- Hiidenkirkko (9)
- Vortikka (10)

Valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat

Noin 6 - 7 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas tuuliranta-
muodostuma:

- Valtikangas (14)

Noin 7 – 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat tuuli-
rantamuodostumat:

- Pikkaraisenkangas (11)
- Mätäskangas – Hautakangas (12)
- Mustasuonsärkät, Ahvenlamminkangas (13)

Kohteet sähkönsiirron alueella

Sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella ei ole arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristökohteita pois-
lukien Seitenoikean voimalaitosalue. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.
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Kuva 19. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet.
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4.13 Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

4.13.1 Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2015) (Kuva 20) mukaan seudun asutus on tei-
den varsiin sijoittuvaa maaseutuasutusta. 20-39 asukkaan pienkyliä on syntynyt Tapiolaan noin 9
kilometriä hankealueesta luoteeseen, Oravivaaraan noin 9 kilometriä länteen, Kypärävaaraan noin
12 kilometriä hankealueesta itään, Ristijärven Jokikylään noin 9 kilometriä lounaaseen sekä Risti-
järven Pihlajavaaraan noin 14 kilometriä lounaaseen. Lähin kylä on Kangaskylä Hyrynsalmella noin
14 kilometriä luoteeseen. Lähin suurempi asutuskeskittymä on Hyrynsalmen keskusta noin 9 kilo-
metriä hankealueesta luoteeseen. Ristijärven keskusta sijaitsee noin 15 kilometriä hankealueesta
lounaaseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lounaassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.

Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan Ristijärven kuntarajaan.

Kuva 20. Hankealueen lähialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2015. Yksittäinen asuin-
rakennus aiheuttaa 2250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuasutus on esi-
tetty sinisellä, pienkylät (20-39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta) vihreällä ja taajamat ruske-
alla. Hankealueen rajaus on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ympäristöhallinto 2016)

Kajaanin lentokenttä sijaitsee noin 50 kilometrin etäisyydellä hankealueesta lounaaseen. Kontio-
mäki-Taivalkoski –sivurata kulkee Hyrynsalmen keskustan länsipuolella. Hankealueen länsipuolella
kulkee Kajaanintie (valtatie 5).

Hankealue rajautuu eteläosastaan Fingrid Oyj:n Seitenoikea – Kuhmo 110 kV:n voimajohtoon.
Seitenoikean sähköasema sijaitsee noin 4,5 kilometriä hankealueesta länteen.

4.13.2 Maankäyttö ja asuminen

Osayleiskaavan suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Alueella ei ole py-
syvää asutusta.

Alueen pohjoispuolella kulkee Pölhövaarantie (yksityistie) ja eteläpuolella Kokkovaarantie (yksi-
tyistie), jotka liittyvät länsipuolella Kajaanintiehen (valtatie 5). Hankealueella ei ole asutusta eikä
loma-asutusta. Ympäristössä on haja-asutustyyppistä asutusta. Loma-asutus sijoittuu vesialueiden
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ympärille ja kyläasutuksen sekaan. Lähin asuinrakennus sijaitsee Ollinvaarassa, noin 1,5 kilometriä
länteen lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Kova-
vaaran alueella, noin 1,6 kilometriä eteläisimmästä tuulivoimalasta kaakkoon sekä Kokkovaaran
alueella noin 2,5 kilometriä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta länteen. Etäisyydet on las-
kettu kaavaehdotuksen mukaisilta voimalapaikoilta. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen
maankäyttö on esitetty kuvassa 21.

4.13.3 Virkistys

Hankealue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi
porotalouteen, metsästykseen ja marjastukseen. Hankealueen eteläpuolella noin 1,3 kilometrin
etäisyydellä sijaitsee metsästysmaja. Hankealueen koillispuolella noin 3 kilometrin etäisyydellä on
Vuorilammen luontopolku, jonka varrella sijaitsee laavu. Hankealueen koillispuolelle vajaan 2 kilo-
metrin etäisyydelle sijoittuu Vuorisuon alue, jossa järjestetään vuosittaiset suopotkupallon MM-
kilpailut.

Kuva 21. Hankealueen ja ympäristön maankäyttö.
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4.13.4 Elinkeinoelämä

Hyrynsalmen kunnassa oli vuonna 2017 2326 asukasta ja vuonna 2015 614 työpaikkaa.

Alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista vuonna 2015 oli 14,3 prosenttia. Jalostuk-
sen osuus työpaikoista oli 10,7 prosenttia ja palveluiden osuus noin 73,6 prosenttia (Tilastokeskus
2018). Hyrynsalmen kunnan yrityskanta on vuodesta 2005 lähtien pysynyt likimain samana. Hy-
rynsalmella toimi vuonna 2012 viisi metsätalouteen ja puunkorjuuseen, 18 rakentamiseen, sekä
28 kuljetukseen ja varastointiin erikoistunutta yritystä, jotka toimialaluokituksen perusteella so-
veltuvat tuulivoimahankkeen rakentamistehtäviin. Maa- ja vesirakentamisen alalla ei toimi tilasto-
jen mukaan yhtään yritystä. (Tilastokeskus 2014).

4.13.5 Maa- ja metsätalous

Koko suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä.

4.13.6 Porotalous

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan poronhoitoaluetta ja kuuluu Hallan paliskunnan alueeseen.
Hallan paliskunnan kotipaikka on Suomussalmi. Poronhoitovuoden 2013–2014 (päättyi 31.5.2014)
poroluettelossa poronomistajia oli 57 kpl, joista varsinaisia poronhoitajia 8 kpl. Hallan paliskunnan
suurin sallittu eloporoluku on 2 700 kpl, poronhoitovuonna 2013–2014 eloporoja oli yhteensä 1516
kpl. (Poromies 2/15).

Paliskunnan erotukset ajoittuvat joulukuun-helmikuun ajalle. Erotuksia on viime vuosina ollut vuo-
sittain minimissään viidestä kuuteen ja maksimissaan 10-12.

Ramboll Finland Oy on laatinut selvityksen Hallan paliskunnan poroelinkeinosta. Selvitys on esitetty
liitteessä 8. Hankealue sijaitsee porojen talvilaidunalueella. Hankealueen eteläreunalla kulkee
peuraesteaita. Alueella ei sijaitse muita kiinteitä poronhoidon rakenteita.

Kuva 22. Hallan paliskunnan poronhoito hankealueen lähialueilla (Aineiston © Hallan paliskunta 2015).
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4.13.7 Palvelut

Palvelut ovat keskittyneet Hyrynsalmen keskustaan.

4.13.8 Liikenne

Hankealueen länsipuolella kulkee Kajaanintie (vt 5, Helsinki-Sodankylä), pohjoispuolella Pölhövaa-
rantie ja eteläpuolella Kokkovaarantie. Lisäksi hankealueella on metsäautoteitä. Alueella ei ole ke-
vyen liikenteen väyliä.

Liikenne on vilkkainta valtatiellä 5. Vuonna 2017 Kajaanintien ajoneuvoliikennemäärä suunnittelu-
alueen kohdalla oli 1850 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskasta liikennettä oli 193 ajoneuvoa.
(Liikennevirasto 2018)

4.13.9 Tekninen huolto

Sähkönjakelu

Alueen eteläpuolitse kulkee Fingrid Oyj:n Seitenoikea – Kuhmo 110 kV:n voimajohto.

Jätehuolto

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

Vesi- ja viemärihuolto

Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa eikä alueella sijaitse kaivoja / vedenottamoita.

4.14 Ympäristön häiriötekijät

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



HYRYNSALMEN KUNTA 53

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

5. OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU

5.1 Kaavoituksen vireilletulo

5.1.1 Sidosryhmätyöskentely

Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu

MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin Illevaaran tuulivoimahankkeen osayleis-
kaavoituksen aloitusvaiheessa 21.12.2015. Neuvottelussa esiteltiin tuulivoimahanketta, osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, laadittuja / laadittavia selvityksiä sekä keskusteltiin kaavoituksen läh-
tökohdista, alustavista tavoitteista, jatkotoimenpiteistä sekä aikataulusta. Muistio neuvottelusta on
esitetty liitteessä 9.

Poronhoitolain mukainen neuvottelu

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

Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu on järjestetty 15.2.2016. Neuvotteluihin osallistuivat
edustajat Hallan paliskunnasta, paliskuntain yhdistyksestä, Hyrynsalmen kunnasta, Metsähallitus
Laatumaalta sekä hanketoimijan ja kaavakonsultin edustajat.

5.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Illevaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten ar-
vioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuu-
lemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu
tammikuussa 2016 ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 5.1.2016 lähtien.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

5.2 Osayleiskaavaluonnos 14.3.2016

5.2.1 Luonnoksen periaatteet

Osayleiskaavaluonnos laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikut-
teisena osayleiskaavana, jota saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan
myöntämisen perusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös tuulivoimarakentamista koske-
van yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä yleiskaavan yleiset sisältövaatimuk-
set (MRL 39 §).

Kaavaluonnos laadittiin vaihtoehtotarkastelun, sijoitussuunnittelun teknistaloudellisten reunaehto-
jen, yleiskaavan lähtökohtien, selvitysten, tavoitteiden ja alustavan vaikutusarvioinnin pohjalta.

Osayleiskaavan suunnittelualue

Alustavana suunnittelualueena on ollut hankealue, jonka rajausta on tarkistettu kaavaluonnok-
sessa. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet perustuksineen sijoitetaan hanketoimijan vuokraamille
alueille. Osayleiskaavan suunnittelualue on rajattu siten, että 40 dB:n melualue sisältyy kaava-
alueeseen. Ristijärven kunnan puolelle ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia omaa osayleiskaavaa,
vaikka lähivaikutusalue sinne ulottuukin. Ristijärven kunnan puolella yksikään kiinteistö ei sijoitu
kokonaan 40 dB:n alueelle, joten hankkeesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa maanomistajille.

Kaavaluonnoksen suunnittelualueen laajuus oli noin 670 ha.
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Vaihtoehtotarkastelu

Vaihtoehtovaiheessa tutkittiin muun muassa voimaloiden lukumäärää (7-9), sijoittumista alueella,
voimaloiden napakorkeutta (220-240 m), käytettävää turbiinityyppiä sekä vaihtoehtojen alustavia
maisema-, melu- ja vilkuntavaikutuksia.

Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella valittiin osayleiskaavaluonnoksessa esitettäväksi yhteensä 8
yksikköteholtaan noin 2-5 MW:n tuulivoimalan sijoittaminen hankealueelle. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus on enintään 240 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan noin
500-700 metrin etäisyydelle toisistaan.

Yksittäisten voimaloiden sijoitteluun on luonnosvaiheessa jätetty toteutusvaraa, koska sijoittelu
tulee täsmentymään teknisen suunnittelun etenemisen mukaan.

Liittyminen verkostoihin

Tuulivoimala-alueen huoltoyhteydet ja liittyminen sähköverkkoon on osoitettu ohjeellisena. Han-
kealueen sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan tiestön yhteyteen. Sähköasemalle on osoitettu
sijoituspaikka hankealueen eteläosaan. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa huoltorakennus.

Lentoturvallisuus

Finavian julkaiseman kartta-aineiston mukaan (Finavia 2013) Illevaaran hankealueella on korkeus-
rajoitus 644 metriä. Korkeusrajoitukset on tarkistettu 2. kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa,
ks. kaavaselostuksen kohta 8.2.3 Lentoestelupa.

Puolustusvoimat

Puolustusvoimien lausunto hankkeesta on saatu 5.2.2015. Lausunto annettiin vaihtoehdosta, jossa
alueelle olisi sijoitettu 7 maksimissaan 230 metriä korkeaa voimalaa.

Lausunnon mukaan Illevaaran hanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien alueelle. Hankkeen
tutkavaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa
aluevalvonnalle. Puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tarkasteluiden pe-
rusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyk-
siin, sotilasilmaisuun tahi puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin. Pääesikunnan mukaan
hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puo-
lustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutuk-
seen ja käyttöön eikä sotilasilmaisluun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuu-
livoimaloiden rakentamista Illevaaraan.

Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa 2. kaavaehdotuksen mukaisille tuulivoima-
loille, ks. kaavaselostuksen kohta 8.2.5 Puolustusvoimien hyväksyntä.

Asuinympäristön laatu

Asuinympäristön laatu ja tuulivoimatuotannon harjoittamismahdollisuudet turvataan jättämällä
asutuksen ja tuulivoimarakentamiseen varattavan alueen välille riittävä etäisyys, joka täyttää asu-
misterveyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Maa- ja metsätalous

Metsäalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsäta-
louteen liittyvä rakentaminen (M-1). Hankealueella sijaitseville maa- ja metsätalousvaltaisille alu-
eelle on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv). Suunnittelualu-
eella ei sijaitse peltoalueita eikä kotieläintaloutta.
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Luonnonympäristö

Suunnittelualue koostuu enimmäkseen metsätalouskäytössä olevista, eri kehitysvaiheen talous-
metsistä. Ojittamattomia soita ovat Teerisuo sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva pienehkö ojit-
tamaton suoalue. Alueen talousmetsien ja ojitettujen soiden luonnontilaisuus on pääosin siinä mää-
rin heikentyneitä, että luontotyypit eivät ole edustavia tai eivät täytä suojelulakien luonnontilai-
suuskriteerejä.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksessä todetut mahdolliset metsälain 10 §:n ja vesi-
lain 11 §:n tarkoittamat kohteet, liito-oravan elinympäristöt ja luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla
rauhoitetun valkolehdokin esiintymisalueet. Alueiden kuvaukset ja kaavassa huomioitavat kohteet
on esitetty kaavaselostuksen alueen luontoa koskevassa kohdassa (4.8 Luonnonolot, kasvillisuus
ja maaeläimistö sekä 4.9 Linnusto).

Kulttuuriympäristö ja -maisema

Osayleiskaava-alueella sijaitsee kaksi muinaismuistokohdetta, jotka on huomioitu suunnittelussa
ja osoitettu kaavakartalla kohdemerkinnöin. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa on tutkittu
näkyvyysanalyysissa ja valokuvasovitteissa.

Kuva 23. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 14.3.2016.
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5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä mielipi-
teen kuulemista varten Hyrynsalmen kunnassa 7.4.-9.5.2016. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon
aikana järjestettiin yleisötilaisuus Hyrynsalmen kunnantalolla 19.4.2016. Luonnoksesta saatiin yh-
teensä 12 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä.

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 10.

5.3.1 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen

Lausunnot ja mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:

Ristijärven kunnalla, Kainuun museolla, Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ja TeliaSoneralla ei ol-
lut huomauttamista osayleiskaavaluonnoksesta.

Kainuun ELY-keskus
- Kaava-alueen ulkopuolinen sähkönsiirto on ratkaistu kaavaehdotusvaiheessa. Sähkönsiirron

vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, jotka on esitetty kaavaselostuksen kohdassa
3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon.

- Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla myös suunnittelualueen ulkopuolella. Ilmajohtona to-
teutetaan vain liityntäjohto sähköasemalta voimajohtoon.

- Vaikutusarviointia on täydennetty Pölhövaaran Natura-alueen osalta.
- Päiväpetolinnun seurannan tulokset kesältä 2016 on huomioitu osayleiskaavan laadinnassa ja

otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on laadittu eril-
linen, viranomaiskäyttöön tarkoitettu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.

- Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelmassa paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi arvotettu Rinne
on lisätty kaavaselostukseen ja otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa.

- Maisemavaikutusten arviointia on täydennetty vaaramaiseman ja Vaaranpään pihapiirin osalta.
- Melumallinnus on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusvaiheessa esitettyä voimalasijoittelua.

Kaavaselostukseen liitetään tarkemmat tiedot melumallinnuksessa käytetyistä menetelmistä.
- Puolustusvoimien hyväksyntää koskeva kaavamääräys on poistettu kaavaehdotuksesta.
- Tuulivoimaloiden aluerajauksia (tv) on tarkistettu.
- Kaavaselostuksesta on poistettu tuulivoimarakentamisen suositeltuja suunnitteluohjearvoja

koskeva taulukko tarpeettomana.
- Kaavoitustilanne-karttaan on lisätty Tervajärven ranta-asemakaava-alue ja ranta-asemakaava

on otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa.
- Kaavaselostuksesta on poistettu mainita käytöstä poiston kaavamääräyksestä. Kaavaselostuk-

sen kohtaan 8.2.8 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto on lisätty maankäyttö- ja rakennuslain 170
§:n 2.momentin mukainen säännös.

- Kainuun ELY-keskuksen kanssa on järjestetty viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016

Puolustusvoimat
- Puolustusvoimien hyväksyntää koskeva kaavamääräys on poistettu kaavaehdotuksesta Ympä-

ristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
- Kaavaselostukseen kappaleeseen 8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä lisätään tieto kaapelinäy-

töstä vähintään 10 työpäivää ennen aiottua rakentamista.

Kainuun SOTE – Ympäristöterveydenhuolto
- Melu- ja välkemallinnukset on päivitetty kaavaehdotusvaiheessa. Melumallinnus sisältää myös

pienitaajuisen melun mallinnuksen. Mallinnusten tulokset on esitetty kaavaselostuksessa.
- Osayleiskaavan yleismääräyksiin sekä kaavaselostukseen on korjattu virheellinen STM:n ase-

tuksen 545/2015 nimi.
- Talousvesikaivojen sijainnit on tarkistettu kaavaehdotusvaiheessa.

Fingrid Oyj
- Kaavaehdotuksen laatimisessa on huomioitu 110 kV:n voimajohdon johtoalueen leveys 46 met-

riä. Kaavakartalle on merkitty johtoalueen suojavyöhyke (sv). Tuulivoimalat on sijoitettu vä-
hintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen
ulkoreunasta.
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- Risteämälausunnon tarve on lisätty kaavaselostuksen kohtaan 8.2 Jatkosuunnitelmat.

Metsähallitus Metsätalous
- s-1 –merkinnästä on poistettu maisematyölupavaade.
- Erillinen liito-oravaselvitys on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin.

Paliskuntain yhdistys
- Kaavaselostuksen kohtaan 4.2.2 Poronhoitolaki on lisätty porojen vapaa laidunoikeus alueella

(Poronhoitolaki 3 §).
- Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia on tarkennettu ja täydennetty peura-aidan osalta.
- Osayleiskaavassa annettua poronhoidon toimintaedellytyksiä turvaavaa kaavamääräystä on

avattu kaavaselostuksen kohdassa 7.20.4 Porotalous.
- Porotalouteen kohdistuville vaikutukselle on laadittu seurantaohjelma, joka on lisätty kaava-

selostuksen kohtaan 8.3.2 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seuranta.

Digita
- Lausunnon sisältö on lisätty kaavaselostukseen.

Kainuun liitto
- Kaavaselostuksen kohtaan 4.13.1 Yhdyskuntarakenne on päivitetty uusi YKR- aluejakokartta

vuodelta 2015.
- Kaavaselostuksen kappale 4.9.4 Pesimälinnusto on tarkistettu.
- Kaavaselostusta on tarkistettu kaupan vaihemaakuntakaavan ja peuraesteaidan osalta.
- Kaavaehdotukseen on lisätty yleismääräys tuulivoimaloiden rakennusalueiden maisemoinnista

hankkeen rakennusvaiheen yhteydessä
- Päiväpetolinnun seurannan tulokset kesältä 2016 on huomioitu osayleiskaavan laadinnassa ja

otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on laadittu eril-
linen, viranomaiskäyttöön tarkoitettu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.

Kirjalliset mielipiteet
- Kaavaselostukseen on lisätty arviointia pintavesiin kohdistuvista vaikutuksista ja esitetty toi-

menpiteitä, joilla pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää.

5.4 Sidosryhmätyöskentely

Viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin 30.8.2016 viranomaistyöneuvottelu, jossa käy-
tiin läpi uhanalaisen päiväpetolinnun satelliittiseurannan tulokset, kaavaluonnoksesta saatu palaute
ja niihin laaditut alustavat vastineet sekä keskusteltiin jatkotoimenpiteistä.
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6. OSAYLEISKAAVA

6.1 Osayleiskaavaehdotus 7.12.2016

6.1.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut

Osayleiskaavaehdotus 7.12.2016 laadittiin 14.3.2016 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen
kannanottojen, lausuntojen ja mielipiteiden, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten
perusteella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.3.1 Lausuntojen ja
mielipiteiden huomioiminen.

6.1.2 Tuulivoimapuiston tarkentuvien teknisten suunnitelmien huomioiminen

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta tuulivoimala-alueiden rajauksia tarkistettiin. Li-
säksi tekniset suunnitelmat tarkentuivat, jonka vuoksi voimaloita 4 ja 7 siirrettiin vähäisesti. Voi-
malaa 4 siirrettiin noin 29 metriä luoteeseen ja voimalaa 7 23 metriä kaakkoon. Melu- ja välke-
mallinnukset päivitettiin vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimalasijoittelua. Valokuva-
sovitteita ei päivitetty, sillä voimalasiirrot olivat niin vähäisiä, ettei niillä arvioitu olevan oleellista
vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin (valokuvasovitteisiin).

Kaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja kaavaehdotusvaiheessa
tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan
Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon hankealueen eteläpuolella. Toisena vaihtoehtona tarkastel-
laan mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla tuulivoima-
puiston ulkopuolella.

Päiväpetolinnun seuranta 2016 ja törmäysriskianalyysi 2016

Kesällä 2016 toteutettiin salassa pidettävän päiväpetolinnun seurantaa. Seurannan tulokset on
huomioitu kaavaehdotuksessa. Lisäksi on laadittu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.

Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella huomioitiin kaavaratkaisussa siten, että
alle 2 km etäisyydellä päiväpetolinnun pesästä sijaitsevat voimalapaikat osoitettiin voimalapaik-
koina, joiden toteuttamista harkitaan myöhemmässä vaiheessa suunnittelutarveratkaisun avulla,
mikäli linnusto-olosuhteet muuttuvat. Lisäksi kaavaratkaisu sisälsi kahden voimalapaikan toteut-
tamisen osayleiskaavan perusteella. Näille kahdelle voimalapaikalle oli kaavaratkaisussa annettu
liikkumavaraa alueelle, johon sijoittumalla voimala sijaitsisi alle 2 km etäisyydellä päiväpetolinnun
pesästä. Tästä syystä kyseiset liikkumavara-alueet osoitettiin suunnittelutarveratkaisulla toteutet-
tavaksi (voimalapaikat 9 ja 10). Kaavaehdotuksessa esitettyjä voimalapaikkoja oli yhteensä 10,
mutta kaavaehdotuksessa oli annettu määräys, jonka mukaan osayleiskaavassa osoitetuille tuuli-
voimaloiden alueille saa rakentaa yhteensä enintään kahdeksan tuulivoimalaa.

Melumallinnuksen päivitys 2016

Melumallinnus ja meluselvitys päivitettiin vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuuli-
voimaloiden sijoittelua ja lukumäärää (8 voimalaa). Mallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuis-
ton aiheuttama melu ei ylittänyt asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen
(1107/2015) mukaisia ohjearvoja.

Vilkuntamallinnuksen päivitys 2016

Varjon vilkuntamallinnus päivitettiin vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuulivoima-
loiden sijoittelua ja lukumäärää (8 voimalaa). Mallinnuksen mukaan lähistön asutukseen ja loma-
asutukseen ei ulottunut vilkuntavaikutuksia.
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Kuva 24. Ote osayleiskaavaehdotuksesta 7.12.2016

6.2 Kaavaehdotuksen ensimmäinen nähtävilläolo

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.1.-6.2.2017 ja siitä tiedo-
tettiin julkisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 11 lausuntoa ja 5 kirjallista muistutusta.

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 11.

6.2.1 Sidosryhmätyöskentely

Viranomaistyöneuvottelu 6.4.2017

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 6.4.2017 pidettiin työneuvottelu ohjaamaan Illevaaran
tuulivoimapuiston kaavamenettelyn jatkosuunnitelmia. Kokouksessa käsiteltiin kaavaehdotuksesta
saatua palautetta ja niihin laadittuja alustavia vastineita, ja erityisesti keskityttiin päiväpetolintuun.
Kokouksessa päätettiin, että tuulivoima-alueen läheisyydessä pesivän petolinnun seurantaa jatke-
taan ja kaavoitus keskeytetään odottamaan linnustoseurannan tuloksia petolinnun liikehdinnästä.



HYRYNSALMEN KUNTA 60

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

Viranomaistyöneuvottelu 8.11.2018

Kesällä 2017 ja 2018 suoritettujen petolintuseurantojen tulosten perusteella kaavoitusta päätettiin
jatkaa uudella kaavaehdotuksella. 8.11.2018 pidetyssä viranomaistyöneuvottelussa esiteltiin uutta
kaavaehdotusta. Kaavaehdotuksessa on 7 voimalaa aiemman 8 sijasta ja voimaloiden kokonais-
korkeus nousi 240 metristä 280 metriin. Kokouksessa keskusteltiin kesän 2017 ja 2018 tehtyjen
linnustoseurantojen tuloksista ja vaikutuksista. Viranomaisille on toimitettu tarkemmat tiedot pe-
tolinnun ja sen poikasseurannan selvityksistä ja seurantatietoja on käsitelty viranomaisten työneu-
votteluissa 31.5 ja 1.10.2018. Viranomaistyöneuvottelussa käsiteltiin myös aiemmasta kaavaeh-
dotuksesta laadittuja vastineita. Muistio viranomaistyöneuvottelusta on liitteessä 12.

6.2.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Lausunnot ja muistutukset on huomioitu uuden kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:

Kainuun ELY-keskus
- Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta

on tarkkailtu kesällä 2018. Kaikki petolintuseurannan tulokset vuosilta 2015-2018 on koottu
kaavaselostukseen ja tuloksista on laadittu erillinen raportti, joka on lisätty kaavaselostuksen
liitteisiin.

- Kaavaselostuksen kohtia 4.9.7 Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella ja 7.9
Vaikutukset linnustoon on täydennetty laadittujen selvitysten tulosten ja asiantuntija-arvioin-
nin perusteella.

- Petolinnun huomioimiseksi kaavakartalta on poistettu lähimpänä pesäpuuta sijaitseva tuulivoi-
mala (voimala 3)

- Kaavakartalta on poistettu suunnittelutarvealuemerkinnät. Kaavassa ei tulla soveltamaan
suunnittelutarveratkaisua.

- Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympä-
ristövaikutusten arvioinnin on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -
määrää (7 kpl) ja sijoittelua.

- Valkolehdokkia koskeva s-2 -kaavamääräys on muutettu muotoon: ALUEEN OSA, JOLLA SI-
JAITSEE LUONNONSUOJELULAIN 42 §:N NOJALLA RAUHOITETUN VALKOLEHDOKIN ESIINTY-
MISPAIKKOJA. Esiintymispaikan vahingoittamista on vältettävä. Mikäli rakentamistoimenpide
saattaa vahingoittaa valkolehdokkiesiintymää, on tarvittaessa haettava ELY-keskukselta poik-
keuslupaa 42 §:n rauhoitussäännöksistä.

- Tuulivoimaloiden alueet (tv) on rajattu niin, että ohjeellisten voimalapaikkojen siirtomahdolli-
suus on enintään 100 metriä

- Kaavaselostusta on päivitetty Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamisen osalta.

Kainuun liitto
- Kaavaselostusta on päivitetty Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamisen osalta.

Metsähallitus
- Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen osoittavaa s-1 -kaavamerkintää on supistettu si-

ten, että s-1 rajaus käsittää Illevaaran laella sijaitsevan liito-oravan ydinalueen, jolla sijaitsee
liito-oravan käyttämät pesä- ja ruokailupuut.

Paliskuntain yhdistys
- Kaavaselostuksen kohtaan 7.21 Haittojen lieventäminen, 7.21.6 Porotalous on lisätty maininta

peura-aidan veräjien kiinnipysymisestä.
- Hankkeella ei haluta rajoittaa poronhoidon harjoittamista alueella. M-1 -kaavamääräystä on

muutettu siten, että siitä on poistettu siinä ollut etäisyysvaatimus tuulivoimalaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Kaavaselostuksen kohtaan 8.2 on lisätty kohta liikenne, jossa esitetään rakentamisvaiheen tar-

vittavat luvat kuljetuksiin.

Puolustusvoimat
- Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta lausuntoa hankesuunnitelmasta, jossa voi-

maloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja voimaloiden lukumäärä on 7.
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Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut, ettei se vastusta suunni-
telman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta. Kaavaselostuksen kohtaan
8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä on lisätty tiedot uudesta lausunnosta.

Kirjalliset muistutukset
- Muistutusten sisältöä on huomioitu lausuntojen huomioimisen yhteydessä. Muilta osin kirjalliset

muistutukset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä kaava-aineistoon.

6.3 Osayleiskaavaehdotus 5.12.2018

6.3.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut

Uusi osayleiskaavaehdotus on laadittu 14.3.2016 päivätyn kaavaluonnoksen, 7.12.2016 päivätyn
kaavaehdotuksen ja niistä saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja muistutusten, laadittujen lisäsel-
vitysten, käytyjen työneuvottelujen ja arvioitujen vaikutusten perusteella. Saadun palautteen huo-
mioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.2.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen.

6.3.2 Tuulivoimapuiston tarkentuvien teknisten suunnitelmien huomioiminen

Teknisten suunnitelmien tarkentuessa voimaloiden sijoittelua on tarkistettu vähäisesti (voimala-
siirrot enintään 40 metriä) ja voimalan kokonaiskorkeus on nostettu 240 metristä 280 metriin.

Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympäris-
tövaikutusten arviointi on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -määrää (7
kpl) ja sijoittelua.

6.3.3 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta on
tarkkailtu kesällä 2018. Seurantaa tullaan edelleen jatkamaan.

Kaavaselostuksen kohtia 4.9.7 Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella ja 7.9
Vaikutukset linnustoon on täydennetty selvitysten tulosten ja asiantuntija-arvioinnin perusteella.

Kaikki petolintuseurannan tulokset vuosilta 2015-2018 on koottu kaavaselostukseen ja lisäksi tu-
loksista on laadittu erillinen raportti, joka on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin (Liite 3). Viran-
omaisille on toimitettu tarkemmat tiedot petolinnun ja sen poikasseurannan selvityksistä ja seu-
rantatietoja on käsitelty viranomaisten työneuvotteluissa 31.5 ja 1.10.2018.

Melumallinnuksen päivitys 2018

Melumallinnus ja meluselvitys on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä tuulivoimaloiden voi-
malamäärää (7 kpl) ja sijoittelua. Mallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama
melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mu-
kaisia ohjearvoja, ks. selostuksen kohta 7.12 Meluvaikutukset.

Vilkuntamallinnuksen päivitys 2018

Varjon vilkuntamallinnus on päivitetty kaavaehdotuksen mukaisella tuulipuistosuunnitelmalla, ks.
selostuksen kohta 7.13 Varjostusvaikutus. Mallinnuksen mukaan lähistön asutukseen ja loma-asu-
tukseen ei ulotu vuotuisen välkemäärän 8 tuntia ylittäviä vilkuntavaikutuksia.

6.4 Kaavaehdotuksen toinen nähtävilläolo

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin toiseen kertaan nähtävillä 1.2.-
2.1.2019 ja siitä tiedotettiin julkisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 15 lausuntoa ja 3 kir-
jallista muistutusta.
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Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 13.

6.5 Kaavaehdotuksen palautteen huomioiminen

6.5.1 Viranomaisneuvottelu 12.3.2019

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa käsitel-
tiin saatua palautetta ja sen huomioimista kaavaratkaisussa. Muistio neuvottelusta on liitteessä
14.

6.5.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Liitteessä 13 on esitetty 5.12.2018 päivätystä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja
muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet, joissa esitetään miten lausunnot ja muis-
tutukset on huomioitu.

6.5.3 Muutokset kaava-aineistoon ehdotuksen toisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakarttaan ja -määräyksiin sekä kaavaselostukseen on tehty seuraavat vastineissa esitetyt
muutokset:

Kaavakartta

- Voimalan 4 tuulivoima-aluetta on laajennettu vähäisesti siten, että etäisyysvaatimus voima-
johtoon voidaan täyttää, mikäli kyseinen voimala toteutetaan kaavan sallimalla kokonaiskor-
keudella 280 metriä. Tv-alueen laajennus mahdollistaa voimalan 4 siirtämisen pohjoiseen päin
noin 85 metriä.

- Muinaismuistokohdetta koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Muinaismuistokohde tai
- alue. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös,
tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on mui-
naismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydet-
tävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.

- Lentoestelupaa koskevaa kaavamääräystä on muutettu muotoon: Ennen tuulivoimalan raken-
nusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelausunto lentoesteluvan tar-
peellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja viestintävirasto Trafico-
milta.

Kaavaselostus

- Kaavaselostukseen on lisätty tieto toteutettavasta sähkönsiirtoratkaisusta
- Hyväksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi melumallin-

nus, jossa on laadittu käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Kaavaselostuksen
kohtaan 7.12 Meluvaikutukset on päivitetty uuden melumallinnuksen tulokset.

- Maisemaselvitys (Liite 7) on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusratkaisua. Kaavaselostuksen
vaikutusarviointia on päivitetty maisemaselvitystä vastaavaksi.

- Kaavoitustilanne on päivitetty kaavaselostukseen
- Kaava-aineiston viittaukset Trafiin on muutettu Traficomiksi
- Kaavaselostuksen kohtaan 7.20 on lisätty tiedot lähimmistä radio- ja tv-asemista sekä arviointi

mahdollisista vaikutuksista radiojärjestelmiin
- Kaavaselostuksen kohdassa 7.21.9 on korjattu lause seuraavanlaiseksi: Lentoturvallisuuden

lisäämiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoestevaloilla.
- Kaavaselostuksen kohtaan 7.17 Vaikutukset virkistykseen, elinkeinoihin ja viihtyvyyteen on

lisätty tekstiä infraäänistä ja arviointia vaikutuksista terveyteen ja kohtaan 7.16 Vaikutukset
aluetalouteen arviointia vaikutuksista kiinteistöjen arvoon

- Maisemaselvityksessä virheellisesti esitetty Möykkyjoen silta on korjattu Möykkysenjoen mu-
seosillaksi

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

- Kaavaehdotukseen tehty tuulivoimala-alueen laajennus mahdollistaa tarvittaessa voimalan 4
siirtämisen pohjoiseen päin noin 85 metriä. Voimalan siirtomahdollisuus on alle 100 metriä ja
tuulivoimapuistoalueen sisälle päin eikä siitä siten aiheutuvan suurempia vaikutuksia kuin mitä
kaavaselostuksessa on arvioitu.

- Uuden hyväksymiskäsittelyn tueksi laaditun melumallinnuksen mukaan meluvaikutukset pie-
nenevät nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna.

6.5.4 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Hyväksymiskäsittelyn tueksi salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysi on päivitetty
keväällä 2019. Lisäksi on laadittu törmäysmallinnus päiväpetolinnun poikaselle, ks. kaavaselostuk-
sen kohta 4.9.9 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivitys ja törmäysmal-
linnus poikaselle.

6.6 Osayleiskaavan kuvaus

6.6.1 Aluevaraukset

Erityisalueet (EO, EN-1)

Osayleiskaavassa on osoitettu maa-ainesten ottoalueena (EO) alue, jolta on suunniteltu otettavaksi
tuulivoimapuiston rakentamisessa tarvittava maa-aines.

Osayleiskaavassa on varattu energiahuollon alue (EN-1). Alueelle saa rakentaa sähköasemaken-
tän. Sähköaseman alue tulee aidata. Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavat
huoltorakennukset, varaston ja tukikohdan, joiden kerrosala saa olla yhteensä enintään 500 k-m2.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1)

Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), joka on varattu
pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille
alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella on sallittua
maa- ja metsätaloutta sekä poronhoitoa palvelevien rakennusten ja rakenteiden rakentaminen.

Tuulivoimaloiden alue (tv/1)

Suunnittelualueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään
seitsemän. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista si-
joittaa tuulivoimala. Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin
erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimaloiden ko-
konaiskorkeus saa olla enintään 280 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan rakenteet on sijoitettava
kokonaan alueen sisäpuolelle.

6.6.2 Tiestö

Suunnittelualueella on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset, uu-
det tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty mah-
dollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa.

6.6.3 Sähkönsiirto

Alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa kaa-
vamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden ja johtokäytävien yhteyteen. Sähköasemalle on osoi-
tettu sijoituspaikka hankealueen eteläosaan. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa huoltora-
kennuksia, varasto ja tukikohta.

Kaavakartalle on merkitty nykyinen 110 kV:n sähkölinja ja sen suojavyöhyke (sv).
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6.6.4 Luonnonympäristön kohteet

s-1

Kaavakartalle on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojel-
tuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kiel-
letty. Alueen puusto tulee säilyttää tai metsän käsittely toteuttaa siten, että liito-oravan pesäpuut
ja niitä suojaavat puut, ravintopuusto sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

s-2

Kaavakartalle on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun
valkolehdokin esiintymispaikkoja. Esiintymispaikan vahingoittamista on vältettävä. Mikäli rakenta-
mistoimenpide saattaa vahingoittaa valkolehdokkiesiintymää, on tarvittaessa haettava ELY-kes-
kukselta poikkeuslupaa 42 §:n rauhoitussäännöksistä.

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä kohteena on osoitettu mahdollisen met-
sälain (1093/1996) 10 §:n ja/tai vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kohde, lähde. Lakikohteen
rajaus tapahtuu toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on
otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.

6.6.5 Kulttuuriympäristön kohteet

sm/nro

Kaavakartalle on merkitty kolme muinaismuistokohdetta tai -aluetta. Alueella sijaitsee muinais-
muistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peit-
täminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta
koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai
maakuntamuseo) lausunto.

6.6.6 Osayleiskaavan yleismääräykset

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:

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

Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa rakentaa yhteensä enintään seitsemän
tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu enimmäisteho on alle 30 MW.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava luonnon ja kulttuuriympäristön arvot.

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedel-
lytykset.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason oh-
jearvoista (1107/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
(545/2015).

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelau-
sunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja
viestintävirasto Traficomilta.

Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa lieriötornirakenteisena.

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

Tuulivoimaloiden kokoonpanoalueet tulee esittää rakennusluvassa.

Rakennusalueiden maisemointityöt on toteutettava rakennusvaiheen yhteydessä.



HYRYNSALMEN KUNTA 65

ILLEVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KV 10.6.2019

6.6.7 Yhteenveto

Suunnittelualueella on osoitettu alueita eri maankäyttötarpeisiin seuraavasti:

EN- 1 2 ha
EO 1 ha
M-1 666 ha
Yht. 669 ha
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7. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa

Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuuli-
puiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia selvitettä-
essä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hankkeessa
merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lausuntojen,
muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympä-
ristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun muassa annet-
tuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutkimustietoa. Vaikutusten
arvioinnin menetelminä käytetään analyysejä, asiantuntija-arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja
sekä maastotulkintoja.

7.1.1 Arvioitavat vaikutukset

YVA-tarveharkinta

YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisien vaikutusten kohdistuvan maisemaan, lin-
nustoon ja muuhun luonnonympäristöön sekä virkistyskäyttöön ja porotalouteen.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan kaavoitusmenettelyn yhteydessä on
erityisesti otettava huomioon hankkeen vaikutukset poronhoitoon. Lisäksi tulee arvioida yhteisvai-
kutukset lähimpien tiedossa olevien hankkeiden kanssa sekä selvittää vaikutusalueella olevat
uhanalaisten petolintujen pesät / reviirit.

Keskeisimmät selvitettävät vaikutukset

· vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin
· vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
· liikennevaikutukset
· vaikutukset ilmastoon
· meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset
· vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
· vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
· vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
· turvallisuusvaikutukset
· vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
· lentoestevaikutukset
· sähkönsiirron vaikutukset
· mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

7.2 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Tuulivoimahankkeen toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva suunnitte-
lualue muuttuu osittain energiantuotannon käyttöön.

Osayleiskaavan suunnittelualueella voimaloiden rakentaminen ei rajoita yksityisten omistamien ti-
lojen metsätalouskäyttöä. Maa- ja metsätaloutta sekä poronhoitoa palvelevien rakennusten ja ra-
kenteiden rakentaminen alueella on sallittua.
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Vaikutukset nykyiseen asutukseen

Hankealueella ei ole pysyvää tai loma-asutusta. Vilkunnan laskennallinen raja-arvo 8 tuntia vuo-
dessa ei ylity auringonpaistetilastot huomioiden minkään tutkimuspisteen kohdalla.

Melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomara-
kennuksille annettuja Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja. Meluvaikutuk-
set on kuvattu tarkemmin jäljempänä, Ks. selostuksen kohta 7.12 Meluvaikutukset.

Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähköjohtojen rakentamisella ei ole vaikutuksia kiinteistöjen veden-
saantiin.

Vaikutukset lähialueen rakentamismahdollisuuksiin

Voimaloiden välittömät vaikutukset, niistä aiheutuva melu ja varjon vilkunta voivat rajoittaa tuuli-
voimaloiden viereisten kiinteistöjen asuin- ja lomarakentamismahdollisuuksia. Hankkeella voi olla
hajarakentamista vähentävä vaikutus 40 dB(A):n melualueella (Kuva 28). Melualueisiin sisältyy
sekä yksityisten että valtion omistamaa maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

· Illevaaran tuulivoimapuiston tuulivoimaloista aiheutuva melu voi rajoittaa rakentamista Hy-
rynsalmen kunnan puolella enintään 12 yksityisen kiinteistön alueella. Kiinteistöistä neljä jää
kokonaan 40 dB(A):n melualueelle.

Alueen käyttö Ristijärven kunnan alueella

· Illevaaran tuulivoimapuiston tuulivoimaloista aiheutuva melu voi rajoittaa rakentamista Risti-
järven kunnan puolella enintään kolmen yksityisen kiinteistön alueella. Yksikään yksityisten
omistamista tiloista ei jää kokonaan 40 dB(A):n melualueelle.

7.3 Välilliset vaikutukset lähiympäristön nykyiseen maankäyttöön

Muut tuulipuiston lähiympäristöön kohdistuvat merkittävät vaikutukset, kuten maisemavaikutuk-
set, eivät ole suoraan maankäyttöä rajoittavia tekijöitä vaan liittyvät ympäristön laatuun. Tuulivoi-
maloiden maisemavaikutuksilla voi olla maankäytöllistä ja yhdyskuntarakenteellista merkitystä
erämaahenkisten ja luonnonmaisemaan hakeutuvien matkailupalvelujen sijoittumiseen tulevaisuu-
dessa. Maankäytön kannalta merkitys on lähinnä paikallinen.

7.4 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Uudet ta-
voitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten uudistetut valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon tässä kaavassa.

Taulukko 7. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN

Tavoite Toteutuminen hankkeessa
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa
ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yri-
tystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuo-
tannolle.

Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edelly-
tyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana. Hank-
keessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa.
Tuulivoimatuotanto monipuolistaa alueen elin-
keinotoimintaa.

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehok-
kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisi-
jaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla

Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edelly-
tyksiä sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja
maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa
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kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntaraken-
teen eheyttä.

hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa. Tuulivoi-
matuotanto monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja
kuljetuspalveluiden kehittämistä.

Hanke ei liity palvelujen, työpaikkojen tai vapaa-ajan
suunnitteluun eikä joukkoliikenteen, kävelyn tai pyö-
räilyn kehittämiseen. Hanke parantaa paikallisen
elinkeinoelämän edellytyksiä sekä rakentamis- että
toiminta-aikana. Tuulivoimatuotanto monipuolistaa
alueen elinkenotoimintaa.

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin
saavutettavissa.

Hanke ei liity asuin-, työpaikka- ja palvelualueiden
suunniteluun eikä joukkoliikenteen, kävelyn tai pyö-
räilyn saavutettavuuteen. Hanke ei ole ristiriidassa
tavoitteen kanssa eikä vaikeuta sen toteutumista.

TEHOKAS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Tavoite Toteutuminen hankkeessa
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toi-
mivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijai-
sesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja
sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen
ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja
kuljetusketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen sol-
mukohtien toimivuudelle.

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu valtatie 8 ja
siihen liittyvä tien perusparannushanke.
Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverk-
koa, alueen länsi- ja eteläpuolella kulkee 110 kV:n
voimajohto.

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti mer-
kittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus
ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoase-
mien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuu-
det.

Hankkeella ei ole vaikutusta kansainvälisesti ja valta-
kunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien, satamien, lentoasemien tai rajanylityspaik-
kojen kehittämismahdollisuuksiin. Hanke ei ole risti-
riidassa tavoitteen kanssa eikä vaikeuta sen toteutta-
mista.

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ

Tavoite Toteutuminen hankkeessa
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-
kien hallinta varmistetaan muutoin.

Sään ääri-ilmiöihin varautumiseksi hankkeessa on
huomioitu riittävät suojaetäisyydet asutukseen, voi-
majohtoon ja teihin. Hankkeen yksi keskeinen ta-
voite on osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta. Toteu-
tuminen hidastaa pieneltä osaltaan ilmastonmuutok-
sen etenemistä.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen. Lähiasutus jää 40
dB(A):n melurajan ulkopuolelle.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai
riskit hallitaan muulla tavoin.

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen, loma-asutukseen, voi-
majohtoon ja teihin.

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemi-
kaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten
järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuin-
alueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon
kannalta herkistä alueista.

Hankkeeseen ei liity suuronnettomuusvaaraa aiheut-
tavia laitoksia, kemikaaliratapihoja tai vaarallisten ai-
neiden kuljetuksia. Hanke ei ole ristiriidassa tavoit-
teen kanssa eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuu-
den tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Hankkeessa huomioidaan maanpuolustuksen ja raja-
valvonnan tarpeet. Hankkeesta on pyydetty lausunto
Puolustusvoimilta. Puolustusvoimat on lokakuussa
2018 antamassaan lausunnossa todennut, ettei 2.
kaavaehdotuksen mukaisilla tuulivoimaloilla arvioida
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olevan merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien toi-
mintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanketta.

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT

Tavoite Toteutuminen hankkeessa
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta.

Hankkeessa on huomioitu valtakunnallisesti arvok-
kaat kulttuuriympäristöt ja luontoarvot.

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-
mistä.

Hankealueen luontoarvoiltaan merkittävät alueet on
selvitetty ja otettu huomioon hankkeessa. Liito-ora-
valle potentiaaliset elinympäristöt on huomioitu. Pöl-
hövaaran Natura-alueen (SCI) suojeluarvoihin ei
kohdistu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuu-
desta.

Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa alueen
laajuuteen nähden vähäisesti metsäalueiden pirstou-
tumista ja alueelle jää rakentamiselta vapaita alu-
eita. Alueella ei sijaitse virkistyskäyttöön tarkoitet-
tuja rakenteita eikä alueelle suuntautuvia järjestet-
tyjä luontomatkailutoimintoja tai yöaikaista tarkkai-
lua ole tiedossa. Hanke on tavanomaisessa kainuulai-
sen luonnon viristäytymis- ja kulkemiskäytössä.
Hanke ei estä alueen käyttöä virkistykseen. Teiden
parantaminen helpottaa alueella liikkumista.

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä
edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta mer-
kittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkit-
tävien alueiden säilymisestä.

Hankkeessa hyödynnetään alueella olevaa tieverk-
koa, alueen länsi- ja eteläpuolella kulkee 110 kV:n
voimajohto. Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheut-
taa alueen laajuuteen nähden vähäisesti metsäaluei-
den pirstoutumista.

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIANHUOLTO

Tavoite Toteutuminen hankkeessa
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen
edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean
voimalan yksiköihin.

Hanke edistää tavoitteen toteutumista. Tuulivoima-
loista muodostuu keskitetysti 7 voimalan yksikkö.
Hankkeessa tarkastellaan tuulivoimapuiston liittä-
mistä joko sen etelä- tai länsipuolella kulkevaan ny-
kyiseen voimajohtoon.

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta
merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteut-
tamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyö-
dynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytä-
viä.

Hankkeella ei ole vaikutusta kaasuputkien linjauksiin
tai niiden toteuttamismahdollisuuksiin. Hankkeessa
tarkastellaan tuulivoimapuiston liittämistä joko sen
etelä- tai länsipuolella kulkevaan nykyiseen voima-
johtoon.
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7.5 Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön

7.5.1 Voimassa olevat maakuntakaavat

Kainuun maakuntakaava 2020

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tuulivoimahankkeen suhde Kainuun maakuntakaavaan.

Taulukko 8. Hankkeen suhde Kainuun maakuntakaavaan

Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue
Kehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja
maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien
väliseen yhteistyöhön.
Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetään maaseudun
kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeu-
tuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, lii-
kenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman
hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan ai-
heuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kiiminkijoen vesistön aluetta
kehitetään maaseudun elinkeinoihin, kulttuuriympäristöön ja maise-
maan tukeutuvana asumisen, vapaa-ajan ja virkistysmatkailun vyö-
hykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon, ulkoilu- ja me-
lontareitistöjen kehittämiseen sekä vesistön vedenlaadun turvaami-
seen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon
tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.

Hankealue rajautuu mk-vyöhyk-
keen länsirajaan. Hankealueesta on
tehty maisemaselvitys, joka koskee
myös Emäjoen aluetta. Hanke ei
estä kehittämisvyöhykkeelle osoi-
tettujen tavoitteiden toteutumista.

Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro
29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta
1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö” –kohteiden
luetteloon.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tur-
vattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja mai-
semallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on va-
rattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

Hankkeella ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia maiseman tai kulttuuriympä-
ristön valtakunnallisiin tai maakun-
nallisiin arvoalueisiin tai –kohtei-
siin. Vaaranpään pihapiiriin tuulivoi-
maloiden arvioidaan vaikuttavan
haitallisesti vähäisen etäisyyden ja
paikoittaisten näkymien vuoksi.

Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Suunnittelumääräys: Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä
sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huo-
lehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65
§:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura -alueiden pe-
rusteena olevia luonnonarvoja.

Hankkeella ei ole vaikutusta 1,4 km
etäisyydellä sijaitsevaan Pölhövaa-
ran Natura-alueeseen, jonka suoje-
luperusteena on SCI.

Luonnonsuojelualue tai -kohde
Suojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimen-
piteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai pa-
lauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n
mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteut-
taa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta
ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitel-
massa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja
luontomatkailun edistämiseen.

Hankealue sijaitsee 1,4 km etäisyy-
dellä luonnonsuojelualueesta, eikä
sillä ole vaikutusta luonnonsuojelu-
alueen suojeluperusteisiin.

Poronhoitoalueen raja
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava poro-
talouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen

Voimaloiden sijoittelussa on huomi-
oitu poronhoidon tarpeet. Hank-
keesta on käyty Poronhoitolain
53§:n mukainen neuvottelu Hallan
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sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet,
kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.

paliskunnan kanssa. Yhteydenpitoa
paliskunnan kanssa jatketaan.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alu-
eita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanotta-
vasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädän-
nön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elin-
keinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-
asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oi-
keuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yk-
sityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä
suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toi-
mivuutta.

Yksittäisen tuulivoimalan ja pysty-
tyskentän vaatima tilantarve on
pieni. Alueella on jo laaja olemassa
oleva metsäautotieverkosto, joten
tarve uusille yhdysteille ei ole suuri.
Metsätalouteen käytettävä maa-
pinta-ala ei pienene merkittävästi
nykytilanteeseen verrattuna.

Pääsähköjohto 400 kV, 220 kV, 110 kV. Alueella on voimassa
MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Pääsähköjohdolle on asetettu suo-
javyöhyke kaava-alueelle.

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset:

Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuollon järjes-
täminen sekä maanomistajien välinen tasapuolisuus. Rantarakenta-
minen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä va-
paan rantaviivan määrä, viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tar-
peet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.

Hankkeella ei ole vaikutusta ranta-
rakentamiseen (melu, vilkunta).

Turvetuotanto
Yleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijai-
sesti jo ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luon-
non- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Turvetuo-
tantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen ja va-
luma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesis-
töjen tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon alueelliset maankäyttötarpeet.

Hankealue ei ole potentiaalista tur-
vetuotantoaluetta eikä hankkeen
toteutuminen estä turvetuotannon
aloittamista.

Liikenneturvallisuus
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan
ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen.

Tuulipuiston rakentamisen ajalle
laaditaan erillinen liikennesuunni-
telma, jossa huomioidaan tiever-
koston muut käyttäjät.

Liito-oravan esiintymispaikat
Yleinen suunnittelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsittelyssä tulee turvata
liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liik-
kumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.

Tuulivoimaloiden ja uusien tieyh-
teyksien sijoittelussa on huomioitu
liito-oravien esiintymisalueet.

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava

Hankealue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä 1. vaihemaakuntakaavassa olevalta Puolustus-
voimien ampuma- ja harjoitusalueelta. Tuulivoimahankkeella ei etäisyyden vuoksi ole vaikutuksia
ampuma- ja harjoitusalueen toimintaan.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Kaupan
vaihemaakuntakaavassa Illevaaran alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia.
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Tuulivoimamaakuntakaava

Lainvoimaisessa (YM 31.1.2017) Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan vähintään 10
tuulivoimalan seudullisesti merkittävät tuulivoimapuistoalueet. Illevaaran tuulivoimapuisto on
suunniteltu enimmillään seitsemän voimalan kokonaisuudeksi eikä se täytä seudullisesti merkittä-
vän hankkeen kriteereitä. Hankealue ei sijaitse tuulivoimamaakuntakaavan mukaisella tv-alueella.
Illevaaran hankkeen sähkönsiirto valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapeloinnilla eikä se estä
vaihemaakuntakaavassa olevan pääsähköjohdon yhteystarpeen realisointia uudeksi voimajohdoksi
Seitenoikealle.

7.5.2 Yleis- ja asemakaavat

Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Tuulipuiston rakentamisella ei ole suunnit-
teluohjearvot ylittäviä melu- ja välkevaikutuksia lähialueen yleis- eikä asemakaavojen maankäyt-
töön. Seuraavassa kappaleessa on selvitetty maisemallisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat myös
kaavoitettuihin alueisiin.

7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemakuvaan
eli maiseman visuaalisesti havaittavaan ilmiasuun. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi muutokset
maisemakuvassa saattavat ulottua laajalle alueelle. Näkyvyyteen vaikuttavat kuitenkin useat ym-
päristön rakenteet, kuten puusto ja rakennukset. Lisäksi maisemavaikutusten merkittävyys riippuu
etäisyydestä ja esimerkiksi maiseman sietokyvystä. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu ylei-
sesti tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä. Il-
levaaran näkyvyysanalyysi on esitetty kuvassa 27.

Kuva 25. Tuulivoiman näkyvyyteen liittyviä tekijöitä.

Kuva 26. Tuulivoiman maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä.
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Kuva 27.  Näkemäalueanalyysi.

7.6.1 Vaikutukset maisemakokonaisuuksiin

Tarkastelualueella on maisemarakenteen ja maisemakuvan perusteella tunnistettavissa tietyt mai-
semalliset kokonaisuudet, joilla kullakin on omat tuulivoimarakentamisen sietokykyyn vaikuttavat
ominaisuudet.

Metsäiset vaarat

Maisematyypin kuvaus: Vedenkoskemattomat vaarat, luonto- ja kulttuuriympäristöt.
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Keskeisimmät arvot: Vaara-asutukseen liittyvät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt, nä-
kymät, maisematilojen rajautuminen, luontoarvot.

Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Vaaramaisemien mittakaava on selkeiden
topografisten muotojen, maisemakuvan metsäisyyden ja yksityiskohtien vähäisyyden sekä pitkien
näkymien vuoksi lähtökohdiltaan suuripiirteinen. Maisematyypin sietokyky suhteessa tuulivoima-
rakentamiseen on suhteellisen hyvä. Vaarojen lakiasutukset ovat pienialaisuudestaan huolimatta
vaaramaiseman perinteisiä maamerkkejä, jotka ovat tyypillisimmillään erottuneet vaaran laelta
toiselle. Vaara-asutuksen sietokyky tuulivoimaloiden voimakasta maamerkkimäisyyttä kohtaan on
herkkä.

Vaikutukset: Hankkeen vaikutukset kohdistuvat hallitsevina Illevaaraan sekä niille alle kahden
kilometrin päässä tuulivoimaloista sijaitseville vaaroille, joissa puusto-olosuhteet mahdollistavat
tuulivoimaloiden näkymisen. Havainnekuvien perusteella puuston katvevaikutuksen vuoksi tuuli-
voimalat eivät näy Möttösenvaaralle, mutta Kovavaarassa sen sijaan paikoittaisia näkymiä syntyy.
Toisaalta vaarat myös peittävät tuulivoimaloita silhuettinsa taakse. Tämä havainnollistuu havain-
nekuvasta B (Liite 15, kuva 2), jossa Paha Pölhövaara peittoaa tuulivoimalat taakseen tai näky-
mäalueanalyysistä, jossa esimerkiksi Ristijärven näkymäsektoreihin järven selän takaiset vaarat
vaikuttavat peittoavasti. Kaukomaiseman vaaroista Saukkovaaran Kivikylän asutus jää vaaran rin-
teen katveen puolelle.

Vesireitit ja järvet

Maisematyypin kuvaus: Maiseman alavimman perustason muodostava paikoin virtamainen ve-
sireitti, näkymät, voimalaitosrakenteet.

Keskeisimmät arvot ja avainsanat: Virkistys- ja luontoarvot, näkymät, vapaa-ajanasunnot.

Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Järvialtaat ovat kooltaan suhteellisen pienia-
laisia, mutta niiden muoto ja ranta-alueet ovat maaston topografian ja metsäisen kasvillisuustyypin
vuoksi suhteellisen selkeitä ja mittakaavaltaan suuripiirteisiä. Järvialueiden herkkyys muutokselle
on kohtalainen.

Vaikutukset: Järvialtaat ovat puuttomien rämeiden ja pienialaisten viljelyalueiden lisäksi ainoita
yhtenäisiä avoimia maisematiloja ja hankkeen laajimmat yhtenäiset näkymäalueet muodostuvat
selvitysalueella juuri järville. Kapeat virtavedet jäävät todennäköisesti puuston ja maaston muo-
dostamille katvealueille. Lähes kauttaaltaan näkymäalueella ovat alle kuuden kilometrin etäisyy-
dellä sijaitsevat Seitenjärvi ja Roukajärvi, joihin kohdistuvat hankkeesta seuraavat oleellisimmat
vesialueiden maisemalliset vaikutukset. Tuulivoimaloiden näkyminen näille järville muuttaa järvi-
maiseman mittakaavaa ja vähentää maisemakuvassa muutoin vallitsevaa luontovaltaisuutta. Sei-
tenjärven ja Pölhöjärven ylittävän valtatien 5 penkereeltä laadittu havainnekuva A (Liite 15, kuva
1) osoittaa hyvin maiseman selkeät maastonmuodot ja metsäisyyden. Maiseman mittakaava on
lähtökohtaisesti suhteellisen suuripiirteistä, mikä kasvattaa ympäristön sietokykyä tuulivoimaloi-
den suhteen. Tästä huolimatta voidaan havainnekuvan avulla arvioida, että tuulivoimalat vaikeut-
tavat maiseman topografisten muotojen mittakaavan hahmottamista ja niin kauko- kuin lähietäi-
syyksien arviointia.

Osittain katveeseen jääviä järviä ovat Hyrynjärvi, Salmijärvi, Nuottijärvi, Niemelänjärvi, Niskan-
selkä, Tenämä ja Ristijärvi, Iso-Pyhäntä. Näiltä järviltä etäisyys tuulivoimaloihin on yli kuusi kilo-
metriä ja minkä vuoksi tuulivoimaloiden edellä kuvattu vaikutus on lieventynyt.

Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Illevaaran hankealue näkyy maakunnallisesti arvokkaiksi esitetyille kohteille vain pistemäisesti.
Eniten näkymiä avautuu Iijärven rannalla sijaitsevalle Karhunkylälle. Yli 20 km etäisyyden vuoksi
maisemavaikutus jää kuitenkin vähäiseksi.
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Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Seitenoikean voimalaitosalue (15) jää näkymäalueanalyysin perusteella järven itäpuolella sijaitse-
van rinteen ja sen puuston katvealueelle, eikä tuulivoimaloiden arvioida näkyvän ja vaikuttavan
voimalaitosalueelle.

Hyrynsalmen keskustan tuntumassa tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin perusteella laajoina
alueina Hyrynjärven ja Salmijärven pohjoisrannalle sekä salmimaisen Emäjoen länsirannalle. Muu-
alla taajama-alueella mahdolliset näkyvyysalueet ovat pienialaisia ja pirstaleisia.

Hyrynsalmen kirkko ja tapuli sijaitsevat Salmijärven ja Hyrynjärven välisellä niemellä Konivaaran
eteläpuolella avoimien rantapeltojen tuntumassa. Salmijärven rantapelloilta avautuu näkymiä jär-
ven ylitse etelään kohti hankealuetta ja näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät rannan
avoimiin ympäristöihin. Kookas kirkkomaan puusto luo katvetta kirkon ja tapulin lähistöön ja piha-
piireihin, mutta kirkkoa ympäröiville rantapelloille tuulivoimalat näkyvät järven takaisessa horison-
tissa noin kymmenen kilometrin päässä. Horisontissa erottuvat tuulivoimalat ovat uusi elementti
maisemakuvassa ja vähentävät maiseman luontovaltaisuutta. Kokonaismaisemavaikutuksen arvi-
oidaan näkymisestä huolimatta jäävän vähäiseksi. Etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät hallitse
kirkkoalueen, viljelymaisemien tai järvimaiseman maisemakuvaa, näiden keskinäisen sijoittumisen
välisiä suhteita tai maisemakuvan mittakaavaa.

Hyrynsalmen rautatieaseman ja Kaunislehdon talomuseon arvoihin hankkeella ei arvioida olevan
haitallista maisemavaikutusta etäisyyden, topografian ja kohteita ympäröivän runsaan puuston
vuoksi.

Ristijärven keskustan lähistöllä tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin perusteella yhtenäisenä
alueena Tenämän eteläreunan vesialueille. Ristijärven vesialueille ja sen ylittävälle tien 888 sillalle
rantapuusto ja Lampovaaran selänne luovat jonkin verran suojaavaa katvetta, minkä vuoksi jär-
velle ja tielle muodostuvat näkemäalueet ovat kapeita ja sektorimaisia. Ristijärven kylän pohjoisille
ranta-alueille, rannan edustan vesialueille ja Pakarilahden lounaispoukamaan tuulivoimalat näky-
vät, mutta kylän keskeisille maa-alueille muodostuu näkymäalueanalyysin perusteella ainoastaan
hyvin pieniä näkymäalueita.

Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy Möykkysenjoen kivisillalle ja Ristijärven kir-
kolle. Kivikylän vaara-asutus sijoittuu Saukkovaaran korkeille rinteille, mutta hankealueesta näh-
den vaaran taustapuolelle, jolloin näkymäalueita ei muodostu. Hankkeella ei siten arvioida olevan
vaikutusta näiden kohteiden arvoihin.

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet

Hankealueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita. Lähimmät sijaitsevat 4-6 kilometrin etäisyydellä
(Kalliovaara-Mustavaara 7) ja 15-20 kilometrin etäisyydellä (Hiidenkirkko ja Vortikka). Hankkeella
ei ole vaikutusta kallioalueiden arvoihin.

Valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat

Hankealueella ei sijaitse arvokkaita tuulirantamuodostumia.

Tuulivoimaloiden näkyvyysalueet ulottuvat Nuottijärven pohjoisille vesialueille ja rantaan, mutta
vain pirstaleisesti järven pohjoispuoleisille Pikkaraisenkankaan (11) ja Mätäskangas – Hautakangas
(12) –tuulirantamuodostumille (etäisyys 7-13 kilometriä). Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden
arvoihin.

Mustasuonsärkälle (13) sijoittuu UKK-reitti, jonka varteen tuulivoimaloiden paikoittainen näkymi-
nen on näkyvyysanalyysin mukaan mahdollista. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden arvoihin.

Valtikankaan (14) tuulirantamuodostuma sijaitsee Roukavirran tuntumassa yli kuuden kilometrin
etäisyydellä tuulivoimaloista eikä hankkeella arvioida olevan vaikutusta kohteen arvoihin.
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Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet

Kovavaaralla sijaitseva Vaaranpään pihapiiri on edustava esimerkki yksinäisestä vaaratalosta
1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Vaaranpään pihapiiriin johtavan tien varrelta (kohde 15) laaditun
havainnekuvan (Liite 15, kuva 5) ja näkymäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat näkyvät Vaa-
ranpään pihapiiriin johtavalle tielle ja pihapiiriä ympäröivälle viljelyalueelle. Pihapiiristä etelään
suuntautuviin näkymiin hankkeella ei ole vaikutusta, mutta pohjoiseen ja koilliseen avautuvissa
näkymissä tuulivoimaloiden arvioidaan näkyvän osittain puiden takaa. Kovavaaran tuulivoimaloi-
den puoleisilta eli luoteis- ja pohjoisrinteiltä on kaadettu puustoa melko runsaasti ja Vaaranpään
peltojen ja hakkuuaukean väliin on jätetty paikoin noin 30-50 metrin levyinen, kapea puustoinen
suojavyöhyke. Havainnekuvassa näkyvä puusto on juuri tätä suojapuustoa. Kapeallakin suojapuus-
tolla on merkittävä peittovaikutus, mutta toisaalta yksitäinen suojavyöhyke on herkkä puustossa
tapahtuville muutoksille, kuten metsän tuulikaadoile tai lisähakkuille. Havainnekuvan eri versioissa
on korostevärein osoitettu tuulivoimaloiden näkyvyys ilman suojapuustoa.
Koska etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin on alle kaksi kilometriä, vaikuttaa hanke paikoin koh-
detta ympäröivän viljelyalueen maisemakuvan eheyteen ja mittakaavan hahmottamiseen.

Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde

Roukajärventien varressa sijaitseva Rinteen talo on Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelman mu-
kainen paikallisesti arvokas kohde. Rinteen asutussa talossa on pieniä 1800-luvun aittoja ja paja.
Taloon liittyy puuseppäperinteitä. Talo sijaitsee noin 3,6 kilometrin etäisyydellä lähimmistä tuuli-
voimaloista Rinteenvaaran kaakkoisrinteellä. Peltokuviot sijoittuvat talon kaakkois- ja eteläpuo-
lelle, tuulivoimalat sijoittuvat vastakkaiseen ilmansuuntaan luoteeseen. Tuulivoimalat eivät vaikuta
talolta Roukanjärventien suuntaan, eli alarinteeseen avautuviin näkymiin. Näkymäalueanalyysin
mukaan tuulivoimaloiden osittainen näkyminen Roukanjärventielle on kuitenkin mahdollista.

Yhteenveto
- Hankkeesta kohdistuu suoria, mutta paikallisia maisemallisia vaikutuksia vaarojen välisille

rämeille ja hankealueen vaarojen alarinteille.
- Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maiseman tai kulttuuriympäristön valtakunnalli-

siin tai maakunnallisiin arvoalueisiin tai –kohteisiin. Vaaranpään pihapiiriin tuulivoimaloiden
arvioidaan vaikuttavan vähäisen etäisyyden ja paikoittaisten näkymien vuoksi.

- Laaja-alaisimmat visuaaliset vaikutukset kohdistuvat selvitysalueen järvialtaille ja puutto-
mille rämeille. Alle kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevilla Seitenjärvellä
ja Roukajärvellä järvimaiseman ja topografisten muotojen mittakaavan hahmottaminen
vaikeutuu ja maisemakuvan muutoin vallitseva luontovaltaisuus vähenee.

- Hankkeesta ei kuitenkaan seuraa merkittäviä kokonaisvaikutuksia maisemallisiin osa-alu-
eisiin.

7.6.2 Valokuvasovitteet

Voimaloiden visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu viiden valokuvasovitteen avulla. Valoku-
vat, joihin voimalat on mallinnettu, on otettu pääosin 42 mm objektiivilla, Vuorisuon kuvasovite on
otettu 75 mm objektiivilla. Valokuvasovitteissa voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä.

Valtatieltä 5 (kuvauspaikka A) otettu valokuvasovite sijoittuu noin 3,8 kilometrin etäisyydelle lä-
himmästä suunnitellusta voimalasta, Vuorisuon valokuvasovite (kuvauspaikka B) noin 2 kilometrin
päähän lähimmästä suunnitellusta voimalasta, Illevaaran valokuvasovite (kuvauspaikka C) sijoit-
tuu noin 600 metrin päähän lähimmästä kuvassa näkyvästä voimalasta, Möttösenvaaran valoku-
vasovite (kuvauspaikka D) sijoittuu noin 3,6 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voi-
malasta ja Kovavaaran Vaaranpään valokuvasovite (kuvauspaikka E) sijoittuu noin 1,5 kilometrin
etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta.

Valokuvasovitteiden yhteydessä tulee huomioida, että niiden avulla voidaan havainnollistaa tuuli-
voimarakenteiden näkymistä jostakin tietystä pisteestä tiettyyn suuntaan katsottaessa. Valokuva-
sovitteiden avulla on kuitenkin hankala kuvata voimaloiden vaikutusta maisematilaan kokonaisuu-
tena. Koska valokuvasovitteissa painottuvat ne alueet, joista voimalat erottuvat selkeästi voi niiden
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perusteella saada väärän vaikutelman tuulivoimahankkeen maisemavaikutuksista kokonaisuutena.
Monessa kohtaa vähäinenkin kasvillisuus tai rakenteet peittävät näkymiä voimaloille.

Valokuvasovitteet on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 15.

7.7 Vaikutukset luonnonoloihin ja kasvillisuuteen

Suunnittelualue

Tuulivoimarakentaminen sekä maakaapelilinjan rakentaminen vaikuttavat pääsääntöisesti hanke-
alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin välittömästi rakennettavan kohteen alueella kasvavan
kasvillisuuden tuhoutumisena ja luontotyypin menettämisenä puuston hakkuun, maaston tasaami-
sen ja muiden rakentamiseen liittyvien toimien yhteydessä. Suurin osa suunnitelluista voimalapai-
koista sekä huoltoteistä sijoittuvat tavanomaiseen talousmetsään, hakkuuaukioihin sekä ojitettui-
hin ja luonnontilansa menettäneihin soihin. Osa huoltoteistä sijoittuu jo olemassa olevien tieurien
päällä. Kaksi uutta huoltotietä on suunniteltu johdettavan pääosin ojittamattoman Teerisuon yli.
Ylityskohdilla on kuitenkin jo olemassa olevia uria sekä vanhoja ojia, joten niiden ympäristössä
suon luonnontilaisuus on jo heikentynyt.

Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ei kohdistu suojelullisesti arvokkaisiin luontotyyppeihin tai
kasvilajeihin, joten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Sähkönsiirron alue

Suunnittelualueen sisäisen sekä ulkopuolisen sähkönsiirron alueella esiintyy suurimmaksi osaksi
tavanomaista talousmetsää sekä yleistä kasvilajistoa, joihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys
arvioidaan pieneksi.

Suunnittelualueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitti suunnitellaan poikkeavan Kokkovaaran alueella
Kokkovaarantieltä ja johtavan metsän kautta nykyisen 110 kV:n voimajohdon läheisyyteen sijoit-
tuvalle uudelle sähköasemalle. Uusi sähkönsiirtoreitin pätkä kulkisi kohtalaista luonnontilaisuutta
omaavan vaarantuneeksi luokitellun kangaskorpikuvion lävitse. Luontotyypin heikentyneestä luon-
nontilaisuudesta ja pienalaisuudesta johtuen vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan pieneksi – kor-
keintaan kohtalaiseksi. Sähkönsiirron alueella havaittiin yhdessä kohdassa silmälläpidettävän kis-
sankäpälän esiintymä. Suhteellisen pienalaiset kasviesiintymät voidaan ottaa huomioon maan-
muokkaustoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, jolloin niihin kohdistuvat vaikutukset ovat vä-
häiset.

7.8 Vaikutukset pintavesiin

Tuulivoimapuiston rakennustöiden aiheuttama mahdollinen vähäinen kuormitus läheisiin ojavesiin
tai teiden ja muiden rakenteiden aiheuttamien vähäisten valumamuutosten ei arvioida heikentävän
suunnittelualueen tai läheisten vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa. Vähäisellä kuormituksella
tai valuntamuutoksilla ei arvioida olevan vaikutuksia kalastoon.  Rakennustyöt eivät myöskään
vaaranna vesienhoitolain edellyttämän hyvän tilatavoitteen saavuttamista.

Pintavesivaikutukset eivät ulotu Pölhöjokeen eivätkä Roukajokeen johtuen vaikutusten vähäisyy-
destä, paikallisuudesta ja suunnittelualueen etäisyydestä. Suunnittelualueen ojastoihin kohdistuvat
vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi liittyen voimaloiden, tie- ja kaapelilinjojen sekä
sähköaseman ja sähkönsiirtoreittien kaivu- ja/tai louhintakohteilta pintavalunnan mukana tulevaan
kiintoainekuormitukseen ja pysyvien rakenteiden aiheuttamiin vähäisiin valumamuutoksiin.

Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnilla
rakentamisaikana. Pintavesivaikutukset arvioidaan lyhytkestoisiksi ja paikallisiksi.
Muilla toiminnoilla kuten rakennusaikaisilla kuljetuksilla tai toiminnanaikaisilla huoltotöillä ei kat-
sota olevan vaikutuksia pintavesiin. Tuulivoimaloista tai niiden perustuksista ei tule liukenemaan
haitallisia aineita pintavesiin. Mahdollinen riski aiheutuu ajoneuvojen ja työkoneiden öljyvuodoista,
mutta niihin varaudutaan kaikkien toimijoiden osalta.
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Sähkönsiirron ei arvioida heikentävän vaikutusalueen vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa ra-
kennus- tai toimintavaiheessa.

7.9 Vaikutukset linnustoon

Pesimälinnusto

Pistelaskentojen perusteella selvitysalueen linnustotiheys oli 175 paria/km2, joka on samaa tasoa
kuin Pohjois-Savon ja Kainuun vyöhykkeellä pesivän maalinnuston tiheys 150 - 175 paria/km2

(Väisänen ym. 1998). Hankealueen pesimälinnustossa esiintyy Kainuun seudulle tyypillistä lajistoa,
joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsälajeista ja avosoiden lajistosta. Suunnittelualueilla
havaittiin myös suojelullisesti merkittävää lajistoa, joista suuri osa on kuitenkin Suomessa varsin
yleisiä lajeja. Hankealueella harjoitettu tehokas metsätalous on kaventanut merkittävästi pesimä-
linnuston elinympäristöjä eikä hankkeella arvioida olevan merkittäviä linnustovaikutuksia pesimä-
linnustoon.

Tutkitut sähkönsiirtoreittivaihtoehdot kulkevat pääosin olemassa olevia teiden vieressä tai nykyistä
voimajohtolinjaa pitkin. Sähkönsiirtoreittien linnusto koostuu pääosin yleisistä varpuslintulajeista
eikä pesintälaskennoissa havaittu merkittäviä lintukeskittymiä, uhanalaisia tai erityisen arvokkaita
lintulajeja. Sähkönsiirtoreittien osalta linnustovaikutukset arvioidaan vähäisiksi kaikissa tarkastel-
luissa vaihtoehdoissa.

Pöllöselvitys

Pöllöselvityksessä havaittiin yksi helmipöllön reviiri selvitysalueella, Sauna-ahon ympäristöstä.
Tuulivoimaloiden ja tiestön rakentaminen kaventaa helmipöllön reviiriä ja tuulivoimaloiden melu
voi häiritä pöllön saalistustehokkuutta. Hankkeen vaikutus helmipöllön pesintään arvioidaan vä-
häiseksi.

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksen ja pesintälaskentojen perusteella selvitysalueen etelä-
osassa Teerisuolla sijaitsee teerien soidinpaikka. Soidinpaikkaselvityksessä Teerisuolla havaittiin
kymmenen koirasteertä ja seitsemän naarasteertä. Myös mahdollinen riekkoreviiri havaittiin Tee-
risuon pohjoislaidalla. Metsojen soidinpaikkaa ei havaittu selvitysalueelta, mutta yksittäisiä met-
soja havaittiin selvitysalueen länsiosassa. Hankkeen vaikutukset teerien soidinpaikkaan Teerisuolla
arvioidaan kohtalaiseksi.

Muuttolinnusto

Kevät- ja syysmuuttoseurannoissa havaittiin vähäisiä määriä laulujoutsenia, hanhilajeja, kurkia ja
petolintuja. Kokonaismuuttomäärät olivat pieniä ja tulosten perusteella merkittävimmät Illevaaran
hankealueen kautta muuttavat lajit olivat kurki ja hanhilajit. Minkään lajin tai lajiryhmän muutto-
reitin ei kuitenkaan havaittu tiivistyvän erityisesti hankealueelle, sillä muuttoa havaittiin tapahtu-
van yhtä lailla ympäröivän samankaltaisen lähialueen kautta. Illevaaran hankealueen lähistöllä ei
sijainnut merkittäviä lintujen lepäilyalueita eikä alueen kautta havaittu säännönmukaista tai run-
sasta lentoa yöpymis- ja ruokailualueiden välillä. Muuttavalle linnustolle hankkeen vaikutukset ar-
vioidaan vähäisiksi.

Salassa pidettävä päiväpetolintu

Tuulivoimapuiston alkuvaiheen linnustoselvityksissä ilmeni, että hankealueen läheisyydessä sijait-
see kaksi päiväpetolinnun pesäpuuta. Ympäristöministeriön ohjeessa 6/2016 Linnustovaikutusten
arviointi tuulivoimarakentamisessa tuulivoimaloille ei ole määritetty tarkkoja suositusetäisyyksiä
pesäpuista, vaan arvioinnin tulee perustua riittävään tietoon linnustosta sekä mahdollisista vaiku-
tuksista. Sveriges Ornitologiska Förening-BirdLife on ehdottanut tuulivoimaloille yhden kilometrin
suojavyöhykettä pesästä. Suomessa suositellaan kahden kilometrin minimietäisyyttä.
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Kilometrin etäisyyttä on pidetty yleisesti katsoen riittävänä etäisyytenä turvaamaan tuulivoimara-
kentamisesta aiheutuvat suorat häiriövaikutukset päiväpetolintulajille (Svenska Ornitologiska Fö-
reningen – Bird Life 2013). Tätä suojavyöhykettä noudattaen Illevaaran hankealueen kaikki seit-
semän voimalaa sijaitsevat suojavyöhykkeen ulkopuolella. Suomessa käytössä olevan kahden ki-
lometrin suositusetäisyydelle sijoittuu viisi tuulivoimalaa.

Keväällä 2017 käydyn viranomaisten työneuvottelun jälkeen hankealueen linnustoselvityksiä pää-
tettiin jatkaa salassa pidettävän päiväpetolinnun lentoreittien ja -korkeuksien selvittämiseksi. Vuo-
desta 2016 lähtien hankealueen läheisyydessä pesivää koirasta on seurattu satelliittipaikantimella.
Paikantimen avulla saatiin tietoa koiraan ruokailupaikoista ja lentokorkeuksista.

Koiraan seurantatiedoista selvisi, että valtaosa (81,72 %) kaikista koirasyksilön lentoliikkeistä si-
jaitsi mahdollisen törmäysalueen, eli tuulivoimalan roottorin pyyhkäisyalan ulkopuolella, lähinnä
puiden latvojen yläpuolella, jonne roottorin lavat eivät ulotu. Näin ollen aikuisten yksilön törmäys-
riski on Illevaaran tuulivoimahankkeen toteutuessa erittäin pieni. Edelleen, kun otetaan huomioon
liikkuvista lavoista aiheutuva, tuulivoimaloille ominainen ns. karkottava vaikutus, joka aiheuttaa
linnuissa automaattisia väistöreaktioita, voidaan olettaa, että mahdollisten törmäysten todennä-
köisyys vähenee entisestään.

Loppukesällä 2018 päiväpetolintupariskunnan kahdelle poikaselle asennettiin myös satelliittipai-
kantimet poikasten lentoreittien ja -korkeuksien hahmottamiseksi. Lähettimet keräsivät loppu-
kesällä / alkusyksyllä 2018 paikannustietoja pääsääntöisesti yhden minuutin välein. Lähettimien
päätavoitteena oli erityisesti liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen poikasten pesäpaikan ja Illevaa-
ran suunnitellun tuulipuiston ympäristössä. Tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää nuor-
ten yksilöiden liikkumiskäyttäytymistä mahdollisimman tarkasti ja siten arvioida poikasille mahdol-
lisesti aiheutuvat riskit.

Paikannustietoja poikasesta työnimenä Lassi kertyi päivänvalon olosuhteissa (ts. tunnista ennen
auringonnousua tuntiin auringonlaskun jälkeen ja siten päiväpetolintujen maksimaaliseen aktivi-
teettiaikaan) yhteensä 16 453 ja poikasesta työnimenä Kalle 21 014 kappaletta. Molempien poi-
kasten paikannuksista yli 99% sijaitsi joko roottorin pyyhkäisyalueen ala- tai yläpuolella (valtaosa,
98% roottorin pyyhkäisyalueen alapuolella).

Koko ajanjaksona poikaset lensivät suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle yhteensä vain neljä
kertaa, mutta alueella tapahtuneet lentoliikkeet eivät sijoittuneet lähellekään suunniteltujen tuuli-
voimaloiden roottorin sädettä. Pelkästään yksi neljästä dokumentoiduista lentoliikkeestä suunni-
tellun tuulipuiston alueella sijoittui lentokorkeudeltaan potentiaalisen riskitason piiriin. Lassin kai-
kista lentoliikkeestä 13,322 (= 72.26 %) viittasi pysyviin paikkoihin (ts. nopeus = 0 km/h), samoin
kuin Kallen kaikista lentoliikkeestä 16,062 (= 76.43 %). Näin ollen valtaosa kerätyistä sijainneista
on taltioitu aikana, jolloin päiväpetolintuyksilöt eivät liiku ja riskiä ei tämän takia pääse syntymään.

Tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, että petolinnut lentävät pääasiassa mahdollisen tör-
mäysalueen, eli tuulivoimalan roottorin lapojen ulkopuolella, lähinnä puiden latvojen yläpuolella.
Tätä näkemystä vahvisti myös viereisen Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä
tehdyt petolintuseurannat, joista saatiin tietoa lajin lentokorkeudesta. Illevaaran hankealueelle re-
kisteröitiin petolintujen lentoliikkeitä, mutta niiden määrä ei ole merkittävä. On myös huomioitava,
että tällä hetkellä alueella on metsää. Aiempien lintujen seurantatutkimusten perusteella on olet-
tavissa, että linnut kiertävät ja väistävät toiminnassa olevia tuulivoimaloita.

Uudesta kaavaehdotuksesta on poistettu aiemmassa kaavaehdotuksessa lähimpänä pesäpuuta si-
jainnut voimala ja etäisyys petolinnun pesäpuuhun on kasvanut. Voimaloiden kokonaiskorkeus on
noussut 240 metristä 280 metriin, mikä entisestään vähentää törmäysriskiä roottorin lapoihin.

Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun (12.3.2019) jälkeen päätettiin päivittää vuonna 2016
tehty törmäysmallinnus vastaamaan uutta kaavaehdotusta ja viimeisimpiä satelliittiseurannan tu-
loksia. Myös poikasille laadittiin törmäysmallinnus vuoden 2018 lentotiedoista. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä pesivälle
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petolintuparille, vaikka koiras jatkaisi saalistuslentojaan nykyisellä aktiivisuudella tuulivoimapuis-
ton suuntaan tai jopa lisäisi lentoja alueelle. Nuorten osalta suurin osa lennoista ennen syysmuut-
toa tapahtuu pesän läheisyydessä, ja tuulivoimapuiston alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennot
tapahtuvat pääasiassa roottoreiden muodostaman riskitason alapuolella. Suunniteltu tuulivoima-
hanke ei aiheuta merkittävää lisäkuolleisuutta poikasille. Törmäysriskianalyysin tuloksista on ker-
rottu tarkemmin kappaleessa 4.9.9.

7.10 Vaikutukset muuhun eläimistöön

Liito-orava

Tuulivoimarakentamisesta aiheutuu liito-oravalle vaikutuksia lähinnä rakentamisvaiheessa elinym-
päristöjen sekä pesimispuiden menetyksellä. Hankealueella on papanahavaintojen perusteella yksi
todennäköinen liito-oravan lisääntymis- ja elinympäristö. Se koostuu Illevaaran laella esiintyvästä
100 v kuusimetsästä ja kuusikon reunalla kasvavassa haaparyhmästä. Lähin tuulivoimala suunni-
tellaan sijoittuvan noin 130 m päähän lajin ruokailupuista hakkuuaukiolle. Voimalalle johtavan
huoltotien suunnitellaan sijoittuvan noin 75 m tai vaihtoehtoisesti lähimmillään noin 130 m päähän
ruokailupuista hakkuuaukion läpi.

Tuulivoimarakentaminen ei aiheuta muutoksia liito-oravan elinympäristöön eikä kaavaehdotuksen
mukainen toteutus muuta todennäköisiä ekologisia käytäviä. Lähinnä rakennusaikaisten meluvai-
kutusten ja huoltoliikenteen vaikutukset hämärä- ja yöaktiiviselle lajille arvioidaan vähäiseksi.

Tuulivoimapuiston ulkopuolisen sähkönsiirron alueelta ei ole tehty maastoselvityksiä liito-oravan
osalta. Mikäli sähkönsiirto kantaverkkoon tullaan toteuttamaan tuulivoimapuiston ulkopuolella,
maakaapeli tullaan rakentamaan pääosin Kokkovaarantien reunaan, jolloin sen rakentamisesta ei
arvioida aiheutuvan vaikutuksia liito-oraviin. Maakaapelit kaivetaan tyypillisesti kaapeliojiin, joiden
leveys on noin yksi metri.

Lepakot

Hankealue ei lepakkoselvityksen perusteella ole merkittävä alue lepakoiden kannalta. Yksittäisiä
saalistavia pohjanlepakoita havaittiin hankealueen länsiosassa Illevaaran ja Sauna-ahon yli 100
vanhoissa kuusikoissa sekä niiden reuna-alueilla. Havaintopaikkoja lähimmät tuulivoimalat suun-
nitellaan hakkuuaukioille, noin 70–100 m päähän näiden metsiköiden reunoista, joissa lepakoita
havaittiin. Tuulivoimalat voivat houkutella hyönteisiä ja niiden mukaan hyönteisiä saalistavia lepa-
koita, jolloin lepakoille aiheutuu törmäysriski. Voimaloita ei kuitenkaan suunnitella lepakoille kes-
keisiin elinympäristöihin, joten käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidut vaikutukset ovat
vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia.

Viiden käyntikerran aktiiviseurantaan liittyvät epävarmuustekijöitä, koska havainnot ovat satun-
naisia. Tarkempia tietoja lepakoiden aktiivisuudesta ja liikkeistä saataisiin pitkäaikaishavainnoista.
Hankealueen ei kuitenkaan arvioida täyttävän lepakoiden elinympäristövaatimuksia siinä määrin,
että siihen voisi olettaa sijoittuvan lepakoille tärkeitä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai tärkeitä
ruokailualueita. Alue sijoittuu sisämaahan kauaksi rannikosta eikä siellä ole sellaisia maanmuotoja,
kuten esim. harjujaksoja tai jokiuomia, jotka lepakot käyttävät tyypillisesti muuttoreittien valin-
nassa. Edellä mainituista syistä epävarmuustekijöiden merkittävyys arvioidaan pieneksi.

Tuulivoimapuiston ulkopuolisen maakaapelilinjauksen vaikutukset lepakoihin muodostuisivat lä-
hinnä mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen menettämisestä sekä saalistusympäristöjen
muuttamisesta. Sähkönsiirron osalta ei tehty erillisiä lepakkoselvityksiä, sillä vaikutukset lepakoi-
hin arvioidaan epätodennäköisiksi, koska sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.

Viitasammakot

Viitasammakon osalta ei tehty maastoselvitystä, mutta sitä voi elinympäristövaatimuksensa pe-
rusteella esiintyä Teerisuolla. Mahdolliset lisääntymispaikat voivat olla suon rimpinevassa tai sen
reunaojissa. Nämä ja muut osat suota voivat olla lajin kesäelinympäristöä. Tuulivoimahankkeessa
ei suunnitella sellaista toimintaa, joka vaikuttaisi merkittävästi näihin mahdollisiin
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elinympäristöihin, esim. kuivattamalla niitä. Huoltotiet suunnitellaan jo olemassa olevien ajourien
aloille. Tästä syystä hankkeen vaikutukset viitasammakkoon arvioidaan vähäiseksi.

Saukko ja jokihelmisimpukka

Saukon ja jokihelmisimpukan osalta ei ole tehty maastoselvityksiä, joten käytettävissä ei ole ollut
tietoja niiden esiintymisestä hankealueella. Kumpiakaan ei ole havaittu muiden maastoselvitysten
yhteydessä. Molemmat lajit esiintyvät virtavesissä ja ovat herkkiä vedenlaadun muutoksille. Tuu-
livoimahankkeiden vaikutukset virtavesiin ovat yleensä vähäisiä ja muodostuvat lähinnä rakenta-
misvaiheessa, mikäli kiintoaines huuhtoutuu vesistöihin. Hankealueen ainoiden virtavesien Pöl-
höjoen ja Roukajoen välittömään läheisyyteen ei suunnitella rakennettavan tuulivoimaloita, huol-
toteitä tai maakaapeleita, joten tuulivoimapuiston vaikutukset vesieläimille lienevät vähäisiä.

Korpikolva

Korpikolvan osalta ei tehty maastoselvityksiä, joten lajin mahdollisesta esiintymisestä hankealu-
eella ei ole tietoa. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset lajille muodostuisivat lähinnä elinympäris-
tön menettämisellä. Tuulipuiston rakenteita ei suunnitella lajin mahdollisiin elinympäristöihin eli
vanhoihin kuusimetsiin, joten hankkeen vaikutukset korpikolvalle lienevät vähäisiä tai olematto-
mia.

Suurpedot

Hankealueella tiedetään esiintyvän ahma ja karhu. Lisäksi siellä esiintyy todennäköisesti ilves ja
susi. Suurpetojen osalta ei tehty erillistä selvitystä, joten niiden liikkeistä alueella ei ole tarkkoja
tietoja. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset suurpetoihin muodostuvat lähinnä etenkin rakenta-
misvaiheessa lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuvista häirinnästä. Lisäksi tuulipuiston raken-
teilla voi olla pirstova vaikutus lajien elinympäristöön. Suurpetojen reviirit ovat suhteellisen isoja,
joten väliaikaisesti lisääntyneen ihmistoiminnan häirintävaikutusten merkitys suupedoille arvioi-
daan olevan vähäisiksi.

Muu maaeläimistö

Muuhun maaeläimistön kohdistuvat tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat lähinnä
elinympäristöjen menettämistä rakenteiden alta, lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuvat häi-
rintävaikutukset sekä elinympäristön pirstoutumisesta aiheutuvat vaikutukset. Vaikutukset kohdis-
tuvat lähinnä tavanomaiseen talousmetsään sekä ojitettuihin soihin, joilla esiintyy tavanomaista
lajistoa. Rakentamisvaiheessa aiheutuvat häirintävaikutukset ovat väliaikaisia. Edellä mainituista
syistä hankkeen vaikutukset muuhun maaeläimistöön arvioidaan olevan merkittävyydeltään pieniä.

7.11 Vaikutukset suojelualueisiin

Suunniteltua tuulipuistoaluetta lähin suojelualue on Pölhövaaran Natura-alue (SCI), joka sijaitsee
noin 1,4 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Natura-alueen perus-
teena oleviin luontotyyppeihin sekä alueella esiintyviin suojelullisesti arvokkaisiin kasvilajeihin ei
arvioida kohdistuvan suoria eikä merkittäviä heikentäviä vaikutuksia etäisyyden perusteella. Alu-
eelle voi kohdistua etenkin tuulipuiston rakennusvaiheessa vähäisiä vaikutuksia melusta. Natura-
alueella esiintyvälle luontodirektiivin liitteen II lajille liito-oravalle ei arvioida aiheutuvan vaikutuk-
sia Illevaaran tuulipuiston rakentamisesta. Mahdollisen yhteyden Illevaaran liito-oravareviirin sekä
Pölhövaaran liito-oravareviirien välillä arvioidaan kulkevan tuulipuistoalueella ja sen rakenteiden
ulkopuolella pohjoisessa, joten tuulivoimarakentaminen ei siihen vaikuttaisi.

Riittävien suojaetäisyyksien johdosta Natura tietolomakkeella kohdassa muut tärkeät kasvi- ja
eläinlajit mainittuihin lintulajeihin (hiirihaukka, pohjansirkku ja keltavästäräkki) suunnitellulla tuu-
lipuistolla ei arvioida olevan heikentäviä vaikutuksia. Uhanalaisen hiirihaukan pesimäaikaiset ruo-
kailulennot voivat osaltaan ulottua suunnitellun tuulipuiston suuntaan, mutta karttatarkastelun pe-
rusteella suojelualueen lähiympäristössä on runsaasti hiirihaukalle mieleistä soiden, hakkuuaukei-
den ja metsäkuvioiden muodostamaa mosaiikkimaista elinympäristöä.
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Natura-alue Karhisensuo-Pyöreäsuo-Lokkisuo (SCI) sijoittuu noin 11 km päähän suunnitellusta
tuulipuistoalueesta. Pitkästä etäisyydestä sekä suunnitellun hankkeen luonteesta johtuen Natura-
alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin ei arvioida kohdistuvan merkittäviä heikentäviä vaiku-
tuksia. Pitkän etäisyyden perusteella heikentäviä vaikutuksia ei arvioida myöskään aiheutuvan Na-
tura-alueen uhanalaisille ja muille suojelullisesti merkittäville lintulajeille.

7.12 Meluvaikutukset

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin tuulivoimalan lapojen aerodynaamisesta melusta
sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien aiheuttamasta melusta (muun muassa vaihteisto,
generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015)
tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan
muun merkittävän ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyttö-
ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja val-
vonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa (Ks. selostuk-
sen kohta 4.2.4 Taulukko 1).

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot pysyvälle asutuk-
selle ja loma-asutukselle ovat 45 dB(A) päivällä klo 07-22 ja 40 dB(A) illalla klo 22-07.

Pienitaajuisen melun osalta ympäristöministeriö on viitannut ohjeessaan asumisterveysohjeen oh-
jearvoihin pienitaajuiselle melulle sisätiloissa (Ympäristöministeriö 2012). Ohjearvot vastaavat
15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa asetuk-
sessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.

Illevaaran tuulivoimapuistolle on laadittu melumallinnus, joka perustuu kaavaehdotuksessa esitet-
tyyn voimaloiden sijoitussuunnitelmaan (7 voimalaa). Kaavaehdotusvaiheesssa mallinnuksessa
käytettiin voimalavaihtoehtoa Nordex N149/4.0-4.5, jonka suurin äänitehotaso (LWA) on 108,1 dB.
Hankevastaavan pyynnöstä äänitehotasoon lisättiin 2 dB, jotta saataisiin selville melun maksimi-
vaikutukset. Melumallinnuksessa tuulivoimaloiden mittoina on käytetty napakorkeutta 190 metriä
ja roottorin halkaisijaa 180 metriä.

Hyväksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi laadittiin hyväksymisvaiheessa
uusi melumallinnus voimalavaihtoehdolla Nordex N149/4.0-4.5 sahalaitaisella siivellä. Laitoksen
suurin äänitehotaso (LWA) on 106,1 dB. Melumallinnuksessa tuulivoimaloiden mittoina on käytetty
napakorkeutta 190 metriä ja roottorin halkaisijaa 180 metriä.

Melumallinnukset on laadittu ympäristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen (Ympäristö-
ministeriö 2014) mukaisesti.

Rakennuksen sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetel-
mässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. DSO 1284 -menetel-
män mukaiset ääneneristävyysarvot kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristä-
vyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita.

Hyväksymisvaiheen melumallinnus on esitetty alla ja liitteessä 16. Melumallinnuksen mukaiset
melukäyrät osayleiskaavakartalla on esitetty liitteessä 17.

Meluselvityksen tulokset

Osayleiskaavaehdotuksen mukaisten tuulivoimaloiden melumallinnuksen tulokset on esitetty ku-
vassa 28. Tarkemmin melutason määrää tarkasteltiin kolmen asuin- ja lomarakennuksen koh-
dalla. Illevaaran tuulivoimapuiston melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheut-
tama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen (1107/2015)
mukaisia ohjearvoja. Ulkomelutaso oli enimmillään 33 dB mallinnuksen mukaan tuulivoima-alueen
länsipuolella Ollinvaaran asuinrakennuksella (reseptoripiste 2).
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Kuva 28.  Melumallinnuksen tulokset.
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Pienitaajuinen melu

Pienitaajuista melua tarkasteltiin meluvyöhykekartassa esitettyihin reseptoripisteisiin. Illevaaran
tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun laskennan (Kuva 29) mukaan reseptoripisteissä ulkome-
lutasot ovat enimmillään 2-6 desibeliä yli sisätilojen yöaikaisten toimenpiderajojen. Rakennusten
ulkovaippojen vaadittava ääneneristävyys jää siis vähäiseksi. Kun huomioidaan ulkoseinän ääne-
neristävyys DSO 1284 -menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset me-
lutasot toimenpiderajat selvästi kaikissa reseptoripisteissä. Tulosten perusteella voidaan myös to-
deta, että pienitaajuinen melu alittaa rajat myös kauempana tuulivoimaloista, koska laskennan
periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa.

Kuva 29.  Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteille.

Melun vaikutukset alueen äänimaisemaan

Vaikka melutasot eivät mallinnusten mukaan ylitäkään ohjearvoja tai toimenpiderajoja, se ei tar-
koita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua ympäristön asuin- ja lomaraken-
nusten kohdalla tai muualla ympäristössä. Tuulivoimalaitosten melu voi muuttaa alueen äänimai-
semaa, mutta muutokset ovat ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia. Ajallisesti suurin muutos voi-
daan havaita melulle altistuvien kohteiden luona tilastollisen myötätuulen puolella eli hankealueen
pohjois- ja itäosissa sekä lähempänä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.

Rakentamisen aikainen melu

Rakentamisaikana melua aiheutuu tuulivoimaloiden perustusten ja tieyhteyksien edellyttämistä
maanrakennustöistä. Itse laitoksen pystytys ja asentaminen eivät ole erityisen meluavaa toimin-
taa. Maarakennustöissä melua aiheuttavat lähinnä työssä käytettävät työkoneet ja meluvaikutuk-
set ovat paikallisia. Mikäli perustukset edellyttävät louhintaa tai paalutusta, aiheutuu niistä hetkel-
lisesti enemmän melua.

Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjaksolle ja siitä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan lyhytkestoi-
suuden perusteella vähäisiksi.

Meluoptimointi

Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyöri-
misnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Meluopti-
moitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää me-
luntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan. Rakentamisen
jälkeen meluvaikutusten seurantaa voidaan suorittaa melumittauksin.
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7.13 Varjostusvaikutus

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringonvalo osuu käynnissä
olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa
auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankoh-
dasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä. Tuulipuisto-
jen ympäristössä esiintyvä vilkunta ilmenee usein juuri ennen auringonnousua tai -laskua, jolloin
voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheut-
taa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille tai toiminnanharjoittajille.

Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika), tuu-
livoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuuli-
voimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija, lapaprofiili), sekä maaston korkeus-
käyrät sekä valitut laskentaparametrit. Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vil-
kuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten kasvillisuutta tai pilvisyyttä. Jotta saataisiin pa-
rempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkun-
nan määrästä. Realistinen arvio ottaa lisäksi huomioon paikallisen tuulensuuntajakauman sekä au-
ringonpaistehavainnot.

Tuulivoimaloiden lavoista aiheutuvan liikkuvan varjon (välkeilmiön) esiintymiselle ei ole Suomessa
määritelty varsinaisia raja- tai ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakenta-
misen suunnitteluoppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) suositellaan käyttämään apuna
muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Niinpä yleisesti Suomessa käytetään todelli-
sen välkkeen vertailuarvona Ruotsin 8 tuntia tai Tanskan 10 tuntia vuodessa.

Varjostusselvitys on esitetty liitteessä 18.

Realistinen vilkuntamallinnus (Kuva 30) on tehty seitsemälle tuulivoimalalle, joiden napakorkeus
on 190 metriä ja roottorin halkaisija on 180 metriä.

Välkekartan mukaan välkealueelle, jossa vuotuinen välkemäärä on yli 8 tuntia, ei jää yhtään asuin-
tai lomarakennusta. Lounaispuolella oleva metsästysmaja on 8-10 h välkealueella, siellä vuotuinen
välketuntien määrä on mallinnuksen mukaan 8 tuntia 59 minuuttia. Välkevyöhykelaskennan lisäksi
tehtiin laskentoja yhdeksään reseptoripisteeseen (pisteet A – I). Tulokset reseptoripisteittäin on
esitetty taulukossa 9.

Tuulivoima-alueen länsipuolella sijaitsevan Ollinvaaran alueella (reseptoripiste G) vuotuinen vil-
kunnan määrä on mallinnuksen mukaan 7 tuntia 55 minuuttia. Vaaranpään lomarakennuksen (re-
septoripiste D) kohdalla välketuntien määrä on 2 tuntia 7 minuuttia ja Patvikkoahon lomaraken-
nuksen (reseptoripiste I) kohdalla vuotuinen välketuntien määrä on 1 tunti 49 minuuttia.
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Kuva 30.  Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa, kun auringonpaistetilastot on huomioitu.
Mallinnus on tehty voimaloille, joiden napakorkeus on 190 metriä ja roottorin halkaisija 180 metriä.
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Taulukko 9. Vilkuntamallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin.

Reseptoripiste Real Case, tuntia vuodessa

A 3:06
B 0:00
C 0:00
D 2:07
E 8:59
F 0:00
G 7:55
H 0:00
I 1:49

7.14 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

Toiminnassa oleva tuulivoimala ehkäisee osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen syntyä. Hankkeella
on siten positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun paikallistasoa laajemmassa mittakaavassa.
Tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset muiden Suomen tuulivoimahankkeiden kanssa ovat ilmas-
ton ja ilmanlaadun kannalta positiivisia.

7.15 Vaikutukset poroelinkeinoon

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleista-
voitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakunta-
kaavoitukselle. Poronhoitoalueet sisältyvät valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonto- ja
kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin. Yleistavoitteiden mukaan alueiden erityispiir-
teet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuk-
sellisten luonnonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan poronhoi-
don alueidenkäytölliset edellytykset. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
eivät sisällä erityistavoitteita.

Kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden
toiminta- ja kehittämisedellytykset.

Tuulipuistohankkeen mahdolliset vaikutukset porotaloudelle on tarkasteltu yhdessä Hallan palis-
kunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu käytiin
15.2.2016. Jatkossa kokouksia pidetään sopimuksen mukaan, hankkeen myöhemmässä valmiste-
luvaiheessa. Vaikutuksista porotalouteen on tehty erillisselvitys, joka on esitetty liitteessä 8
(Ramboll 2016).

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaisia suurimpia vaikutuksia poronhoidolle ovat suorat laidunmenetykset, jotka
syntyvät rakenteiden alle jäävistä maa-aloista sekä epäsuorista laidunmenetyksistä, jotka syntyvät
porojen välttäessä aluetta rakentamisen aiheuttaman häiriön vuoksi. Illevaaran hankealue sijaitsee
tärkeällä talvilaidunalueella, jolloin jäkälälaitumia menetetään suoraan jonkin verran rakenteiden
alle. Rakentamisesta aiheutuvat epäsuorat häiriötekijät eivät ole todennäköisesti suuria, koska ra-
kentaminen suoritetaan roudattoman maan aikaan, jolloin alueella ei pitäisi laiduntaa yhtäjaksoi-
sesti poroja. Lisäksi Hallan paliskunta sijaitsee alueelle, jossa porot ovat keskimääräistä tottuneem-
pia ihmistoiminnasta koituviin häiriöihin (Reinikainen & Koskimäki 2013). Tällöin rakentamisesta
aiheutuvat epäsuorista laidunmenetykset ovat todennäköisesti väliaikaisia. Porot oletettavasti tot-
tuvat ajan myötä käyttämään aluetta tuulivoimaloista huolimatta. Illevaaran hankkeen osalta ke-
väällä 2016 on aloitettu porojen seuranta seurantapantojen avulla. Seurannan avulla saadaan sel-
ville mahdolliset muutokset laidunkierrossa.

Hallan paliskunta on alueella, jossa porot ovat keskimääräistä tottuneempia ihmisen eri toimin-
noista koituviin häiriöihin. Vastaavan kokoinen tuulipuisto alueella, missä porot eivät ole tottuneet
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ihmistoimintaan, voisi aiheuttaa selvästi merkittävämpiä vaikutuksia porojen laidunnukseen (Ef-
testøl ym. 2004).

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Toiminnan aikaisia vaikutuksia poronhoidolle ovat uusien tiestöjen, oheistoimintojen lisäksi sekä
voimaloiden melu ja välke että rakenteista tippuva lumi ja jää. Rakenteista tippuvan jää ja lumen
vaikutusten arvioidaan olevan pientä voimaloiden jäätymisenesto-ominaisuuksien johdosta. Me-
lusta ja välkkeestä aiheutuvat häiriöt tulevat esille seurantatietojen kautta tulevaisuudessa. Turhaa
liikkumista alueella talvisin tulisi välttää porojen laiduntamisrauhan vaalimiseksi.

Sähkönsiirron alue

Illevaaran tuulipuistoalueelta sähkö johdetaan maakaapelilla joko hankealueen viereen omalle säh-
köasemalle tai Seitenoikealle. Maakaapelin asennus saattaa aiheuttaa hetkellistä häiriötä poroille,
kokonaisvaikutusten porotalouteen arvioidaan olevan pientä.

Porojen ja metsäpeurojen erillään pitäminen

Arvioinnissa on tullut esiin Hallan paliskunnan erityisyys ja siihen liittyen poronhoitotoimet Suomen
eteläisimpänä paliskuntana. Tähän liittyen poronhoidon kannalta haasteellinen tehtävä on toiminta
vierekkäisillä alueilla ajoittain laiduntavan suojellun metsäpeurakannan kanssa. Suomessa metsä-
peuraa pidetään omana vaalimisen arvoisena peuraesiintymänä, vaikka sen perimässä onkin viit-
teitä poron geeniainekseen. Tämä näkyy myös EY-säädöksissä, kansainvälisissä sopimuksissa ja
kansallisessa lainsäädännössämme, jotka tunnistavat ja määrittelevät nykyisen metsäpeuramme
olemassaolon. (Maa- ja metsätalousministeriö 2007)

Paliskunnan etelärajalla on olemassa esteaita, jonka tarkoituksena on pitää porot ja peurat erillään.
Aidan kunnossapidosta vastaa tällä hetkellä Metsähallitus. Esteaita ei ole yhtenäinen koko matkal-
taan, vaan aita loppuu Illevaaran hankealueesta noin kaksi kilometriä länteen. Aidan jatkamisen
tarpeellisuus on tullut esille myös muissa Hallan paliskunnan alueella sijaitsevissa hankkeissa.

Aidan rakentaminen on huomioitu myös tuulivoimamaakuntakaavassa keinona lieventää porota-
louteen kohdistuvia tuulivoimamaakuntakaavan vaikutuksia (Kainuun liitto 2015).

Hankkeen vaikutukset on esitetty yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa (Taulukko 10).

Taulukko 10. Illevaaran tuulivoimahankkeen vaikutusten merkittävyydet Hallan paliskunnan toimintaa
hankkeen toteutuessa koko laajuudessa (7 voimalaa) sekä keskeisimmät lievennystoimenpiteet.

Suorat ja epäsuorat
laidunmenetykset

Vaikutukset laidunkiertoon Poronhoidon rakenteet

Vaikutukset Hal-
lan paliskunnan
poronhoitoon ra-
kentamisen ja al-
kuvaiheen aikaan.

Suorat vaikutukset laitu-
miin maksimissaan 16
ha. Epäsuorat menetyk-
set mahdollisesti laajem-
mat, mutta suurimmaksi
osaksi palautuvia.

Hankkeen alkuvaiheessa vai-
kutukset suurimmillaan. Porot
eivät todennäköisesti muuta
laiduntottumuksia suurem-
massa mittakaavassa, mutta
hankealueen muuttunut ym-
päristö, varsinkin talvinen
avoin tiestö ja liikkuminen
alueella, aiheuttaa muutoksia
paikallisesti.

Hankealueella ei ole kiin-
teitä poronhoidon raken-
teita, joten tältä osin suo-
ria ja välittömiä vaikutuk-
sia ei arvioida olevan.
Mahdolliset muutokset
vaelluskäyttäytymiseen
voivat välillisesti vaikut-
taa muualla paliskunnan
alueella oleviin kiinteisiin
rakenteisiin.

Lieventämis-
vaihtoehtoja

Seuranta, seurantapan-
tojen sekä poronhoitajien
kokemusten avulla. Mah-
dollisuuksien mukaan
avoin keskustelu puiston
infrastruktuurin sijoitte-
lussa.  Mahdollinen kom-
pensaatio poronhoitajien
lisätöistä.

Seuranta koko paliskunnan
alueella, hyödyntäen eri hank-
keissa saatavaa tietoa. Yksit-
täisenä toimenpiteenä, toimi-
van veräjän ja lyhyen aidan
rakentaminen hankealueelle
vievälle tielle sopivaan maas-
tonkohtaan. Tällä estetään
talvisin porojen vaellus pois
alueelta aurattuja tietä pitkin

Parantuva tieverkosto
auttaa poronhoitajien
työtä alueella.
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7.16 Vaikutukset aluetalouteen

Työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisvaiheessa myös mm. voimaloiden komponenttien, ma-
teriaalien ja tuulivoimaloiden valmistamisesta sekä toimintavaiheessa tuulivoiman käyttö- ja kun-
nossapidosta (Teknologiateollisuus ry 2012).

Tuulivoimahankkeiden rakentamisvaiheessa käytetään laajasti myös muiden toimialojen tuottamia
palveluja ja tuotteita. Rakentamisvaiheessa tarvittavia alihankintapalveluita ovat esimerkiksi puus-
ton poistot, kaivinkonetyöt perustusten kaivamiseen, teiden rakentaminen, maanajo, betonin val-
mistus, kuljetus ja levitys, raudoitustyöt, erilaiset asennuspalvelut, majoitus- ja ruokailupalvelut,
vartiointipalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, kopiopalvelut, siivous ja jätehuolto, teiden kun-
nossapito sekä polttoaineiden hankinta. Rakentamisen vaikutusten alueellinen ja paikallinen koh-
dentuminen määräytyy esimerkiksi sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset pystyvät tarvit-
tavia alihankintapalveluja tarjoamaan.

Rakentamisvaiheessa hankittavilla palveluilla saattaa olla hyvin merkittävä vaikutus alueen elin-
keinoelämän elinvoimaisuuteen. Esimerkiksi Simoon rakennetun tuulivoimapuiston infrastruktuurin
rakentamisen kustannuksista noin 50 % oli lähialueen yrityksiltä hankittujen palvelujen kuluja
(Empower 2012). Paikalliseen elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten voimakkuus määräytyy-
kin osittain sen mukaan, miten lähiseudun yritykset pystyvät tarjoamaan hankkeen rakentamiseen
tarvittavia materiaaleja ja palveluja. Myös hankkeen käyttö- ja kunnossapidossa on mahdollista
hyödyntää alueen omaa työvoimaa. Tuulivoimalan investointikustannukset MW kohden ovat noin
1,5 miljoonaa euroa (Tuulivoimatieto 2012). Arvioiden mukaan investointikustannuksista alueta-
louteen voisi jäädä 15−20 %. Tämän mukaan Illevaaran hankkeesta (8 voimalaa) voisi rakennus-
vaiheessa jäädä aluetalouteen noin 4−6 miljoonaa euroa.

Muista Suomen tuulivoimapuistoista saatujen kokemusten (Empower 2012) mukaan toimintavai-
heessa aluetalouteen voisi jäädä käyttö- ja kunnossapidon, kiinteistöveron, maan vuokrien, sähkön
siirron sekä yhteisöveron kautta vuosittain noin 70 000 euroa voimalaa kohden.

ja toisaalta ulkopuolisten asia-
ton liikkuminen alueella.

Vaikutukset Hal-
lan paliskunnan
poronhoitoon toi-
mintavaiheessa.

Toimintavaiheessa voimaloiden sekä huoltotoimista aiheuttamat yksittäiset häiriöte-
kijät voivat aiheuttaa muutoksia porojen alueen luontaiseen hyödyntämiseen, vaik-
kakin suurimmat häiriötekijät ovat rakentamisvaiheessa. Esimerkiksi porojen kuljet-
taminen alueen läpi voi olla haastavaa voimaloiden ollessa toiminnassa.

Lieventämis-
vaihtoehtoja

Jos ja kun alueella tehdään poronhoitotöitä, on taattava työrauha eri osapuolten vä-
lillä. Yksittäisenä toimenpiteenä poronhoitotöiden helpottamiseksi on yksittäisten voi-
maloiden pysäyttäminen tarvittaessa.  Toimiva vuoropuhelu ja porojen seurantatieto-
jen hyödyntäminen on tärkeää voimalapuiston koko elinkaaren ajan.

Paliskunnan alueella olevien muiden maankäyttöhankkeiden kanssa kumulatiiviset vaikutukset voivat olla
jopa merkittäviä. Yhtenäinen, eri toimijoista, riippumaton selvitys olisi tarpeellinen Hallan paliskunnan toi-
mintaedellytysten turvaamiseksi jatkossa. Yksittäinen selkeä, eri selvitysten yhteydessä, esille tullut huoli
on paliskunnan etelärajalla olevan peuraesteaidan kunto ja aukko. Aidan jatkaminen on liitetty maakunta-
kaavaan. Aidan rakentaminen ja huolto on erittäin tärkeää.
Ei vaikutusta, vai-
kutus merkitykse-
tön

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen
taustatasosta / luonnollisesta tasosta.

Vähäinen
merkittävyys

Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai kohdistu-
vat alhaisen tai kohtalaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin. Koh-
talaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat alhaisen arvon/herkkyyden
resursseihin/vaikutuskohteisiin.

Kohtalainen
merkittävyys

Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia.  Nämä vaikutukset voi-
vat olla suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin,
joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan resursseihin/vaikutus-
kohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan resurssei-
hin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on kohtalainen.

Merkittävä
vaikutus

Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan suuri ja
kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai
kohtalainen ja kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on
suuri.
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Kunnallistalous

Tuulivoimayhtiö maksaa tuulivoimaloista kunnalle kiinteistöveroa. Vuoden 2018 alusta lähtien tuu-
livoimaloihin sovelletaan voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia aikaisemman yleisen kiinteistöve-
roprosentin sijaan. Hyrynsalmella sovellettava kiinteistöveroprosentti on 3,1 %. Tuulivoimalasta
kiinteistöverotettavaa rakennelmaa ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja
laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan investointikus-
tannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin.

Esimerkiksi 3 MW voimalan hankintakustannukset ovat noin 4,5 MW, josta voimalan verotettava
arvo on noin 1,5 MW. Tällöin verotuotto Hyrynsalmen kunnalle olisi ensimmäisenä vuonna noin 1,5
M€ x 3,1 % = 46 500 € ja kaikista voimaloista yhteensä noin 325 500 €. Ikävähennys pienentää
vuotuista kiinteistöverotuottoa 2,5 % vuodessa (Tuulivoimayhdistys 2019).

Vaikutukset kiinteistöjen arvoon

Tuulivoimapuiston rakentamisen voidaan kokea laskevan kiinteistön arvoa mahdollisten haittavai-
kutusten vuoksi. Vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on arvioitu aiempien tutkimusten perusteella.
Koska Suomessa vastaavista toimivista tuulivoimapuistoista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja
ole vielä kerätty, vaikutusten voimakkuutta ei voida tarkkaan arvioida.

Aiempien kansainvälisten selvitysten mukaan tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen arvoon
selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan välinen etäisyys on yksi keskeisim-
mistä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko tuulivoimapuisto suunnitteilla, rakenteilla
tai onko rakentamisesta kulunut jo vuosia. Tutkimusten mukaan kiinteistöjen arvoon vaikuttaa
myös se, sijaitseeko tuulivoimapuisto kiinteistöltä avautuvassa katselusuunnassa (Svensk Vin-
denergi 2010). Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley National Laboratory 2013) ta-
kasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 kiinteistön osalta 67
eri tuulivoimapuiston lähialueella. Tutkimuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia tilastol-
lisia vaikutuksia kiinteistöjen arvoon missään vaiheessa tuulivoimahankkeiden elinkaarta.

Tanskassa laaditussa tutkimuksessa (Land Economics 2014) tarkasteltiin tuulivoimaloiden vaiku-
tuksia kiinteistöjen arvoon 12 640 omakotitalon osalta. Talot sijaitsivat enintään 2500 metrin etäi-
syydellä voimalasta. Tutkimuksen mukaan maisemalliset vaikutukset (näkyvyys) vähentää talojen
myyntihintaa enintään noin 3 %, jos näkyvissä on vähintään yksi voimala. Etäisyyden kasvaessa
vaikutukset talojen myyntihintaan vähenivät. Melu laski tutkimuksen mukaan myyntihintaa noin
3-7 %. Myyntihinta laski 20-29 dB:n melualueella noin 3 %, 30-39 dB:n melualueella noin 6 % ja
40-50 dB:n melualueella noin 7 %. Suurin osa tutkituista taloista sijaitsivat 20-29 dB:n melualu-
eella. Ääni alle 20 dB on yleisesti verrattu hiljaisuuteen, kuiskaus vastaa noin 30 dB ja normaali
keskustelu 60 dB.

7.17 Vaikutukset virkistykseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Virkistyskäyttö

Talviaikaisesta lapoihin kertyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana
rajoitteita virkistyskäytölle voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esim.
varoituskyltein. Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan (ret-
keily, ulkoilu, marjastus, sienestys jne.). Alueella ei ole ulkoilu- tai moottorikelkkareittejä.

Lentoestevalojen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat väritykseltään punaisia tai valkoisia. Ainakin tuulipuiston reu-
nimmaisten voimaloiden valojen tulee olla vilkkuvia. Vilkunta tapahtuu samanaikaisesti. Valot si-
joittuvat tuulivoimaloiden napakorkeudelle. Lentoestevalaistus on näin ollen havaittavissa niillä
alueilla, joille tuulivoimalan tornin korkein kohta (napakorkeus) näkyy.

Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä. Su-
muisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijastumisen
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myötä. Korkealla vilkkuva valo voidaan kokea paikoin häiritsevänä. Erityisesti tuulipuiston toimin-
nan alkuvaiheessa heti voimaloiden rakentamisen jälkeen valaistus saattaa kiinnittää huomiota
maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisematon. Pimeään aikaan tai sumussa vaikutukset
ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä valot eivät
kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset valot voidaan
korvata yöaikana kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin lentoestevalojen vaikutus jää edellä kuvattua
vähäisemmäksi.

Vaikutukset terveyteen

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys tuulivoiman terveysvaikutuksista julkaistiin kesä-
kuussa 2017. Selvityksen mukaan kuultavan melun yleisin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen
häiriintyminen. Myös tuulivoimaloiden kuultava ääni on yhteydessä häiritsevyyden kokemiseen,
mutta näyttöä yhteydestä unihäiriöihin on vähemmän. Tuulivoima-alueiden välillä vaikuttaa olevan
eroa häiritsevyyden yleisyydessä. Häiritsevyyteen vaikuttavat äänenpainetason lisäksi myös monet
muut tekijät. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden kuultavan äänen vaikutuksista sairauksien esiin-
tymiseen ei ole.

Selvityksen mukaan osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka yhdistetään tuulivoi-
maloiden infraääneen. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa tai pienem-
piä kuin kaupunkikeskustoissa. Selvityksen mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tällaisissa
ympäristöissä esiintyvät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa, eikä esimerkiksi toistaiseksi
tehdyissä väestötutkimuksissa oireilun ole havaittu olevan yleisempää lähellä tuulivoimaloita.

Tuulivoiman vaikutuksia terveyteen on tutkittu lisää. Turun ammattikorkeakoulun tutkijat ovat jul-
kaisseet 19.2.2019 ensimmäisenä maailmassa vertaisarvioidun tutkimuksen nykyaikaisten tuuli-
voimaloiden melun häiritsevyyteen liittyvistä tekijöistä (Radun et al. 2019). Tutkitut voimalat olivat
teholtaan 3-5 MW. Tutkimuksessa havaittiin, että huolestuneisuus tuulivoimamelun vaikutuksista
oli tärkein tuulivoimamelun häiritsevyyttä ennustava tekijä. Tuulivoimaloiden äänitaso selitti vain
murto-osan melun häiritsevyydestä. Jos henkilö on huolestunut tuulivoimaloiden äänen terveys-
vaikutuksista, hän todennäköisesti kokee äänen häiritseväksi. Sama havainto koski myös tuulivoi-
mamelusta peräisin olevia univaikeuksia.

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus perustui kolmella suomalaisella tuulivoima-alueella toteutet-
tuun selvitykseen. Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan kaikki 753 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2 kilo-
metrin päässä tuulivoimaloista. Kyselyyn vastasi 318 vakituista asukasta. Kyselyllä selvitettiin
muun muassa kokemuksia, näkemyksiä ja asenteita. Tuulivoimaloiden aiheuttama äänitaso mal-
linnettiin vastaajien pihamaille. Mittaukset osoittivat mallinnustulokset oikeiksi.

Muut tuulivoimamelun häiritsevyyteen yhteydessä olevat tekijät olivat tuulivoima-alue, yksilöllinen
meluherkkyys, sukupuoli, asenne tuulienergiaa kohtaan ja tuulivoimaloiden äänitaso. Positiivinen
asenne tuulienergiaa kohtaa näkyi pienempänä häiritsevyytenä. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä
aikaisempien tutkimusten kanssa, kuten myös äänitason heikko yhteys häiritsevyyteen. Selkeää
eroa pienemmillä tuulivoimaloilla tehtyihin ulkomaisiin tutkimuksiin ei havaittu.

7.18 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

Liikennereitit

Kulku hankealueelle tapahtuu lännestä valtatieltä 5 Kokkovaarantietä pitkin. Hankealueen sisällä
hyödynnetään olevaa metsäautotieverkostoa varsinkin alueen pohjoisosassa. Eteläpuolen voima-
loille joudutaan kaikille rakentamaan uudet tieyhteydet, jotka on osoitettu kaavassa ohjeellisina.
Kaavaluonnoksessa on esitetty myös vaihtoehtoisia, ohjeellisia tielinjauksia.

Tuulivoimakomponenttien kuljetusreitistöä ei ole vielä suunniteltu. Todennäköisesti komponentit
toimitetaan Oulun ja/tai Raahen satamaan, josta ne kuljetetaan maanteitse hankealueelle. Lähin
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satama sijaitsee Oulussa. Kuljetusreitti kulkisi Oulusta valtatietä 22 valtatielle 5. Raahesta reitti
kulkisi valtatietä 8 Liminkaan, siitä seututietä 847 Kempeleen kautta Ouluun ja sieltä valtatietä 22
valtatielle 5.

Kuljetusreitit valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen tarvittaviin kuljetuksiin ja aiheuttavat
mahdollisimman vähän haittaa asutukselle. Valtatie 5 sekä pääosin myös Oulusta Kainuuseen joh-
tava valtatie 22 kuuluvat hankkeeseen tarvittavien kuljetusten reitillä valtakunnalliseen suurten
erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV).

Sekä hankkeen rakentamisen että käytön aikana tarvittavan liikenteen reitit valitaan ja niiden so-
veltuvuus tarvittaviin kuljetuksiin määritetään tarkemmin hankkeen jatkosuunnittelun aikana.

Rakentamisen ja käytöstä poiston aikainen liikenne

Tuulivoimapuiston liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmil-
laan rakentamisen aikana. Rakennusaika on noin 1-2 vuotta. Aluksi jokaiselle voimalalle rakenne-
taan asennuskenttä ja tarvittaessa parannetaan olemassa olevia teitä tai rakennetaan uusi tieyh-
teys. Liikenne koostuu lähinnä maanajosta, maanrakennuskoneiden kuljetuksista ja työmaan hen-
kilöliikenteestä.

Rakentamista varten tuulivoimapuistoon kuljetetaan rakennusmateriaalit kuten voimaloiden osat,
maa-ainekset kuten murskeet ja betoni voimaloiden perustusten valua varten. Tuulivoimalat kul-
jetetaan tuulipuistoalueelle osissa maantiekuljetuksina. Yhden tuulivoimalan kuljettamiseen tarvi-
taan tyypillisesti noin seitsemän rekkakuljetusta. Tuulivoimalakomponenttien kuljettamiseksi kah-
deksaa voimalaa varten alueelle tarvitaan kuljetuksia noin 56 kappaletta. Betoni- ja sorakuljetus-
ten määräksi arvioidaan noin 3500. Lisäksi rakentamisen aikana alueelle suuntautuu muiden tar-
vikkeiden kuljetuksia ja henkilöliikennettä.

Illevaaran tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana raskas liikenne lisääntyy huomattavasti han-
kealueelle ja sen läheisyyteen johtavilla teillä. Tuulipuiston rakentamisen aikainen vaikutus liiken-
teeseen on kuitenkin lyhytaikainen.

Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen synnyttää voimaloiden suurten osien osalta erikoiskulje-
tuksia ja mahdollisesti myös muuta raskasta liikennettä, mikäli myös perustukset puretaan. Vai-
kutukset liikenneturvallisuuteen ovat vähäisemmät, mutta samankaltaiset kuin rakentamisvaihees-
sakin.

Toiminnan aikainen liikenne

Tuulipuiston käytön aikana alueella on tarpeen käydä muutamia kertoja vuodessa voimalaa koh-
den. Tuulivoimalat huolletaan yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Tämän lisäksi voidaan joutua te-
kemään satunnaisia huoltokäyntejä, mikäli voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja. Huoltojen yhtey-
dessä tuulipuiston alueelle arvioidaan suuntautuvan liikennettä muutaman viikon aikana päivittäin
muutamia autoja. Talviaikaan liikennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksista.

Liikenneturvallisuus

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana lisääntyvä liikenne vaikuttaa liikenneturvallisuuteen eten-
kin hankealueelle johtavalla Kokkovaarantiellä sekä risteysalueilla. Voimaloiden suurten osien kul-
jetukset aiheuttavat ajoittaista liikenteen hidastumista erityisesti vilkkaammin liikennöidyllä valta-
tiellä 5. Rakennusaikana lisääntyvä liikenne aiheuttaa myös meluhaittaa kuljetusreittien varrella
sijaitseville kiinteistöille.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikenneturvallisuusriskejä voi aiheutua mm. voimaloista irtoa-
van jään sinkoutumisesta tielle, kuljettajien huomiokyvyn heikkenemisestä sekä ääritapauksessa
voimalan kaatumisesta.  Liikenneviraston ohjeen 8/2012 ”Ohje tuulivoimalan rakentamisesta lii-
kenneväylien läheisyyteen” mukaan arvioitaessa tuulivoimaloiden etäisyyttä maantiestä tulee ottaa
huomioon kuljettajan huomiokykyyn vaikuttavat tekijät sekä mahdollisesti putoavan jään vaiku-
tukset. Tuulivoimaloita ei tule sijoittaa liittymien ja muiden liikennetilanteiden seurantaa
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edellyttävien alueiden läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee si-
joittaa riittävän etäälle maantiestä. Määriteltäessä tuulivoimalan riittävää etäisyyttä maantiestä
tulee ottaa huomioon tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset
ratkaisut ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. (Liikennevirasto 2012).

Ohjeen mukaan pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositel-
tava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) tulee olla 300 metriä. Riskiarvion perusteella tuulivoimalan
pienin sallittu etäisyys maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimalan kokonais-
korkeus (torni + lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Maantien kaarrekohdassa on
tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. (Liikennevirasto 2012)

Tuulivoimaloilla ei sen käytön aikana arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Kokkovaarantien ja
hankealueen pohjoisosassa kulkevan Pölhövaarantien liikenneturvallisuuteen.

7.19 Vaikutukset turvallisuuteen

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset riskit liittyvät tuulivoimalan rakenteisiin kertyvän jään pu-
toamiseen ja erittäin harvinaiseen voimaloiden lapojen rikkoutumiseen.

Rakentamisaikana turvallisuusriskit liittyvät lisääntyneeseen raskaaseen liikenteeseen sekä pysty-
tykseen ja muuhun rakentamiseen liittyviin turvallisuusriskeihin.

Tuulivoimaloiden rikkoutuminen tai kaatuminen ja putoavat osat

Tuulivoimaloiden kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota
olevan oleellinen turvallisuusriski. Todennäköisin lapojen rikkoutuminen tapahtuu kovassa myrs-
kytuulessa, jolloin voimaloiden läheisyydessä ei juuri oleskella. Näin ollen tuulivoimaloiden rikkou-
tumisesta aiheutuva riski on hyvin pieni.

Talviaikainen turvallisuus

Jään muodostusta voimalarakenteisiin tapahtuu pakkaskaudella ja eniten tilanteissa, joissa tuuli-
voimalan lavat ovat pilvien tai sumun peitossa ja lämpötila nollan alapuolella. Toinen riskitekijä on
alijäähtynyt vesi. Hyrynsalmi sijaitsee ns. tykkylumivyöhykkeellä (Pohjois-Karjalan, Kainuun, Koil-
lismaan ja Etelä-Lapin vaarat, erityisesti niiden lakialueet), jolla jäänmuodostumisen riski on muuta
maata suurempaa.

Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville ihmisille.
Pyörivistä lavoista irtoava jää saattaa lentää satojen metrien etäisyydelle. Riski on suurin voimalan
käynnistyessä seisokin jälkeen. Voimalan kiinteistä rakenteista ja paikallaan olevista lavoista irtoi-
levat jäät putoavat voimalan alapuolelle.

Tuulivoimalan lapoihin kertyvä jää muuttaa lapojen aerodynamiikkaa, mikä aiheuttaa tuotantotap-
pioita. Jo ohut jääkerros voi haitata tehon tuotantoa, kun lavan pinnan rosoisuus muuttuu. Jään
kertyminen lapoihin voi lisäksi kasvattaa tuulivoimalan kuormituksia, mikä voi johtaa tuulivoimalan
komponenttien ennenaikaiseen rikkoutumiseen (Suomen tuuliatlas 2013). Tuulivoimaloiden lavat
on mahdollista varustaa jäänestomenetelmällä, mikä vähentää jäänmuodostumista. Tämä ehkäi-
see tuotantotappioiden syntymistä ja pienentää putoavien jäiden aiheuttamaa riskiä.
Jäätämisriskiä ja jäiden putoamista voi esiintyä pienessä määrin myös voimajohdoissa.

Illevaaran alueella ei ole juurikaan ihmistoimintaa pakkaskauden aikana, joten jäätymisen aiheut-
tamat turvallisuusvaikutukset jäävät vähäisiksi.

Ilmailu

Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan ilmailulain edellyttämällä tavalla ja haetaan len-
toestelupa. ANS Finland Oy:n paikkatietoaineistojen (ANS Finland 2018) mukaan Illevaaran han-
kealue on lentoesterajoitusalueella. Lentoestekartan mukaan hankealuetta rajoittaa
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minimisektorikorkeusalue 644 metriä merenpinnasta. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista
haetaan niille ilmailulain mukainen lentoestelupa.

7.20 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin

Tutkat ja radiolinkit

Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja viestin-
täyhteyksiin, kuten tv-signaaliin.

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden tiedetään
yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat
edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät muun
muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi varjostaa
varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontateh-
tävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla vaikutuksia
erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö 2012)

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Illevaaran tuulivoimahankkeesta. Hyväk-
syntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Puolustusvoimat on 5.2.2015 antamassaan ja
28.10.2015 täydentämässään (voimaloiden lukumäärän muutos kahdeksaan voimalaan, maksimi-
korkeuden nosto 240 m) lausunnossaan todennut, ettei hankkeella arvioida olevan vaikutuksia
Puolustusvoimien toimintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanketta.

Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta hankkeen hyväksyvää lausuntoa 2. kaavaehdo-
tuksen mukaiselle kaavaratkaisulle, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja
voimaloiden lukumäärä on 7. Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut,
ettei se vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta.

TV- ja radiosignaalin vastaanotto

Tuulivoimalat voivat epäedullisissa tapauksissa häiritä tv-signaalin ja FM-radion vastaanottoa tuu-
livoimaloiden takana. Digitan tv- ja radiokanavien näkyvyyskartan mukaan Illevaara sijaitsee peit-
toalueen reunalla (Digita 2015).

Illevaaran tuulivoimapuistoa lähimmät radio- ja tv-asemat ovat Vuokatti noin 50 kilometrin etäi-
syydellä ja Taivalkoski noin 80 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät täytelähetinasemat sijaitseva
Paljakassa noin 25 kilometrin etäisyydellä ja Ämmänsaaressa noin 35 kilometrin etäisyydellä suun-
nittelualueesta. Suuresta etäisyydestä johtuen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia radiojär-
jestelmiin.

Digita on antanut lausuntonsa kaavaluonnoksesta 5.2.2016. Lausunnon mukaan suunniteltujen
tuulivoimaloiden ympäristössä televisiovastaanotto tapahtuu pääosin Vuokatin lähetysasemalta,
josta on tuulivoimapuistoon etäisyyttä noin 50 kilometriä. Lausunnon mukaan on todennäköistä,
että Illevaaran alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä antenni-tv –vas-
taanottoon. Eniten ongelmia on ennustettavissa alueelle, jossa televisiovastaanotto tapahtuu suo-
raan suunnitellun tuulivoimapuiston läpi. Tällä alueella, noin 20 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-
puiston takana, on 72 vakituista asukasta ja 34 loma-asuntoa (Kuva 31).
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Kuva 31.  Antenni-tv –vastaanotto. Digita Networks Oy 2016. Vihreillä ympyröillä on merkitty alueella
asuva väestö ja harmailla neliöillä loma-asunnot.

Vaikutuksia tv-signaaleihin tutkitaan mittaamalla tv-signaalit ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston
rakentamisen. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten takaamiseksi mahdollisen häiriöalueen asukkaille
on useampia ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään parhaan ja kustannuste-
hokkaan ratkaisun. Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi anten-
nien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.

Hanketoimija on yhteydessä lähialueen radiojärjestelmien käyttäjiin ennen tuulivoimapuiston ra-
kentamista.

7.21 Haittojen lieventäminen

7.21.1 Maisema

Tuulivoimalat ovat näkyvä elementti maisemassa, eikä niitä voida kätkeä tarkemman suunnittelun
keinoilla. Tavallisesti tuulivoimalat ovat väritykseltään harmahtavan valkoisia. Tarkemman suun-
nittelun yhteydessä on mahdollista tutkia esimerkiksi tuulivoimaloiden alaosan erilaisia väritys-
mahdollisuuksia, joiden avulla ne voivat sopeutua paremmin esimerkiksi metsämaisemaan. Tällä
on kuitenkin vaikutusta vain tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella.

Ympäristön metsänhoitotoimenpiteillä on vaikutusta tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Metsänhak-
kuita suunniteltaessa voidaan tuulivoimaloiden sijainti huomioida, mikäli halutaan estää uusien
näkymäakseleiden muodostuminen kohti tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia
voidaan hieman vähentää esimerkiksi istuttamalla tarvittaessa avoimiin paikkoihin suojapuustoa,
millä saadaan muodostettua näkymisen katvealueita.

Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää valaisemalla tuuli-
puisto siten, että vain reunimmaiset voimalat varustetaan vilkkuvilla, tehokkailla lentoestevaloilla.
Tuulipuiston sisäosien voimaloissa voidaan käyttää pienitehoisimpia valaisimia. Illevaaran kokoi-
sessa seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistossa tällä ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta.
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Vilkkuvat valkoiset lentoestevalot voidaan yöaikana korvata kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin tor-
nin keskivaiheille sijoitetaan lisävaloja. Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuksia.

7.21.2 Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteet

Tuulivoimaloiden ja uusien huoltoteiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu ar-
vokkaiksi rajatulle liito-oravan esiintymisalueelle, valkolehdokin esiintymispaikalle tai muinaismuis-
tokohteiden sijaintialueille.

Koko suunnittelualuetta, kuten myös tuulivoimaloiden alueita (tv) koskee kaavamääräys ”Alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava luonnon ja kulttuuriympäristön arvot.”

Rakentamisvaiheessa tulee välttää tarpeetonta liikkumista työkoneilla varsinaisten työkohteiden
ulkopuolelle. Arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristön kohteiden osalta on huolehdittava tiedon-
kulusta, jotta arvokkaat kohteet huomioidaan ja kierretään. Arvokohteita voi rajata huomionau-
hoin.

7.21.3 Linnusto

Hankealueen länsi- ja koillispuolelle on rakennettu neljä tekopesää kompensoimaan mahdollisesti
rakennettavien tuulivoimaloiden aiheuttamaa haittaa päiväpetolinnun pesintään.

Illevaaran hankealueella selvityskäytössä ollut SafeWind -järjestelmä osoittautui toimivaksi ja se
tunnisti onnistuneesti lähestyviä lintuja ja sen antama äänimerkki sai linnut tekemään väistöliik-
keitä. Järjestelmän mahdollinen käyttöönotto Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei olisi kuitenkaan
kannattavaa suhteessa siitä saatuihin hyötyihin, koska petolintujen lennot mahdollisella riskialu-
eella olivat vähäisiä.

Elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan minimoida hyödyntämällä mahdollisuuksien mu-
kaan voimalapaikkojen ja teiden suunnittelussa olemassa olevia hakkuita ja tieverkkoja.

Rakentamisen aikaisten häiriövaikutusten lieventämiskeinoista tehokkain on rakentamisen ajoitta-
minen pesimäajan ulkopuolelle. Myös suuremmat voimaloiden huoltotyöt tulisi mahdollisuuksien
mukaan ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

7.21.4 Pintavedet

Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnilla
rakentamisaikana. Voimaloiden, teiden ja kaapelien rakennustöistä aiheutuvaa maan pinnan eroo-
siota ja kiintoaineen sekä ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää ajoittamalla työt kuivaan
aikaan tai talveen.

Työkoneet käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Polttoainetta varastoidaan siirrettävissä
työmaakäyttöön tarkoitetuissa valuma-altaallisissa säiliöissä. Öljyvahinkoon työmailla varaudutaan
kaikkien siellä olevien toiminnanharjoittajien osalta siten, että alueelle hankitaan imeytysainetta,
jolla mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljy saadaan kerättyä talteen.

7.21.5 Melu

Tuulivoimaloiden sijoittamisella ja voimalatyypillä voidaan vaikuttaa meluvaikutusten laajuuteen.
Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa myös meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin
pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Säätö-
parametreiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus, tuulensuunta ja kellonaika. Meluoptimoitu
ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää meluntor-
juntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan.

7.21.6 Porotalous

Tuulipuistohankkeen vaikutuksia porotalouteen voidaan vähentää suunnittelun ja toiminnanaikai-
silla toimenpiteillä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vaarallisten alueiden aitaus, toimivien porttien
rakentaminen tiestöille, tarpeettoman liikkumisen ja tiestön aurauksen välttäminen, voimaloiden
pysäyttäminen porojen ettotöiden (etto=porojen kokoaminen erotusta varten) aikaan sekä ennen
kaikkea toimivan tiedonkulun takaaminen eri tahojen välillä.
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Voimaloiden rakentamisen aikana poronelinkeinoon kohdistuvien vaikutusten seurantaan ja mah-
dollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua tullaan jat-
kamaan Hallan paliskunnan sekä paliskuntain yhdistyksen kanssa. Haittojen ehkäisy perustuu seu-
rantaan. Vaikutusarviointia porojen käyttäytymiseen on tarkoitus seurata gps-seurantalähettimien
(5 kpl) avulla yhteistyössä Hallan paliskunnan kanssa. Paliskunnan kanssa neuvotteluja tullaan
jatkamaan.

Tuulivoimapuiston etelärajalla sijaitsee metsäpeura-aita. Oleellista on varmistua jatkossa, että
metsäpeura-aitaan ei tehdä uusia aukkoja ja sen veräjien kiinnipysyminen varmistetaan tuulivoi-
mapuiston rakentamisen ja toiminnan aikana.

Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on
turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Toimintaedellytysten turvaaminen
tarkoittaa käytännössä yhtiön ja paliskunnan välisen yhteistyön jatkamista sekä vaikutusten seu-
rantaa. Hankkeen vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jäl-
keen voidaan suunnitella haittojen lievennystoimet.

7.21.7 Ihmisten elinolot

Voimaloiden rakentamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolel-
lisella suunnittelulla sekä tiedottamalla osallisia aktiivisesti. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi-
daan myös lieventää huomioimalla voimaloiden, sähköaseman ja voimajohdon sijoittelussa riittävä
etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin.

7.21.8 Liikenne

Liikenne hankealueelle tulee Kokkovaarantien kautta. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsevalta Pöl-
hövaarantieltä ei ole kulkuyhteyttä voimaloille.

Tuulivoimakomponentit suunnitellaan alustavasti kuljetettavan laivalla Ouluun tai Raaheen ja sieltä
maanteitse hankealueelle.

Sekä hankkeen rakentamisen että käytön aikana tarvittavan liikenteen reitit valitaan ja niiden so-
veltuvuus tarvittaviin kuljetuksiin määritetään tarkemmin hankkeen jatkosuunnittelun aikana.

Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla liikenne niin, että siitä on mahdolli-
simman vähän meluhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Esimerkiksi ajoittamalla raskaslii-
kenne päivä- ja ilta-aikoihin voidaan vähentää meluhaittaa lähitiestön kiinteistöille.

Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia tiestön kuntoon voidaan vähentää muun muassa
ajoittamalla raskaanliikenteen kuljetukset kelirikkoajan ulkopuolelle, seuraamalla tiestön kuntoa
sekä korjaamalla raskaasta liikenteestä aiheutuvat vauriot hiekkapintaisille teille mahdollisimman
nopeasti. Vaikutuksia tiestöön vähennetään myös parantamalla tiestön kantavuutta.

Nopeusrajoitusten paikallisella ja hetkellisellä alentamisella vilkkaimmin liikennöidyn rakennusvai-
heen aikana voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja meluhaittaan. Tiealueiden risteysten reu-
nakasvillisuuden raivaus parantaa myös näkyvyyttä tiellä ja näin parantaa liikenneturvallisuutta.
Kuljetusurakoitsijoiden valvonnalla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa liikennesääntöjen ja –merk-
kien noudattamista tuulivoimapuiston lähitiealueilla ja näin parantaa liikenneturvallisuutta.

7.21.9 Turvallisuus

Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voimaloiden turvallinen toiminta kaikissa olosuh-
teissa. Turvallisuutta voidaan parantaa panostamalla ohjeistukseen, valvontaan sekä voimalalla
työskentelevien henkilöiden asianmukaiseen turvallisuuskoulutukseen. Voimalassa vierailevilla
henkilöillä on oltava mukana turvallisuuskoulutuksen saanut saattaja.

Tuulivoimalat on varustettu erilaisilla turvatoiminnoilla, jotka pysäyttävät voimalan häiriötilan-
teessa. Lisäksi voimalan ohjausjärjestelmään on aseteltu erilaisia turvallisuuteen liittyviä raja-
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arvoja, jotka pysäyttävät voimalan, jos raja-arvo ylittyy. Turvallisuuteen liittyviä raja-arvoja ovat
esimerkiksi liian kova tuuli, roottorin ylinopeus, siipien jäätyminen ja tärinä.

Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä jäänmuodostumisen eh-
käisemiseksi. Jäätämisen hallintakeinoja selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden teknisen suunnit-
telun yhteydessä, jotta putoavaan jäähän liittyviä riskejä voidaan pienentää. Tuulivoimaloista pu-
toavan jään muodostama turvallisuusriski arvioidaan pieneksi, mutta liikuttaessa talviaikana voi-
maloiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa tiettyjä suojaetäisyyksiä, joista ilmoitetaan
esimerkiksi kyltein sekä välttää tarpeetonta oleskelua voimaloiden alapuolella.

Lähialueen liikenneturvallisuuteen tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on syytä kiinnittää huo-
miota esimerkiksi tiedottamisella ja väliaikaisten nopeusrajoitusten asettamisella.

Lentoturvallisuuden lisäämiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoesteva-
loilla.

7.21.10Tietoliikenneyhteydet

Vaikutuksia tv-signaaleihin tutkitaan mittaamalla tv-signaalit ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston
rakentamisen.

Mikäli hankkeella todetaan olevan vaikutuksia alueen antenniTV-vastaanottoon, hanketoimija pyr-
kii ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin aiheutuvat ongelmat yhteistyössä Digitan kanssa. Tv-
signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi antennien uudelleen suuntaus,
satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
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8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

8.1 Toteuttamisaikataulu

Tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2015. Tuulivoimaloiden rakentamisen on
alustavasti arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2019-2021, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ot-
taa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022-2023.

8.2 Jatkosuunnitelmat

8.2.1 Maankäyttöoikeudet ja –vuokrasopimukset

Hankealue on suurimmaksi osaksi yksityisten omistuksessa, yksi kiinteistö on valtion omistuk-
sessa.

Hanketoimija vastaa maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimuksista.

8.2.2 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuk-
sille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkis-
taa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvi-
taan ennen rakentamisen aloittamista.

8.2.3 Lentoestelupa

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuu-
teen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n mu-
kaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edellyttää len-
toestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten
muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asetta-
mista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta. Lentoesteluvassa
on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä
ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti.

ANS Finland Oy:n paikkatietoaineistojen (ANS Finland 2018) mukaan Illevaaran hankealue on len-
toesterajoitusalueella. Lentoestekartan mukaan hankealuetta rajoittaa minimisektorikorkeusalue
644 metriä merenpinnasta. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan niille ilmailulain mu-
kainen lentoestelupa.

8.2.4 Liikenne

Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista. Kuljetus
tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat.
Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Pir-
kanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun otta-
matta.

Tuulipuistoalueelle johtava tieyhteys on olemassa oleva ja yhdystien liittymän käyttötarkoitus mah-
dollistaa sen käytön tuulivoimaloille kulkuun ilman ELY-keskuksen uutta liittymälupakäsittelyä. Liit-
tymän käytöstä on kuitenkin sovittava liittymien haltijan tai tiekuntien kanssa.

Vaikka liittymälupaprosessia ei tarvita, on liittymien parantamista varten haettava ELY-keskukselta
työlupa tiealueella työskentelyyn.

Toimijian tulee varmistaa ennen tuulivoimaloiden kuljetuksia erityisesti alemman tieverkon kunto.
Raskaat kuljetukset voivat edellyttää joltain osin tiestön kantavuuden parantamista. Ennen paran-
tamistyöhön ryhtymistä tulee olla yhteydessä tienpitäjän edustajaan, joka antaa työhön liittyvät
tarkemmat ohjeet.
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8.2.5 Puolustusvoimien hyväksyntä

Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausun-
toa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat vai-
keuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Illevaaran tuulivoimahankkeesta. Hyväk-
syntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Puolustusvoimat on 5.2.2015 antamassaan ja
28.10.2015 täydentämässään (voimaloiden lukumäärän muutos kahdeksaan voimalaan, maksimi-
korkeuden nosto 240 m) lausunnossaan todennut, ettei hankkeella arvioida olevan vaikutuksia
Puolustusvoimien toimintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanketta.

Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta hankkeen hyväksyvää lausuntoa 2. kaavaehdo-
tuksen mukaiselle kaavaratkaisulle, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja
voimaloiden lukumäärä on 7. Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut,
ettei se vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta.

Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevien Puolustus-
voimien kaapelilinjojen sijainti selvittää vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakenta-
mista.

8.2.6 Risteämälausunto

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridiltä erilli-
nen risteämälausunto (tiet, voimajohto, kaapelit, sähköasema). Risteämälausunnossa esitetään
yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttajan on voima-
johdon kannalta otettava huomioon.

8.2.7 Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarpeesta päättää Hyrynsalmen kunnan ympäristölupaviranomainen. Tuulivoima-
loiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan,
jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta ra-
situsta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja
lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuu-
livoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaan-
tumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi toi-
mista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla eh-
käistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.

8.2.8 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen

Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista lupaa, jota
haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa ei koske voimajohdon rakentamista, vaan siinä todetaan
johdon tarve eli, että tarve sähkön siirtämiseen on olemassa. Sähköverkkoon liittyminen edellyttää
liittymissopimuksen tekemistä 110 kV:n voimalinjan omistaman Fingrid Oyj:n kanssa.

8.2.9 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää 20-30 vuo-
della uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Perus-
tukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoimapuisto suunnitellaan purettavaksi noin
50 vuoden käytön jälkeen (Fingrid 2008).

Maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2. momentin mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on
saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos raken-
nuksen käytöstä on luovuttu.

Tuulipuistoalueen ennallistaminen tapahtuu maanomistajan ja tuulivoimatoimijan keskinäisen so-
pimuksen mukaan.
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8.3 Ympäristövaikutusten seuranta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:

· tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
· selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
· selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
· selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
· käynnistää tarvittavat toimet, jos syntyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja

8.3.1 Linnustovaikutusten seuranta

Merkittävimmät tuulivoimahankkeesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kohdistuvan alueella
esiintyvään salassa pidettävään päiväpetolintuun. Muuhun pesimä- ja muuttolinnustoon kohdistu-
vat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

Päiväpetolinnun seurantaa on suoritettu kesällä 2016-2018 ja sitä tullaan jatkamaan.

8.3.2 Meluvaikutukset

Rakentamisen jälkeen meluvaikutuksia voidaan seurata mittauksin, joista ohjeistetaan ympäristö-
ministeriön oppaissa (Ympäristöhallinnon ohjeita 3-4/2014). Mittauksin voidaan varsin luotetta-
vasti todeta melutasot ja luonne sekä tehdä vertailuja mallinnettuihin tasoihin ja ohjearvoihin.

8.3.3 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seuranta

Illevaaran tuulivoimapuiston toiminnan aikaisen seurannan merkitys on olennaista. Hankkeen vai-
kutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jälkeen voidaan suunni-
tella haittojen lievennystoimet.

Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan aktiivisesti.

8.3.4 Muu seuranta

Muuna seurantana on mahdollista suorittaa asukaskysely tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.
Myös tuulivoimapuistoa koskevia mahdollisia valituksia ja niiden syitä seurataan. Aiheellisten vali-
tusten osoittamia ongelmakohtia pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan.
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9. OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

9.1 Ehdotusvaihe

9.1.1 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 15.12.2018

Hyrynsalmen ympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

9.1.2 Kaavaehdotuksen 1. julkinen nähtävillä olo

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 5.1.-16.2.2017 ja siitä
pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 5 muistutusta.

9.1.3 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 13.12.2018

Uusi kaavaehdotus valmistui kesän 2017 ja 2018 lisäselvitysten jälkeen 5.12.2018. Hyrynsalmen
ympäristölautakunta hyväksyi uuden osayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

9.1.4 Kaavaehdotuksen 2. julkinen nähtävillä olo

Illevaaran tuulivoimapuiston 2. osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 32 §:n mukaisesti 2.1.-1.2.2019 ja siitä pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 15 lausuntoa ja 3 muistutusta.

9.1.5 Viranomaisneuvottelu 12.3.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin 12.3.2019 viranomaisneuvottelu, jossa käsi-
teltiin saatua palautetta ja sen huomioimista kaavaratkaisussa. Kaava-asiakirjoihin tehdyt tarkis-
tukset on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.5.3 Muutokset kaava-aineistoon ehdotuksen toisen
nähtävilläolon jälkeen. Muistio viranomaisneuvottelusta on liitteessä 14.

9.2 Hyväksymisvaihe

9.2.1 Hyrynsalmen kunnanhallitus 23.4.2019 § 70

Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2019 § 70 osayleiskaavan sekä vasti-
neet kaavaehdotuksesta annettuun palautteeseen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle Illevaaran
tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä.

9.2.2 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto 10.6.2019 § 10

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan kunnanhalli-
tuksen esityksen mukaisesti 10.6.2019 § 10.
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	1. JOHDANTO
	Hyrynsalmen kunnanhallitus on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen Illevaaran tuulivoimapuiston laatimisesta 24.3.2015 (§ 64). Hankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen Hyrynsalmen Illevaaran alueelle. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.6.2015 antaman päätöksen mukaan hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
	Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on kaavoitusta valmisteleva toimielin. Kaavoituksen ohjaamisesta vastaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
	Osayleiskaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy. Osayleiskaavan suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Erika Kylmänen (joulukuuhun 2016 saakka Elina Saine) ja projektikoordinaattori Annukka Rajala. ABO Wind Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projektijohtaja Karl Schultheis.
	Kaavaselostus koskee 5.12.2018 päivättyä osayleiskaavakarttaa, jota on tarkistettu 23.4.2019 (KH § 70).
	RAMBOLL FINLAND OY
	Alue- ja kaupunkisuunnittelu
	/
	Erika KylmänenAnnukka Rajala
	ProjektipäällikköProjektikoordinaattori
	2.
	2. TIIVISTELMÄ
	Osayleiskaavoitus on hyväksymisvaiheessa. Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen sisältö.
	2.1 Suunnittelualue

	/
	2.2 Kaavaprosessin vaiheet

	24.03.2015Kunnanhallituksen kaavoituspäätös
	21.12.2015Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu
	05.01.2016Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
	21.03.2016Maankäyttötoimikunta
	22.03.2016Ympäristölautakunta
	07.04.-09.05.2016Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
	19.04.2016Yleisötilaisuus Hyrynsalmella
	30.08.2016Viranomaistyöneuvottelu
	15.12.2016Ympäristölautakunta
	05.01.-06.02.2017Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
	24.01.2017Yleisötilaisuus
	06.04.2017Viranomaistyöneuvottelu
	07.11.2018Viranomaistyöneuvottelu, toinen kaavaehdotus
	13.12.2018Yleinen infotilaisuus tuulivoimahankkeesta
	13.12.2018Ympäristölautakunta
	02.01.-01.02.2019Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
	17.01.2019Yleisötilaisuus
	12.03.2019Viranomaisneuvottelu
	23.04.2019Kunnanhallitus
	10.6.2019Kunnanvaltuusto
	2.2.1 Osallistuminen
	2.2.2 Aloitusvaihe


	Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä 5.1.2016 (MRL 62 § - 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
	2.2.3 Luonnosvaihe

	Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteen kuulemista varten 7.4.–9.5.2016 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Samalla järjestettiin yleisötilaisuus. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.
	Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä. Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastineet on esitetty liitteessä 10 ja lausuntojen ja mielipiteiden huomiointi kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1.
	2.2.4 Ehdotusvaihe 1

	Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 05.01.-06.02.2017 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
	Kaavaehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 5 kirjallista muistutusta.  Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet on esitetty liitteessä 11 ja lausuntojen ja muistutusten huomiointi kaavaselostuksen kohdassa 5.6.2.
	2.2.5 Ehdotusvaihe 2

	Osayleiskaavaehdotus asetettiin toisen kerran nähtäville 2.1.-1.2.2019 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
	2.3 Viranomaisyhteistyö

	 Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 21.12.2015
	 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisille
	 Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016
	 Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 6.4.2017
	 Toisesta kaavaehdotuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 7.11.2018
	 Ennen kaavan hyväksymisvaihetta järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.3.2019
	2.4 Osayleiskaavan keskeinen sisältö

	ABO Wind Oy suunnittelee Hyrynsalmen kunnan Illevaaran, Saunavaaran, Paha Pölhövaaran ja Teerisuon alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten rakennettavasta maakaapelista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulipuiston tekninen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti arvioitu olevan vuosina 2019-2021. Osayleiskaavan suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Osayleiskaavan suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoitustyön aikana. Kaavaluonnosvaiheessa osayleiskaavan suunnittelualueen laajuus oli noin 670 hehtaaria.
	Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä on tarkoitus käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 1.4.2011, MRL 44 §, 77a § ja 77b §).
	Kainuun ELY-keskuksen päätöksen 11.6.2015 mukaan hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).
	Osayleiskaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on laadittu varjostus- ja vilkkumismallinnus, melumallinnus, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, liito-oravaselvitys, lepakkoselvitys, pesimälinnusto- ja päiväpetolintuselvitys, pöllöselvitys, metsäkanalintuselvitys, kevätmuuton seuranta, näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten havainnollistaminen kuvasovittein, arkeologinen selvitys sekä porotalousselvitys.
	Osayleiskaavoituksen yhteydessä on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuulivoima-alueen rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Selvityksissä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Vaikutusarviointia on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen saatu palaute huomioiden.
	Osayleiskaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä vuonna 2016 laadittiin lisäselvityksiä salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintymisestä ja melu- ja välkemallinnukset päivitettiin vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimalasijoittelua. Osayleiskaavaehdotuksessa 7.12.2016 kahden tuulivoimalan sijaintia tarkistettiin vähäisesti teknisten suunnitelmien tarkentumisen myötä. Voimalaa 4 siirrettiin noin 29 metriä luoteeseen ja voimalaa 7 23 metriä kaakkoon. Voimalasiirrot olivat niin vähäisiä, ettei niillä arvioitu olevan oleellista vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin (valokuvasovitteisiin).
	Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pidetyssä viranomaisten työneuvottelussa 6.4.2017 päätettiin, että tuulivoima-alueen läheisyydessä pesivän päiväpetolinnun seurantaa jatketaan ja kaavoitus keskeytetään odottamaan linnustoseurannan tuloksia petolinnun liikehdinnästä.
	Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta on tarkkailtu kesällä 2018. Seurantaa tullaan edelleen jatkamaan.
	Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen saatujen päiväpetolinnun seurantatulosten sekä osayleiskaavaehdotuksesta saadun muun palautteen huomioimiseksi kaavakartalta on poistettu yksi voimala (voimala 3) ja suunnittelutarveratkaisun soveltamisesta on luovuttu. Lisäksi teknisten suunnitelmien tarkentuessa voimaloiden sijoittelua on tarkistettu vähäisesti (voimalasiirrot enintään 40 metriä) ja voimalan kokonaiskorkeus on nostettu 240 metristä 280 metriin.
	Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympäristövaikutusten arviointi on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -määrää (7 kpl) ja sijoittelua.
	Toisen kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saadun palautteen huomioimiseksi voimalan 4 tuulivoimala-aluetta on laajennettu vähäisesti voimajohdon etäisyysvaatimuksen huomioimiseksi ja muinaismuistokohteen kaavamääräystä on muutettu. Hyväksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi melumallinnus, jossa on käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Lisäksi maisemaselvitys on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusratkaisua ja Kainuun maakuntakaavassa 2030 osoitettuja arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristön kohteita. Vuoden 2016 päiväpetolinnun törmäysriskimallinnus on päivitetty vastaamaan uutta kaavaehdotusta ja vuoden 2017 koiraan lentotietoja. Lisäksi on laadittu vastaava mallinnus petolintupoikaselle vuoden 2018 lentokäyttäytymisestä. Kaavaselostusta on päivitetty päiväpetolinnun törmäysriskimallinnuksien, maisemavaikutusten, kaavoitustilanteen, radiojärjestelmiin kohdistuvien vaikutusten, infraäänien ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten sekä kiinteistöjen arvoon kohdistuvien vaikutusten osalta. Lisäksi kaava-aineistossa on huomioitu Liikenne- ja turvallisuusvirasto Trafin tehtävien siirtyminen 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
	2.4.1 Osayleiskaavakartta

	Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu yleisiä määräyksiä mm. voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin liittyen. Osayleiskaavassa on osoitettu:
	 maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), joka on varattu pääasiassa metsätaloutta varten ja jolle erikseen osoitetuille alueille voidaan rakentaa tuulivoimaloita
	 tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet (tv/ind), joilla on osoitettu voimaloiden ohjeelliset sijaintipaikat, enimmäismäärä ja suurin sallittu kokonaiskorkeus 280 m maanpinnasta
	 erityisalueet; sähköaseman alue (EN-1) ja maa-ainesten ottoalue (EO)
	 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-1), liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikat (s-1), valkolehdokin esiintymispaikat (s-2) ja muinaismuistot (sm/nro)
	 nykyiset tiet sekä ohjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit
	 nykyinen sähkölinja ja sen suojavyöhyke (sv)
	2.4.2 Osayleiskaavaselostus

	Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi.
	1. Johdannossa on kuvattu Illevaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan käynnistämiseen liittyvät vaiheet ja suunnittelun organisointi.
	2. Tiivistelmässä raportoidaan lyhyesti kaavaprosessin vaiheet, toteutuneet tapahtumat sekä osayleiskaavasuunnitelman keskeinen sisältö.
	3. Hankekuvaus-osiossa esitellään hankkeen keskeinen sisältö.
	4. Osayleiskaavan lähtökohdat -osiossa on kuvattu tuulivoimakaavoitusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä laaditut selvitykset luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä, erityispiirteistä ja suojelukohteista sekä ympäristön häiriötekijöistä.
	5. Osayleiskaavan valmisteluosiossa esitetään tiivistetysti aloitusvaihe, kaavan vaihtoehdot, kaavaluonnoksen periaatteet sekä mielipiteen kuulemisessa saatu palaute ja sen huomioiminen.
	6. Osayleiskaavan kuvauksessa selostetaan kaavaan luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset ja kaavan sisältö. Lisäksi selostetaan julkisessa nähtävillä olossa saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden perusteella tehtävät mahdolliset tarkistukset kaavan sisältöön.
	7. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi kootaan laadittujen selvitysten, viranomaisten lausuntojen sekä osallisten antaman palautteen pohjalta.
	8.Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää toteuttamisaikataulun ja ohjeita jatkosuunnittelulle.
	9. Kaavan hyväksymisessä selostetaan hyväksymiseen liittyvät vaiheet.
	10. Lähteet
	3. HANKEKUVAUS
	3.1 Suunnittelualueen sijainti
	3.1.1 Yleiskuvaus


	Hyrynsalmen kunta sijaitsee Kainuun liiton maakunta-alueella, jossa se kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntakeskukseen yhdessä Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Hyrynsalmella on noin 2600 asukasta. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee noin 55 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen ja Puolangan kuntakeskus noin 50 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta luoteeseen.
	3.1.2 Alustava selvitys- ja hankealue

	Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu Illevaaran, Saunavaaran, Paha Pölhövaaran ja Teerisuon alueelle, noin 9 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta kaakkoon. Hankealue rajautuu eteläpuolelta Ristijärven kunnan rajaan.
	Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankevastaava on laatinut vuokrasopimukset tuulivoimapuistoalueen maa-alueista. Hankealue on noin 350 hehtaarin laajuinen. Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 1.
	Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, ja alueella on viime vuosina suoritettu muutamia hakkuita. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi porotalouteen, metsästykseen ja marjastukseen. Alueen länsipuolella kulkee Kajaanintie (vt 5) pohjoispuolella Pölhövaarantie ja eteläpuolella Kokkovaarantie.
	3.2 Hankkeen lyhyt tekninen kuvaus
	3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet


	Tuulivoimalat on sijoitettu yksityishenkilöiden omistamalle alueelle. Hankevastaava ABO Wind Oy on tehnyt maanvuokrasopimuksen maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, kaavoitustilanne, melutaso, varjovaikutukset ja etäisyys julkisiin teihin.
	3.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne

	Koko tuulivoimapuisto käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan korkeintaan 7 yksikköteholtaan 4-4,6 MW tuulivoimalaa niin, että niiden yhteenlaskettu enimmäisteho on alle 30 MW. Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä, napakorkeus enintään 190 metriä ja roottorin halkaisija enintään 180 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.
	3.2.3 Yhdystiet

	Tuulivoimaloiden tieyhteydet on suunniteltu toteutettaviksi nykyisten teiden ja osittain uusien rakennettavien teiden kautta. Yleisten teiden oletetaan soveltuvan pienehköin järjestelyin tuulivoimaloiden kuljetuksille. Tällaisia järjestelyjä voivat olla esim. liittymien avartaminen, valaistuspylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto sekä mahdolliset ilmajohtojen korottamiset. Tarvittavat toimenpiteet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuljetusreitteinä käytettäviä nykyisiä teitä parannetaan tarvittaessa. Tarve uusien teiden rakentamiselle on alustavan suunnitelman mukaan noin 3,5 kilometriä.
	3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon

	Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla toisiinsa. Puiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin syvyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan alueelle rakennettavien teiden varsille.
	Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja 1. kaavaehdotusvaiheessa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla hankealueen eteläosassa. Toisena vaihtoehtona tarkasteltua mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohtoon omalla uudella sähköasemalla tuulivoimapuiston ulkopuolella on luovuttu. Sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty kuvassa 2.
	Sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla sekä tuulivoimapuiston sisällä että myös sen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston ulkopuolella uudelle sähköasemalle johtava maakaapeli kulkisi pääosin Kokkovaarantien varressa.
	Tuulivoimapuiston liityntä sähköverkkoon ratkaistaan hankesuunnittelun edetessä.
	/
	3.2.5 Tuulipuiston rakentaminen

	Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus tarvittaessa ja uusien teiden rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset ennakoidaan kestävän 1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Koneistoja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta.
	4.
	4. OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT
	4.1 Selvitysmenetelmät

	Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hankkeen ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Alueen ominaisuuksia on kuvattu aluetta koskevissa selvityksissä sekä tutkittu yleiskaavatyön yhteydessä.
	 Teknistaloudellinen suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa 2015 esiselvityksen laatimisella. Tuulivoimahankkeen tekninen suunnittelu jatkuu osayleiskaavaprosessin ohella (ABO Wind Oy).
	 YVA-tarveharkintatiedustelu on tehty huhtikuussa 2015 (ABO Wind Oy). Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.6.2015 päätöksen (Dnro KAIELY/222/2015), jonka mukaan Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
	 Hyrynsalmen kunta on toimittanut kaavoitustilanteeseen ja maankäyttöön liittyviä lähtötietoja.
	 Osayleiskaavan lähtökohdat ja vaikutusarviointi perustuvat pääasiassa lähtötietoihin ja erillisselvityksiin sekä muiden hankkeiden yhteydessä tehtyihin selvityksiin.
	4.2 Lainsäädäntö
	4.2.1 Yleiskaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL)


	Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6.
	Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty MRL 39§:ssä.
	Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 §). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa.
	Osayleiskaavaluonnos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.
	Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 77 §)
	Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn mahdollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan 1.4.2011.
	Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).
	Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:
	1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
	2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
	3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b §).
	Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan sekä -ajan (77 c §).
	4.2.2 Poronhoitolaki

	Poronhoitolain (848/1990) 3 § mukaan poronhoitoa saa poronhoitolaissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.
	Poronhoitolain (848/1990) 53 § mukaan ”Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.” Vaikka tuulivoimapuisto sijoittuu yksityiselle maa-alueelle, neuvotellaan hankkeesta Hallan paliskunnan kanssa.
	4.2.3 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuksella korvataan asumisterveysohje.
	Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä.
	Asetuksessa on määritelty altisteen toimenpideraja, jolla tarkoitetaan pitoisuutta, mittaustulosta tai ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1).
	4.2.4 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

	Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus on tullut voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista (993/1992) tuulivoimamelun osalta sekä melun osalta myös tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevan ympäristöministeriön ohjeistuksen vuodelta 2012.
	Asetuksessa on annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritellylle ulkomelutasolle seuraavat ohjearvot (A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq):
	/
	Lisäksi asetuksen mukaan valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB, jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella.
	4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet
	4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014


	Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamisesta 28.2.2014.
	Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.
	Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi. Mallinnustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä.
	Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja parametreista sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden referenssiarvoa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan nimellistehollaan tuottamaa enimmäismelupäästöä.
	Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tuulivoimaloiden koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja vaihtoehtoiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus, moottorin halkaisija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin mallintamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja sijoitusvaihtoehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. Melumallinnustarkastelu perustuu tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa. Melupäästön takuuarvoon sisällytetään koko laskennan epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää standardiin ISO 9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja.
	Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.
	Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus (1107/2015), joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.4 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).
	4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016

	Ympäristöministeriö on päivittänyt aiempaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää ohjeistusta joulukuussa 2016. Opas on vuonna 2012 julkaistun oppaan päivitys tuulivoimarakentamisen vaikutuksia koskevan lisääntyneen tiedon ja tuulivoimarakentamista koskevan osittain muuttuneen lainsäädännön perusteella. Opas on laadittu tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi.
	Osayleiskaavassa ratkaistaan suhde muuhun maankäyttöön ja lähellä sijaitseviin rakennuksiin. Tästä syystä kaavassa tulee määrätä voimalan rakennusalue. Seuraavassa poimintoja ohjeistuksesta:
	Kaavoituksen tarpeesta ja tarkkuudesta
	 Jos voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoimaloiden suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin.
	 Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu.
	 Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns. ”tuulivoimayleiskaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta muun maankäytön kanssa ei ole. Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaan yleiskaavaan tulee aina ottaa rakennuslupien myöntämistä koskeva erityinen määräys.
	Tuulivoimarakentamisen meluvaikutuksista
	 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 on tullut voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista (933/1992) tuulivoimamelun osalta.
	 Yksityiskohtaisessa suunnittelussa laaditaan ympäristöministeriön tuulivoimaloita koskevaan melumallinnusohjeeseen (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöministeriön ohjeita 2/2014) perustuen meluselvitys. Tuulivoimaloiden ja melulle herkkien kohteiden välinen etäisyys on riittävä, kun meluselvityksen laskentatulokset alittavat tuulivoimameluasetuksen ulkomelutasoarvot sekä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa (545/2015, asumisterveysasetus) säädetyt sisämelutasoarvot.
	Välkevaikutusten huomioimisesta
	 Tuulivoimalat on sijoitettava niin kauas, ettei haitallista välkevaikutusta aiheudu.
	 Suomessa ei ole vielä ohjearvoa, Ruotsissa ja Tanskassa sallitaan välkevaikutusta 8-10 tuntia vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Muiden maiden ohjearvoja suositellaan käytettäväksi myös Suomessa.
	4.3.3 Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, Liikenneviraston ohje 8/2012

	Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin ja rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden merkitsemisestä merialueilla.
	Tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, joka ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäisyydelle uloimman ajoradan keskilinjasta. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, suositellaan 300 metrin vähimmäisetäisyyttä maantien keskilinjasta. Maantien kaarrekohdassa tuulivoimala on sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle.
	4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvataan valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
	Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
	 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
	 Tehokas liikennejärjestelmä
	 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
	 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
	 Uusiutumiskykyinen energianhuolto
	Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
	 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
	 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys
	 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä
	 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa (Ympäristöministeriö 2018)
	Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista.
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osittain. Kokonaisuutena hanke edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
	Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on 27 prosenttia vuonna 2030. Tavoitteet on säädetty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013) tavoitetaso vuotuiselle sähköntuotannolle tuulivoimalla on 9 TWh vuoteen 2025 mennessä.
	Marraskuussa 2016 julkaistiin Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Selonteossa linjataan muun muassa, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energianlähteisiin. Kaavoitettavana oleva Illevaaran tuulivoimapuisto on osaltaan edesauttamassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.
	4.5 Voimassa ja vireillä olevat kaavat
	4.5.1 Kainuun maakuntakaava


	Hyrynsalmi kuuluu Kainuun liiton alueeseen. Kainuun maakuntakaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.4.2009 (Kuva 3). Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.
	Hankealue on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja se sijaitsee maakuntakaavan poronhoitoalueelle. Hankealueen länsipuolella on Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitettu maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue (mk). Hankealueen eteläpuolelle, Ristijärven kunnan puolelle on merkitty maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, Vaaranpään pihapiiri. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Pölhövaaran (SL) Natura-alue. Hankealueen eteläpuolitse kulkee 110 kV:n pääsähköjohto.
	Maakuntakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuotannosta, liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liito-oravan esiintymispaikkojen huomioimisesta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
	/
	/
	/
	Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue
	Kehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen yhteistyöhön.
	Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalueKehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen yhteistyöhön.Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetään maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kiiminkijoen vesistön aluetta kehitetään maaseudun elinkeinoihin, kulttuuriympäristöön ja maisemaan tukeutuvana asumisen, vapaa-ajan ja virkistysmatkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon, ulkoilu- ja melontareitistöjen kehittämiseen sekä vesistön vedenlaadun turvaamiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.
	/
	Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue
	Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö” –kohteiden luetteloon.
	Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alueMerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö” –kohteiden luetteloon.Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.
	/
	Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
	Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alueSuunnittelumääräys: Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura -alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.
	/
	Luonnonsuojelualue tai -kohde
	Suojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
	Luonnonsuojelualue tai -kohdeSuojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen.
	/
	Poronhoitoalueen raja
	Poronhoitoalueen rajaSuunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.
	/
	/
	Maa- ja metsätalousvaltainen alue
	Maa- ja metsätalousvaltainen alueSuunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.
	/
	Pääsähköjohto 400 kV, 220 kV, 110 kV. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
	Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset:
	Rantojen käyttö
	Rantojen käyttöYleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.
	Turvetuotanto
	TurvetuotantoYleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen ja valuma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesistöjen tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
	Liikenneturvallisuus
	LiikenneturvallisuusYleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen.
	Liito-oravan esiintymispaikat
	Liito-oravan esiintymispaikatYleinen suunnittelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liikkumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.
	4.5.2
	4.5.2 Kainuun vaihemaakuntakaavat

	Kainuun 1. vaihemaakuntakaava
	Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 19.7.2013 ja se on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 16.2.2015 tekemällä päätöksellä. Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kaava vaikutusalueineen sijoittuu kokonaisuudessaan hankealueen ulkopuolelle.
	Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava
	Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (319/2011) myötä merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus.
	Kaupan vaihemaakuntakaavassa Illevaaran alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia.
	Kainuun tuulivoimamaakuntakaava
	Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (Kuva 4).
	Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Ne edellyttävät maisemallisesti herkkää Oulujärven rantavyöhykettä lukuun ottamatta pääsääntöisesti vähintään 10 tuulivoimalaa. Oulujärven ranta-alueilla maakuntakaavassa osoitettavan tuulivoimapuiston koon alaraja on 5 tuulivoimalaa. Edellä mainittua pienemmät tuulivoimapuistot voidaan toteuttaa kuntakaavoituksen avulla.
	Tuulivoimamaakuntakaavassa Isovaara-Illevaaran alue oli osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv) ja Illevaaran länsipuolelle oli osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tarkennuttua kaavaluonnoksessa esitetty Isovaara-Illevaaran tuulivoimaloiden alue todettiin seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltumattomaksi porotalouteen kohdistuvien yhteisvaikutusten ja linnustovaikutusten perusteella. Hyväksytyssä tuulivoimamaakuntakaavassa Illevaaran alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue on poistettu. Illevaaran alueen länsipuolelle on osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve.
	Tuulivoimamaakuntakaavan yleisten suunnittelumääräysten mukaan maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimarakentamista, mikäli se ei ole merkitykseltään seudullista.
	/
	4.5.3 Maakuntakaavan uudistaminen

	Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 1.6.2015 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi. Maakuntakaava on pääosin toteutunut useiden aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle.
	Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu kahdella lainvoimaisella (Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava) ja yhdellä voimassa olevalla (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voimassa olevia vaihemaakuntakaavoja.
	Kokonaismaakuntakaavan tarkistamisessa käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaavan tarkistus kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan (29.4.2009) kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia vaihemaakuntakaavojen kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.
	Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä muun muassa Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön strategiasta.
	Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 27.6.-31.8.2018 ja Kainuun maakuntahallitus on antanut 19.11.2018 vastineet maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
	Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksessa Illevaaran suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualue rajautuu kaavassa esitettyyn poronhoitoalueen rajaan. Alueen länsipuolelle Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve on korvattu Seitenoikea- Kivivaara-Peuravaaran 110 kV:n pääsähköjohdon merkinnällä.
	4.5.4 Yleiskaavat ja asemakaavat

	Hankealueella ei ole voimassaolevia yleis- tai asemakaavoja. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat kaavat on lueteltu alla ja esitetty kuvassa 5.
	Yleiskaavat
	Hankealueen pohjoispuolella noin 600 metrin etäisyydellä on voimassa Emäjoen vesistön oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2004. Emäjoen vesistön alueelle laadittu rantayleiskaavan muutos ja laajennus, joka on tullut voimaan 17.2.2015.
	Hankealueen koillispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä on voimassa Luvanjärven-Niemelänjärven rantayleiskaava, joka viimeiset muutokset on tehty vuosina 2005 ja 2006.
	Hankealueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa 29.4.2014 ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.
	Asema- ja ranta-asemakaavat
	Hankealueen itäpuolella noin 3,7 kilometrin päässä on Roukajärven ranta-asemakaava, joka on hyväksytty 14.11.2017 ja saanut lainvoiman 6.3.2018.
	Hankealueen länsipuolella noin 4,7 kilometrin päässä on Ristijärven puolella Emäjoen ranta-asemakaava, joka on hyväksytty 5.11.2018.
	Hankealueen pohjoispuolella noin 5 kilometrin päässä on Nuottimäen ranta-asemakaava, joka on vahvistettu vuonna 1994.
	Hankealueen kaakkoispuolella noin 7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Ristijärven Tervajärven ranta-asemakaava, joka on hyväksytty Ristijärven kunnanvaltuustossa 13.6.2012.
	Hankealueen luoteispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Hyrynsalmen keskustan asemakaava-alue, jossa ovat voimassa vuosina 1974–2012 hyväksytyt asemakaavat.
	Hankealueen pohjoispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on voimassa Salmijärven ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Oulun lääninhallituksessa 11.2.1982.
	Sähkönsiirtoreitin alue
	Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat asema- ja yleiskaava-alueiden ulkopuolelle. Mikäli sähkönsiirto toteutetaan varavaihtoehdon (ks. selostuksen kohta 3.2.4) mukaisesti, uusi hankealueen ulkopuolinen sähköasema sijoittuu luoteispuolella Emäjoen rantaosayleiskaavan välittömään läheisyyteen. Uuden sähköaseman läheisyyteen on rantaosayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).
	/
	4.5.5 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

	Hankealueen ympäristössä on neljä tuulivoimahanketta, joista yksi on jo toiminnassa.
	Hankealueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Taaleritehtaan ja Loiste Energia Oy:n Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahanke Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella. Tuulivoimaloiden kokonaismäärä Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueella on 30 kpl, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi. Kivivaara-Peuravaaran osayleiskaava on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa 29.4.2014 ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014. Tuulivoimapuisto on rakennettu ja sähköntuotanto käynnistynyt.
	Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmeen kahta tuulivoimapuistoa. Lumivaaran hankealue sijaitsee noin 14 kilometrin etäisyydellä luoteessa ja Iso Tuomivaaran hankealue noin 23 kilometrin etäisyydellä luoteessa. Lumivaaran tuulivoimapuistoon tulisi sijoittumaan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 8 voimalaa. Lumivaaran hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Iso Tuomivaaran tuulivoimahanke käsittää 8 tuulivoimalaa. Iso Tuomivaaran 2. osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.6.–17.7.2015. Kaava jäi hyväksymättä kunnanvaltuustossa 16.3.2016.
	Lumivaaran hankealueen itäpuolella, alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee PROKON Wind Energy Finland Oy:n tuulivoimahanke, jonka hankealueelle tulisi sijoittumaan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 8 tuulivoimalaa. Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
	Lähiympäristön tuulivoimahankkeita on esitetty kuvassa 5.
	4.6 Osayleiskaavan selvitykset
	4.6.1 YVA-menettelyn tarve


	Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.6.2015 päätöksen (Dnro KAIELY/222/2015), jonka mukaan Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
	4.6.2 Arvioitavat vaikutukset

	Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.
	4.6.3 Laaditut selvitykset

	Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:
	 Varjostus- ja vilkkumismallinnus 2016, päivitys 2018
	 Melumallinnus 2016, päivitys 2018 ja 2019
	 Näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 2016, päivitys 2018
	 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, päivitys 2019
	 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
	 Liito-oravaselvitys
	 Lepakkoselvitys
	 Pesimälinnusto- ja päiväpetolintuselvitys
	 Päiväpetolinnun seuranta 2016, 2017 ja 2018 ja törmäysriskianalyysi 2016
	 Päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivittäminen 2019
	 Linnustoselvitys: pöllöselvitys, metsäkanalintuselvitys, kevätmuuton seuranta (WSP Finland Oy)
	 Arkeologinen selvitys
	 Porotalousselvitys
	 Sähkönsiirtolinjan kasvillisuus- luontotyyppi- ja pesimälinnustoselvitykset
	 Sähkönsiirtolinjan arkeologinen selvitys
	4.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
	4.7.1 Rakennusjärjestys


	Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista säätelevät osayleiskaava ja rakennusjärjestys yhdessä. Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 ja se on tullut voimaan 1.8.2013.
	4.7.2 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys

	Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilta on laadittu yhteinen tuulivoimaselvitys, jossa on kartoitettu potentiaalisia tuulivoimatuotantoalueita.
	Selvityksessä Kainuusta nostettiin esiin 10 potentiaalisinta tuulivoima-aluetta ja 11 muuta potentiaalista aluetta, jotka eivät tällä hetkellä ole erityisen hyviä tuulivoima-alueita joko puuttuvan sähköverkon, sen siirtokapasiteetin tai nykyteknologian kannalta liian heikkojen tuuliolosuhteiden vuoksi. Selvityksessä vain potentiaalisimmilta alueilta (3-4 kpl per maakunta) on laadittu tarkemmat tekniset esiselvitykset. Selvityksessä ei ole mainittu Illevaaran aluetta.
	4.7.3 Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys

	Kainuun liitto on laatinut joulukuussa 2013 Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täydennyksen. Selvityksessä on käyty läpi Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä tunnistetut Kainuun alueella sijaitsevat tuulivoimatuotantoon sopivat kohteet sekä lisäksi selvityksessä on otettu huomioon Kainuun alueella tiedossa olevat hankkeet.
	Täydennysselvityksen tavoitteena oli luoda edellytykset valita tuulivoimapuistoille sopivimmat alueet, jotka voidaan varata maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle. Alueet on jaoteltu hyvin soveltuviin, mahdollisesti soveltuviin ja heikosti soveltuviin alueisiin. Isovaara-Illevaaran alue on selvityksessä arvioitu hyvin soveltuvaksi tuulivoimatuotantoon.
	4.8 Luonnonolot ja kasvillisuus
	4.8.1 Luontoselvitykset


	Ennen maastokauden 2015 alkua tilattiin hankealueelta ympäristöhallinnon rekisteritiedot uhanalaisista lajeista. Rekisterihaussa (Kaipiainen-Väre, H. 21.1.2015) ei löytynyt tietoja uhanalaisten lajien esiintymisestä alueella.
	Maastoselvityksistä tehtiin hankealueella pöllö-, metsäkanalintu- ja kevätmuuttolinnustoselvitykset (Luonto-osuuskunta Aapa/ WSP Oy 2015) sekä Ramboll Oy:n toimesta liito-oravaselvitys, lepakkoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, pesimälinnustoselvitys ja syysmuuttolinnustoselvitys.
	Maastoselvityksissä alueelta pyrittiin huomioimaan seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet:
	 metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
	 luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit
	 vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit
	 liito-orava ja lepakot
	 uhanalaiset lajit ja muut luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet
	Luontoselvitys on esitetty liitteessä 2.
	4.8.2 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot

	Hankealueen kallioperä muodostuu granodioriitista ja gneissistä. Alueen vaarojen rinteisiin sijoittuu muutamia pienialaisia kalliopaljastumia. Hankealueen maaperä koostuu pääosin moreenista ja Teerisuon alueen paksuista turvekerrostumista (Kuvat 6, 7 ja 8).
	Hankealueen korkein kohta, Illevaara, kohoaa noin 235 mmpy.
	/
	/
	4.8.3 Vesiolosuhteet

	Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
	Hankealueen pohjoisosan poikki, Illevaaran pohjoispuolitse virtaa Pölhöjoki. Joki virtaa länteen päin ja laskee lopulta Pölhöjärveen hankealueen länsipuolella. Hankealueen kaakkoisosan poikki virtaa Roukajoki, joka yhtyy lopulta Emäjokeen.
	Illevaaran eteläpuolella on lähde.
	4.8.4 Kasvillisuus

	Suomen kasvimaantieteellisessä jaottelussa Illevaaran alue sijoittuu keskiboreaaliseen Pohjan-maan-Kainuun havumetsävyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä kohtaavat niin eteläiset ja pohjoiset kas-vilajit kuin luontotyypitkin. Suomen suoaluejaossa alue sijoittuu Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeelle. Kainuussa esiintyy topografian vaihtelevuuden ansiosta korpia ja rämeitä sekä lähdekasvillisuutta (Eurola ym. 1995). Pohjanmaa-Kainuun alueella soita on runsaasti, enemmän kuin missään muualla maassamme.
	Suunnittelualueen maasto on vaihtelevaa. Maisemaa hallitsevat metsäiset vaarat ja niiden väliin jäävät suoalueet. Vaarojen rinteet voivat paikoitellen olla melko jyrkkiä. Alueen ulkopuolella esiintyy myös muutamia kalliojyrkänteitä.
	Suunnittelualue koostuu enimmäkseen metsätalouskäytössä olevista, eri kehitysvaiheen talousmetsistä. Metsien ikä painottuu taimikoihin, nuoriin ja noin 80 vuotiaisiin varttuneisiin talousmetsiin, mutta alueella esiintyy myös pienialaisia iäkkäämmän metsän alueita. Hankealueen metsät ovat pääosin kuivahkoja ja tuoreita ja kangasmetsiä. Paikoin esiintyy pienalaisesti kuivia kankaita, karukkokankaita sekä lehtomaisia kankaita. Ojitetut suoalueet ovat rämemuuttumia sekä turvekankaita. Ojittamattomia soita, joilla esiintyy luonnontilaisen kaltaisia ja luonnontilaisia luontotyyppejä ovat Teerisuo sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva pienehkö ojittamaton suoalue. Alueen talousmetsien ja ojitettujen soiden luonnontilaisuus on pääosin siinä määrin heikentyneitä, että luontotyypit eivät ole edustavia tai eivät täytä suojelulakien luonnontilaisuuskriteerejä.
	/
	Kasvillisuus sähkönsiirtoreitin alueella
	Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja kaavaehdotusvaiheessa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla hankealueen eteläosassa. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin luontotyypit ja kasvillisuus on selvitetty hankealueen kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Uuden sähköaseman alue on ilmakuva- ja paikkatietoaineiston tutkinnan perusteella ojitusaluetta, jossa kasvaa noin 80–90 vuotiasta mänty-kuusi sekametsää. Sähköaseman paikka ei sisältynyt maastoselvitysalueisiin.
	Toisena vaihtoehtona tarkastellaan mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n ensi vuonna valmistuvaan 110 kV:n voimajohtoon omalla uudella sähköasemalla tuulivoimapuiston ulkopuolella. Siinä vaihtoehdossa sähkönsiirtoreitti seuraa Kokkovaarantietä länteen alkaen hankealueen länsireunalla sijaitsevalta Saunakankaalta. Alueelle on tehty luontoselvitysten maastotyöt 2015. Kokkovaarantien varrella yleisin luontotyyppi on metsätalouskäytössä oleva kuivahko kangas. Paikoin esiintyy myös tuoretta kangasmetsää. Pienehköllä alalla ojan läheisyydessä havaittiin Kokkovaarantien varrella kangaskorven kasvillisuutta.  Luontotyyppiä luokitellaan vaarantuneeksi (VU), mutta sen luonnontilaisuus on ojituksen ja metsätaloustoimenpiteistä johtuen heikentynyt. Lännempänä Kokkolantien varrella on talousmetsien lisäksi useita maalaistaloja pihapiireineen, niittyjä ja peltoja. Huomioon otettavista kasveista havaittiin Kokkovaarantien pientareessa pieni kissankäpäläesiintymä (silmälläpidettävä, NT).
	/
	Kokkovaaran läntisen alueen metsä on suurimmaksi osaksi 50–70-vuotiasta. Isonahonrinteen alueella (tien molemmin puolin) esiintyy lisäksi yli 100-vuotiaita, kuusivaltaisia tuoreen kankaan metsäkuvioita. Isoahonrinteen alueella suunniteltu sähkönsiirtoreitin suunnitellaan poikkeavan Kokkovaarantieltä länteen ja päättyvän nykyisen 110 kV:n voimajohdon läheisyyteen rakennettavalle sähköasemalle. Kokkovaarantien länsipuolella on tuoreen kangasmetsän lomassa soistunut painanne, jossa esiintyy kangaskorven sekä pienalaisesti myös lehtomaisen kankaan kasvillisuutta. Vaarantuneeksi luontotyypiksi luokitellun kangaskorven luonnontila voidaan katsoa kohtalaiseksi.
	/
	4.8.5 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet

	Suunnittelulla tuulipuistoalueella ei havaittu luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29).
	Illevaaran eteläpuolella sijaitsee pienehkö ojittamaton suoalue, jossa on kaksi luonnontilaisen kaltaista lähdettä. Lähteet ovat vesilain mukaisia arvokkaita pienvesiä (vesilaki 2011/587 § 2:11) ja niiden lähiympäristöt kuuluvat metsälain 10 § tarkoittamiin erityisiin tärkeisiin elinympäristöihin. Lähteiköt on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi (Raunio ym. 2008).
	/
	Suunnitellun tuulivoima-alueen eteläreunaa pitkin virtaavan Roukajoen ranta-alueella kasvava luhtainen saraneva on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi. Muita luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia uhanalaisia luontotyyppejä ei havaittu. Illevaaran laella sekä Sauna-ahon alueella kasvavat yli 100 vuotiaat kuusimetsät lahopuustoineen ovat luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT).
	Arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 13 sekä liitteen 2 kartoilla.
	/
	Arvokkaat luontokohteet sähkönsiirtoreitin alueella
	Osayleiskaavaehdotuksessa tarkasteltavan hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitin alueella ei havaittu luonnonsuojelulailla, vesilailla eikä metsälailla suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei myöskään tavattu luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia uhanalaisia luontotyyppejä. Isonahonrinteen alueella on Kokkovaarantieltä uudelle sähköasemalle suunnitellun tien alueella tuoreen kangasmetsän lomassa soistunut painanne, jossa esiintyy vaarantuneen kangaskorven kasvillisuutta. Kangaskorven luonnontila voidaan katsoa kohtalaiseksi.
	Uhanalaiset ja muut merkittävät lajit
	Huomioon otettavista kasvilajeista suunnittelualueella havaittiin rauhoitettua valkolehdokkia ja osayleiskaavaehdotuksessa tarkasteltavan hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitin alueelta silmälläpidettävää (NT) kissankäpälää.
	4.9 Linnusto
	4.9.1 Linnustoselvitys


	Illevaaran hankealueen pesimälinnustoa selvitettiin 5. – 6.6.2015 sekä sähkönsiirtolinjavaihtoehtojen pesimälinnustoa 13. - 14.6.2015 aamujen ja aamupäivien aikana, jolloin lintujen lauluaktiivisuus on yleisesti korkeimmillaan. Laskennoissa kirjattiin ylös kaikki havaitut lajit ja erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin, lintudirektiivin liitteen I lajeihin sekä Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeihin. Pesintälaskennat toteutettiin piste- ja kartoituslaskentamenetelmillä (Luomus 2015). Rambollin tekemien linnustoselvitysten tutkimusalueet on esitetty kuvassa 14. Hankkeen linnustoselvitys vuodelta 2015 on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.
	4.9.2 Pöllöselvitys

	Pöllöjen pesintää hankealueella selvitettiin maastokäynnein kahtena yönä 6. -7.4.2015 ja 11. – 12.4.2015 (Luonto-osuuskunta Aapa 2015). Lisäksi pöllöjen esiintymistä hankealueella kartoitettiin metsäkanalintuselvityksen (Luonto-osuuskunta Aapa 2015) ja pesintälaskentojen (Ramboll Finland Oy 2015) yhteydessä. Hankealueella Sauna-ahon lähiympäristössä havaittiin yksi helmipöllön reviiri.
	4.9.3 Metsäkanalintuselvitys

	Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys tehtiin huhti- ja toukokuussa 2015 (Luonto-osuuskunta Aapa 2015). Maastokäynneillä selvitettiin metsojen ja teerien mahdollisia soidinpaikkoja ja riekkojen reviirejä hankealueella. Selvityskäynneillä havaittiin yksittäisiä metsoja, mutta metsojen varsinaista soidinpaikkaa hankealueelta ei varmistettu. Teerien soidinpaikka sijaitsee hankealueen eteläosassa Teerisuolla. Teerisuolla havaittiin kymmenen koirasteertä ja seitsemän naarasteertä sekä teerikukkojen tuoreita lumijälkiä Teerisuon länsiosassa. Mahdollinen riekkoreviiri havaittiin Teerisuon pohjoislaidalla.
	4.9.4 Muuttolinnusto

	Illevaaran hankealue ei sijoitu tunnettujen muuttoreittien varrelle.
	Kevätmuutto
	Kevätmuuttotarkkailua tehtiin viitenä päivänä 25.4. – 12.5.2015 välillä, yhteensä 38 h. Muuttotarkkailussa havaittiin 98 muuttavaa keskikokoista tai kookkaampaa lintua. Illevaaran kautta kulkevan lintujen kevätmuuton kannalta tuulivoimarakentamisesta ei arvioida olevan merkittävää haittaa linnustolle. Kevätmuuttoseurannan toteutti Luonto-osuuskunta Aapa.
	Syysmuutto
	Illevaaran hankealueen kautta kulkevaa syysmuuttoa tarkkailtiin 14. -17.9.2015 ja 7.10.2015 viiden vuorokauden ajan, yhden havainnoitsijan toimesta yhdestä paikasta kerrallaan. Muuton-tarkkailupäivät ja -tarkkailuajat pyrittiin ajoittamaan muuttokausien edistymisen, vallitsevan säätilan sekä tarkkailun kohteena olevan lajiston päämuuttokauden perusteella parhaille mahdollisille päiville. Syysmuutonseurantaan käytettiin 37 tuntia.
	Syysmuuttoseurannoissa havaittiin laulujoutsenia, hanhilajeja ja kurkia yhteensä 166 yksilöä. Petolintuja havaittiin 27 yksilöä.  Kokonaismuuttomäärät olivat pieniä ja tulosten perusteella merkittävimmät Illevaaran hankealueen kautta muuttavat lajit olivat kurki ja hanhilajit. Minkään lajin tai lajiryhmän muuttoreitin ei kuitenkaan havaittu tiivistyvän erityisesti hankealueelle, sillä muuttoa havaittiin tapahtuvan yhtä lailla ympäröivän samankaltaisen lähialueen kautta. Illevaaran hankealueen lähistöllä ei sijainnut merkittäviä lintujen lepäilyalueita eikä alueen kautta havaittu säännönmukaista tai runsasta lentoa yöpymis- ja ruokailualueiden välillä. Hankealueella ei ollut tarkkailupaikkaa, josta on laajat havainnointisektorit muuttosuuntiin. Illevaaran tarkkailupisteeltä oli kohtalaiset näkymät itään ja koilliseen, mutta pohjoisen ja lännen suuntaan näkymä oli rajallinen.
	Syysmuuttoseurannoissa havaitut suurikokoiset lintulajit ja petolinnut
	Laulujoutsen30
	Metsähanhi24
	Valkoposkihanhi42
	Kurki70
	Merikotka 1
	Sinisuohaukka 3
	Kanahaukka 3
	Varpushaukka 9
	Hiirihaukka 3
	Maakotka 1
	Piekana 2
	Hiirihaukkalaji 3
	Ampuhaukka 2
	4.9.5 Pesimälinnusto

	Pöllöselvityksessä havaittiin yksi helmipöllön reviiri Sauna-ahon ympäristöstä (Luonto-osuuskunta Aapa).
	Hankealueen pesimälinnustossa esiintyy Kainuun seudulle tyypillistä lajistoa, joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsälajeista ja avosoiden lajistosta. Selvitysalueilla havaittiin myös suojelullisesti merkittävää lajistoa, joista suurin osa on kuitenkin Suomessa varsin yleisiä lajeja. Petolinnuista havaittiin sääksi, tuulihaukka ja sinisuohaukka. Hankealueella harjoitettu tehokas metsätalous on kaventanut merkittävästi pesimälinnuston elinympäristöjä. Lintulaskentatulosten perusteella hankealueen laji- ja parimäärät ovat korkeintaan paikallisesti keskimääräistä tasoa.
	Sähkönsiirtoreitin alue
	Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot kulkevat pääosin olemassa olevia teiden vieressä tai nykyistä sähkölinjaa pitkin. Sähkönsiirtoreittien linnusto koostuu pääosin yleisistä varpuslintulajeista.
	4.9.6 Suojelullisesti huomioitavat lajit

	Pesimälinnusto
	Illevaaran hankealueen pesintäajan laskennoissa uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantuneita (VU) lajeja olivat keltavästäräkki ja sinisuohaukka. Silmälläpidettävistä lajeista (NT) alueella havaittiin riekko, teeri, käenpiika ja niittykirvinen. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) olivat riekko ja tiltaltti. Alueellisessa uhanalisuustarkastelussa Illevaaran alue sijoittuu vyöhykkeelle 3b (Keskiboreaalinen, Kainuu).
	Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY) liitteessä I mainituista lajeista alueella havaittiin teeri, sinisuohaukka, kapustarinta, liro ja palokärki. Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeista (nk. EVA –lajit) havaittiin teeri, pikkukuovi, valkoviklo, liro, ja leppälintu (Kuva 15).
	Sinisuohaukan (VU) reviiri sijaitsee Pölhösuon ympäristössä ja sivuaa hankealueen koillisosaa. Illevaaran hankealueella ei ole havaittu petolintujen pesiä.
	Sähkönsiirtoreitin alue
	Sähkönsiirtoreiteillä ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. Selvityksessä havaittiin kaksi leppälinnun (EVA) reviiriä.
	4.9.7 Salassa pidettävien päiväpetolintujen esiintyminen alueella

	Illevaaran hankealueen läheisyydessä sijaitsee salassa pidettävän päiväpetolinnun pesä. Kyseisen petolinnun esiintymistä, pesintää ja lentokäyttäytymistä on tarkkailtu vuosina 2015-2018. Pesimäkaudella 2015 pesässä alkoi pesintä, mutta se epäonnistui. Vuosien 2016-2018 pesintä onnistui. Petolintupariskunnan koiras sai 8.7.2016 satelliittipaikantimen, jonka avulla saatiin tietoa linnun lentosuunnista ja -korkeuksista. Kesällä 2018 petolintupariskunnan kahdelle poikaselle asennettiin satelliittipaikantimet ja niiden avulla saatiin tietoa poikasten lentokäyttäytymisestä.
	Vuosien 2016-2018 aikana tehdyistä petolintuselvityksistä on laadittu kooste, joka on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 3. Viranomaiskäyttöön tarkoitetut petolintuselvitykset eivät ole julkisia.
	Koiraan satelliittipaikantimen keräämän datan mukaan päiväpetolintukoiraan ruokailulentoreitit kulkevat pääosin tuulivoimapuiston halki. Valtaosa kaikista lennoista tapahtuu kuitenkin puiden latvojen korkeudella eli tuulivoimaloiden roottorien lapojen alapuolella. Poikasten lentoreitit pysyttelevät suurimmaksi osaksi suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ulkopuolella ja 99 % lentopaikannuksista sijoittuu roottorin pyyhkäisyalueen ala- tai yläpuolelle.
	Selvitysten lisäksi Illevaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä suojelulle päiväpetolinnulle on rakennettu vuosina 2016-2017 yhteensä neljä tekopesää hankealueen koillis- ja länsipuolelle. Toistaiseksi tekopesät ovat jääneet tyhjiksi.
	4.9.8 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysi 2016

	FM, biologi Vesa Hyyryläinen on laatinut alla olevan päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin marraskuussa 2016.
	Törmäysriskisanalyysi toteutettiin koko puistolle siten, että havaitun lentoaineiston pohjalta laskettiin törmäysriskit neljälle eri toteutumisvaihtoehdolle:
	 VE1: satelliittidatan mukainen lentomäärä hankealueella, oletetaan, että kaikki lennot tapahtuvat törmäyskorkeudella
	 VE2: satelliittidatan mukainen lentomäärä hankealueella, oletetaan, että 10 % lennoista tapahtuu törmäyskorkeudella
	 VE3: satelliittidatan mukaiset lentomäärät kaksinkertaisena, oletetaan, että kaikki lennot tapahtuvat törmäyskorkeudella
	 VE4: lentojen määrä hankealueella 100 per vuosi, oletetaan, että kaikki lennot tapahtuvat törmäyskorkeudella
	VE1 (lentojen lukumäärä n=600 per vuosi): pesivän päiväpetolintukoiraan lennot puistoalueen läpi perustuvat havaittuun aineistoon, jossa lintu lensi tarkastelupäivien (lähettimen asennus 8.7.- syysmuutolle lähtö 30.8.16) aikana keskimäärin puiston läpi 5 kertaa vuorokaudessa; kun petolintu todellisuudessa oleilee pesäalueella 120 vrk, saadaan kertoimella (kerroin = lentojen lukumäärä hankealueella per vuorokausi) lentojen määrä vuodessa.
	Vaihtoehdossa VE2 (n=60) oletetaan, että vain noin kymmenesosa koiraan lennoista tapahtuu törmäyskorkeudella, mikä sinällään vähentää törmäysriskiä suhteutettuna lentojen kokonaismäärään.
	VE3 (n=1200): koska havaittujen lentojen määrä perustuu lähettimen paikannusfrekvenssiin, joka tarkastelujaksolla oli 1 paikannus/30 min, haluttiin tarkastella mahdollisuutta, jossa paikannustiheys olisi puolta nopeampi; tällöin havaittujen lentojen määrä olisi todennäköisesti selvästi havaittua suurempi ja myös törmäysriskit lentojen määrän lisääntyessä suuremmat kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.
	Neljännessä vaihtoehdossa VE4 (n=100) analyysiin valittiin lentojen määräksi 100, eli todellisten lentojen määrä jaettiin kuudella. Tällä tarkastelumallilla haluttiin havainnollistaa törmäysriskiä esittämällä se prosentteina.
	Analyyseissa käytettiin Bandin (2013) törmäysriskilaskuria (menetelmä esitellään tarkemmin teoksessa “Birds and Windfarms -Risk Assessments and Mitigation”). Kyseisen laskurin oletusmuuttujiin lisätään seuraavat empiiriset muuttujat: linnun pituus, siipien kärkiväli, siiven isku/liito, lentonopeus, tutkitun lentokorkeuden ylä- ja alaraja, tuulivoimapuiston leveys (tietystä suunnasta tarkasteltuna), roottorin säde ja lintujen lukumäärä/vuosi.
	Tehdyssä analyysissa laskettiin hankealueen välittömässä läheisyydessä pesivälle päiväpetolintukoiraalle törmäysriski todennäköisimmästä lentosuunnasta tarkasteltuna. Havaitun lentoaineiston perusteella esitetään analyysin tulokset (Taulukko 4) akselisuunnassa etelä-pohjoinen (S-N), koska valtaosa linnun ruokailulennoista tapahtui tätä sektoria vastaan (lentosuunnat lounas-koillinen ja luode-kaakko eli SW-NE ja NW-SE). Kyseinen tarkastelusuunta vastaa parhaiten päiväpetolinnun todellisia lentoja paikannushavaintojen perusteella. Analyysi voitaisiin tehdä muistakin tarkastelusuunnista, mutta koska Illevaaran puisto on lähestulkoon ympyrän muotoinen, vaihtuviin muuttujiin lisättävä puiston leveys suhteessa tarkastelukulmaan on kaikista suunnista suurin piirtein sama. Puiston halkaisijana käytettiin likiarvoa 2000 m. Mitä leveämpi puisto on suhteessa lintujen tulokulmaan, sitä suuremmaksi kasvaa törmäysriski ja päinvastoin.
	Analyysissa vakioitiin päiväpetolinnun lentonopeus arvoon 11,11 m/s, mikä vastaa noin 40 km tunnissa. Tämä on syytä ottaa huomioon lopullisissa tulkinnoissa, koska luonnollisesti lentonopeus erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa voi vaihdella paljonkin. Taulukkoa tulkittaessa on lisäksi huomioitava, että lentokorkeus on analyysissa määritetty siten, että se vastaa törmäyskorkeutta (90-240m). Näin ollen saatu tulos ei vastaa todellisuutta, sillä tilanteesta riippuen päiväpetolintu lentää myös törmäyskorkeuden ala- tai yläpuolella ja riski törmätä lapoihin on silloin hyvin pieni. Analyysin tuloksia arvioitaessa on myös huomioitava se, että lintujen tulokulma roottoriin nähden vaihtelee, mikä vaikuttaa oleellisesti törmäysriskiin. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että törmäyslaskurin tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina ja niitä pitää tulkita muiden tarkkailumenetelmien rinnalla. Vaihtoehdoista VE2 vastaa parhaiten päiväpetolinnusta tehtyjä todellisia havaintoja (lentojen määrä ja korkeus törmäyskorkeudella).
	Vaihtoehdot
	Todellinen törmäyslkm ilman väistöä / vuosi
	Tod. törmäyslkm väistön kanssa / vuosi
	Todellinen törmäyslkm ilman väistöä / 10 vuotta
	Tod. törmäyslkm väistön kanssa / 10 vuotta
	Todellinen törmäyslkm ilman väistöä / 25 vuotta
	Tod. törmäyslkm väistön kanssa / 25 vuotta
	VE1 (n=600 lentoa/vuosi)
	7,6251
	0,3813
	76
	3,8
	190,6
	9,5
	VE2 (n=60 lentoa/vuosi)
	0,76251
	0,0381
	7,6
	0,38
	19,0
	0,9525
	VE3 (n=1200 lentoa/vuosi)
	15,25
	0,7625
	152,5
	7,6
	281,3
	19,1
	VE4 (n= 100 lentoa/vuosi)
	1,27
	0,06
	12,7
	0,6
	31,8
	1,5
	Tulkinta
	Törmäysanalyysissa arvioitiin Illevaaran hankealueen välittömässä läheisyydessä pesivän koiraspäiväpetolinnun riski törmätä tuulimyllyjen roottorin lapoihin kesällä 2016 saadun lähetinpaikannustiedon perusteella. Tulkinnassa on huomioitava, että todellisia paikannustietoja saatiin vain 53 päivän ajalta. Koska lintu kuitenkin oleilee pesäalueella noin 120 vrk vuodessa, laskettiin analyysi tältä pohjalta.
	Analyysin mukaan kuudestasadasta puistoalueen läpilennosta 7,62 lentoa johtaa törmäykseen yhden vuoden aikana, mikäli aineistona käytetään todellisia havaintoja (VE1) ja oletetaan, ettei väistöliikettä tapahdu. Todellisuudessa tämä tulos ei voi toteutua absoluuttisesti tutkitun kohteen suhteen, koska analyysissa selvitetään vain yhden lintuyksilön, pesän koiraslinnun, törmäysriskiä. Vaikka otettaisiin mukaan pesän naaras ja maksimissaan kolme lentopoikasta (2016 pesästä selvisi lentoon kaksi poikasta), lintujen määrä on pienempi kuin mallissa tapahtuvat törmäykset, jotka johtavat tietysti linnun kuolemaan. Samalla analyysimenetelmällä voidaan laskea myös alueen läpi muuttavien lintujen törmäysriski; silloin mallin jokainen lento tarkoittaa yhtä lintuyksilöä ja tulkinta eroaa selvästi nyt analysoitavasta tapauksesta.
	Kun samaa aineistoa (VE1) tarkastellaan väistöliikkeen kanssa, koiraslinnun todennäköisyys törmätä lapoihin pienenee oleellisesti ja yhden pesimäkauden törmäysriski petolinnun osalta on tällöin 0,38. Kuitenkin, jos törmäysriskiä väistöliikkeen kanssa vaihtoehdon 1 mukaan tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, nähdään, että esimerkiksi kymmenen vuoden aikana tapahtuu mallin mukaan 3,8 törmäystä. Toisin sanoen jompikumpi emoista menehtyy noin joka kolmas vuosi. Tätä voidaan pitää varsin suurena riskinä, koska kyseessä on pitkäikäinen petolintu, jolla on hidas elinkierto ja pieni lisääntymisnopeus. Emolinnut voivat pesiä samassa pesässä vuosikausia, mikä lisää törmäysriskiä. Mikäli toinen emolintu menehtyy pesimäkauden aikana, koko pesintä tuhoutuu ja voi kulua useita vuosia ennen kuin uusi aikuinen asettuu reviirille. Pienikin aikuiskuolleisuuden nousu voi vaikuttaa huonontavasti populaatiokehitykseen ja lajin säilymismahdollisuuksiin isommalla alueella, koska on kyseessä vähälukuinen petolintulaji.
	Vaihtoehdossa VE2 oletetaan, että koiras väistää aktiivisesti pyöriviä tuulimyllyjen roottoreita ja lentää pesimiskaudella puiston läpi törmäyskorkeudella vain noin 60 kertaa. Tällöin törmäysriski yhden linnun osalta on sangen vähäinen pitkälläkin aikavälillä; yksi lintu kuolee kerran 25 vuodessa (törmäysriskiarvo 0,926). Toisaalta todellinen tilanne voi lähestyä vaihtoehtoa VE3, jossa lentoja puiston läpi onkin selvästi enemmän (n = 1200) kuin muissa vaihtoehdoissa. Tällaisessa tilanteessa lintujen törmäysriski kasvaa vastaavasti suhteessa läpilentojen määrään. Tähän saadaan tyhjentävä vastaus vain jatkamalla satelliittiseurantaa tulevina vuosina. Satelliittilähettimen lähetysfrekvenssiä voidaan teoriassa nopeuttaa aikaisemmin käytetystä ja tällöin saadaan entistä tarkempaa tietoa todellisista lennoista.
	Analyysissa on useita epävarmuustekijöitä, jotka täytyy ottaa tulkinnassa huomioon. Illevaaran hankealueella erityisiä ja oleellisesti törmäysriskiä lisääviä seikkoja ovat pesän sijainti hyvin lähellä suunniteltuja tuulimyllyjä ja toisaalta petolinnun ruokailulentojen suuntautuminen pääosin tuulipuiston ylitse. Pesän sijainti aivan hankealueen tuntumassa on riskitekijä myös itsenäistyville poikasille. Selvityksissä on todettu, että poikaset harjoittelevat loppukesällä lentotaitoaan pesän välittömässä läheisyydessä, eivätkä välttämättä huomaa lähellä pyöriviä tuulimyllyjen roottoreita ja ovat siten vaarassa törmätä roottorin lapoihin. Pesän nykyinen sijainti lisää myös erilaisten yllättävien tilanteiden sattuessa törmäysriskiä. Emolintu vartioi tiukasti pesän lähialuetta karkottaen liian lähelle tulevat vieraat oman lajin yksilöt, muut isot petolinnut ja varislinnut. Äkilliset takaa-ajotilanteet saattavat suuntautua kohti tuulimyllyjä ja lisätä törmäysriskiä. Myös alueella liikkuvien ihmisten aiheuttamat satunnaiset häiriöt voivat lisätä törmäysriskiä. Mikäli pesä sijaitsisi asiantuntijoiden suositusten mukaisesti yli 2 km:n etäisyydellä hankealueesta, koiraslinnun suoraan puiston läpi suuntautuvat lennot todennäköisesti vähenisivät oleellisesti.
	4.9.9 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivitys 2019

	Vuoden 2016 laaditun törmäysriskianalyysin jälkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden määrää on vähennetty ja petolintujen lentokäyttäytymisestä on kertynyt aiempaa tarkempaa tietoa satelliittiseurannan ansiosta. Törmäysmallinnus päivitettiin huhtikuussa 2019 ja siitä on vastannut FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen Ramboll Finlandista. Törmäysmallinnusraportti on luottamuksellinen ja tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön.
	Satelliittiseurannassa olleen koiraan saalistusalueet ovat olleet pääasiassa 20 km säteellä pesästä sijaitsevia järviä ja jokia. Vuonna 2017 noin kolmasosa ja 2016 selvästi alle kolmasosa paikannuksista sijoittui pesältä luoteeseen suunnitellun tuulivoimapuiston suuntaan. Loput 2/3 paikannuksista sijoittui pesältä katsottuna muihin kuin suunnitellun tuulivoimapuiston suuntaan. Tuulivoimapuiston suunnassa, sen takana, pääasialliset saalistuspaikat olivat Hyrynsalmen keskustan länsipuolelle sijoittuva Lietejoki sekä Hyrynsalmelta etelään Emäjoki ja Seitenjärvi – Pölhöjärvi. Muualla kuin tuulivoimapuiston suunnassa saalistuspaikkoina oli pesältä pohjoiseen Salmijärven ja Nuottijärven välinen joki, idässä Roukajärvi, lounaassa Ristijärvellä Tenämä ja Pieni Pyhäntä sekä Tervajoki etelässä. Vuonna 2016 koiraslinnun saalistusmatkat suuntautuivat vuotta 2017 enemmän Ristijärven alueelle etelä-lounaan suuntaan.
	Aineisto ja menetelmät
	Illevaaran tuulivoimahankkeesta lähimmillään noin 1 km etäisyydellä pesivälle päiväpetolinnulle aiheutuva törmäysriskiä arvioitiin ns. Bandin tasomallilla ja arviota korjattiin lajikohtaisella väistökertoimella. Arvio laskettiin erikseen sekä pesivän parin koiraslinnulle ravinnonhakulentojen aikana että nuorille yksilöille.
	Arviointimenetelmä on kolmivaiheinen: Aikuisen koiraan osalta ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan Illevaaran koiraslinnun satelliittiseurannan tulosten perusteella, mitkä ovat reviirin lintujen pääasialliset saalistusalueet ja kuinka iso osuus lennoista suuntautuu sellaiselle saalistusalueelle, että lennot sinne suuntautuvat suunnitellun tuulivoimapuiston lävitse. Tämän lisäksi arvioidaan satelliittiseurannan aineiston perusteella, mikä osuus lennoista tapahtuu tuulivoimaloiden roottorien muodostamalla riskikorkeudella ja mikä osuus lennoista leikkaa tuulivoimaloiden roottorien muodostamaa riskipinta-alaa. Nuorten lintujen osalta arvioidaan vuoden 2018 satelliittiseurannan perusteella, kuinka iso osuus lennoista suuntautuu tuulivoimapuiston sijaintia vastaavalle etäisyydelle pesästä ja mikä osuus lennoista tapahtuu roottorien muodostamalla riskikorkeudella.
	Toisessa vaiheessa arvioidaan todennäköisyys, jolla roottorin läpi lentävä lintu osuu lapaan. Osumistodennäköisyyteen vaikuttaa linnun lentonopeus ja lentotapa, linnun koko ja tuulivoimaloiden tekniset ominaisuudet (roottorin pyörimisnopeus, lavan mitat, lapakulma). Törmäämistodennäköisyys laskettiin verkosta ladattavissa olevalla Excel-työkalulla (Scottish Natural Heritage 2014).
	Mallinnus tehtiin perustuen Nordex N149 voimalan mittoihin ja arvioihin tuulivoimaloiden keskimääräisestä toiminnasta (Taulukko 5).
	Taulukko 5. Törmäysmallinnuksessa käytetyt voimaloiden tekniset arvot
	Voimalan roottorin muodostama riskikorkeus on mallinnetulla voimalalla 115,5–264,5 metriä. On otettava huomioon, että mallinnus on tehty tällä hetkellä olemassa olevan suurikokoisen ja tehokkaan voimalan mittojen mukaan, mutta tulevaisuudessa voimalan koot voivat kasvaa entisestään. Osayleiskaavan mahdollistama tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tässä mallinnuksessa napakorkeutena on käytetty 190 metriä tällä hetkellä olemassa olevien tornien ominaisuuksien perusteella. Kaava voisi mahdollistaa nyt mallinnettua voimalaa isomman roottorin, jonka muodostama riskipinta-ala olisi mallinnettua isompi. Toisaalta isomman roottorin pyörähdysnopeus olisi todennäköisesti alhaisempi, mikä vähentäisi vastaavasti törmäystodennäköistä läpilennon aikana.
	Päiväpetolinnun pituutena ja siipivälin mittana käytettiin kirjallisuudesta poimittujen mittojen keskiarvoa (pituus 87 cm, siipiväli 160 cm). Linnun lentonopeutena käytettiin tutkamittaukseen perustuvaa tietoa ilman liitoa tapahtuvan lennon nopeudesta; 12,1 m/s.
	Törmäysmallinnuksessa otettiin huomioon lintujen pyrkimys tuulivoimapuistojen kiertämiseen ja niiden läpi lentäessäänkin väistävän yksittäisiä tuulivoimaloita, mallin antamaa tulosta korjattiin ns. väistökertoimella. Väistökertoimena käytettiin uusimpiin tutkimuksiin perustuvia tietoja lintujen todellisista väistöistä, joita on saatu mm. vertaamalla voimaloihin törmääviä lintumääriä Bandin mallin mukaisiin ennusteisiin ja tutkimalla lintujen käyttäytymistä ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston rakentamisen. Tutkittavan petolinnun osalta suositellaan käytettäväksi väistökerrointa 98 %, mikä on suositusarvo kaikille lajeille siinä tilanteessa, että tarkempaa tutkimusta ei ole käytettävissä. Huolimatta väistökertoimen näennäisestä suuruudesta, se on kuitenkin melko konservatiivinen, ts. olettaa väistöjen olevan vähäisempää kuin monella muulla tutkitulla lajiryhmällä. Esimerkiksi hanhien osalta uudemmissa tutkimuksissa on todettu, että tuulivoimaloiden ympäristössä talvehtivien hanhien osalta väistökertoimena tulisi käyttää arvoa 99,8 % ja lokkien osalta 99,6 %, jolloin näiden lajiryhmien väistö olisi 10 kertaa voimakkaampaa kuin mallinnetulla petolintulajilla.
	Aikuisten petolinnun osalta törmäysmallinnuksella mallinnettiin pesivän parin koiraan törmäystodennäköisyyttä, sillä koiras vastaa suurimmasta osasta saalistuslentoja. Mallinnus tehtiin sillä olettamuksella, että koiras viettää reviirillä 120 vrk vuodessa, ja että vuorokaudessa koiras tekee keskimäärin 5 saalistuslentoa pesältä vesistölle ja takaisin. Saalistuslentojen (meno-paluu) määrä pesintäkautta kohden on näin ollen siis 600 kpl, eli 1200 yhdensuuntaista lentoa.
	Koiraslinnun seurantatiedoista on selvinnyt, että valtaosa (81,72 %) kaikista lentojen paikannuksista sijaitsi maanpinnasta mitatun korkeusvyöhykkeen 77,5-245 m ulkopuolella, pääasiassa sen alapuolella. Mainittua 167,5 m korkeaa korkeusvyöhykettä on käytetty GPS-datan analyysiraporteissa riskitason ylä- ja alarajoina. Tässä mallinnuksen päivityksessä käytetyn voimalan riskivyöhyke sijoittuu korkeudelle 115,5–264,5, eli se sijoittuu korkeammalle ja on 11 % suppeampi kuin GPS-datan analysoinnissa käytetty riskivyöhyke. Tämän vuoksi tässä törmäysmallinnuksen päivityksessä oletetaan, että 90 % koiraan lennoista tapahtuu riskitason ulkopuolella tuulivoimapuiston alueella.
	Törmäysmallinnuksessa tehtiin kaksi vaihtoehtoista tarkastelua koiraan saalistuslentojen osalta:
	 Koiras, VE1: 33% saalistuslennoista tapahtuu tuulivoimapuiston lävitse
	 Koiras, VE2: 50% saalistuslennoista tapahtuu tuulivoimapuiston lävitse
	Nuorten lintujen osalta törmäysmallinnus laskettiin seuraavilla olettamuksilla:
	- Pari saa vuosittain 2 poikasta lentoon (tosiasiassa yliarvio, pesintä ei onnistu joka vuosi)
	- Lentopoikaset pesän ympäristössä 40 vrk / vuosi ennen syysmuuttoa
	- 99 % lennoista tapahtuu riskitason ulkopuolella, pääosin sen alapuolella satelliittiseurannan perusteella
	- Nuorten lintujen osalta heikommat lento-ominaisuudet otettiin huomioon käyttämällä toisessa mallinnusvaihtoehdossa alhaisempaa väistökerrointa 95%
	- Nuorten osalta lennot eivät ole yhtä kohtisuoria kuin saaliinhakulennolla olevalla koiraalla. Tämän kaartelevan lentotavan huomioimiseksi nuorten mahdollinen kohtaaminen tuulivoimalan kanssa kerrottiin kertoimella 10, mikä kuvastaa tilannetta, jossa lintu liikkuu enemmän tai vähemmän satunnaisiin suuntiin kaarrellen tehdessään pesäpaikalta poispäin suuntautuvia lenkkejä.
	Törmäysmallinnuksessa tehtiin kaksi vaihtoehtoista tarkastelua nuorten lintujen osalta:
	 Nuoret, VE1: 2 kpl lentoja [vastaa vuoden 2018 satelliittiseurantaa] per nuori yksilö syksyä kohden suuntautuu tuulivoimapuiston alueelle. Väistökerroin 98 %. Kerrottu yhden läpilennon tulos luvulla 10, jotta huomioidaan kaartelun vaikutus. Oletuksena yhdelle lennolle on, että se on tuulivoimapuiston läpi suuntautuva ja sen kautta palaava meno-paluulento, eli tässä vaihtoehdossa yhteensä 4 läpilentoa.
	 Nuoret, VE2: 10 kpl lentoja per nuori yksilö syksyä kohden suuntautuu tuulivoimapuiston alueelle. Väistökerroin 95 %. Kerrottu yhden läpilennon tulos luvulla 10, jotta huomioidaan kaartelun vaikutus. Oletuksena yhdelle lennolle on, että se on tuulivoimapuiston läpi suuntautuva ja sen kautta palaava meno-paluulento, eli tässä vaihtoehdossa yhteensä 20 läpilentoa.
	Tulokset
	Bandin törmäysmallin mukaan petolinnun lentäessä kohtisuoraan mallinnetun roottorin lävitse, törmäystodennäköisyys läpilentoa kohden on vastatuuleen 8,9 % ja myötätuuleen 4,4 %. Mallinnuksessa käytettiin törmäysten todennäköisyytenä keskiarvoa 6,6 %. Törmäysmallinnuksen tulokset eri vaihtoehtoisille skenaarioille on esitetty taulukossa 6.
	Koiras
	Törmäysmallinnuksen perusteella ilman väistöä koiraan törmäystodennäköisyys tuulivoimalaan olisi 1,3 (VE1) – 1,9 (VE2) kertaa vuodessa. ”Ilman väistöä” tilanne ei ole kuitenkaan realistinen, sillä kyseisen petolintulajin ja muiden lintujen tiedetään väistävän herkästi tuulivoimaloita. Väistökerroin huomioiden törmäystodennäköisyys vuotta kohden on 0,025 (VE1) – 0,039 (VE2).
	Tuulivoimalan käyttöikää (25 vuotta) kohden törmäysmallinnuksen perusteella tapahtuu 0,63 – 0,96 koiraan törmäystä voimaloihin.
	Nuoret linnut
	Törmäysmallinnuksen perusteella ilman väistöä nuorten lintujen (2 lentopoikasta/vuosi) törmäystodennäköisyys tuulivoimalaan olisi enintään 0,006 kertaa vuodessa. Törmäyskerroin huomioiden törmäysten todennäköisyys olisi erittäin alhainen, alle 1 törmäys 300 vuotta kohden.
	Tulosten tarkastelu ja epävarmuustekijät
	Törmäysmallinnus oli laskettu sillä oletuksella, että tuulivoimaloiden roottorit pyörivät keskimäärin 98 % ajasta, muina aikoina tuuli on joko liian alhainen tai voimakas tai voimala on pysähdyksissä huollon tai vian vuoksi. Laskennallisen käyttöasteen nostaminen 100 %:iin nostaisi mallinnettuja törmäyskuolemia samassa suhteessa, eli vain hyvin vähän.
	Törmäysmallinnus on laadittu myös siitä oletuksesta, että lintu kohtaa aina roottorin kohtisuoraan. Illevaaran mallinnuksen tapauksessa tämä tarkoittaisi, että tuulensuunta olisi näissä tilanteissa pääasiassa joko luoteesta tai kaakosta. Illevaaran alueella vallitseva tuulensuunta on kuitenkin Suomen tuuliatlaksen mukaan etelän – lounaan suunnasta. Tällöin pesältä tuulivoimapuiston lävitse lentävä lintu kohtaa roottorit lähes niiden sivusuunnasta, jolloin törmäystodennäköisyys on huomattavasti mallinnettua pienempi.
	Mallinnuksen perusteella suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä koiraan saaliinhakulennoille, vaikka ne suuntautuisivat tuulivoimapuiston rakentumisen jälkeen nykyisen kaltaisesti, eli merkittävässä määrin tuulivoimapuiston läpi Pölhöjärvelle tai edelleen Hyrynsalmen keskustan suuntaan.
	Mallinnuksen mukaisessa ”worst case” skenaariossa (koiras VE2) törmäyksiä tapahtuisi neljä kappaletta vuosisadassa. Tämän mallin olettamuksena on, että puolet ravinnonhakulennoista suuntautuisi tuulivoimapuiston kautta ja että lintu kohtaisi roottorit aina kohtisuoraan. Kun otetaan huomioon vallitseva tuulensuunta, törmäysriski on selvästi tätä alhaisempi.
	Mallinnus on tehty myös sillä olettamuksella, että kaikkien suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttama törmäysriski on saman suuruinen. Vuosien 2016 ja 2017 satelliittiseurannan perusteella on havaittavissa, että seuratun koiraan tuulivoimapuiston läpi suuntautuneet lennot eivät juurikaan sijoittuneet kahden eteläisimmän voimalan alueelle. Tämänkin perusteella mallinnuksen antama törmäysriski on todennäköisesti lievä yliarvio, sillä riski-ikkunaan sijoittuvista voimaloista viisi kappaletta aiheuttaa suurimman osan törmäysriskistä, mallinnetun seitsemän voimalan sijaan.
	Poikasten osalta törmäyskuolleisuus ei muodostu riskitekijäksi, vaikka poikasten lentoaktiivisuus tuulivoimapuiston suuntaan olisi viisinkertainen verrattuna vuoden 2018 satelliittiseurannan tuloksiin.
	Koska lähimmät voimalat sijaitsevat vähintään kilometrin etäisyydellä pesästä, emolintujen reviirin vartioimiseen liittyvät lennot pesän lähettyvillä eivät merkittävässä määrin yllä tuulivoimapuiston alueelle, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta mallinnuksen tuloksiin. Satelliittiseurannassa olleen koiraslinnun havaintojen perusteella on nähtävissä, että suurin osa pesäpaikan ympäristöön sijoittuneista paikannuksista, jotka eivät liity kauemmas tapahtuneisiin lentoihin, sijoittuu noin 500 metrin etäisyydelle pesästä. Kilometrin varoetäisyyttä voi pitää tämän perusteella riittävänä, jotta vältetään esimerkiksi reviirin puolustamiseen liittyvien lentojen ulottuminen tuulivoimaloiden muodostamalle riskialueelle.
	Yhteenvetona voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä pesivälle petolintuparille, vaikka koiras jatkaisi saalistuslentojaan nykyisellä aktiivisuudella tuulivoimapuiston suuntaan tai jopa lisäisi lentoja alueelle. Nuorten osalta suurin osa lennoista ennen syysmuuttoa tapahtuu pesän läheisyydessä, ja tuulivoimapuiston alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennot tapahtuvat pääasiassa roottoreiden muodostaman riskitason alapuolella. Suunniteltu tuulivoimahanke ei aiheuta merkittävää lisäkuolleisuutta poikasille.
	Erot vuoden 2016 törmäysmallinnukseen:
	Vuonna 2016 laaditussa törmäysriskianalyysissä
	Edellisen mallinnuksen aikaan tuulivoimapuistoon oli suunnitteilla kahdeksan voimalaa nyt mallinnetun seitsemän sijasta. Toisaalta edellisessä mallinnuksessa puiston halkaisijana käytettiin 2000 metriä, nyt 1700 metriä. Näiden johdosta kokoisriskissä ei ole eroa eri mallinnusten välillä (leveämpi puisto ja useampi voimala vs. kapeampi puisto vähemmän voimaloita).
	Vuonna 2016 mallinnuksessa käytettyjä voimaloiden mittoja ei ole ilmoitettu, mutta nyt tehty mallinnus vastaa tällä hetkellä olemassa olevaa kookasta voimalamallia.
	Merkittävin ero laadittujen mallinnusten välillä syntyy siitä, että vuonna 2016 kaikkien lentojen mallinnettiin tapahtuvan törmäyskorkeudella 90-240 m vaihtoehdoissa VE1 ja VE3. Nyt päivitetyssä mallinnuksessa riskitason alarajaksi määriteltiin voimalan mittojen perusteella 115 metriä, ja otettiin huomioon, että vain kymmenesosa kyseisen lintulajin lennoista tapahtuu riskitason lävitse. Vuoden 2016 törmäysmallinnuksen vaihtoehto VE2 on verrannollinen päivitetyn mallinnuksen vaihtoehtoon Koiras VE2, sillä molemmissa kymmenesosa 600 puiston läpi tapahtuvasta lennosta tapahtuu riskitasolla. Erot eri mallinnuksien lopputuloksissa ovat hyvin vähäiset, 0,95 törmäystä/25 vuotta (v. 2016) verrattuna 0,96 törmäystä/25 vuotta (v. 2019 päivitys).
	Parhaimman tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella vaihtoehto Koiras VE2 on realistisin vaihtoehto kuvaamaan pahinta mahdollista törmäystodennäköisyyttä petolintukoiraan osalta. Kertaluokkaa suuremmat arviot ovat selkeitä yliarvioita törmäystodennäköisyydestä.
	4.9.10 Linnustollisesti huomionarvoiset alueet

	Linnustollisesti huomionarvoisin alue on hankealueen eteläosaan sijoittuva Teerisuo, jossa havaittiin useita suojelullisesti merkittäviä lintulajeja.
	Sähkönsiirtoreitin alue
	Sähkönsiirtoreiteillä ei ollut linnustollisesti erityisen huomioitavia alueita.
	4.10 Muu eläimistö
	4.10.1 Luontodirektiivin liitteen IV lajit


	Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvat yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit tai lajiryhmät, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystäminen, kerääminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.
	Liito-orava
	Liito-orava on maassamme rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa (2010) vaarantuneeksi (VU). Lisäksi liito-orava on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Merkittävimpiä uhanalaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat liito-oravalle elintärkeiden vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä kolo- ja lehtipuiden väheneminen.
	Liito-oravaselvitysten tarkoituksena oli selvittää, onko suunnitellulla tuulivoimapuiston alueella sekä sähkölinjareittivaihtoehdon 2 varrella liito-oravan elinympäristöjä. Potentiaaliset esiintymisalueet arvioitiin ennakkoon ilmakuvien sekä karttojen perustella ja potentiaalisille alueille tehtiin maastoselvitys. Kohteista etsittiin lajille tyypillisiä kellertäviä ulostepapanoita kookkaiden kuusten, koivujen ja haapojen tyviltä. Liito-oravaselvitys on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 4.
	Suurin osa suunnittelualueen talousmetsistä ei sovellu puuston lajikoostumukseltaan ja rakenteeltaan liito-oravan elinympäristöksi.
	Illevaaran laella kasvavassa yli 100 v kuusimetsässä on todennäköinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Liito-oravan elinpiirin ydinalueeksi arvioitu kuusikko on pinta-alaltaan noin 2,9 ha, mikä on melko pieni liito-oravan reviiriksi (naaraan reviirin minimikooksi on arvioitu 4 ha). Mahdollisesti liito-oravan elinpiiri on ollut isompi ja on jatkunut vielä itään, jossa on nykyään noin 7 ha kokoinen uusi hakkuuaukio/istutusmännikkö. Liito-orava käyttää mahdollisesti nykyisen elinpiirinsä ydinalueen lisäksi sen etelä- ja lounaispuolella kasvavaa nuorempaa kuusi-lehtipuuvaltaista metsää ruokailualueenaan.
	Sauna-ahon sekä Sauna-ahon pohjoispuoliset kuusikot (3 ha sekä 1,4 ha) ovat puuston koostumukseltaan ja rakenteeltaan sopivia elinympäristöjä liito-oravalle, mutta niissä ei havaittu merkkejä lajin esiintymisestä. Mahdollisesti kyseiset metsäkuviot ovat liian pieniä ja eristyneitä ollakseen sopivia esiintymisalueita liito-oravalle. Suunnitellulla tuulipuistoalueella sijaitsevat muut metsäalueet ovat melko tehokkaassa metsätalouskäytössä eikä niiden arvioida soveltuvan iältään ja puustorakenteeltaan liito-oravan elinympäristöksi.
	Sähkönsiirron reittivaihtoehdon 2 varressa sijaitsevat kolme kuusimetsäkuviota tarkistettiin maastossa. Kuvioissa ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
	Lepakot
	Kaikki Suomessa tavattavat lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. Suomi on ratifioinut vuonna 1999 EUROBATS-sopimuksen, jonka mukaan esimerkiksi lepakoiden tärkeät ruokailualueet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.
	Koska alue sijaitsee pohjoisessa sisämaassa, täysin metsäisessä ympäristössä, jossa on vähän vesistöjä, tehtiin alueella Lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeen pohjalta ns. alustava lepakkoselvitys. Alueen lepakkolajit ja niiden esiintymisalueet selvitettiin kolmella kartoituskerralla. Kartoituksissa havaittiin yksittäisiä pohjanlepakoita. Havainnot keskittyivät Illevaaran laelle sekä Sauna-ahon vanhoihin kuusimetsiin ja niiden ympäristöön. Lepakkoselvitys on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 5.
	Illevaaran tuulivoimahankkeen alue ei selvitysten perusteella ole merkittävä alue lepakoiden kannalta. Ainoa sillä tavattu lepakkolaji, pohjanlepakko on avointen alueiden saalistaja, joka elää pienissä yhden tai muutaman yksilön yhdyskunnissa. Havaintoalueet ovat melko pienalaisia ja sijoittuvat keskelle lepakoille epäsuotuisia elinympäristöjä, kuten tehokkaasti hoidettuja mäntyvaltaisia talousmetsiä.
	Eniten lepakkohavaintoja tehtiin hankealueen ulkopuolella lännessä Kokkovaaran–Ollinvaaran alueella. Alueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat toimia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Lisäksi vaihteleva maisemarakenne, pienet pellot, niityt ja metsän reunat tarjoavat lepakoille hyvän saalistusympäristön. Kyseiselle alueelle ei suunnitella tuulivoimarakentamista.
	Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen alueelta ei ole tehty varsinaista lepakkokartoitusta. Vaihtoehto 1 B kulkee Kokkovaaran–Ollinvaaran alueen poikki, jossa on havaittu pohjanlepakoita sekä niille sopivia elinympäristöjä.
	Saukko
	Saukko kuuluu suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäviin lajeihin (NT). Saukko elää virtavesissä ja niiden ranta-alueilla. Saukon potentiaalisia elinympäristöjä tuulivoima-alueen läheisyydessä ovat Pölhöjoki ja Roukajoki. Saukon osalta ei ole tehty maastoselvitystä.
	Viitasammakko
	Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, mutta se on luonnonsuojeluasetuksella (714/2009) rauhoitettu. Viitasammakon elinympäristöä ovat vetiset rantaluhdat, soiden allikot, suolammet ym.
	Viitasammakolle mahdollisesti sopivat elinympäristöt hankealueella ovat Teerisuon vetiset osat ja reunaojat sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva ojittamaton suo lähteineen. Viitasammakon osalta ei ole tehty maastoselvitystä.
	Korpikolva
	Korpikolvan nykyinen levinneisyys keskittyy Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Koillismaalle. Korpikolva vaatii elinympäristökseen pitkään palamattomana säilynyttä ikimetsää. Sen tyypillinen elinpaikka on korpi, jossa on runsaasti kaatuneita järeitä kuusia. Tärkein korpikolvan esiintymistä rajoittava tekijä on kuusilahopuun määrä ja jatkuva saatavuus. Hankealue on pääosin talouskäytössä olevaa alle 100-vuotiasta metsää, jossa on vain vähän lahopuuta.
	Hankealueella on korpikolvalle sopivaa elinympäristöä hyvin niukasti. Hankealueen laajimmat lajille mahdolliset elinalueet ovat Illevaaran laella sekä Sauna-ahon länsiosassa sijaitsevat yli 100-vuotiaat kuusikot, joissa esiintyy paikoin kohtalaisesti lahopuuta.
	Jokihelmisimpukka
	Raakku eli jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen (EN), erityisesti suojeltava, rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen II priorisoitu ja liitteen IV laji. Lajia uhkaavat metsä- ja suo-ojitus, veden laadun ja määrän muutokset sekä jokirakentaminen (Metsähallitus 2014). Raakun esiintyminen edellyttää taimenen esiintymistä samassa vesistössä. Raakun toukka kasvaa kalan kiduksissa simpukkavaiheeseen.
	Illevaaran suunnitellun hankealueen ainoat purot ovat alueen pohjoisreunaa pitkin virtaava Pölhöjoki sekä alueen eteläreunaa pitkin virtaava Roukajoki. Joille ei ole tehty maastoselvityksiä niiden simpukka- tai kalakannan selvittämiseksi.
	Karhu
	Hyrynsalmen alueella esiintyy karhuja ja myös hankealue kuuluu karhun reviiriin. Karhun jälkiä on nähty hankealueella kevään muuttolinnustolaskennan yhteydessä (S. Pietola/K. Schultheis, s-posti 12.5.2015). Lisäksi paikallisella asukkaalla on riistakamera peura-aidan lähellä, johon oli tallentunut karhu, joka meni aidan alitse (keskustelu Terho Oikarinen/Tapani Pirinen 7.10.2015).
	Ilves
	Kainuun vaara-alueiden ilveskanta on viime vuosina vahvistunut. Myös Hyrynsalmen vaaroilla on jonkin verran ilveksiä. Selvitysalue kuuluu hyvin todennäköisesti elinpiirin osana ainakin yhteen ilvesreviiriin.
	4.10.2 Muut direktiivilajit

	Susi on luontodirektiivin liitteen IV lajeja, mutta poronhoitoalueella susi kuuluu luontodirektiivin liitteen V lajeihin. Hyrynsalmen kunta kuuluu kokonaisuudessaan poronhoitoalueeseen. Sudesta ei ole tehty havaintoja alueella maastotöiden yhteydessä.
	Ahma ja näätä ovat luontodirektiivin liitteen II lajeja. Ahma on Hyrynsalmella harvalukuinen. Selvitysalueella nähtiin toukokuun alun liito-oravaselvityksen yhteydessä hangella ahman jäljet (Kuva 16). Näätä ilmeisesti esiintyy selvitysalueen metsissä pysyvästi, vaikka siitä ei tehty selvitystöiden yhteydessä havaintoja.
	Alueen soilla ja metsissä elää todennäköisesti myös metsäjäniksiä (luontodirektiivin liitteen V laji)
	/
	4.10.3 Muu maaeläimistö

	Suunnitellulla Illevaaran tuulivoima-alueella esiintyy levinneisyystietojen ja elinympäristövaatimusten perusteella todennäköisesti punakettu, kärppä ja lumikko. Teerisuon länsiosan läpi menevällä talviajouralla havaittiin kasvillisuusselvityksen maastotöiden yhteydessä kauriin jalanjälkiä. Hirven jalanjälkiä havaittiin useilla paikoilla hankealueella, mm. Teeriharjulla ja Sauna-aholla sijaitsevien suolakivien ympäristössä. Muita mahdollisesti hankealueen metsissä ja soilla esiintyviä lajeja ovat orava ja metsämyyrä.
	4.11 Suojelukohteet ja Natura 2000 –alueverkoston kohteet

	Suunnitellun tuulipuiston ja sen sähkönsiirron alueella ei ole Natura-alueita tai muita suojelualueita. Lähimmät Natura 2000- alueet ja muut suojelualueet on kuvattu alla ja esitetty kuvassa 17.
	Lähin Natura-alue on Pölhövaara (FI1200057), joka sijaitsee noin 1,4 km lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta koilliseen. Alue on pinta-alaltaan 374 ha ja siellä esiintyy tuoreen kankaan kuusioita sekä rehevämpiäkin metsätyyppejä kuten korpi- ja lehtoalueita. Alueen pohjoisosassa on kalliojyrkänteitä, kalliokkoa sekä mäntypuustoista harjumaastoa. Alueella esiintyy vanhaa puustoa, keloja ja eri lahoamisasteen laho- ja maapuuta, jossa tavataan vanhojen metsien harvinaistunutta lajistoa. Pölhövaaran Natura-alueen on erityisten suojelutoimien alue (SAC) ja sen Natura-perusteena perusteena on luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SCI). Pölhövaara kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO110181). Alueella tiedetään esiintyvän luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-orava ja lisäksi yksi uhanalainen lintudirektiivin liitteen I laji. Lisäksi alueella esiintyy useita suojelullisesti merkittäviä kasvilajeja sekä mm. hiirihaukka, pohjansirkku ja keltavästäräkki.
	Natura-alue Karhisensuo-Pyöreäsuo-Lokkisuo (FI1200502, SAC, SCI) sijoittuu noin 11 km päähän suunnitellusta tuulipuistoalueesta kaakkoon. Kaksiosainen alue käsittää pääosin aapasuota. Lisäksi siellä esiintyy puustoisia soita ja vanhoja metsiä. Lisäksi alueella esiintyy sinisuohaukka, suo- ja hiiripöllö sekä useita suo- ja vanhojen metsien lajeja.
	4.12 Maisema- ja kulttuuriympäristö
	4.12.1 Yleiskuvaus


	Suomi on jaettu luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu edelleen seutuihin. Jaottelussa Illevaaran tuulipuisto sijoittuu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan alueelle ja seudullisessa jaottelussa Kainuun vaaraseudulle (Ympäristöministeriö 1992).
	Kainuun vaaraseudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä järvivesistöjä että pienempiä järviä. Soita on runsaasti. Metsät ovat enimmäkseen melko karuja puolukka-mustikkatyyppisiä mäntyvaltaisia kankaita. Joukossa on myös reheviä kuusimetsiä sekä alueella harjoitetun kaskenpolton seurauksena muodostuneita lehtimetsiä. Asutus on harvahkoa ja tasaisesti jakautunut vaarojen rinteille ja vesistöjen varsille. Rakennukset ovat usein väljästi ja säännöttömästi ryhmiteltyjä (Ympäristöministeriö 1992).
	Kainuun vaaraseudun länsipuoliskossa sijaitsee jylhä vaarajakso, jolle sijoittuvat muun muassa Kajaanin, Paltamon, Ristijärven ja Puolangan vaarat. Hankealue ja sillä sijaitseva Illevaara sijoittuu tämän vaarajakson itäisille, jo hieman matalammille reunavaaroille. Selvitysalueen itäosissa maat vähitellen loivenevat ja maasto muuttuu alavammaksi, korkeussuhteiltaan vaihtelevaksi moreenimaaksi, jossa korkokuvaa hallitsevat luode-kaakko ja länsi-itä –suuntaiset drumliinikentät. Muita maisemakuvan elementtejä ovat vesistöt ja harjujaksot.
	Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on esitetty kuvassa 19, jonka kohdenumerointiin viitataan jäljempänä tekstissä.
	4.12.2 Muinaisjäännökset

	Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay laati heinäkuussa 2015 muinaisjäännösinventoinnin suunnittelualueelta. Inventoinnissa tarkastettiin voimalapaikkojen vaikutusalueet (200-300 m), voimaloiden väliset alueet, voimaloiden ja nykyisten teiden väliset alueet, teiden lähiympäristöt ja topografian ja maaperän perusteella otolliset alueet. Suunnittelualueen ulkopuolella maakaapelilinjaukset tarkastettiin 20-40 metrin etäisyydeltä linjausten molemmin puolin. Alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu jäännös, Vennamonlahden pyyntikuopat (100002162) sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, noin 1,5 km etäisyydellä suunnitellusta maakaapelista. Muinaisjäännösinventointi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6.
	Muinaisjäännösinventoinnissa tarkastetulta alueelta kartoitettiin kaksi uutta muinaisjäännöskohdetta (Kuva 18).
	1. ILLEVAARA 1
	Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000029888). Kohde sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta 11,1 km kaakkoon Illevaaran itärinteellä. Taimikkoa, avohakkuualuetta. Paikalla kolme tervahautaa, joista kaksi sijaitsee vierekkäin ja yksi edellisistä 50 m etelään.
	2. ILLEVAARA 2
	Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000029890). Kohde sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta 11,6 km kaakkoon tasaisella kankaalla Illevaaran itäpuolella. Äestettyä avohakkuualuetta, taimikkoa. Tervahauta, jonka läpimitta valli mukaan lukien on 16 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, sortunut.
	/
	Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee myös vuonna 2014 Hyrynsalmen ja Ristijärven metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventoinneissa (Metsähallitus 2014) löytynyt muinaisjäännös, joka on rekisteröity museoviraston muinaisjäännösrekisteriin 12.1.2017.
	3. PÖLHÖJOKI
	Tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus II (muinaisjäännösrekisteritunnus 100029995). Tervahauta sijaitsee Pölhöjärveen laskevan Pölhöjoen pohjoisrannalla rinteessä, noin 1,5 km järveltä itään. Täysimittaisten mäntyjen lisäksi haudan päällä kasvaa tiheästi nuoria koivuja ja kuusia. Itse hautaa on vaikea päästä aivan päältä tarkastelemaan. Tervahauta on halkaisijaltaan noin kymmenmetrinen. Selvästi erottuvat vallit ovat noin kolme metriä leveät. Keskuspainanne on suhteellisen syvä. Halssi on suunnattu kohti alarinnettä ja jokea.
	4.12.3 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

	Maisemaselvitys perustuu paikkatietoanalyyseihin, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä muihin olemassa oleviin selvityksiin. Maisemaselvitys on esitetty liitteessä 7.
	Maisemakokonaisuudet
	Tarkastelualueella on maisemarakenteen ja maisemakuvan perusteella tunnistettavissa tietyt maisemalliset kokonaisuudet, joilla kullakin on omat tuulivoimarakentamisen sietokykyyn vaikuttavat ominaisuudet.
	Metsäiset vaarat
	Maisematyypin kuvaus: Vedenkoskemattomat vaarat, luonto- ja kulttuuriympäristöt.
	Keskeisimmät arvot: Vaara-asutukseen liittyvät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt, näkymät, maisematilojen rajautuminen, luontoarvot.
	Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Vaaramaisemien mittakaava on selkeiden topografisten muotojen, maisemakuvan metsäisyyden ja yksityiskohtien vähäisyyden sekä pitkien näkymien vuoksi lähtökohdiltaan suuripiirteinen. Maisematyypin sietokyky suhteessa tuulivoimarakentamiseen on suhteellisen hyvä. Vaarojen lakiasutukset ovat pienialaisuudestaan huolimatta vaaramaiseman perinteisiä maamerkkejä, jotka ovat tyypillisimmillään erottuneet vaaran laelta toiselle. Vaara-asutuksen sietokyky tuulivoimaloiden voimakasta maamerkkimäisyyttä kohtaan on herkkä.
	Vesireitit ja järvet
	Maisematyypin kuvaus: Maiseman alavimman perustason muodostava paikoin virtamainen vesireitti, näkymät, voimalaitosrakenteet.
	Keskeisimmät arvot ja avainsanat: Virkistys- ja luontoarvot, näkymät, vapaa-ajanasunnot.
	Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Järvialtaat ovat kooltaan suhteellisen pienialaisia, mutta niiden muoto ja ranta-alueet ovat maaston topografian ja metsäisen kasvillisuustyypin vuoksi suhteellisen selkeitä ja mittakaavaltaan suuripiirteisiä. Järvialueiden herkkyys muutokselle on kohtalainen.
	4.12.4 Arvoalueet ja kohteet

	Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
	Valtioneuvosto teki 1.5.1995 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. 25 kilometrin säteellä hankealueesta ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
	Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (Maisemat ruotuun –hanke)
	Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut (Kainuun maisemat 2014). Alueellinen arviointiryhmä on tehnyt esityksensä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Kainuussa. Aineisto on vasta ehdotus ja kohteiden arvoluokitus voi aineiston käsittelyn kuluessa muuttua. 25 kilometrin säteelle Illevaarasta ei ole ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on ehdotettu noin 20-25 km etäisyydellä Ristijärvellä sijaitsevaa Karhulankylää, Saukkovaaraa ja Hiisijärveä sekä Hyrynsalmen Moisiovaaraa ja Suomussalmen Pyykkölänvaaraa.
	Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet
	Noin 8-12 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet (RKY 2009):
	- Hyrynsalmen kirkko ja tapuli ympäristöineen (1)
	- Hyrynsalmen rautatieasema (2)
	- Kaunislehdon talomuseo, Oravivaara (3)
	- Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset, Seitenoikean voimala (7)
	Noin 15-20 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet:
	- Möykkysenjoen kivisilta (4)
	- Ristijärven kirkko ympäristöineen (5)
	- Kivikylän vaara-asutus (6)
	Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet
	Noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee
	- Vaaranpään pihapiiri (15)
	Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
	Noin 4 – 6 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kallioalue:
	- Kalliovaara – Mustanmäenkangas (8)
	sekä noin 15 – 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat:
	- Hiidenkirkko (9)
	- Vortikka (10)
	Valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat
	Noin 6 - 7 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsee valtakunnallisesti arvokas tuulirantamuodostuma:
	- Valtikangas (14)
	Noin 7 – 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat:
	- Pikkaraisenkangas (11)
	- Mätäskangas – Hautakangas (12)
	- Mustasuonsärkät, Ahvenlamminkangas (13)
	Kohteet sähkönsiirron alueella
	Sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella ei ole arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristökohteita poislukien Seitenoikean voimalaitosalue. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.
	/
	/
	4.13 Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö
	4.13.1 Yhdyskuntarakenne


	Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2015) (Kuva 20) mukaan seudun asutus on teiden varsiin sijoittuvaa maaseutuasutusta. 20-39 asukkaan pienkyliä on syntynyt Tapiolaan noin 9 kilometriä hankealueesta luoteeseen, Oravivaaraan noin 9 kilometriä länteen, Kypärävaaraan noin 12 kilometriä hankealueesta itään, Ristijärven Jokikylään noin 9 kilometriä lounaaseen sekä Ristijärven Pihlajavaaraan noin 14 kilometriä lounaaseen. Lähin kylä on Kangaskylä Hyrynsalmella noin 14 kilometriä luoteeseen. Lähin suurempi asutuskeskittymä on Hyrynsalmen keskusta noin 9 kilometriä hankealueesta luoteeseen. Ristijärven keskusta sijaitsee noin 15 kilometriä hankealueesta lounaaseen. Kajaanin seutukuntakeskus sijaitsee lounaassa noin 55 kilometrin etäisyydellä.
	Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan Ristijärven kuntarajaan.
	/
	Kajaanin lentokenttä sijaitsee noin 50 kilometrin etäisyydellä hankealueesta lounaaseen. Kontiomäki-Taivalkoski –sivurata kulkee Hyrynsalmen keskustan länsipuolella. Hankealueen länsipuolella kulkee Kajaanintie (valtatie 5).
	Hankealue rajautuu eteläosastaan Fingrid Oyj:n Seitenoikea – Kuhmo 110 kV:n voimajohtoon. Seitenoikean sähköasema sijaitsee noin 4,5 kilometriä hankealueesta länteen.
	4.13.2 Maankäyttö ja asuminen

	Osayleiskaavan suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Alueella ei ole pysyvää asutusta.
	Alueen pohjoispuolella kulkee Pölhövaarantie (yksityistie) ja eteläpuolella Kokkovaarantie (yksityistie), jotka liittyvät länsipuolella Kajaanintiehen (valtatie 5). Hankealueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta. Ympäristössä on haja-asutustyyppistä asutusta. Loma-asutus sijoittuu vesialueiden ympärille ja kyläasutuksen sekaan. Lähin asuinrakennus sijaitsee Ollinvaarassa, noin 1,5 kilometriä länteen lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Kovavaaran alueella, noin 1,6 kilometriä eteläisimmästä tuulivoimalasta kaakkoon sekä Kokkovaaran alueella noin 2,5 kilometriä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta länteen. Etäisyydet on laskettu kaavaehdotuksen mukaisilta voimalapaikoilta. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö on esitetty kuvassa 21.
	4.13.3 Virkistys

	Hankealue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Aluetta käytetään metsätalouden lisäksi porotalouteen, metsästykseen ja marjastukseen. Hankealueen eteläpuolella noin 1,3 kilometrin etäisyydellä sijaitsee metsästysmaja. Hankealueen koillispuolella noin 3 kilometrin etäisyydellä on Vuorilammen luontopolku, jonka varrella sijaitsee laavu. Hankealueen koillispuolelle vajaan 2 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Vuorisuon alue, jossa järjestetään vuosittaiset suopotkupallon MM-kilpailut.
	/
	4.13.4 Elinkeinoelämä

	Hyrynsalmen kunnassa oli vuonna 2017 2326 asukasta ja vuonna 2015 614 työpaikkaa.
	Alkutuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista vuonna 2015 oli 14,3 prosenttia. Jalostuksen osuus työpaikoista oli 10,7 prosenttia ja palveluiden osuus noin 73,6 prosenttia (Tilastokeskus 2018). Hyrynsalmen kunnan yrityskanta on vuodesta 2005 lähtien pysynyt likimain samana. Hyrynsalmella toimi vuonna 2012 viisi metsätalouteen ja puunkorjuuseen, 18 rakentamiseen, sekä 28 kuljetukseen ja varastointiin erikoistunutta yritystä, jotka toimialaluokituksen perusteella soveltuvat tuulivoimahankkeen rakentamistehtäviin. Maa- ja vesirakentamisen alalla ei toimi tilastojen mukaan yhtään yritystä. (Tilastokeskus 2014).
	4.13.5 Maa- ja metsätalous

	Koko suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä.
	4.13.6 Porotalous

	Suunnittelualue on kokonaisuudessaan poronhoitoaluetta ja kuuluu Hallan paliskunnan alueeseen. Hallan paliskunnan kotipaikka on Suomussalmi. Poronhoitovuoden 2013–2014 (päättyi 31.5.2014) poroluettelossa poronomistajia oli 57 kpl, joista varsinaisia poronhoitajia 8 kpl. Hallan paliskunnan suurin sallittu eloporoluku on 2 700 kpl, poronhoitovuonna 2013–2014 eloporoja oli yhteensä 1516 kpl. (Poromies 2/15).
	Paliskunnan erotukset ajoittuvat joulukuun-helmikuun ajalle. Erotuksia on viime vuosina ollut vuosittain minimissään viidestä kuuteen ja maksimissaan 10-12.
	Ramboll Finland Oy on laatinut selvityksen Hallan paliskunnan poroelinkeinosta. Selvitys on esitetty liitteessä 8. Hankealue sijaitsee porojen talvilaidunalueella. Hankealueen eteläreunalla kulkee peuraesteaita. Alueella ei sijaitse muita kiinteitä poronhoidon rakenteita.
	/
	4.13.7 Palvelut

	Palvelut ovat keskittyneet Hyrynsalmen keskustaan.
	4.13.8 Liikenne

	Hankealueen länsipuolella kulkee Kajaanintie (vt 5, Helsinki-Sodankylä), pohjoispuolella Pölhövaarantie ja eteläpuolella Kokkovaarantie. Lisäksi hankealueella on metsäautoteitä. Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä.
	Liikenne on vilkkainta valtatiellä 5. Vuonna 2017 Kajaanintien ajoneuvoliikennemäärä suunnittelualueen kohdalla oli 1850 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskasta liikennettä oli 193 ajoneuvoa. (Liikennevirasto 2018)
	4.13.9 Tekninen huolto

	Sähkönjakelu
	Alueen eteläpuolitse kulkee Fingrid Oyj:n Seitenoikea – Kuhmo 110 kV:n voimajohto.
	Jätehuolto
	Hyrynsalmen kunnan alueella jätehuollon järjestää Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-kymppi. Jätteet käsitellään Kajaanin Majasaaren jätekeskuksessa.
	Vesi- ja viemärihuolto
	Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa eikä alueella sijaitse kaivoja / vedenottamoita.
	4.14 Ympäristön häiriötekijät

	Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole teollisuutta tai muuta energiantuotantoa. Alueen nykyiseen melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä lähiteiden liikenne.
	5.
	5. OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU
	5.1 Kaavoituksen vireilletulo
	5.1.1 Sidosryhmätyöskentely


	Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu
	MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin Illevaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen aloitusvaiheessa 21.12.2015. Neuvottelussa esiteltiin tuulivoimahanketta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, laadittuja / laadittavia selvityksiä sekä keskusteltiin kaavoituksen lähtökohdista, alustavista tavoitteista, jatkotoimenpiteistä sekä aikataulusta. Muistio neuvottelusta on esitetty liitteessä 9.
	Poronhoitolain mukainen neuvottelu
	Poronhoitolain (848/1990) 53 § mukaan ”Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.”
	Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu on järjestetty 15.2.2016. Neuvotteluihin osallistuivat edustajat Hallan paliskunnasta, paliskuntain yhdistyksestä, Hyrynsalmen kunnasta, Metsähallitus Laatumaalta sekä hanketoimijan ja kaavakonsultin edustajat.
	5.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

	Illevaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu tammikuussa 2016 ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 5.1.2016 lähtien.
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
	5.2 Osayleiskaavaluonnos 14.3.2016
	5.2.1 Luonnoksen periaatteet


	Osayleiskaavaluonnos laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset (MRL 39 §).
	Kaavaluonnos laadittiin vaihtoehtotarkastelun, sijoitussuunnittelun teknistaloudellisten reunaehtojen, yleiskaavan lähtökohtien, selvitysten, tavoitteiden ja alustavan vaikutusarvioinnin pohjalta.
	Osayleiskaavan suunnittelualue
	Alustavana suunnittelualueena on ollut hankealue, jonka rajausta on tarkistettu kaavaluonnoksessa. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet perustuksineen sijoitetaan hanketoimijan vuokraamille alueille. Osayleiskaavan suunnittelualue on rajattu siten, että 40 dB:n melualue sisältyy kaava-alueeseen. Ristijärven kunnan puolelle ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia omaa osayleiskaavaa, vaikka lähivaikutusalue sinne ulottuukin. Ristijärven kunnan puolella yksikään kiinteistö ei sijoitu kokonaan 40 dB:n alueelle, joten hankkeesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa maanomistajille.
	Kaavaluonnoksen suunnittelualueen laajuus oli noin 670 ha.
	Vaihtoehtotarkastelu
	Vaihtoehtovaiheessa tutkittiin muun muassa voimaloiden lukumäärää (7-9), sijoittumista alueella, voimaloiden napakorkeutta (220-240 m), käytettävää turbiinityyppiä sekä vaihtoehtojen alustavia maisema-, melu- ja vilkuntavaikutuksia.
	Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella valittiin osayleiskaavaluonnoksessa esitettäväksi yhteensä 8 yksikköteholtaan noin 2-5 MW:n tuulivoimalan sijoittaminen hankealueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 240 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan noin 500-700 metrin etäisyydelle toisistaan.
	Yksittäisten voimaloiden sijoitteluun on luonnosvaiheessa jätetty toteutusvaraa, koska sijoittelu tulee täsmentymään teknisen suunnittelun etenemisen mukaan.
	Liittyminen verkostoihin
	Tuulivoimala-alueen huoltoyhteydet ja liittyminen sähköverkkoon on osoitettu ohjeellisena. Hankealueen sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan tiestön yhteyteen. Sähköasemalle on osoitettu sijoituspaikka hankealueen eteläosaan. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa huoltorakennus.
	Lentoturvallisuus
	Finavian julkaiseman kartta-aineiston mukaan (Finavia 2013) Illevaaran hankealueella on korkeusrajoitus 644 metriä. Korkeusrajoitukset on tarkistettu 2. kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa, ks. kaavaselostuksen kohta 8.2.3 Lentoestelupa.
	Puolustusvoimat
	Puolustusvoimien lausunto hankkeesta on saatu 5.2.2015. Lausunto annettiin vaihtoehdosta, jossa alueelle olisi sijoitettu 7 maksimissaan 230 metriä korkeaa voimalaa.
	Lausunnon mukaan Illevaaran hanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien alueelle. Hankkeen tutkavaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tarkasteluiden perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmaisuun tahi puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin. Pääesikunnan mukaan hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmaisluun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Illevaaraan.
	Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa 2. kaavaehdotuksen mukaisille tuulivoimaloille, ks. kaavaselostuksen kohta 8.2.5 Puolustusvoimien hyväksyntä.
	Asuinympäristön laatu
	Asuinympäristön laatu ja tuulivoimatuotannon harjoittamismahdollisuudet turvataan jättämällä asutuksen ja tuulivoimarakentamiseen varattavan alueen välille riittävä etäisyys, joka täyttää asumisterveyden ja turvallisuuden vaatimukset.
	Maa- ja metsätalous
	Metsäalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen (M-1). Hankealueella sijaitseville maa- ja metsätalousvaltaisille alueelle on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv). Suunnittelualueella ei sijaitse peltoalueita eikä kotieläintaloutta.
	Luonnonympäristö
	Suunnittelualue koostuu enimmäkseen metsätalouskäytössä olevista, eri kehitysvaiheen talousmetsistä. Ojittamattomia soita ovat Teerisuo sekä Illevaaran eteläpuolelle sijoittuva pienehkö ojittamaton suoalue. Alueen talousmetsien ja ojitettujen soiden luonnontilaisuus on pääosin siinä määrin heikentyneitä, että luontotyypit eivät ole edustavia tai eivät täytä suojelulakien luonnontilaisuuskriteerejä.
	Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksessä todetut mahdolliset metsälain 10 §:n ja vesilain 11 §:n tarkoittamat kohteet, liito-oravan elinympäristöt ja luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun valkolehdokin esiintymisalueet. Alueiden kuvaukset ja kaavassa huomioitavat kohteet on esitetty kaavaselostuksen alueen luontoa koskevassa kohdassa (4.8 Luonnonolot, kasvillisuus ja maaeläimistö sekä 4.9 Linnusto).
	Kulttuuriympäristö ja -maisema
	Osayleiskaava-alueella sijaitsee kaksi muinaismuistokohdetta, jotka on huomioitu suunnittelussa ja osoitettu kaavakartalla kohdemerkinnöin. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa on tutkittu näkyvyysanalyysissa ja valokuvasovitteissa.
	/
	5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

	Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä mielipiteen kuulemista varten Hyrynsalmen kunnassa 7.4.-9.5.2016. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Hyrynsalmen kunnantalolla 19.4.2016. Luonnoksesta saatiin yhteensä 12 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä.
	Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 10.
	5.3.1 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen

	Lausunnot ja mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:
	Ristijärven kunnalla, Kainuun museolla, Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ja TeliaSoneralla ei ollut huomauttamista osayleiskaavaluonnoksesta.
	Kainuun ELY-keskus
	- Kaava-alueen ulkopuolinen sähkönsiirto on ratkaistu kaavaehdotusvaiheessa. Sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, jotka on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon.
	- Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla myös suunnittelualueen ulkopuolella. Ilmajohtona toteutetaan vain liityntäjohto sähköasemalta voimajohtoon.
	- Vaikutusarviointia on täydennetty Pölhövaaran Natura-alueen osalta.
	- Päiväpetolinnun seurannan tulokset kesältä 2016 on huomioitu osayleiskaavan laadinnassa ja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on laadittu erillinen, viranomaiskäyttöön tarkoitettu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.
	- Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelmassa paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi arvotettu Rinne on lisätty kaavaselostukseen ja otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa.
	- Maisemavaikutusten arviointia on täydennetty vaaramaiseman ja Vaaranpään pihapiirin osalta.
	- Melumallinnus on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusvaiheessa esitettyä voimalasijoittelua. Kaavaselostukseen liitetään tarkemmat tiedot melumallinnuksessa käytetyistä menetelmistä.
	- Puolustusvoimien hyväksyntää koskeva kaavamääräys on poistettu kaavaehdotuksesta.
	- Tuulivoimaloiden aluerajauksia (tv) on tarkistettu.
	- Kaavaselostuksesta on poistettu tuulivoimarakentamisen suositeltuja suunnitteluohjearvoja koskeva taulukko tarpeettomana.
	- Kaavoitustilanne-karttaan on lisätty Tervajärven ranta-asemakaava-alue ja ranta-asemakaava on otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa.
	- Kaavaselostuksesta on poistettu mainita käytöstä poiston kaavamääräyksestä. Kaavaselostuksen kohtaan 8.2.8 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto on lisätty maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2.momentin mukainen säännös.
	- Kainuun ELY-keskuksen kanssa on järjestetty viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016
	Puolustusvoimat
	- Puolustusvoimien hyväksyntää koskeva kaavamääräys on poistettu kaavaehdotuksesta Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
	- Kaavaselostukseen kappaleeseen 8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä lisätään tieto kaapelinäytöstä vähintään 10 työpäivää ennen aiottua rakentamista.
	Kainuun SOTE – Ympäristöterveydenhuolto
	- Melu- ja välkemallinnukset on päivitetty kaavaehdotusvaiheessa. Melumallinnus sisältää myös pienitaajuisen melun mallinnuksen. Mallinnusten tulokset on esitetty kaavaselostuksessa.
	- Osayleiskaavan yleismääräyksiin sekä kaavaselostukseen on korjattu virheellinen STM:n asetuksen 545/2015 nimi.
	- Talousvesikaivojen sijainnit on tarkistettu kaavaehdotusvaiheessa.
	Fingrid Oyj
	- Kaavaehdotuksen laatimisessa on huomioitu 110 kV:n voimajohdon johtoalueen leveys 46 metriä. Kaavakartalle on merkitty johtoalueen suojavyöhyke (sv). Tuulivoimalat on sijoitettu vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta.
	- Risteämälausunnon tarve on lisätty kaavaselostuksen kohtaan 8.2 Jatkosuunnitelmat.
	Metsähallitus Metsätalous
	- s-1 –merkinnästä on poistettu maisematyölupavaade.
	- Erillinen liito-oravaselvitys on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin.
	Paliskuntain yhdistys
	- Kaavaselostuksen kohtaan 4.2.2 Poronhoitolaki on lisätty porojen vapaa laidunoikeus alueella (Poronhoitolaki 3 §).
	- Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia on tarkennettu ja täydennetty peura-aidan osalta.
	- Osayleiskaavassa annettua poronhoidon toimintaedellytyksiä turvaavaa kaavamääräystä on avattu kaavaselostuksen kohdassa 7.20.4 Porotalous.
	- Porotalouteen kohdistuville vaikutukselle on laadittu seurantaohjelma, joka on lisätty kaavaselostuksen kohtaan 8.3.2 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seuranta.
	Digita
	- Lausunnon sisältö on lisätty kaavaselostukseen.
	Kainuun liitto
	- Kaavaselostuksen kohtaan 4.13.1 Yhdyskuntarakenne on päivitetty uusi YKR- aluejakokartta vuodelta 2015.
	- Kaavaselostuksen kappale 4.9.4 Pesimälinnusto on tarkistettu.
	- Kaavaselostusta on tarkistettu kaupan vaihemaakuntakaavan ja peuraesteaidan osalta.
	- Kaavaehdotukseen on lisätty yleismääräys tuulivoimaloiden rakennusalueiden maisemoinnista hankkeen rakennusvaiheen yhteydessä
	- Päiväpetolinnun seurannan tulokset kesältä 2016 on huomioitu osayleiskaavan laadinnassa ja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on laadittu erillinen, viranomaiskäyttöön tarkoitettu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.
	Kirjalliset mielipiteet
	- Kaavaselostukseen on lisätty arviointia pintavesiin kohdistuvista vaikutuksista ja esitetty toimenpiteitä, joilla pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää.
	5.4 Sidosryhmätyöskentely

	Viranomaistyöneuvottelu 30.8.2016
	Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin 30.8.2016 viranomaistyöneuvottelu, jossa käytiin läpi uhanalaisen päiväpetolinnun satelliittiseurannan tulokset, kaavaluonnoksesta saatu palaute ja niihin laaditut alustavat vastineet sekä keskusteltiin jatkotoimenpiteistä.
	6.
	6. OSAYLEISKAAVA
	6.1 Osayleiskaavaehdotus 7.12.2016
	6.1.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut


	Osayleiskaavaehdotus 7.12.2016 laadittiin 14.3.2016 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen kannanottojen, lausuntojen ja mielipiteiden, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten perusteella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.3.1 Lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen.
	6.1.2 Tuulivoimapuiston tarkentuvien teknisten suunnitelmien huomioiminen

	Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta tuulivoimala-alueiden rajauksia tarkistettiin. Lisäksi tekniset suunnitelmat tarkentuivat, jonka vuoksi voimaloita 4 ja 7 siirrettiin vähäisesti. Voimalaa 4 siirrettiin noin 29 metriä luoteeseen ja voimalaa 7 23 metriä kaakkoon. Melu- ja välkemallinnukset päivitettiin vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimalasijoittelua. Valokuvasovitteita ei päivitetty, sillä voimalasiirrot olivat niin vähäisiä, ettei niillä arvioitu olevan oleellista vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin (valokuvasovitteisiin).
	Kaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaihtoehdot ovat tarkentuneet ja kaavaehdotusvaiheessa tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston on suunniteltu ensisijaisesti liitettävän suoraan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtoon hankealueen eteläpuolella. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan mahdollisuutta liittyä Caruna Oy:n 110 kV:n voimajohtoon omalla sähköasemalla tuulivoimapuiston ulkopuolella.
	Päiväpetolinnun seuranta 2016 ja törmäysriskianalyysi 2016
	Kesällä 2016 toteutettiin salassa pidettävän päiväpetolinnun seurantaa. Seurannan tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa. Lisäksi on laadittu törmäysriskianalyysi päiväpetolinnun osalta.
	Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella huomioitiin kaavaratkaisussa siten, että alle 2 km etäisyydellä päiväpetolinnun pesästä sijaitsevat voimalapaikat osoitettiin voimalapaikkoina, joiden toteuttamista harkitaan myöhemmässä vaiheessa suunnittelutarveratkaisun avulla, mikäli linnusto-olosuhteet muuttuvat. Lisäksi kaavaratkaisu sisälsi kahden voimalapaikan toteuttamisen osayleiskaavan perusteella. Näille kahdelle voimalapaikalle oli kaavaratkaisussa annettu liikkumavaraa alueelle, johon sijoittumalla voimala sijaitsisi alle 2 km etäisyydellä päiväpetolinnun pesästä. Tästä syystä kyseiset liikkumavara-alueet osoitettiin suunnittelutarveratkaisulla toteutettavaksi (voimalapaikat 9 ja 10). Kaavaehdotuksessa esitettyjä voimalapaikkoja oli yhteensä 10, mutta kaavaehdotuksessa oli annettu määräys, jonka mukaan osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa rakentaa yhteensä enintään kahdeksan tuulivoimalaa.
	Melumallinnuksen päivitys 2016
	Melumallinnus ja meluselvitys päivitettiin vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuulivoimaloiden sijoittelua ja lukumäärää (8 voimalaa). Mallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylittänyt asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja.
	Vilkuntamallinnuksen päivitys 2016
	Varjon vilkuntamallinnus päivitettiin vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuulivoimaloiden sijoittelua ja lukumäärää (8 voimalaa). Mallinnuksen mukaan lähistön asutukseen ja loma-asutukseen ei ulottunut vilkuntavaikutuksia.
	/
	6.2 Kaavaehdotuksen ensimmäinen nähtävilläolo

	Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.1.-6.2.2017 ja siitä tiedotettiin julkisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 11 lausuntoa ja 5 kirjallista muistutusta.
	Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 11.
	6.2.1 Sidosryhmätyöskentely

	Viranomaistyöneuvottelu 6.4.2017
	Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 6.4.2017 pidettiin työneuvottelu ohjaamaan Illevaaran tuulivoimapuiston kaavamenettelyn jatkosuunnitelmia. Kokouksessa käsiteltiin kaavaehdotuksesta saatua palautetta ja niihin laadittuja alustavia vastineita, ja erityisesti keskityttiin päiväpetolintuun. Kokouksessa päätettiin, että tuulivoima-alueen läheisyydessä pesivän petolinnun seurantaa jatketaan ja kaavoitus keskeytetään odottamaan linnustoseurannan tuloksia petolinnun liikehdinnästä.
	Viranomaistyöneuvottelu 8.11.2018
	Kesällä 2017 ja 2018 suoritettujen petolintuseurantojen tulosten perusteella kaavoitusta päätettiin jatkaa uudella kaavaehdotuksella. 8.11.2018 pidetyssä viranomaistyöneuvottelussa esiteltiin uutta kaavaehdotusta. Kaavaehdotuksessa on 7 voimalaa aiemman 8 sijasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus nousi 240 metristä 280 metriin. Kokouksessa keskusteltiin kesän 2017 ja 2018 tehtyjen linnustoseurantojen tuloksista ja vaikutuksista. Viranomaisille on toimitettu tarkemmat tiedot petolinnun ja sen poikasseurannan selvityksistä ja seurantatietoja on käsitelty viranomaisten työneuvotteluissa 31.5 ja 1.10.2018. Viranomaistyöneuvottelussa käsiteltiin myös aiemmasta kaavaehdotuksesta laadittuja vastineita. Muistio viranomaistyöneuvottelusta on liitteessä 12.
	6.2.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

	Lausunnot ja muistutukset on huomioitu uuden kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:
	Kainuun ELY-keskus
	- Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta on tarkkailtu kesällä 2018. Kaikki petolintuseurannan tulokset vuosilta 2015-2018 on koottu kaavaselostukseen ja tuloksista on laadittu erillinen raportti, joka on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin.
	- Kaavaselostuksen kohtia 4.9.7 Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella ja 7.9 Vaikutukset linnustoon on täydennetty laadittujen selvitysten tulosten ja asiantuntija-arvioinnin perusteella.
	- Petolinnun huomioimiseksi kaavakartalta on poistettu lähimpänä pesäpuuta sijaitseva tuulivoimala (voimala 3)
	- Kaavakartalta on poistettu suunnittelutarvealuemerkinnät. Kaavassa ei tulla soveltamaan suunnittelutarveratkaisua.
	- Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympäristövaikutusten arvioinnin on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -määrää (7 kpl) ja sijoittelua.
	- Valkolehdokkia koskeva s-2 -kaavamääräys on muutettu muotoon: ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONSUOJELULAIN 42 §:N NOJALLA RAUHOITETUN VALKOLEHDOKIN ESIINTYMISPAIKKOJA. Esiintymispaikan vahingoittamista on vältettävä. Mikäli rakentamistoimenpide saattaa vahingoittaa valkolehdokkiesiintymää, on tarvittaessa haettava ELY-keskukselta poikkeuslupaa 42 §:n rauhoitussäännöksistä.
	- Tuulivoimaloiden alueet (tv) on rajattu niin, että ohjeellisten voimalapaikkojen siirtomahdollisuus on enintään 100 metriä
	- Kaavaselostusta on päivitetty Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamisen osalta.
	Kainuun liitto
	- Kaavaselostusta on päivitetty Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamisen osalta.
	Metsähallitus
	- Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen osoittavaa s-1 -kaavamerkintää on supistettu siten, että s-1 rajaus käsittää Illevaaran laella sijaitsevan liito-oravan ydinalueen, jolla sijaitsee liito-oravan käyttämät pesä- ja ruokailupuut.
	Paliskuntain yhdistys
	- Kaavaselostuksen kohtaan 7.21 Haittojen lieventäminen, 7.21.6 Porotalous on lisätty maininta peura-aidan veräjien kiinnipysymisestä.
	- Hankkeella ei haluta rajoittaa poronhoidon harjoittamista alueella. M-1 -kaavamääräystä on muutettu siten, että siitä on poistettu siinä ollut etäisyysvaatimus tuulivoimalaan.
	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
	- Kaavaselostuksen kohtaan 8.2 on lisätty kohta liikenne, jossa esitetään rakentamisvaiheen tarvittavat luvat kuljetuksiin.
	Puolustusvoimat
	- Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta lausuntoa hankesuunnitelmasta, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja voimaloiden lukumäärä on 7. Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut, ettei se vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta. Kaavaselostuksen kohtaan 8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä on lisätty tiedot uudesta lausunnosta.
	Kirjalliset muistutukset
	- Muistutusten sisältöä on huomioitu lausuntojen huomioimisen yhteydessä. Muilta osin kirjalliset muistutukset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä kaava-aineistoon.
	6.3 Osayleiskaavaehdotus 5.12.2018
	6.3.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut


	Uusi osayleiskaavaehdotus on laadittu 14.3.2016 päivätyn kaavaluonnoksen, 7.12.2016 päivätyn kaavaehdotuksen ja niistä saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja muistutusten, laadittujen lisäselvitysten, käytyjen työneuvottelujen ja arvioitujen vaikutusten perusteella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.2.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen.
	6.3.2 Tuulivoimapuiston tarkentuvien teknisten suunnitelmien huomioiminen

	Teknisten suunnitelmien tarkentuessa voimaloiden sijoittelua on tarkistettu vähäisesti (voimalasiirrot enintään 40 metriä) ja voimalan kokonaiskorkeus on nostettu 240 metristä 280 metriin.
	Melu- ja välkemallinnukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat sekä kaavaselostuksen ympäristövaikutusten arviointi on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä voimalakorkeutta, -määrää (7 kpl) ja sijoittelua.
	6.3.3 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

	Petolintukoiraan tarkkailua on suoritettu kesän 2017 ja 2018 aikana ja lisäksi kahta poikasta on tarkkailtu kesällä 2018. Seurantaa tullaan edelleen jatkamaan.
	Kaavaselostuksen kohtia 4.9.7 Salassa pidettävän päiväpetolinnun esiintyminen alueella ja 7.9 Vaikutukset linnustoon on täydennetty selvitysten tulosten ja asiantuntija-arvioinnin perusteella.
	Kaikki petolintuseurannan tulokset vuosilta 2015-2018 on koottu kaavaselostukseen ja lisäksi tuloksista on laadittu erillinen raportti, joka on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin (Liite 3). Viranomaisille on toimitettu tarkemmat tiedot petolinnun ja sen poikasseurannan selvityksistä ja seurantatietoja on käsitelty viranomaisten työneuvotteluissa 31.5 ja 1.10.2018.
	Melumallinnuksen päivitys 2018
	Melumallinnus ja meluselvitys on päivitetty vastaamaan kaavassa esitettyä tuulivoimaloiden voimalamäärää (7 kpl) ja sijoittelua. Mallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja, ks. selostuksen kohta 7.12 Meluvaikutukset.
	Vilkuntamallinnuksen päivitys 2018
	Varjon vilkuntamallinnus on päivitetty kaavaehdotuksen mukaisella tuulipuistosuunnitelmalla, ks. selostuksen kohta 7.13 Varjostusvaikutus. Mallinnuksen mukaan lähistön asutukseen ja loma-asutukseen ei ulotu vuotuisen välkemäärän 8 tuntia ylittäviä vilkuntavaikutuksia.
	6.4 Kaavaehdotuksen toinen nähtävilläolo

	Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin toiseen kertaan nähtävillä 1.2.-2.1.2019 ja siitä tiedotettiin julkisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 15 lausuntoa ja 3 kirjallista muistutusta.
	Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 13.
	6.5 Kaavaehdotuksen palautteen huomioiminen
	6.5.1 Viranomaisneuvottelu 12.3.2019


	Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin saatua palautetta ja sen huomioimista kaavaratkaisussa. Muistio neuvottelusta on liitteessä 14.
	6.5.2 Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

	Liitteessä 13 on esitetty 5.12.2018 päivätystä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet, joissa esitetään miten lausunnot ja muistutukset on huomioitu.
	6.5.3 Muutokset kaava-aineistoon ehdotuksen toisen nähtävilläolon jälkeen

	Kaavakarttaan ja -määräyksiin sekä kaavaselostukseen on tehty seuraavat vastineissa esitetyt muutokset:
	Kaavakartta
	- Voimalan 4 tuulivoima-aluetta on laajennettu vähäisesti siten, että etäisyysvaatimus voimajohtoon voidaan täyttää, mikäli kyseinen voimala toteutetaan kaavan sallimalla kokonaiskorkeudella 280 metriä. Tv-alueen laajennus mahdollistaa voimalan 4 siirtämisen pohjoiseen päin noin 85 metriä.
	- Muinaismuistokohdetta koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Muinaismuistokohde tai - alue. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.
	- Lentoestelupaa koskevaa kaavamääräystä on muutettu muotoon: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelausunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.
	Kaavaselostus
	- Kaavaselostukseen on lisätty tieto toteutettavasta sähkönsiirtoratkaisusta
	- Hyväksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi melumallinnus, jossa on laadittu käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Kaavaselostuksen kohtaan 7.12 Meluvaikutukset on päivitetty uuden melumallinnuksen tulokset.
	- Maisemaselvitys (Liite 7) on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusratkaisua. Kaavaselostuksen vaikutusarviointia on päivitetty maisemaselvitystä vastaavaksi.
	- Kaavoitustilanne on päivitetty kaavaselostukseen
	- Kaava-aineiston viittaukset Trafiin on muutettu Traficomiksi
	- Kaavaselostuksen kohtaan 7.20 on lisätty tiedot lähimmistä radio- ja tv-asemista sekä arviointi mahdollisista vaikutuksista radiojärjestelmiin
	- Kaavaselostuksen kohdassa 7.21.9 on korjattu lause seuraavanlaiseksi: Lentoturvallisuuden lisäämiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoestevaloilla.
	- Kaavaselostuksen kohtaan 7.17 Vaikutukset virkistykseen, elinkeinoihin ja viihtyvyyteen on lisätty tekstiä infraäänistä ja arviointia vaikutuksista terveyteen ja kohtaan 7.16 Vaikutukset aluetalouteen arviointia vaikutuksista kiinteistöjen arvoon
	- Maisemaselvityksessä virheellisesti esitetty Möykkyjoen silta on korjattu Möykkysenjoen museosillaksi
	Muilta osin lausunnot ja muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia kaava-asiakirjoihin.
	Arviointi muutosten vaikutuksista
	- Kaavaehdotukseen tehty tuulivoimala-alueen laajennus mahdollistaa tarvittaessa voimalan 4 siirtämisen pohjoiseen päin noin 85 metriä. Voimalan siirtomahdollisuus on alle 100 metriä ja tuulivoimapuistoalueen sisälle päin eikä siitä siten aiheutuvan suurempia vaikutuksia kuin mitä kaavaselostuksessa on arvioitu.
	- Uuden hyväksymiskäsittelyn tueksi laaditun melumallinnuksen mukaan meluvaikutukset pienenevät nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen verrattuna.
	6.5.4 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

	Hyväksymiskäsittelyn tueksi salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysi on päivitetty keväällä 2019. Lisäksi on laadittu törmäysmallinnus päiväpetolinnun poikaselle, ks. kaavaselostuksen kohta 4.9.9 Salassa pidettävän päiväpetolinnun törmäysriskianalyysin päivitys ja törmäysmallinnus poikaselle.
	6.6 Osayleiskaavan kuvaus
	6.6.1 Aluevaraukset


	Erityisalueet (EO, EN-1)
	Osayleiskaavassa on osoitettu maa-ainesten ottoalueena (EO) alue, jolta on suunniteltu otettavaksi tuulivoimapuiston rakentamisessa tarvittava maa-aines.
	Osayleiskaavassa on varattu energiahuollon alue (EN-1). Alueelle saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköaseman alue tulee aidata. Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavat huoltorakennukset, varaston ja tukikohdan, joiden kerrosala saa olla yhteensä enintään 500 k-m2.
	Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1)
	Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), joka on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella on sallittua maa- ja metsätaloutta sekä poronhoitoa palvelevien rakennusten ja rakenteiden rakentaminen.
	Tuulivoimaloiden alue (tv/1)
	Suunnittelualueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään seitsemän. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala. Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 280 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan rakenteet on sijoitettava kokonaan alueen sisäpuolelle.
	6.6.2 Tiestö

	Suunnittelualueella on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset, uudet tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa.
	6.6.3 Sähkönsiirto

	Alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa kaavamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden ja johtokäytävien yhteyteen. Sähköasemalle on osoitettu sijoituspaikka hankealueen eteläosaan. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa huoltorakennuksia, varasto ja tukikohta.
	Kaavakartalle on merkitty nykyinen 110 kV:n sähkölinja ja sen suojavyöhyke (sv).
	6.6.4 Luonnonympäristön kohteet

	s-1
	Kaavakartalle on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai metsän käsittely toteuttaa siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, ravintopuusto sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
	s-2
	Kaavakartalle on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun valkolehdokin esiintymispaikkoja. Esiintymispaikan vahingoittamista on vältettävä. Mikäli rakentamistoimenpide saattaa vahingoittaa valkolehdokkiesiintymää, on tarvittaessa haettava ELY-keskukselta poikkeuslupaa 42 §:n rauhoitussäännöksistä.
	luo-1
	Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä kohteena on osoitettu mahdollisen metsälain (1093/1996) 10 §:n ja/tai vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kohde, lähde. Lakikohteen rajaus tapahtuu toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.
	6.6.5 Kulttuuriympäristön kohteet

	sm/nro
	Kaavakartalle on merkitty kolme muinaismuistokohdetta tai -aluetta. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.
	6.6.6 Osayleiskaavan yleismääräykset

	Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:
	TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a §).
	Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa rakentaa yhteensä enintään seitsemän tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu enimmäisteho on alle 30 MW.
	Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava luonnon ja kulttuuriympäristön arvot.
	Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset.
	Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015).
	Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelausunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.
	Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa lieriötornirakenteisena.
	Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.
	Tuulivoimaloiden kokoonpanoalueet tulee esittää rakennusluvassa.
	Rakennusalueiden maisemointityöt on toteutettava rakennusvaiheen yhteydessä.
	6.6.7 Yhteenveto

	Suunnittelualueella on osoitettu alueita eri maankäyttötarpeisiin seuraavasti:
	7.
	7. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
	7.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa

	Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.
	Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun muassa annettuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutkimustietoa. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään analyysejä, asiantuntija-arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja.
	7.1.1 Arvioitavat vaikutukset

	YVA-tarveharkinta
	YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisien vaikutusten kohdistuvan maisemaan, linnustoon ja muuhun luonnonympäristöön sekä virkistyskäyttöön ja porotalouteen.
	Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan kaavoitusmenettelyn yhteydessä on erityisesti otettava huomioon hankkeen vaikutukset poronhoitoon. Lisäksi tulee arvioida yhteisvaikutukset lähimpien tiedossa olevien hankkeiden kanssa sekä selvittää vaikutusalueella olevat uhanalaisten petolintujen pesät / reviirit.
	Keskeisimmät selvitettävät vaikutukset
	 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin
	 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
	 liikennevaikutukset
	 vaikutukset ilmastoon
	 meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset
	 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
	 vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
	 vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
	 turvallisuusvaikutukset
	 vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
	 lentoestevaikutukset
	 sähkönsiirron vaikutukset
	 mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
	7.2 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

	Vaikutukset maa- ja metsätalouteen
	Tuulivoimahankkeen toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva suunnittelualue muuttuu osittain energiantuotannon käyttöön.
	Osayleiskaavan suunnittelualueella voimaloiden rakentaminen ei rajoita yksityisten omistamien tilojen metsätalouskäyttöä. Maa- ja metsätaloutta sekä poronhoitoa palvelevien rakennusten ja rakenteiden rakentaminen alueella on sallittua.
	Vaikutukset nykyiseen asutukseen
	Hankealueella ei ole pysyvää tai loma-asutusta. Vilkunnan laskennallinen raja-arvo 8 tuntia vuodessa ei ylity auringonpaistetilastot huomioiden minkään tutkimuspisteen kohdalla.
	Melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja. Meluvaikutukset on kuvattu tarkemmin jäljempänä, Ks. selostuksen kohta 7.12 Meluvaikutukset.
	Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähköjohtojen rakentamisella ei ole vaikutuksia kiinteistöjen vedensaantiin.
	Vaikutukset lähialueen rakentamismahdollisuuksiin
	Voimaloiden välittömät vaikutukset, niistä aiheutuva melu ja varjon vilkunta voivat rajoittaa tuulivoimaloiden viereisten kiinteistöjen asuin- ja lomarakentamismahdollisuuksia. Hankkeella voi olla hajarakentamista vähentävä vaikutus 40 dB(A):n melualueella (Kuva 28). Melualueisiin sisältyy sekä yksityisten että valtion omistamaa maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.
	 Illevaaran tuulivoimapuiston tuulivoimaloista aiheutuva melu voi rajoittaa rakentamista Hyrynsalmen kunnan puolella enintään 12 yksityisen kiinteistön alueella. Kiinteistöistä neljä jää kokonaan 40 dB(A):n melualueelle.
	Alueen käyttö Ristijärven kunnan alueella
	 Illevaaran tuulivoimapuiston tuulivoimaloista aiheutuva melu voi rajoittaa rakentamista Ristijärven kunnan puolella enintään kolmen yksityisen kiinteistön alueella. Yksikään yksityisten omistamista tiloista ei jää kokonaan 40 dB(A):n melualueelle.
	7.3 Välilliset vaikutukset lähiympäristön nykyiseen maankäyttöön

	Muut tuulipuiston lähiympäristöön kohdistuvat merkittävät vaikutukset, kuten maisemavaikutukset, eivät ole suoraan maankäyttöä rajoittavia tekijöitä vaan liittyvät ympäristön laatuun. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksilla voi olla maankäytöllistä ja yhdyskuntarakenteellista merkitystä erämaahenkisten ja luonnonmaisemaan hakeutuvien matkailupalvelujen sijoittumiseen tulevaisuudessa. Maankäytön kannalta merkitys on lähinnä paikallinen.
	7.4 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

	Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Uudet tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon tässä kaavassa.
	7.5
	7.5 Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön
	7.5.1 Voimassa olevat maakuntakaavat


	Kainuun maakuntakaava 2020
	Seuraavassa taulukossa on kuvattu tuulivoimahankkeen suhde Kainuun maakuntakaavaan.
	Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalue
	Kehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen yhteistyöhön.
	Maaseutumaisen kehittämisen yhteistyöalueKehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen yhteistyöhön.Suunnittelumääräys: Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetään maaseudun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Kiiminkijoen vesistön aluetta kehitetään maaseudun elinkeinoihin, kulttuuriympäristöön ja maisemaan tukeutuvana asumisen, vapaa-ajan ja virkistysmatkailun vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon, ulkoilu- ja melontareitistöjen kehittämiseen sekä vesistön vedenlaadun turvaamiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.
	Hankealue rajautuu mk-vyöhykkeen länsirajaan. Hankealueesta on tehty maisemaselvitys, joka koskee myös Emäjoen aluetta. Hanke ei estä kehittämisvyöhykkeelle osoitettujen tavoitteiden toteutumista.
	Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue
	Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö” –kohteiden luetteloon.
	Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alueMerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan julkaisun ” Rakennettu kulttuuriympäristö” –kohteiden luetteloon.Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.
	Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maiseman tai kulttuuriympäristön valtakunnallisiin tai maakunnallisiin arvoalueisiin tai –kohteisiin. Vaaranpään pihapiiriin tuulivoimaloiden arvioidaan vaikuttavan haitallisesti vähäisen etäisyyden ja paikoittaisten näkymien vuoksi.
	Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
	Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alueSuunnittelumääräys: Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura -alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.
	Hankkeella ei ole vaikutusta 1,4 km etäisyydellä sijaitsevaan Pölhövaaran Natura-alueeseen, jonka suojeluperusteena on SCI.
	Luonnonsuojelualue tai -kohde
	Suojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
	Luonnonsuojelualue tai -kohdeSuojelumääräys (MRL 30.2 §): Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen.
	Hankealue sijaitsee 1,4 km etäisyydellä luonnonsuojelualueesta, eikä sillä ole vaikutusta luonnonsuojelualueen suojeluperusteisiin.
	Poronhoitoalueen raja
	Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.
	Poronhoitoalueen rajaSuunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat.
	Voimaloiden sijoittelussa on huomioitu poronhoidon tarpeet. Hankkeesta on käyty Poronhoitolain 53§:n mukainen neuvottelu Hallan paliskunnan kanssa. Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan.
	Maa- ja metsätalousvaltainen alue
	Maa- ja metsätalousvaltainen alueSuunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.
	Yksittäisen tuulivoimalan ja pystytyskentän vaatima tilantarve on pieni. Alueella on jo laaja olemassa oleva metsäautotieverkosto, joten tarve uusille yhdysteille ei ole suuri. Metsätalouteen käytettävä maapinta-ala ei pienene merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna.
	Pääsähköjohto 400 kV, 220 kV, 110 kV. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
	Pääsähköjohdolle on asetettu suojavyöhyke kaava-alueelle.
	Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset:
	Rantojen käyttö
	Rantojen käyttöYleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.
	Hankkeella ei ole vaikutusta rantarakentamiseen (melu, vilkunta).
	Turvetuotanto
	TurvetuotantoYleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti jo ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Turvetuotantoa tulee harjoittaa siten, että sen aiheuttama paikallinen ja valuma-aluekohtainen vesistön kuormituksen lisäys ei vaaranna vesistöjen tilaa. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
	Hankealue ei ole potentiaalista turvetuotantoaluetta eikä hankkeen toteutuminen estä turvetuotannon aloittamista.
	Liikenneturvallisuus
	LiikenneturvallisuusYleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen.
	Tuulipuiston rakentamisen ajalle laaditaan erillinen liikennesuunnitelma, jossa huomioidaan tieverkoston muut käyttäjät.
	Liito-oravan esiintymispaikat
	Liito-oravan esiintymispaikatYleinen suunnittelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liikkumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.
	Tuulivoimaloiden ja uusien tieyhteyksien sijoittelussa on huomioitu liito-oravien esiintymisalueet.
	Kainuun 1. vaihemaakuntakaava
	Hankealue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä 1. vaihemaakuntakaavassa olevalta Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueelta. Tuulivoimahankkeella ei etäisyyden vuoksi ole vaikutuksia ampuma- ja harjoitusalueen toimintaan.
	Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava
	Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Kaupan vaihemaakuntakaavassa Illevaaran alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia.
	Tuulivoimamaakuntakaava
	Lainvoimaisessa (YM 31.1.2017) Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan vähintään 10 tuulivoimalan seudullisesti merkittävät tuulivoimapuistoalueet. Illevaaran tuulivoimapuisto on suunniteltu enimmillään seitsemän voimalan kokonaisuudeksi eikä se täytä seudullisesti merkittävän hankkeen kriteereitä. Hankealue ei sijaitse tuulivoimamaakuntakaavan mukaisella tv-alueella. Illevaaran hankkeen sähkönsiirto valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapeloinnilla eikä se estä vaihemaakuntakaavassa olevan pääsähköjohdon yhteystarpeen realisointia uudeksi voimajohdoksi Seitenoikealle.
	7.5.2 Yleis- ja asemakaavat

	Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Tuulipuiston rakentamisella ei ole suunnitteluohjearvot ylittäviä melu- ja välkevaikutuksia lähialueen yleis- eikä asemakaavojen maankäyttöön. Seuraavassa kappaleessa on selvitetty maisemallisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat myös kaavoitettuihin alueisiin.
	7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

	Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemakuvaan eli maiseman visuaalisesti havaittavaan ilmiasuun. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi muutokset maisemakuvassa saattavat ulottua laajalle alueelle. Näkyvyyteen vaikuttavat kuitenkin useat ympäristön rakenteet, kuten puusto ja rakennukset. Lisäksi maisemavaikutusten merkittävyys riippuu etäisyydestä ja esimerkiksi maiseman sietokyvystä. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu yleisesti tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä. Illevaaran näkyvyysanalyysi on esitetty kuvassa 27.
	/
	/
	/
	7.6.1 Vaikutukset maisemakokonaisuuksiin

	Tarkastelualueella on maisemarakenteen ja maisemakuvan perusteella tunnistettavissa tietyt maisemalliset kokonaisuudet, joilla kullakin on omat tuulivoimarakentamisen sietokykyyn vaikuttavat ominaisuudet.
	Metsäiset vaarat
	Maisematyypin kuvaus: Vedenkoskemattomat vaarat, luonto- ja kulttuuriympäristöt.
	Keskeisimmät arvot: Vaara-asutukseen liittyvät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt, näkymät, maisematilojen rajautuminen, luontoarvot.
	Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Vaaramaisemien mittakaava on selkeiden topografisten muotojen, maisemakuvan metsäisyyden ja yksityiskohtien vähäisyyden sekä pitkien näkymien vuoksi lähtökohdiltaan suuripiirteinen. Maisematyypin sietokyky suhteessa tuulivoimarakentamiseen on suhteellisen hyvä. Vaarojen lakiasutukset ovat pienialaisuudestaan huolimatta vaaramaiseman perinteisiä maamerkkejä, jotka ovat tyypillisimmillään erottuneet vaaran laelta toiselle. Vaara-asutuksen sietokyky tuulivoimaloiden voimakasta maamerkkimäisyyttä kohtaan on herkkä.
	Vaikutukset: Hankkeen vaikutukset kohdistuvat hallitsevina Illevaaraan sekä niille alle kahden kilometrin päässä tuulivoimaloista sijaitseville vaaroille, joissa puusto-olosuhteet mahdollistavat tuulivoimaloiden näkymisen. Havainnekuvien perusteella puuston katvevaikutuksen vuoksi tuulivoimalat eivät näy Möttösenvaaralle, mutta Kovavaarassa sen sijaan paikoittaisia näkymiä syntyy. Toisaalta vaarat myös peittävät tuulivoimaloita silhuettinsa taakse. Tämä havainnollistuu havainnekuvasta B (Liite 15, kuva 2), jossa Paha Pölhövaara peittoaa tuulivoimalat taakseen tai näkymäalueanalyysistä, jossa esimerkiksi Ristijärven näkymäsektoreihin järven selän takaiset vaarat vaikuttavat peittoavasti. Kaukomaiseman vaaroista Saukkovaaran Kivikylän asutus jää vaaran rinteen katveen puolelle.
	Vesireitit ja järvet
	Maisematyypin kuvaus: Maiseman alavimman perustason muodostava paikoin virtamainen vesireitti, näkymät, voimalaitosrakenteet.
	Keskeisimmät arvot ja avainsanat: Virkistys- ja luontoarvot, näkymät, vapaa-ajanasunnot.
	Maiseman mittakaava ja herkkyys muutokselle: Järvialtaat ovat kooltaan suhteellisen pienialaisia, mutta niiden muoto ja ranta-alueet ovat maaston topografian ja metsäisen kasvillisuustyypin vuoksi suhteellisen selkeitä ja mittakaavaltaan suuripiirteisiä. Järvialueiden herkkyys muutokselle on kohtalainen.
	Vaikutukset: Järvialtaat ovat puuttomien rämeiden ja pienialaisten viljelyalueiden lisäksi ainoita yhtenäisiä avoimia maisematiloja ja hankkeen laajimmat yhtenäiset näkymäalueet muodostuvat selvitysalueella juuri järville. Kapeat virtavedet jäävät todennäköisesti puuston ja maaston muodostamille katvealueille. Lähes kauttaaltaan näkymäalueella ovat alle kuuden kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Seitenjärvi ja Roukajärvi, joihin kohdistuvat hankkeesta seuraavat oleellisimmat vesialueiden maisemalliset vaikutukset. Tuulivoimaloiden näkyminen näille järville muuttaa järvimaiseman mittakaavaa ja vähentää maisemakuvassa muutoin vallitsevaa luontovaltaisuutta. Seitenjärven ja Pölhöjärven ylittävän valtatien 5 penkereeltä laadittu havainnekuva A (Liite 15, kuva 1) osoittaa hyvin maiseman selkeät maastonmuodot ja metsäisyyden. Maiseman mittakaava on lähtökohtaisesti suhteellisen suuripiirteistä, mikä kasvattaa ympäristön sietokykyä tuulivoimaloiden suhteen. Tästä huolimatta voidaan havainnekuvan avulla arvioida, että tuulivoimalat vaikeuttavat maiseman topografisten muotojen mittakaavan hahmottamista ja niin kauko- kuin lähietäisyyksien arviointia.
	Osittain katveeseen jääviä järviä ovat Hyrynjärvi, Salmijärvi, Nuottijärvi, Niemelänjärvi, Niskanselkä, Tenämä ja Ristijärvi, Iso-Pyhäntä. Näiltä järviltä etäisyys tuulivoimaloihin on yli kuusi kilometriä ja minkä vuoksi tuulivoimaloiden edellä kuvattu vaikutus on lieventynyt.
	Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
	Illevaaran hankealue näkyy maakunnallisesti arvokkaiksi esitetyille kohteille vain pistemäisesti. Eniten näkymiä avautuu Iijärven rannalla sijaitsevalle Karhunkylälle. Yli 20 km etäisyyden vuoksi maisemavaikutus jää kuitenkin vähäiseksi.
	Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet
	Seitenoikean voimalaitosalue (15) jää näkymäalueanalyysin perusteella järven itäpuolella sijaitsevan rinteen ja sen puuston katvealueelle, eikä tuulivoimaloiden arvioida näkyvän ja vaikuttavan voimalaitosalueelle.
	Hyrynsalmen keskustan tuntumassa tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin perusteella laajoina alueina Hyrynjärven ja Salmijärven pohjoisrannalle sekä salmimaisen Emäjoen länsirannalle. Muualla taajama-alueella mahdolliset näkyvyysalueet ovat pienialaisia ja pirstaleisia.
	Hyrynsalmen kirkko ja tapuli sijaitsevat Salmijärven ja Hyrynjärven välisellä niemellä Konivaaran eteläpuolella avoimien rantapeltojen tuntumassa. Salmijärven rantapelloilta avautuu näkymiä järven ylitse etelään kohti hankealuetta ja näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät rannan avoimiin ympäristöihin. Kookas kirkkomaan puusto luo katvetta kirkon ja tapulin lähistöön ja pihapiireihin, mutta kirkkoa ympäröiville rantapelloille tuulivoimalat näkyvät järven takaisessa horisontissa noin kymmenen kilometrin päässä. Horisontissa erottuvat tuulivoimalat ovat uusi elementti maisemakuvassa ja vähentävät maiseman luontovaltaisuutta. Kokonaismaisemavaikutuksen arvioidaan näkymisestä huolimatta jäävän vähäiseksi. Etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät hallitse kirkkoalueen, viljelymaisemien tai järvimaiseman maisemakuvaa, näiden keskinäisen sijoittumisen välisiä suhteita tai maisemakuvan mittakaavaa.
	Hyrynsalmen rautatieaseman ja Kaunislehdon talomuseon arvoihin hankkeella ei arvioida olevan haitallista maisemavaikutusta etäisyyden, topografian ja kohteita ympäröivän runsaan puuston vuoksi.
	Ristijärven keskustan lähistöllä tuulivoimalat näkyvät näkyvyysanalyysin perusteella yhtenäisenä alueena Tenämän eteläreunan vesialueille. Ristijärven vesialueille ja sen ylittävälle tien 888 sillalle rantapuusto ja Lampovaaran selänne luovat jonkin verran suojaavaa katvetta, minkä vuoksi järvelle ja tielle muodostuvat näkemäalueet ovat kapeita ja sektorimaisia. Ristijärven kylän pohjoisille ranta-alueille, rannan edustan vesialueille ja Pakarilahden lounaispoukamaan tuulivoimalat näkyvät, mutta kylän keskeisille maa-alueille muodostuu näkymäalueanalyysin perusteella ainoastaan hyvin pieniä näkymäalueita.
	Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy Möykkysenjoen kivisillalle ja Ristijärven kirkolle. Kivikylän vaara-asutus sijoittuu Saukkovaaran korkeille rinteille, mutta hankealueesta nähden vaaran taustapuolelle, jolloin näkymäalueita ei muodostu. Hankkeella ei siten arvioida olevan vaikutusta näiden kohteiden arvoihin.
	Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
	Hankealueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita. Lähimmät sijaitsevat 4-6 kilometrin etäisyydellä (Kalliovaara-Mustavaara 7) ja 15-20 kilometrin etäisyydellä (Hiidenkirkko ja Vortikka). Hankkeella ei ole vaikutusta kallioalueiden arvoihin.
	Valtakunnallisesti arvokkaat tuulirantamuodostumat
	Hankealueella ei sijaitse arvokkaita tuulirantamuodostumia.
	Tuulivoimaloiden näkyvyysalueet ulottuvat Nuottijärven pohjoisille vesialueille ja rantaan, mutta vain pirstaleisesti järven pohjoispuoleisille Pikkaraisenkankaan (11) ja Mätäskangas – Hautakangas (12) –tuulirantamuodostumille (etäisyys 7-13 kilometriä). Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden arvoihin.
	Mustasuonsärkälle (13) sijoittuu UKK-reitti, jonka varteen tuulivoimaloiden paikoittainen näkyminen on näkyvyysanalyysin mukaan mahdollista. Hankkeella ei ole vaikutusta kohteiden arvoihin.
	Valtikankaan (14) tuulirantamuodostuma sijaitsee Roukavirran tuntumassa yli kuuden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista eikä hankkeella arvioida olevan vaikutusta kohteen arvoihin.
	Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet
	Kovavaaralla sijaitseva Vaaranpään pihapiiri on edustava esimerkki yksinäisestä vaaratalosta 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Vaaranpään pihapiiriin johtavan tien varrelta (kohde 15) laaditun havainnekuvan (Liite 15, kuva 5) ja näkymäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat näkyvät Vaaranpään pihapiiriin johtavalle tielle ja pihapiiriä ympäröivälle viljelyalueelle. Pihapiiristä etelään suuntautuviin näkymiin hankkeella ei ole vaikutusta, mutta pohjoiseen ja koilliseen avautuvissa näkymissä tuulivoimaloiden arvioidaan näkyvän osittain puiden takaa. Kovavaaran tuulivoimaloiden puoleisilta eli luoteis- ja pohjoisrinteiltä on kaadettu puustoa melko runsaasti ja Vaaranpään peltojen ja hakkuuaukean väliin on jätetty paikoin noin 30-50 metrin levyinen, kapea puustoinen suojavyöhyke. Havainnekuvassa näkyvä puusto on juuri tätä suojapuustoa. Kapeallakin suojapuustolla on merkittävä peittovaikutus, mutta toisaalta yksitäinen suojavyöhyke on herkkä puustossa tapahtuville muutoksille, kuten metsän tuulikaadoile tai lisähakkuille. Havainnekuvan eri versioissa on korostevärein osoitettu tuulivoimaloiden näkyvyys ilman suojapuustoa.
	Koska etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin on alle kaksi kilometriä, vaikuttaa hanke paikoin kohdetta ympäröivän viljelyalueen maisemakuvan eheyteen ja mittakaavan hahmottamiseen.
	Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde
	Roukajärventien varressa sijaitseva Rinteen talo on Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelman mukainen paikallisesti arvokas kohde. Rinteen asutussa talossa on pieniä 1800-luvun aittoja ja paja. Taloon liittyy puuseppäperinteitä. Talo sijaitsee noin 3,6 kilometrin etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista Rinteenvaaran kaakkoisrinteellä. Peltokuviot sijoittuvat talon kaakkois- ja eteläpuolelle, tuulivoimalat sijoittuvat vastakkaiseen ilmansuuntaan luoteeseen. Tuulivoimalat eivät vaikuta talolta Roukanjärventien suuntaan, eli alarinteeseen avautuviin näkymiin. Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoimaloiden osittainen näkyminen Roukanjärventielle on kuitenkin mahdollista.
	Yhteenveto
	 Hankkeesta kohdistuu suoria, mutta paikallisia maisemallisia vaikutuksia vaarojen välisille rämeille ja hankealueen vaarojen alarinteille.
	 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maiseman tai kulttuuriympäristön valtakunnallisiin tai maakunnallisiin arvoalueisiin tai –kohteisiin. Vaaranpään pihapiiriin tuulivoimaloiden arvioidaan vaikuttavan vähäisen etäisyyden ja paikoittaisten näkymien vuoksi.
	 Laaja-alaisimmat visuaaliset vaikutukset kohdistuvat selvitysalueen järvialtaille ja puuttomille rämeille. Alle kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevilla Seitenjärvellä ja Roukajärvellä järvimaiseman ja topografisten muotojen mittakaavan hahmottaminen vaikeutuu ja maisemakuvan muutoin vallitseva luontovaltaisuus vähenee.
	 Hankkeesta ei kuitenkaan seuraa merkittäviä kokonaisvaikutuksia maisemallisiin osa-alueisiin.
	7.6.2 Valokuvasovitteet

	Voimaloiden visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu viiden valokuvasovitteen avulla. Valokuvat, joihin voimalat on mallinnettu, on otettu pääosin 42 mm objektiivilla, Vuorisuon kuvasovite on otettu 75 mm objektiivilla. Valokuvasovitteissa voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä.
	Valtatieltä 5 (kuvauspaikka A) otettu valokuvasovite sijoittuu noin 3,8 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta, Vuorisuon valokuvasovite (kuvauspaikka B) noin 2 kilometrin päähän lähimmästä suunnitellusta voimalasta, Illevaaran valokuvasovite (kuvauspaikka C) sijoittuu noin 600 metrin päähän lähimmästä kuvassa näkyvästä voimalasta, Möttösenvaaran valokuvasovite (kuvauspaikka D) sijoittuu noin 3,6 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta ja Kovavaaran Vaaranpään valokuvasovite (kuvauspaikka E) sijoittuu noin 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta.
	Valokuvasovitteiden yhteydessä tulee huomioida, että niiden avulla voidaan havainnollistaa tuuli-voimarakenteiden näkymistä jostakin tietystä pisteestä tiettyyn suuntaan katsottaessa. Valokuvasovitteiden avulla on kuitenkin hankala kuvata voimaloiden vaikutusta maisematilaan kokonaisuutena. Koska valokuvasovitteissa painottuvat ne alueet, joista voimalat erottuvat selkeästi voi niiden perusteella saada väärän vaikutelman tuulivoimahankkeen maisemavaikutuksista kokonaisuutena. Monessa kohtaa vähäinenkin kasvillisuus tai rakenteet peittävät näkymiä voimaloille.
	Valokuvasovitteet on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 15.
	7.7 Vaikutukset luonnonoloihin ja kasvillisuuteen

	Suunnittelualue
	Tuulivoimarakentaminen sekä maakaapelilinjan rakentaminen vaikuttavat pääsääntöisesti hankealueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin välittömästi rakennettavan kohteen alueella kasvavan kasvillisuuden tuhoutumisena ja luontotyypin menettämisenä puuston hakkuun, maaston tasaamisen ja muiden rakentamiseen liittyvien toimien yhteydessä. Suurin osa suunnitelluista voimalapaikoista sekä huoltoteistä sijoittuvat tavanomaiseen talousmetsään, hakkuuaukioihin sekä ojitettuihin ja luonnontilansa menettäneihin soihin. Osa huoltoteistä sijoittuu jo olemassa olevien tieurien päällä. Kaksi uutta huoltotietä on suunniteltu johdettavan pääosin ojittamattoman Teerisuon yli. Ylityskohdilla on kuitenkin jo olemassa olevia uria sekä vanhoja ojia, joten niiden ympäristössä suon luonnontilaisuus on jo heikentynyt.
	Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ei kohdistu suojelullisesti arvokkaisiin luontotyyppeihin tai kasvilajeihin, joten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
	Sähkönsiirron alue
	Suunnittelualueen sisäisen sekä ulkopuolisen sähkönsiirron alueella esiintyy suurimmaksi osaksi tavanomaista talousmetsää sekä yleistä kasvilajistoa, joihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan pieneksi.
	Suunnittelualueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitti suunnitellaan poikkeavan Kokkovaaran alueella Kokkovaarantieltä ja johtavan metsän kautta nykyisen 110 kV:n voimajohdon läheisyyteen sijoittuvalle uudelle sähköasemalle. Uusi sähkönsiirtoreitin pätkä kulkisi kohtalaista luonnontilaisuutta omaavan vaarantuneeksi luokitellun kangaskorpikuvion lävitse. Luontotyypin heikentyneestä luonnontilaisuudesta ja pienalaisuudesta johtuen vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan pieneksi – korkeintaan kohtalaiseksi. Sähkönsiirron alueella havaittiin yhdessä kohdassa silmälläpidettävän kissankäpälän esiintymä. Suhteellisen pienalaiset kasviesiintymät voidaan ottaa huomioon maanmuokkaustoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa, jolloin niihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset.
	7.8 Vaikutukset pintavesiin

	Tuulivoimapuiston rakennustöiden aiheuttama mahdollinen vähäinen kuormitus läheisiin ojavesiin tai teiden ja muiden rakenteiden aiheuttamien vähäisten valumamuutosten ei arvioida heikentävän suunnittelualueen tai läheisten vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa. Vähäisellä kuormituksella tai valuntamuutoksilla ei arvioida olevan vaikutuksia kalastoon.  Rakennustyöt eivät myöskään vaaranna vesienhoitolain edellyttämän hyvän tilatavoitteen saavuttamista.
	Pintavesivaikutukset eivät ulotu Pölhöjokeen eivätkä Roukajokeen johtuen vaikutusten vähäisyydestä, paikallisuudesta ja suunnittelualueen etäisyydestä. Suunnittelualueen ojastoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi liittyen voimaloiden, tie- ja kaapelilinjojen sekä sähköaseman ja sähkönsiirtoreittien kaivu- ja/tai louhintakohteilta pintavalunnan mukana tulevaan kiintoainekuormitukseen ja pysyvien rakenteiden aiheuttamiin vähäisiin valumamuutoksiin.
	Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnilla rakentamisaikana. Pintavesivaikutukset arvioidaan lyhytkestoisiksi ja paikallisiksi.
	Sähkönsiirron ei arvioida heikentävän vaikutusalueen vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa rakennus- tai toimintavaiheessa.
	7.9 Vaikutukset linnustoon

	Pesimälinnusto
	Pistelaskentojen perusteella selvitysalueen linnustotiheys oli 175 paria/km2, joka on samaa tasoa kuin Pohjois-Savon ja Kainuun vyöhykkeellä pesivän maalinnuston tiheys 150 - 175 paria/km2 (Väisänen ym. 1998). Hankealueen pesimälinnustossa esiintyy Kainuun seudulle tyypillistä lajistoa, joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsälajeista ja avosoiden lajistosta. Suunnittelualueilla havaittiin myös suojelullisesti merkittävää lajistoa, joista suuri osa on kuitenkin Suomessa varsin yleisiä lajeja. Hankealueella harjoitettu tehokas metsätalous on kaventanut merkittävästi pesimälinnuston elinympäristöjä eikä hankkeella arvioida olevan merkittäviä linnustovaikutuksia pesimälinnustoon.
	Tutkitut sähkönsiirtoreittivaihtoehdot kulkevat pääosin olemassa olevia teiden vieressä tai nykyistä voimajohtolinjaa pitkin. Sähkönsiirtoreittien linnusto koostuu pääosin yleisistä varpuslintulajeista eikä pesintälaskennoissa havaittu merkittäviä lintukeskittymiä, uhanalaisia tai erityisen arvokkaita lintulajeja. Sähkönsiirtoreittien osalta linnustovaikutukset arvioidaan vähäisiksi kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa.
	Pöllöselvitys
	Pöllöselvityksessä havaittiin yksi helmipöllön reviiri selvitysalueella, Sauna-ahon ympäristöstä. Tuulivoimaloiden ja tiestön rakentaminen kaventaa helmipöllön reviiriä ja tuulivoimaloiden melu voi häiritä pöllön saalistustehokkuutta. Hankkeen vaikutus helmipöllön pesintään arvioidaan vähäiseksi.
	Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys
	Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksen ja pesintälaskentojen perusteella selvitysalueen eteläosassa Teerisuolla sijaitsee teerien soidinpaikka. Soidinpaikkaselvityksessä Teerisuolla havaittiin kymmenen koirasteertä ja seitsemän naarasteertä. Myös mahdollinen riekkoreviiri havaittiin Tee-risuon pohjoislaidalla. Metsojen soidinpaikkaa ei havaittu selvitysalueelta, mutta yksittäisiä metsoja havaittiin selvitysalueen länsiosassa. Hankkeen vaikutukset teerien soidinpaikkaan Teerisuolla arvioidaan kohtalaiseksi.
	Muuttolinnusto
	Kevät- ja syysmuuttoseurannoissa havaittiin vähäisiä määriä laulujoutsenia, hanhilajeja, kurkia ja petolintuja. Kokonaismuuttomäärät olivat pieniä ja tulosten perusteella merkittävimmät Illevaaran hankealueen kautta muuttavat lajit olivat kurki ja hanhilajit. Minkään lajin tai lajiryhmän muuttoreitin ei kuitenkaan havaittu tiivistyvän erityisesti hankealueelle, sillä muuttoa havaittiin tapahtuvan yhtä lailla ympäröivän samankaltaisen lähialueen kautta. Illevaaran hankealueen lähistöllä ei sijainnut merkittäviä lintujen lepäilyalueita eikä alueen kautta havaittu säännönmukaista tai runsasta lentoa yöpymis- ja ruokailualueiden välillä. Muuttavalle linnustolle hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
	Salassa pidettävä päiväpetolintu
	Tuulivoimapuiston alkuvaiheen linnustoselvityksissä ilmeni, että hankealueen läheisyydessä sijaitsee kaksi päiväpetolinnun pesäpuuta. Ympäristöministeriön ohjeessa 6/2016 Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa tuulivoimaloille ei ole määritetty tarkkoja suositusetäisyyksiä pesäpuista, vaan arvioinnin tulee perustua riittävään tietoon linnustosta sekä mahdollisista vaikutuksista. Sveriges Ornitologiska Förening-BirdLife on ehdottanut tuulivoimaloille yhden kilometrin suojavyöhykettä pesästä. Suomessa suositellaan kahden kilometrin minimietäisyyttä.
	Kilometrin etäisyyttä on pidetty yleisesti katsoen riittävänä etäisyytenä turvaamaan tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat suorat häiriövaikutukset päiväpetolintulajille (Svenska Ornitologiska Föreningen – Bird Life 2013). Tätä suojavyöhykettä noudattaen Illevaaran hankealueen kaikki seitsemän voimalaa sijaitsevat suojavyöhykkeen ulkopuolella. Suomessa käytössä olevan kahden kilometrin suositusetäisyydelle sijoittuu viisi tuulivoimalaa.
	Keväällä 2017 käydyn viranomaisten työneuvottelun jälkeen hankealueen linnustoselvityksiä päätettiin jatkaa salassa pidettävän päiväpetolinnun lentoreittien ja -korkeuksien selvittämiseksi. Vuodesta 2016 lähtien hankealueen läheisyydessä pesivää koirasta on seurattu satelliittipaikantimella. Paikantimen avulla saatiin tietoa koiraan ruokailupaikoista ja lentokorkeuksista.
	Koiraan seurantatiedoista selvisi, että valtaosa (81,72 %) kaikista koirasyksilön lentoliikkeistä sijaitsi mahdollisen törmäysalueen, eli tuulivoimalan roottorin pyyhkäisyalan ulkopuolella, lähinnä puiden latvojen yläpuolella, jonne roottorin lavat eivät ulotu. Näin ollen aikuisten yksilön törmäysriski on Illevaaran tuulivoimahankkeen toteutuessa erittäin pieni. Edelleen, kun otetaan huomioon liikkuvista lavoista aiheutuva, tuulivoimaloille ominainen ns. karkottava vaikutus, joka aiheuttaa linnuissa automaattisia väistöreaktioita, voidaan olettaa, että mahdollisten törmäysten todennäköisyys vähenee entisestään.
	Loppukesällä 2018 päiväpetolintupariskunnan kahdelle poikaselle asennettiin myös satelliittipaikantimet poikasten lentoreittien ja -korkeuksien hahmottamiseksi. Lähettimet keräsivät loppukesällä / alkusyksyllä 2018 paikannustietoja pääsääntöisesti yhden minuutin välein. Lähettimien päätavoitteena oli erityisesti liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen poikasten pesäpaikan ja Illevaaran suunnitellun tuulipuiston ympäristössä. Tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää nuorten yksilöiden liikkumiskäyttäytymistä mahdollisimman tarkasti ja siten arvioida poikasille mahdollisesti aiheutuvat riskit.
	Paikannustietoja poikasesta työnimenä Lassi kertyi päivänvalon olosuhteissa (ts. tunnista ennen auringonnousua tuntiin auringonlaskun jälkeen ja siten päiväpetolintujen maksimaaliseen aktiviteettiaikaan) yhteensä 16 453 ja poikasesta työnimenä Kalle 21 014 kappaletta. Molempien poikasten paikannuksista yli 99% sijaitsi joko roottorin pyyhkäisyalueen ala- tai yläpuolella (valtaosa, 98% roottorin pyyhkäisyalueen alapuolella).
	Koko ajanjaksona poikaset lensivät suunnitellun tuulivoimapuiston alueelle yhteensä vain neljä kertaa, mutta alueella tapahtuneet lentoliikkeet eivät sijoittuneet lähellekään suunniteltujen tuulivoimaloiden roottorin sädettä. Pelkästään yksi neljästä dokumentoiduista lentoliikkeestä suunnitellun tuulipuiston alueella sijoittui lentokorkeudeltaan potentiaalisen riskitason piiriin. Lassin kaikista lentoliikkeestä 13,322 (= 72.26 %) viittasi pysyviin paikkoihin (ts. nopeus = 0 km/h), samoin kuin Kallen kaikista lentoliikkeestä 16,062 (= 76.43 %). Näin ollen valtaosa kerätyistä sijainneista on taltioitu aikana, jolloin päiväpetolintuyksilöt eivät liiku ja riskiä ei tämän takia pääse syntymään.
	Tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, että petolinnut lentävät pääasiassa mahdollisen törmäysalueen, eli tuulivoimalan roottorin lapojen ulkopuolella, lähinnä puiden latvojen yläpuolella. Tätä näkemystä vahvisti myös viereisen Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä tehdyt petolintuseurannat, joista saatiin tietoa lajin lentokorkeudesta. Illevaaran hankealueelle rekisteröitiin petolintujen lentoliikkeitä, mutta niiden määrä ei ole merkittävä. On myös huomioitava, että tällä hetkellä alueella on metsää. Aiempien lintujen seurantatutkimusten perusteella on olettavissa, että linnut kiertävät ja väistävät toiminnassa olevia tuulivoimaloita.
	Uudesta kaavaehdotuksesta on poistettu aiemmassa kaavaehdotuksessa lähimpänä pesäpuuta sijainnut voimala ja etäisyys petolinnun pesäpuuhun on kasvanut. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noussut 240 metristä 280 metriin, mikä entisestään vähentää törmäysriskiä roottorin lapoihin.
	Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun (12.3.2019) jälkeen päätettiin päivittää vuonna 2016 tehty törmäysmallinnus vastaamaan uutta kaavaehdotusta ja viimeisimpiä satelliittiseurannan tuloksia. Myös poikasille laadittiin törmäysmallinnus vuoden 2018 lentotiedoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä pesivälle petolintuparille, vaikka koiras jatkaisi saalistuslentojaan nykyisellä aktiivisuudella tuulivoimapuiston suuntaan tai jopa lisäisi lentoja alueelle. Nuorten osalta suurin osa lennoista ennen syysmuuttoa tapahtuu pesän läheisyydessä, ja tuulivoimapuiston alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennot tapahtuvat pääasiassa roottoreiden muodostaman riskitason alapuolella. Suunniteltu tuulivoimahanke ei aiheuta merkittävää lisäkuolleisuutta poikasille. Törmäysriskianalyysin tuloksista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.9.9.
	7.10 Vaikutukset muuhun eläimistöön

	Liito-orava
	Tuulivoimarakentamisesta aiheutuu liito-oravalle vaikutuksia lähinnä rakentamisvaiheessa elinympäristöjen sekä pesimispuiden menetyksellä. Hankealueella on papanahavaintojen perusteella yksi todennäköinen liito-oravan lisääntymis- ja elinympäristö. Se koostuu Illevaaran laella esiintyvästä 100 v kuusimetsästä ja kuusikon reunalla kasvavassa haaparyhmästä. Lähin tuulivoimala suunnitellaan sijoittuvan noin 130 m päähän lajin ruokailupuista hakkuuaukiolle. Voimalalle johtavan huoltotien suunnitellaan sijoittuvan noin 75 m tai vaihtoehtoisesti lähimmillään noin 130 m päähän ruokailupuista hakkuuaukion läpi.
	Tuulivoimarakentaminen ei aiheuta muutoksia liito-oravan elinympäristöön eikä kaavaehdotuksen mukainen toteutus muuta todennäköisiä ekologisia käytäviä. Lähinnä rakennusaikaisten meluvaikutusten ja huoltoliikenteen vaikutukset hämärä- ja yöaktiiviselle lajille arvioidaan vähäiseksi.
	Tuulivoimapuiston ulkopuolisen sähkönsiirron alueelta ei ole tehty maastoselvityksiä liito-oravan osalta. Mikäli sähkönsiirto kantaverkkoon tullaan toteuttamaan tuulivoimapuiston ulkopuolella, maakaapeli tullaan rakentamaan pääosin Kokkovaarantien reunaan, jolloin sen rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia liito-oraviin. Maakaapelit kaivetaan tyypillisesti kaapeliojiin, joiden leveys on noin yksi metri.
	Lepakot
	Hankealue ei lepakkoselvityksen perusteella ole merkittävä alue lepakoiden kannalta. Yksittäisiä saalistavia pohjanlepakoita havaittiin hankealueen länsiosassa Illevaaran ja Sauna-ahon yli 100 vanhoissa kuusikoissa sekä niiden reuna-alueilla. Havaintopaikkoja lähimmät tuulivoimalat suunnitellaan hakkuuaukioille, noin 70–100 m päähän näiden metsiköiden reunoista, joissa lepakoita havaittiin. Tuulivoimalat voivat houkutella hyönteisiä ja niiden mukaan hyönteisiä saalistavia lepakoita, jolloin lepakoille aiheutuu törmäysriski. Voimaloita ei kuitenkaan suunnitella lepakoille keskeisiin elinympäristöihin, joten käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidut vaikutukset ovat vähäisiä tai korkeintaan kohtalaisia.
	Viiden käyntikerran aktiiviseurantaan liittyvät epävarmuustekijöitä, koska havainnot ovat satunnaisia. Tarkempia tietoja lepakoiden aktiivisuudesta ja liikkeistä saataisiin pitkäaikaishavainnoista. Hankealueen ei kuitenkaan arvioida täyttävän lepakoiden elinympäristövaatimuksia siinä määrin, että siihen voisi olettaa sijoittuvan lepakoille tärkeitä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai tärkeitä ruokailualueita. Alue sijoittuu sisämaahan kauaksi rannikosta eikä siellä ole sellaisia maanmuotoja, kuten esim. harjujaksoja tai jokiuomia, jotka lepakot käyttävät tyypillisesti muuttoreittien valinnassa. Edellä mainituista syistä epävarmuustekijöiden merkittävyys arvioidaan pieneksi.
	Tuulivoimapuiston ulkopuolisen maakaapelilinjauksen vaikutukset lepakoihin muodostuisivat lähinnä mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen menettämisestä sekä saalistusympäristöjen muuttamisesta. Sähkönsiirron osalta ei tehty erillisiä lepakkoselvityksiä, sillä vaikutukset lepakoihin arvioidaan epätodennäköisiksi, koska sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla.
	Viitasammakot
	Viitasammakon osalta ei tehty maastoselvitystä, mutta sitä voi elinympäristövaatimuksensa perusteella esiintyä Teerisuolla. Mahdolliset lisääntymispaikat voivat olla suon rimpinevassa tai sen reunaojissa. Nämä ja muut osat suota voivat olla lajin kesäelinympäristöä. Tuulivoimahankkeessa ei suunnitella sellaista toimintaa, joka vaikuttaisi merkittävästi näihin mahdollisiin elinympäristöihin, esim. kuivattamalla niitä. Huoltotiet suunnitellaan jo olemassa olevien ajourien aloille. Tästä syystä hankkeen vaikutukset viitasammakkoon arvioidaan vähäiseksi.
	Saukko ja jokihelmisimpukka
	Saukon ja jokihelmisimpukan osalta ei ole tehty maastoselvityksiä, joten käytettävissä ei ole ollut tietoja niiden esiintymisestä hankealueella. Kumpiakaan ei ole havaittu muiden maastoselvitysten yhteydessä. Molemmat lajit esiintyvät virtavesissä ja ovat herkkiä vedenlaadun muutoksille. Tuulivoimahankkeiden vaikutukset virtavesiin ovat yleensä vähäisiä ja muodostuvat lähinnä rakentamisvaiheessa, mikäli kiintoaines huuhtoutuu vesistöihin. Hankealueen ainoiden virtavesien Pölhöjoen ja Roukajoen välittömään läheisyyteen ei suunnitella rakennettavan tuulivoimaloita, huoltoteitä tai maakaapeleita, joten tuulivoimapuiston vaikutukset vesieläimille lienevät vähäisiä.
	Korpikolva
	Korpikolvan osalta ei tehty maastoselvityksiä, joten lajin mahdollisesta esiintymisestä hankealueella ei ole tietoa. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset lajille muodostuisivat lähinnä elinympäristön menettämisellä. Tuulipuiston rakenteita ei suunnitella lajin mahdollisiin elinympäristöihin eli vanhoihin kuusimetsiin, joten hankkeen vaikutukset korpikolvalle lienevät vähäisiä tai olemattomia.
	Suurpedot
	Hankealueella tiedetään esiintyvän ahma ja karhu. Lisäksi siellä esiintyy todennäköisesti ilves ja susi. Suurpetojen osalta ei tehty erillistä selvitystä, joten niiden liikkeistä alueella ei ole tarkkoja tietoja. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset suurpetoihin muodostuvat lähinnä etenkin rakentamisvaiheessa lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuvista häirinnästä. Lisäksi tuulipuiston rakenteilla voi olla pirstova vaikutus lajien elinympäristöön. Suurpetojen reviirit ovat suhteellisen isoja, joten väliaikaisesti lisääntyneen ihmistoiminnan häirintävaikutusten merkitys suupedoille arvioidaan olevan vähäisiksi.
	Muu maaeläimistö
	Muuhun maaeläimistön kohdistuvat tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ovat lähinnä elinympäristöjen menettämistä rakenteiden alta, lisääntyneestä ihmistoiminnasta aiheutuvat häirintävaikutukset sekä elinympäristön pirstoutumisesta aiheutuvat vaikutukset. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä tavanomaiseen talousmetsään sekä ojitettuihin soihin, joilla esiintyy tavanomaista lajistoa. Rakentamisvaiheessa aiheutuvat häirintävaikutukset ovat väliaikaisia. Edellä mainituista syistä hankkeen vaikutukset muuhun maaeläimistöön arvioidaan olevan merkittävyydeltään pieniä.
	7.11 Vaikutukset suojelualueisiin

	Suunniteltua tuulipuistoaluetta lähin suojelualue on Pölhövaaran Natura-alue (SCI), joka sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin sekä alueella esiintyviin suojelullisesti arvokkaisiin kasvilajeihin ei arvioida kohdistuvan suoria eikä merkittäviä heikentäviä vaikutuksia etäisyyden perusteella. Alueelle voi kohdistua etenkin tuulipuiston rakennusvaiheessa vähäisiä vaikutuksia melusta. Natura-alueella esiintyvälle luontodirektiivin liitteen II lajille liito-oravalle ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia Illevaaran tuulipuiston rakentamisesta. Mahdollisen yhteyden Illevaaran liito-oravareviirin sekä Pölhövaaran liito-oravareviirien välillä arvioidaan kulkevan tuulipuistoalueella ja sen rakenteiden ulkopuolella pohjoisessa, joten tuulivoimarakentaminen ei siihen vaikuttaisi.
	Riittävien suojaetäisyyksien johdosta Natura tietolomakkeella kohdassa muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit mainittuihin lintulajeihin (hiirihaukka, pohjansirkku ja keltavästäräkki) suunnitellulla tuulipuistolla ei arvioida olevan heikentäviä vaikutuksia. Uhanalaisen hiirihaukan pesimäaikaiset ruokailulennot voivat osaltaan ulottua suunnitellun tuulipuiston suuntaan, mutta karttatarkastelun perusteella suojelualueen lähiympäristössä on runsaasti hiirihaukalle mieleistä soiden, hakkuuaukeiden ja metsäkuvioiden muodostamaa mosaiikkimaista elinympäristöä.
	Natura-alue Karhisensuo-Pyöreäsuo-Lokkisuo (SCI) sijoittuu noin 11 km päähän suunnitellusta tuulipuistoalueesta. Pitkästä etäisyydestä sekä suunnitellun hankkeen luonteesta johtuen Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin ei arvioida kohdistuvan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Pitkän etäisyyden perusteella heikentäviä vaikutuksia ei arvioida myöskään aiheutuvan Natura-alueen uhanalaisille ja muille suojelullisesti merkittäville lintulajeille.
	7.12 Meluvaikutukset

	Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin tuulivoimalan lapojen aerodynaamisesta melusta sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien aiheuttamasta melusta (muun muassa vaihteisto, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).
	Valtioneuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan muun merkittävän ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa (Ks. selostuksen kohta 4.2.4 Taulukko 1).
	Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot pysyvälle asutukselle ja loma-asutukselle ovat 45 dB(A) päivällä klo 07-22 ja 40 dB(A) illalla klo 22-07.
	Pienitaajuisen melun osalta ympäristöministeriö on viitannut ohjeessaan asumisterveysohjeen ohjearvoihin pienitaajuiselle melulle sisätiloissa (Ympäristöministeriö 2012). Ohjearvot vastaavat 15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa asetuksessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.
	Illevaaran tuulivoimapuistolle on laadittu melumallinnus, joka perustuu kaavaehdotuksessa esitettyyn voimaloiden sijoitussuunnitelmaan (7 voimalaa). Kaavaehdotusvaiheesssa mallinnuksessa käytettiin voimalavaihtoehtoa Nordex N149/4.0-4.5, jonka suurin äänitehotaso (LWA) on 108,1 dB. Hankevastaavan pyynnöstä äänitehotasoon lisättiin 2 dB, jotta saataisiin selville melun maksimivaikutukset. Melumallinnuksessa tuulivoimaloiden mittoina on käytetty napakorkeutta 190 metriä ja roottorin halkaisijaa 180 metriä.
	Hyväksymiskäsittelyn tueksi ja meluvaikutusten vähentämiseksi laadittiin hyväksymisvaiheessa uusi melumallinnus voimalavaihtoehdolla Nordex N149/4.0-4.5 sahalaitaisella siivellä. Laitoksen suurin äänitehotaso (LWA) on 106,1 dB. Melumallinnuksessa tuulivoimaloiden mittoina on käytetty napakorkeutta 190 metriä ja roottorin halkaisijaa 180 metriä.
	Melumallinnukset on laadittu ympäristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen (Ympäristöministeriö 2014) mukaisesti.
	Rakennuksen sisälle aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. DSO 1284 -menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita.
	Hyväksymisvaiheen melumallinnus on esitetty alla ja liitteessä 16. Melumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla on esitetty liitteessä 17.
	Meluselvityksen tulokset
	Osayleiskaavaehdotuksen mukaisten tuulivoimaloiden melumallinnuksen tulokset on esitetty kuvassa 28. Tarkemmin melutason määrää tarkasteltiin kolmen asuin- ja lomarakennuksen kohdalla. Illevaaran tuulivoimapuiston melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja. Ulkomelutaso oli enimmillään 33 dB mallinnuksen mukaan tuulivoima-alueen länsipuolella Ollinvaaran asuinrakennuksella (reseptoripiste 2).
	/
	Pienitaajuinen melu
	Pienitaajuista melua tarkasteltiin meluvyöhykekartassa esitettyihin reseptoripisteisiin. Illevaaran tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun laskennan (Kuva 29) mukaan reseptoripisteissä ulkomelutasot ovat enimmillään 2-6 desibeliä yli sisätilojen yöaikaisten toimenpiderajojen. Rakennusten ulkovaippojen vaadittava ääneneristävyys jää siis vähäiseksi. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO 1284 -menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot toimenpiderajat selvästi kaikissa reseptoripisteissä. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että pienitaajuinen melu alittaa rajat myös kauempana tuulivoimaloista, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa.
	/
	Melun vaikutukset alueen äänimaisemaan
	Vaikka melutasot eivät mallinnusten mukaan ylitäkään ohjearvoja tai toimenpiderajoja, se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimaloiden melu saattaisi ajoittain kuulua ympäristön asuin- ja lomarakennusten kohdalla tai muualla ympäristössä. Tuulivoimalaitosten melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset ovat ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia. Ajallisesti suurin muutos voidaan havaita melulle altistuvien kohteiden luona tilastollisen myötätuulen puolella eli hankealueen pohjois- ja itäosissa sekä lähempänä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.
	Rakentamisen aikainen melu
	Rakentamisaikana melua aiheutuu tuulivoimaloiden perustusten ja tieyhteyksien edellyttämistä maanrakennustöistä. Itse laitoksen pystytys ja asentaminen eivät ole erityisen meluavaa toimintaa. Maarakennustöissä melua aiheuttavat lähinnä työssä käytettävät työkoneet ja meluvaikutukset ovat paikallisia. Mikäli perustukset edellyttävät louhintaa tai paalutusta, aiheutuu niistä hetkellisesti enemmän melua.
	Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjaksolle ja siitä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.
	Meluoptimointi
	Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Meluoptimoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää meluntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan. Rakentamisen jälkeen meluvaikutusten seurantaa voidaan suorittaa melumittauksin.
	7.13 Varjostusvaikutus

	Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringonvalo osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä. Tuulipuistojen ympäristössä esiintyvä vilkunta ilmenee usein juuri ennen auringonnousua tai -laskua, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille tai toiminnanharjoittajille.
	Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija, lapaprofiili), sekä maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit. Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten kasvillisuutta tai pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa lisäksi huomioon paikallisen tuulensuuntajakauman sekä auringonpaistehavainnot.
	Tuulivoimaloiden lavoista aiheutuvan liikkuvan varjon (välkeilmiön) esiintymiselle ei ole Suomessa määritelty varsinaisia raja- tai ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Niinpä yleisesti Suomessa käytetään todellisen välkkeen vertailuarvona Ruotsin 8 tuntia tai Tanskan 10 tuntia vuodessa.
	Varjostusselvitys on esitetty liitteessä 18.
	Realistinen vilkuntamallinnus (Kuva 30) on tehty seitsemälle tuulivoimalalle, joiden napakorkeus on 190 metriä ja roottorin halkaisija on 180 metriä.
	Välkekartan mukaan välkealueelle, jossa vuotuinen välkemäärä on yli 8 tuntia, ei jää yhtään asuin- tai lomarakennusta. Lounaispuolella oleva metsästysmaja on 8-10 h välkealueella, siellä vuotuinen välketuntien määrä on mallinnuksen mukaan 8 tuntia 59 minuuttia. Välkevyöhykelaskennan lisäksi tehtiin laskentoja yhdeksään reseptoripisteeseen (pisteet A – I). Tulokset reseptoripisteittäin on esitetty taulukossa 9.
	Tuulivoima-alueen länsipuolella sijaitsevan Ollinvaaran alueella (reseptoripiste G) vuotuinen vilkunnan määrä on mallinnuksen mukaan 7 tuntia 55 minuuttia. Vaaranpään lomarakennuksen (reseptoripiste D) kohdalla välketuntien määrä on 2 tuntia 7 minuuttia ja Patvikkoahon lomarakennuksen (reseptoripiste I) kohdalla vuotuinen välketuntien määrä on 1 tunti 49 minuuttia.
	/
	7.14 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

	Toiminnassa oleva tuulivoimala ehkäisee osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen syntyä. Hankkeella on siten positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun paikallistasoa laajemmassa mittakaavassa. Tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset muiden Suomen tuulivoimahankkeiden kanssa ovat ilmaston ja ilmanlaadun kannalta positiivisia.
	7.15 Vaikutukset poroelinkeinoon

	Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Poronhoitoalueet sisältyvät valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin. Yleistavoitteiden mukaan alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet eivät sisällä erityistavoitteita.
	Kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset.
	Tuulipuistohankkeen mahdolliset vaikutukset porotaloudelle on tarkasteltu yhdessä Hallan paliskunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu käytiin 15.2.2016. Jatkossa kokouksia pidetään sopimuksen mukaan, hankkeen myöhemmässä valmisteluvaiheessa. Vaikutuksista porotalouteen on tehty erillisselvitys, joka on esitetty liitteessä 8 (Ramboll 2016).
	Rakentamisen aikaiset vaikutukset
	Rakentamisen aikaisia suurimpia vaikutuksia poronhoidolle ovat suorat laidunmenetykset, jotka syntyvät rakenteiden alle jäävistä maa-aloista sekä epäsuorista laidunmenetyksistä, jotka syntyvät porojen välttäessä aluetta rakentamisen aiheuttaman häiriön vuoksi. Illevaaran hankealue sijaitsee tärkeällä talvilaidunalueella, jolloin jäkälälaitumia menetetään suoraan jonkin verran rakenteiden alle. Rakentamisesta aiheutuvat epäsuorat häiriötekijät eivät ole todennäköisesti suuria, koska rakentaminen suoritetaan roudattoman maan aikaan, jolloin alueella ei pitäisi laiduntaa yhtäjaksoisesti poroja. Lisäksi Hallan paliskunta sijaitsee alueelle, jossa porot ovat keskimääräistä tottuneempia ihmistoiminnasta koituviin häiriöihin (Reinikainen & Koskimäki 2013). Tällöin rakentamisesta aiheutuvat epäsuorista laidunmenetykset ovat todennäköisesti väliaikaisia. Porot oletettavasti tottuvat ajan myötä käyttämään aluetta tuulivoimaloista huolimatta. Illevaaran hankkeen osalta keväällä 2016 on aloitettu porojen seuranta seurantapantojen avulla. Seurannan avulla saadaan selville mahdolliset muutokset laidunkierrossa.
	Hallan paliskunta on alueella, jossa porot ovat keskimääräistä tottuneempia ihmisen eri toiminnoista koituviin häiriöihin. Vastaavan kokoinen tuulipuisto alueella, missä porot eivät ole tottuneet ihmistoimintaan, voisi aiheuttaa selvästi merkittävämpiä vaikutuksia porojen laidunnukseen (Eftestøl ym. 2004).
	Toiminnan aikaiset vaikutukset
	Toiminnan aikaisia vaikutuksia poronhoidolle ovat uusien tiestöjen, oheistoimintojen lisäksi sekä voimaloiden melu ja välke että rakenteista tippuva lumi ja jää. Rakenteista tippuvan jää ja lumen vaikutusten arvioidaan olevan pientä voimaloiden jäätymisenesto-ominaisuuksien johdosta. Melusta ja välkkeestä aiheutuvat häiriöt tulevat esille seurantatietojen kautta tulevaisuudessa. Turhaa liikkumista alueella talvisin tulisi välttää porojen laiduntamisrauhan vaalimiseksi.
	Sähkönsiirron alue
	Illevaaran tuulipuistoalueelta sähkö johdetaan maakaapelilla joko hankealueen viereen omalle sähköasemalle tai Seitenoikealle. Maakaapelin asennus saattaa aiheuttaa hetkellistä häiriötä poroille, kokonaisvaikutusten porotalouteen arvioidaan olevan pientä.
	Porojen ja metsäpeurojen erillään pitäminen
	Arvioinnissa on tullut esiin Hallan paliskunnan erityisyys ja siihen liittyen poronhoitotoimet Suomen eteläisimpänä paliskuntana. Tähän liittyen poronhoidon kannalta haasteellinen tehtävä on toiminta vierekkäisillä alueilla ajoittain laiduntavan suojellun metsäpeurakannan kanssa. Suomessa metsäpeuraa pidetään omana vaalimisen arvoisena peuraesiintymänä, vaikka sen perimässä onkin viitteitä poron geeniainekseen. Tämä näkyy myös EY-säädöksissä, kansainvälisissä sopimuksissa ja kansallisessa lainsäädännössämme, jotka tunnistavat ja määrittelevät nykyisen metsäpeuramme olemassaolon. (Maa- ja metsätalousministeriö 2007)
	Paliskunnan etelärajalla on olemassa esteaita, jonka tarkoituksena on pitää porot ja peurat erillään. Aidan kunnossapidosta vastaa tällä hetkellä Metsähallitus. Esteaita ei ole yhtenäinen koko matkaltaan, vaan aita loppuu Illevaaran hankealueesta noin kaksi kilometriä länteen. Aidan jatkamisen tarpeellisuus on tullut esille myös muissa Hallan paliskunnan alueella sijaitsevissa hankkeissa.
	Aidan rakentaminen on huomioitu myös tuulivoimamaakuntakaavassa keinona lieventää porotalouteen kohdistuvia tuulivoimamaakuntakaavan vaikutuksia (Kainuun liitto 2015).
	Hankkeen vaikutukset on esitetty yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa (Taulukko 10).
	Suorat ja epäsuorat laidunmenetykset
	Vaikutukset laidunkiertoon
	Poronhoidon rakenteet
	Vaikutukset Hallan paliskunnan poronhoitoon rakentamisen ja alkuvaiheen aikaan.
	Suorat vaikutukset laitumiin maksimissaan 16 ha. Epäsuorat menetykset mahdollisesti laajemmat, mutta suurimmaksi osaksi palautuvia.
	Suorat vaikutukset laitumiin maksimissaan 16 ha. Epäsuorat menetykset mahdollisesti laajemmat, mutta suurimmaksi osaksi palautuvia.
	Hankkeen alkuvaiheessa vaikutukset suurimmillaan. Porot eivät todennäköisesti muuta laiduntottumuksia suuremmassa mittakaavassa, mutta hankealueen muuttunut ympäristö, varsinkin talvinen avoin tiestö ja liikkuminen alueella, aiheuttaa muutoksia paikallisesti.
	Hankkeen alkuvaiheessa vaikutukset suurimmillaan. Porot eivät todennäköisesti muuta laiduntottumuksia suuremmassa mittakaavassa, mutta hankealueen muuttunut ympäristö, varsinkin talvinen avoin tiestö ja liikkuminen alueella, aiheuttaa muutoksia paikallisesti.
	Hankealueella ei ole kiinteitä poronhoidon rakenteita, joten tältä osin suoria ja välittömiä vaikutuksia ei arvioida olevan. Mahdolliset muutokset vaelluskäyttäytymiseen voivat välillisesti vaikuttaa muualla paliskunnan alueella oleviin kiinteisiin rakenteisiin.
	Lieventämis-
	Lieventämis-vaihtoehtoja
	Seuranta, seurantapantojen sekä poronhoitajien kokemusten avulla. Mahdollisuuksien mukaan avoin keskustelu puiston infrastruktuurin sijoittelussa.  Mahdollinen kompensaatio poronhoitajien lisätöistä.
	Seuranta koko paliskunnan alueella, hyödyntäen eri hankkeissa saatavaa tietoa. Yksittäisenä toimenpiteenä, toimivan veräjän ja lyhyen aidan rakentaminen hankealueelle vievälle tielle sopivaan maastonkohtaan. Tällä estetään talvisin porojen vaellus pois alueelta aurattuja tietä pitkin ja toisaalta ulkopuolisten asiaton liikkuminen alueella.
	Parantuva tieverkosto auttaa poronhoitajien työtä alueella.
	Vaikutukset Hallan paliskunnan poronhoitoon toimintavaiheessa.
	Toimintavaiheessa voimaloiden sekä huoltotoimista aiheuttamat yksittäiset häiriötekijät voivat aiheuttaa muutoksia porojen alueen luontaiseen hyödyntämiseen, vaikkakin suurimmat häiriötekijät ovat rakentamisvaiheessa. Esimerkiksi porojen kuljettaminen alueen läpi voi olla haastavaa voimaloiden ollessa toiminnassa.
	Lieventämis-
	Lieventämis-vaihtoehtoja
	Jos ja kun alueella tehdään poronhoitotöitä, on taattava työrauha eri osapuolten välillä. Yksittäisenä toimenpiteenä poronhoitotöiden helpottamiseksi on yksittäisten voimaloiden pysäyttäminen tarvittaessa.  Toimiva vuoropuhelu ja porojen seurantatietojen hyödyntäminen on tärkeää voimalapuiston koko elinkaaren ajan.
	Paliskunnan alueella olevien muiden maankäyttöhankkeiden kanssa kumulatiiviset vaikutukset voivat olla jopa merkittäviä. Yhtenäinen, eri toimijoista, riippumaton selvitys olisi tarpeellinen Hallan paliskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi jatkossa. Yksittäinen selkeä, eri selvitysten yhteydessä, esille tullut huoli on paliskunnan etelärajalla olevan peuraesteaidan kunto ja aukko. Aidan jatkaminen on liitetty maakuntakaavaan. Aidan rakentaminen ja huolto on erittäin tärkeää.
	Ei vaikutusta, vaikutus merkityksetön
	Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen taustatasosta / luonnollisesta tasosta.
	Vähäinen
	Vähäinenmerkittävyys
	Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai kohdistuvat alhaisen tai kohtalaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat alhaisen arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin.
	Kohtalainen
	Kohtalainenmerkittävyys
	Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia.  Nämä vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on kohtalainen.
	Merkittävä
	Merkittävä vaikutus
	Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan suuri ja kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalainen ja kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on suuri.
	7.16
	7.16 Vaikutukset aluetalouteen

	Työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisvaiheessa myös mm. voimaloiden komponenttien, materiaalien ja tuulivoimaloiden valmistamisesta sekä toimintavaiheessa tuulivoiman käyttö- ja kunnossapidosta (Teknologiateollisuus ry 2012).
	Tuulivoimahankkeiden rakentamisvaiheessa käytetään laajasti myös muiden toimialojen tuottamia palveluja ja tuotteita. Rakentamisvaiheessa tarvittavia alihankintapalveluita ovat esimerkiksi puuston poistot, kaivinkonetyöt perustusten kaivamiseen, teiden rakentaminen, maanajo, betonin valmistus, kuljetus ja levitys, raudoitustyöt, erilaiset asennuspalvelut, majoitus- ja ruokailupalvelut, vartiointipalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, kopiopalvelut, siivous ja jätehuolto, teiden kunnossapito sekä polttoaineiden hankinta. Rakentamisen vaikutusten alueellinen ja paikallinen kohdentuminen määräytyy esimerkiksi sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset pystyvät tarvittavia alihankintapalveluja tarjoamaan.
	Rakentamisvaiheessa hankittavilla palveluilla saattaa olla hyvin merkittävä vaikutus alueen elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen. Esimerkiksi Simoon rakennetun tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentamisen kustannuksista noin 50 % oli lähialueen yrityksiltä hankittujen palvelujen kuluja (Empower 2012). Paikalliseen elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten voimakkuus määräytyykin osittain sen mukaan, miten lähiseudun yritykset pystyvät tarjoamaan hankkeen rakentamiseen tarvittavia materiaaleja ja palveluja. Myös hankkeen käyttö- ja kunnossapidossa on mahdollista hyödyntää alueen omaa työvoimaa. Tuulivoimalan investointikustannukset MW kohden ovat noin 1,5 miljoonaa euroa (Tuulivoimatieto 2012). Arvioiden mukaan investointikustannuksista aluetalouteen voisi jäädä 15−20 %. Tämän mukaan Illevaaran hankkeesta (8 voimalaa) voisi rakennusvaiheessa jäädä aluetalouteen noin 4−6 miljoonaa euroa.
	Muista Suomen tuulivoimapuistoista saatujen kokemusten (Empower 2012) mukaan toimintavaiheessa aluetalouteen voisi jäädä käyttö- ja kunnossapidon, kiinteistöveron, maan vuokrien, sähkön siirron sekä yhteisöveron kautta vuosittain noin 70 000 euroa voimalaa kohden.
	Kunnallistalous
	Tuulivoimayhtiö maksaa tuulivoimaloista kunnalle kiinteistöveroa. Vuoden 2018 alusta lähtien tuulivoimaloihin sovelletaan voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia aikaisemman yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan. Hyrynsalmella sovellettava kiinteistöveroprosentti on 3,1 %. Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan investointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin.
	Esimerkiksi 3 MW voimalan hankintakustannukset ovat noin 4,5 MW, josta voimalan verotettava arvo on noin 1,5 MW. Tällöin verotuotto Hyrynsalmen kunnalle olisi ensimmäisenä vuonna noin 1,5 M€ x 3,1 % = 46 500 € ja kaikista voimaloista yhteensä noin 325 500 €. Ikävähennys pienentää vuotuista kiinteistöverotuottoa 2,5 % vuodessa (Tuulivoimayhdistys 2019).
	Vaikutukset kiinteistöjen arvoon
	Tuulivoimapuiston rakentamisen voidaan kokea laskevan kiinteistön arvoa mahdollisten haittavaikutusten vuoksi. Vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on arvioitu aiempien tutkimusten perusteella. Koska Suomessa vastaavista toimivista tuulivoimapuistoista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja ole vielä kerätty, vaikutusten voimakkuutta ei voida tarkkaan arvioida.
	Aiempien kansainvälisten selvitysten mukaan tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen arvoon selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan välinen etäisyys on yksi keskeisimmistä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko tuulivoimapuisto suunnitteilla, rakenteilla tai onko rakentamisesta kulunut jo vuosia. Tutkimusten mukaan kiinteistöjen arvoon vaikuttaa myös se, sijaitseeko tuulivoimapuisto kiinteistöltä avautuvassa katselusuunnassa (Svensk Vindenergi 2010). Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley National Laboratory 2013) takasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 kiinteistön osalta 67 eri tuulivoimapuiston lähialueella. Tutkimuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia tilastollisia vaikutuksia kiinteistöjen arvoon missään vaiheessa tuulivoimahankkeiden elinkaarta.
	Tanskassa laaditussa tutkimuksessa (Land Economics 2014) tarkasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon 12 640 omakotitalon osalta. Talot sijaitsivat enintään 2500 metrin etäisyydellä voimalasta. Tutkimuksen mukaan maisemalliset vaikutukset (näkyvyys) vähentää talojen myyntihintaa enintään noin 3 %, jos näkyvissä on vähintään yksi voimala. Etäisyyden kasvaessa vaikutukset talojen myyntihintaan vähenivät. Melu laski tutkimuksen mukaan myyntihintaa noin 3-7 %. Myyntihinta laski 20-29 dB:n melualueella noin 3 %, 30-39 dB:n melualueella noin 6 % ja 40-50 dB:n melualueella noin 7 %. Suurin osa tutkituista taloista sijaitsivat 20-29 dB:n melualueella. Ääni alle 20 dB on yleisesti verrattu hiljaisuuteen, kuiskaus vastaa noin 30 dB ja normaali keskustelu 60 dB.
	7.17 Vaikutukset virkistykseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

	Virkistyskäyttö
	Talviaikaisesta lapoihin kertyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita virkistyskäytölle voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esim. varoituskyltein. Muina vuodenaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan (retkeily, ulkoilu, marjastus, sienestys jne.). Alueella ei ole ulkoilu- tai moottorikelkkareittejä.
	Lentoestevalojen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
	Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat väritykseltään punaisia tai valkoisia. Ainakin tuulipuiston reunimmaisten voimaloiden valojen tulee olla vilkkuvia. Vilkunta tapahtuu samanaikaisesti. Valot sijoittuvat tuulivoimaloiden napakorkeudelle. Lentoestevalaistus on näin ollen havaittavissa niillä alueilla, joille tuulivoimalan tornin korkein kohta (napakorkeus) näkyy.
	Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä. Sumuisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijastumisen myötä. Korkealla vilkkuva valo voidaan kokea paikoin häiritsevänä. Erityisesti tuulipuiston toiminnan alkuvaiheessa heti voimaloiden rakentamisen jälkeen valaistus saattaa kiinnittää huomiota maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisematon. Pimeään aikaan tai sumussa vaikutukset ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä valot eivät kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin.
	Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset valot voidaan korvata yöaikana kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin lentoestevalojen vaikutus jää edellä kuvattua vähäisemmäksi.
	Vaikutukset terveyteen
	Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys tuulivoiman terveysvaikutuksista julkaistiin kesäkuussa 2017. Selvityksen mukaan kuultavan melun yleisin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Myös tuulivoimaloiden kuultava ääni on yhteydessä häiritsevyyden kokemiseen, mutta näyttöä yhteydestä unihäiriöihin on vähemmän. Tuulivoima-alueiden välillä vaikuttaa olevan eroa häiritsevyyden yleisyydessä. Häiritsevyyteen vaikuttavat äänenpainetason lisäksi myös monet muut tekijät. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden kuultavan äänen vaikutuksista sairauksien esiintymiseen ei ole.
	Selvityksen mukaan osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka yhdistetään tuulivoimaloiden infraääneen. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa tai pienempiä kuin kaupunkikeskustoissa. Selvityksen mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tällaisissa ympäristöissä esiintyvät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa, eikä esimerkiksi toistaiseksi tehdyissä väestötutkimuksissa oireilun ole havaittu olevan yleisempää lähellä tuulivoimaloita.
	Tuulivoiman vaikutuksia terveyteen on tutkittu lisää. Turun ammattikorkeakoulun tutkijat ovat julkaisseet 19.2.2019 ensimmäisenä maailmassa vertaisarvioidun tutkimuksen nykyaikaisten tuulivoimaloiden melun häiritsevyyteen liittyvistä tekijöistä (Radun et al. 2019). Tutkitut voimalat olivat teholtaan 3-5 MW. Tutkimuksessa havaittiin, että huolestuneisuus tuulivoimamelun vaikutuksista oli tärkein tuulivoimamelun häiritsevyyttä ennustava tekijä. Tuulivoimaloiden äänitaso selitti vain murto-osan melun häiritsevyydestä. Jos henkilö on huolestunut tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksista, hän todennäköisesti kokee äänen häiritseväksi. Sama havainto koski myös tuulivoimamelusta peräisin olevia univaikeuksia.
	Turun ammattikorkeakoulun tutkimus perustui kolmella suomalaisella tuulivoima-alueella toteutettuun selvitykseen. Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan kaikki 753 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2 kilometrin päässä tuulivoimaloista. Kyselyyn vastasi 318 vakituista asukasta. Kyselyllä selvitettiin muun muassa kokemuksia, näkemyksiä ja asenteita. Tuulivoimaloiden aiheuttama äänitaso mallinnettiin vastaajien pihamaille. Mittaukset osoittivat mallinnustulokset oikeiksi.
	Muut tuulivoimamelun häiritsevyyteen yhteydessä olevat tekijät olivat tuulivoima-alue, yksilöllinen meluherkkyys, sukupuoli, asenne tuulienergiaa kohtaan ja tuulivoimaloiden äänitaso. Positiivinen asenne tuulienergiaa kohtaa näkyi pienempänä häiritsevyytenä. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, kuten myös äänitason heikko yhteys häiritsevyyteen. Selkeää eroa pienemmillä tuulivoimaloilla tehtyihin ulkomaisiin tutkimuksiin ei havaittu.
	7.18 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

	Liikennereitit
	Kulku hankealueelle tapahtuu lännestä valtatieltä 5 Kokkovaarantietä pitkin. Hankealueen sisällä hyödynnetään olevaa metsäautotieverkostoa varsinkin alueen pohjoisosassa. Eteläpuolen voimaloille joudutaan kaikille rakentamaan uudet tieyhteydet, jotka on osoitettu kaavassa ohjeellisina. Kaavaluonnoksessa on esitetty myös vaihtoehtoisia, ohjeellisia tielinjauksia.
	Tuulivoimakomponenttien kuljetusreitistöä ei ole vielä suunniteltu. Todennäköisesti komponentit toimitetaan Oulun ja/tai Raahen satamaan, josta ne kuljetetaan maanteitse hankealueelle. Lähin satama sijaitsee Oulussa. Kuljetusreitti kulkisi Oulusta valtatietä 22 valtatielle 5. Raahesta reitti kulkisi valtatietä 8 Liminkaan, siitä seututietä 847 Kempeleen kautta Ouluun ja sieltä valtatietä 22 valtatielle 5.
	Kuljetusreitit valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen tarvittaviin kuljetuksiin ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asutukselle. Valtatie 5 sekä pääosin myös Oulusta Kainuuseen johtava valtatie 22 kuuluvat hankkeeseen tarvittavien kuljetusten reitillä valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV).
	Sekä hankkeen rakentamisen että käytön aikana tarvittavan liikenteen reitit valitaan ja niiden soveltuvuus tarvittaviin kuljetuksiin määritetään tarkemmin hankkeen jatkosuunnittelun aikana.
	Rakentamisen ja käytöstä poiston aikainen liikenne
	Tuulivoimapuiston liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan rakentamisen aikana. Rakennusaika on noin 1-2 vuotta. Aluksi jokaiselle voimalalle rakennetaan asennuskenttä ja tarvittaessa parannetaan olemassa olevia teitä tai rakennetaan uusi tieyhteys. Liikenne koostuu lähinnä maanajosta, maanrakennuskoneiden kuljetuksista ja työmaan henkilöliikenteestä.
	Rakentamista varten tuulivoimapuistoon kuljetetaan rakennusmateriaalit kuten voimaloiden osat, maa-ainekset kuten murskeet ja betoni voimaloiden perustusten valua varten. Tuulivoimalat kuljetetaan tuulipuistoalueelle osissa maantiekuljetuksina. Yhden tuulivoimalan kuljettamiseen tarvitaan tyypillisesti noin seitsemän rekkakuljetusta. Tuulivoimalakomponenttien kuljettamiseksi kahdeksaa voimalaa varten alueelle tarvitaan kuljetuksia noin 56 kappaletta. Betoni- ja sorakuljetusten määräksi arvioidaan noin 3500. Lisäksi rakentamisen aikana alueelle suuntautuu muiden tarvikkeiden kuljetuksia ja henkilöliikennettä.
	Illevaaran tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana raskas liikenne lisääntyy huomattavasti hankealueelle ja sen läheisyyteen johtavilla teillä. Tuulipuiston rakentamisen aikainen vaikutus liikenteeseen on kuitenkin lyhytaikainen.
	Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen synnyttää voimaloiden suurten osien osalta erikoiskuljetuksia ja mahdollisesti myös muuta raskasta liikennettä, mikäli myös perustukset puretaan. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat vähäisemmät, mutta samankaltaiset kuin rakentamisvaiheessakin.
	Toiminnan aikainen liikenne
	Tuulipuiston käytön aikana alueella on tarpeen käydä muutamia kertoja vuodessa voimalaa kohden. Tuulivoimalat huolletaan yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Tämän lisäksi voidaan joutua tekemään satunnaisia huoltokäyntejä, mikäli voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja. Huoltojen yhteydessä tuulipuiston alueelle arvioidaan suuntautuvan liikennettä muutaman viikon aikana päivittäin muutamia autoja. Talviaikaan liikennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksista.
	Liikenneturvallisuus
	Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana lisääntyvä liikenne vaikuttaa liikenneturvallisuuteen etenkin hankealueelle johtavalla Kokkovaarantiellä sekä risteysalueilla. Voimaloiden suurten osien kuljetukset aiheuttavat ajoittaista liikenteen hidastumista erityisesti vilkkaammin liikennöidyllä valtatiellä 5. Rakennusaikana lisääntyvä liikenne aiheuttaa myös meluhaittaa kuljetusreittien varrella sijaitseville kiinteistöille.
	Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikenneturvallisuusriskejä voi aiheutua mm. voimaloista irtoavan jään sinkoutumisesta tielle, kuljettajien huomiokyvyn heikkenemisestä sekä ääritapauksessa voimalan kaatumisesta.  Liikenneviraston ohjeen 8/2012 ”Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen” mukaan arvioitaessa tuulivoimaloiden etäisyyttä maantiestä tulee ottaa huomioon kuljettajan huomiokykyyn vaikuttavat tekijät sekä mahdollisesti putoavan jään vaikutukset. Tuulivoimaloita ei tule sijoittaa liittymien ja muiden liikennetilanteiden seurantaa edellyttävien alueiden läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittävän etäälle maantiestä. Määriteltäessä tuulivoimalan riittävää etäisyyttä maantiestä tulee ottaa huomioon tieluokka, liikennemäärä, nopeusrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset ratkaisut ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. (Liikennevirasto 2012).
	Ohjeen mukaan pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) tulee olla 300 metriä. Riskiarvion perusteella tuulivoimalan pienin sallittu etäisyys maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Maantien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. (Liikennevirasto 2012)
	Tuulivoimaloilla ei sen käytön aikana arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Kokkovaarantien ja hankealueen pohjoisosassa kulkevan Pölhövaarantien liikenneturvallisuuteen.
	7.19 Vaikutukset turvallisuuteen

	Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset riskit liittyvät tuulivoimalan rakenteisiin kertyvän jään putoamiseen ja erittäin harvinaiseen voimaloiden lapojen rikkoutumiseen.
	Rakentamisaikana turvallisuusriskit liittyvät lisääntyneeseen raskaaseen liikenteeseen sekä pystytykseen ja muuhun rakentamiseen liittyviin turvallisuusriskeihin.
	Tuulivoimaloiden rikkoutuminen tai kaatuminen ja putoavat osat
	Tuulivoimaloiden kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota olevan oleellinen turvallisuusriski. Todennäköisin lapojen rikkoutuminen tapahtuu kovassa myrskytuulessa, jolloin voimaloiden läheisyydessä ei juuri oleskella. Näin ollen tuulivoimaloiden rikkoutumisesta aiheutuva riski on hyvin pieni.
	Talviaikainen turvallisuus
	Jään muodostusta voimalarakenteisiin tapahtuu pakkaskaudella ja eniten tilanteissa, joissa tuulivoimalan lavat ovat pilvien tai sumun peitossa ja lämpötila nollan alapuolella. Toinen riskitekijä on alijäähtynyt vesi. Hyrynsalmi sijaitsee ns. tykkylumivyöhykkeellä (Pohjois-Karjalan, Kainuun, Koillismaan ja Etelä-Lapin vaarat, erityisesti niiden lakialueet), jolla jäänmuodostumisen riski on muuta maata suurempaa.
	Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville ihmisille. Pyörivistä lavoista irtoava jää saattaa lentää satojen metrien etäisyydelle. Riski on suurin voimalan käynnistyessä seisokin jälkeen. Voimalan kiinteistä rakenteista ja paikallaan olevista lavoista irtoilevat jäät putoavat voimalan alapuolelle.
	Tuulivoimalan lapoihin kertyvä jää muuttaa lapojen aerodynamiikkaa, mikä aiheuttaa tuotantotappioita. Jo ohut jääkerros voi haitata tehon tuotantoa, kun lavan pinnan rosoisuus muuttuu. Jään kertyminen lapoihin voi lisäksi kasvattaa tuulivoimalan kuormituksia, mikä voi johtaa tuulivoimalan komponenttien ennenaikaiseen rikkoutumiseen (Suomen tuuliatlas 2013). Tuulivoimaloiden lavat on mahdollista varustaa jäänestomenetelmällä, mikä vähentää jäänmuodostumista. Tämä ehkäisee tuotantotappioiden syntymistä ja pienentää putoavien jäiden aiheuttamaa riskiä.
	Jäätämisriskiä ja jäiden putoamista voi esiintyä pienessä määrin myös voimajohdoissa.
	Illevaaran alueella ei ole juurikaan ihmistoimintaa pakkaskauden aikana, joten jäätymisen aiheuttamat turvallisuusvaikutukset jäävät vähäisiksi.
	Ilmailu
	Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan ilmailulain edellyttämällä tavalla ja haetaan lentoestelupa. ANS Finland Oy:n paikkatietoaineistojen (ANS Finland 2018) mukaan Illevaaran hankealue on lentoesterajoitusalueella. Lentoestekartan mukaan hankealuetta rajoittaa minimisektorikorkeusalue 644 metriä merenpinnasta. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan niille ilmailulain mukainen lentoestelupa.
	7.20 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin

	Tutkat ja radiolinkit
	Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja viestintäyhteyksiin, kuten tv-signaaliin.
	Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden tiedetään yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi varjostaa varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö 2012)
	Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Illevaaran tuulivoimahankkeesta. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Puolustusvoimat on 5.2.2015 antamassaan ja 28.10.2015 täydentämässään (voimaloiden lukumäärän muutos kahdeksaan voimalaan, maksimikorkeuden nosto 240 m) lausunnossaan todennut, ettei hankkeella arvioida olevan vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanketta.
	Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta hankkeen hyväksyvää lausuntoa 2. kaavaehdotuksen mukaiselle kaavaratkaisulle, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja voimaloiden lukumäärä on 7. Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut, ettei se vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta.
	TV- ja radiosignaalin vastaanotto
	Tuulivoimalat voivat epäedullisissa tapauksissa häiritä tv-signaalin ja FM-radion vastaanottoa tuulivoimaloiden takana. Digitan tv- ja radiokanavien näkyvyyskartan mukaan Illevaara sijaitsee peittoalueen reunalla (Digita 2015).
	Illevaaran tuulivoimapuistoa lähimmät radio- ja tv-asemat ovat Vuokatti noin 50 kilometrin etäisyydellä ja Taivalkoski noin 80 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät täytelähetinasemat sijaitseva Paljakassa noin 25 kilometrin etäisyydellä ja Ämmänsaaressa noin 35 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suuresta etäisyydestä johtuen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia radiojärjestelmiin.
	Digita on antanut lausuntonsa kaavaluonnoksesta 5.2.2016. Lausunnon mukaan suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä televisiovastaanotto tapahtuu pääosin Vuokatin lähetysasemalta, josta on tuulivoimapuistoon etäisyyttä noin 50 kilometriä. Lausunnon mukaan on todennäköistä, että Illevaaran alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon. Eniten ongelmia on ennustettavissa alueelle, jossa televisiovastaanotto tapahtuu suoraan suunnitellun tuulivoimapuiston läpi. Tällä alueella, noin 20 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuiston takana, on 72 vakituista asukasta ja 34 loma-asuntoa (Kuva 31).
	/
	Vaikutuksia tv-signaaleihin tutkitaan mittaamalla tv-signaalit ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston rakentamisen. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten takaamiseksi mahdollisen häiriöalueen asukkaille on useampia ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
	Hanketoimija on yhteydessä lähialueen radiojärjestelmien käyttäjiin ennen tuulivoimapuiston rakentamista.
	7.21 Haittojen lieventäminen
	7.21.1 Maisema


	Tuulivoimalat ovat näkyvä elementti maisemassa, eikä niitä voida kätkeä tarkemman suunnittelun keinoilla. Tavallisesti tuulivoimalat ovat väritykseltään harmahtavan valkoisia. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia esimerkiksi tuulivoimaloiden alaosan erilaisia väritysmahdollisuuksia, joiden avulla ne voivat sopeutua paremmin esimerkiksi metsämaisemaan. Tällä on kuitenkin vaikutusta vain tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella.
	Ympäristön metsänhoitotoimenpiteillä on vaikutusta tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Metsänhakkuita suunniteltaessa voidaan tuulivoimaloiden sijainti huomioida, mikäli halutaan estää uusien näkymäakseleiden muodostuminen kohti tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia voidaan hieman vähentää esimerkiksi istuttamalla tarvittaessa avoimiin paikkoihin suojapuustoa, millä saadaan muodostettua näkymisen katvealueita.
	Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää valaisemalla tuulipuisto siten, että vain reunimmaiset voimalat varustetaan vilkkuvilla, tehokkailla lentoestevaloilla. Tuulipuiston sisäosien voimaloissa voidaan käyttää pienitehoisimpia valaisimia. Illevaaran kokoisessa seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistossa tällä ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta. Vilkkuvat valkoiset lentoestevalot voidaan yöaikana korvata kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin tornin keskivaiheille sijoitetaan lisävaloja. Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuksia.
	7.21.2 Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteet

	Tuulivoimaloiden ja uusien huoltoteiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatulle liito-oravan esiintymisalueelle, valkolehdokin esiintymispaikalle tai muinaismuistokohteiden sijaintialueille.
	Koko suunnittelualuetta, kuten myös tuulivoimaloiden alueita (tv) koskee kaavamääräys ”Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava luonnon ja kulttuuriympäristön arvot.”
	Rakentamisvaiheessa tulee välttää tarpeetonta liikkumista työkoneilla varsinaisten työkohteiden ulkopuolelle. Arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristön kohteiden osalta on huolehdittava tiedonkulusta, jotta arvokkaat kohteet huomioidaan ja kierretään. Arvokohteita voi rajata huomionauhoin.
	7.21.3 Linnusto

	Hankealueen länsi- ja koillispuolelle on rakennettu neljä tekopesää kompensoimaan mahdollisesti rakennettavien tuulivoimaloiden aiheuttamaa haittaa päiväpetolinnun pesintään.
	Illevaaran hankealueella selvityskäytössä ollut SafeWind -järjestelmä osoittautui toimivaksi ja se tunnisti onnistuneesti lähestyviä lintuja ja sen antama äänimerkki sai linnut tekemään väistöliikkeitä. Järjestelmän mahdollinen käyttöönotto Illevaaran tuulivoimahankkeessa ei olisi kuitenkaan kannattavaa suhteessa siitä saatuihin hyötyihin, koska petolintujen lennot mahdollisella riskialueella olivat vähäisiä.
	Elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan minimoida hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan voimalapaikkojen ja teiden suunnittelussa olemassa olevia hakkuita ja tieverkkoja.
	Rakentamisen aikaisten häiriövaikutusten lieventämiskeinoista tehokkain on rakentamisen ajoittaminen pesimäajan ulkopuolelle. Myös suuremmat voimaloiden huoltotyöt tulisi mahdollisuuksien mukaan ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.
	7.21.4 Pintavedet

	Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnilla rakentamisaikana. Voimaloiden, teiden ja kaapelien rakennustöistä aiheutuvaa maan pinnan eroosiota ja kiintoaineen sekä ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää ajoittamalla työt kuivaan aikaan tai talveen.
	Työkoneet käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Polttoainetta varastoidaan siirrettävissä työmaakäyttöön tarkoitetuissa valuma-altaallisissa säiliöissä. Öljyvahinkoon työmailla varaudutaan kaikkien siellä olevien toiminnanharjoittajien osalta siten, että alueelle hankitaan imeytysainetta, jolla mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljy saadaan kerättyä talteen.
	7.21.5 Melu

	Tuulivoimaloiden sijoittamisella ja voimalatyypillä voidaan vaikuttaa meluvaikutusten laajuuteen. Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa myös meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Säätöparametreiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus, tuulensuunta ja kellonaika. Meluoptimoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää meluntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan.
	7.21.6 Porotalous

	Tuulipuistohankkeen vaikutuksia porotalouteen voidaan vähentää suunnittelun ja toiminnanaikaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vaarallisten alueiden aitaus, toimivien porttien rakentaminen tiestöille, tarpeettoman liikkumisen ja tiestön aurauksen välttäminen, voimaloiden pysäyttäminen porojen ettotöiden (etto=porojen kokoaminen erotusta varten) aikaan sekä ennen kaikkea toimivan tiedonkulun takaaminen eri tahojen välillä.
	Voimaloiden rakentamisen aikana poronelinkeinoon kohdistuvien vaikutusten seurantaan ja mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua tullaan jatkamaan Hallan paliskunnan sekä paliskuntain yhdistyksen kanssa. Haittojen ehkäisy perustuu seurantaan. Vaikutusarviointia porojen käyttäytymiseen on tarkoitus seurata gps-seurantalähettimien (5 kpl) avulla yhteistyössä Hallan paliskunnan kanssa. Paliskunnan kanssa neuvotteluja tullaan jatkamaan.
	Tuulivoimapuiston etelärajalla sijaitsee metsäpeura-aita. Oleellista on varmistua jatkossa, että metsäpeura-aitaan ei tehdä uusia aukkoja ja sen veräjien kiinnipysyminen varmistetaan tuulivoimapuiston rakentamisen ja toiminnan aikana.
	Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Toimintaedellytysten turvaaminen tarkoittaa käytännössä yhtiön ja paliskunnan välisen yhteistyön jatkamista sekä vaikutusten seurantaa. Hankkeen vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jälkeen voidaan suunnitella haittojen lievennystoimet.
	7.21.7 Ihmisten elinolot

	Voimaloiden rakentamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella suunnittelulla sekä tiedottamalla osallisia aktiivisesti. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan myös lieventää huomioimalla voimaloiden, sähköaseman ja voimajohdon sijoittelussa riittävä etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin.
	7.21.8 Liikenne

	Liikenne hankealueelle tulee Kokkovaarantien kautta. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsevalta Pölhövaarantieltä ei ole kulkuyhteyttä voimaloille.
	Tuulivoimakomponentit suunnitellaan alustavasti kuljetettavan laivalla Ouluun tai Raaheen ja sieltä maanteitse hankealueelle.
	Sekä hankkeen rakentamisen että käytön aikana tarvittavan liikenteen reitit valitaan ja niiden soveltuvuus tarvittaviin kuljetuksiin määritetään tarkemmin hankkeen jatkosuunnittelun aikana.
	Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla liikenne niin, että siitä on mahdollisimman vähän meluhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Esimerkiksi ajoittamalla raskasliikenne päivä- ja ilta-aikoihin voidaan vähentää meluhaittaa lähitiestön kiinteistöille.
	Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia tiestön kuntoon voidaan vähentää muun muassa ajoittamalla raskaanliikenteen kuljetukset kelirikkoajan ulkopuolelle, seuraamalla tiestön kuntoa sekä korjaamalla raskaasta liikenteestä aiheutuvat vauriot hiekkapintaisille teille mahdollisimman nopeasti. Vaikutuksia tiestöön vähennetään myös parantamalla tiestön kantavuutta.
	Nopeusrajoitusten paikallisella ja hetkellisellä alentamisella vilkkaimmin liikennöidyn rakennusvaiheen aikana voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja meluhaittaan. Tiealueiden risteysten reunakasvillisuuden raivaus parantaa myös näkyvyyttä tiellä ja näin parantaa liikenneturvallisuutta. Kuljetusurakoitsijoiden valvonnalla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa liikennesääntöjen ja –merkkien noudattamista tuulivoimapuiston lähitiealueilla ja näin parantaa liikenneturvallisuutta.
	7.21.9 Turvallisuus

	Säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla varmistetaan voimaloiden turvallinen toiminta kaikissa olosuhteissa. Turvallisuutta voidaan parantaa panostamalla ohjeistukseen, valvontaan sekä voimalalla työskentelevien henkilöiden asianmukaiseen turvallisuuskoulutukseen. Voimalassa vierailevilla henkilöillä on oltava mukana turvallisuuskoulutuksen saanut saattaja.
	Tuulivoimalat on varustettu erilaisilla turvatoiminnoilla, jotka pysäyttävät voimalan häiriötilanteessa. Lisäksi voimalan ohjausjärjestelmään on aseteltu erilaisia turvallisuuteen liittyviä raja-arvoja, jotka pysäyttävät voimalan, jos raja-arvo ylittyy. Turvallisuuteen liittyviä raja-arvoja ovat esimerkiksi liian kova tuuli, roottorin ylinopeus, siipien jäätyminen ja tärinä.
	Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä jäänmuodostumisen ehkäisemiseksi. Jäätämisen hallintakeinoja selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden teknisen suunnittelun yhteydessä, jotta putoavaan jäähän liittyviä riskejä voidaan pienentää. Tuulivoimaloista putoavan jään muodostama turvallisuusriski arvioidaan pieneksi, mutta liikuttaessa talviaikana voimaloiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa tiettyjä suojaetäisyyksiä, joista ilmoitetaan esimerkiksi kyltein sekä välttää tarpeetonta oleskelua voimaloiden alapuolella.
	Lähialueen liikenneturvallisuuteen tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi tiedottamisella ja väliaikaisten nopeusrajoitusten asettamisella.
	Lentoturvallisuuden lisäämiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoestevaloilla.
	7.21.10 Tietoliikenneyhteydet

	Vaikutuksia tv-signaaleihin tutkitaan mittaamalla tv-signaalit ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston rakentamisen.
	Mikäli hankkeella todetaan olevan vaikutuksia alueen antenniTV-vastaanottoon, hanketoimija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin aiheutuvat ongelmat yhteistyössä Digitan kanssa. Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
	8.
	8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
	8.1 Toteuttamisaikataulu

	Tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2015. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2019-2021, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022-2023.
	8.2 Jatkosuunnitelmat
	8.2.1 Maankäyttöoikeudet ja –vuokrasopimukset


	Hankealue on suurimmaksi osaksi yksityisten omistuksessa, yksi kiinteistö on valtion omistuksessa.
	Hanketoimija vastaa maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimuksista.
	8.2.2 Rakennuslupa

	Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista.
	8.2.3 Lentoestelupa

	Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuuteen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti.
	ANS Finland Oy:n paikkatietoaineistojen (ANS Finland 2018) mukaan Illevaaran hankealue on lentoesterajoitusalueella. Lentoestekartan mukaan hankealuetta rajoittaa minimisektorikorkeusalue 644 metriä merenpinnasta. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan niille ilmailulain mukainen lentoestelupa.
	8.2.4 Liikenne

	Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista. Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
	Tuulipuistoalueelle johtava tieyhteys on olemassa oleva ja yhdystien liittymän käyttötarkoitus mahdollistaa sen käytön tuulivoimaloille kulkuun ilman ELY-keskuksen uutta liittymälupakäsittelyä. Liittymän käytöstä on kuitenkin sovittava liittymien haltijan tai tiekuntien kanssa.
	Vaikka liittymälupaprosessia ei tarvita, on liittymien parantamista varten haettava ELY-keskukselta työlupa tiealueella työskentelyyn.
	Toimijian tulee varmistaa ennen tuulivoimaloiden kuljetuksia erityisesti alemman tieverkon kunto. Raskaat kuljetukset voivat edellyttää joltain osin tiestön kantavuuden parantamista. Ennen parantamistyöhön ryhtymistä tulee olla yhteydessä tienpitäjän edustajaan, joka antaa työhön liittyvät tarkemmat ohjeet.
	8.2.5 Puolustusvoimien hyväksyntä

	Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausuntoa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat vaikeuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.
	Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Illevaaran tuulivoimahankkeesta. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Puolustusvoimat on 5.2.2015 antamassaan ja 28.10.2015 täydentämässään (voimaloiden lukumäärän muutos kahdeksaan voimalaan, maksimikorkeuden nosto 240 m) lausunnossaan todennut, ettei hankkeella arvioida olevan vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanketta.
	Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimilta uutta hankkeen hyväksyvää lausuntoa 2. kaavaehdotuksen mukaiselle kaavaratkaisulle, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on nostettu 280 metriin ja voimaloiden lukumäärä on 7. Puolustusvoimat on lausunnossaan AO18371/12.10.2018 todennut, ettei se vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta ja määrän muutosta.
	Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevien Puolustusvoimien kaapelilinjojen sijainti selvittää vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista.
	8.2.6 Risteämälausunto

	Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridiltä erillinen risteämälausunto (tiet, voimajohto, kaapelit, sähköasema). Risteämälausunnossa esitetään yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon.
	8.2.7 Ympäristölupa

	Ympäristöluvan tarpeesta päättää Hyrynsalmen kunnan ympäristölupaviranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.
	Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi toimista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.
	8.2.8 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen

	Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista lupaa, jota haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa ei koske voimajohdon rakentamista, vaan siinä todetaan johdon tarve eli, että tarve sähkön siirtämiseen on olemassa. Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä 110 kV:n voimalinjan omistaman Fingrid Oyj:n kanssa.
	8.2.9 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto

	Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää 20-30 vuodella uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Perustukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoimapuisto suunnitellaan purettavaksi noin 50 vuoden käytön jälkeen (Fingrid 2008).
	Maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2. momentin mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos rakennuksen käytöstä on luovuttu.
	Tuulipuistoalueen ennallistaminen tapahtuu maanomistajan ja tuulivoimatoimijan keskinäisen sopimuksen mukaan.
	8.3 Ympäristövaikutusten seuranta

	Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:
	 tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
	 selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
	 selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
	 selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
	 käynnistää tarvittavat toimet, jos syntyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja
	8.3.1 Linnustovaikutusten seuranta

	Merkittävimmät tuulivoimahankkeesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kohdistuvan alueella esiintyvään salassa pidettävään päiväpetolintuun. Muuhun pesimä- ja muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.
	Päiväpetolinnun seurantaa on suoritettu kesällä 2016-2018 ja sitä tullaan jatkamaan.
	8.3.2 Meluvaikutukset

	Rakentamisen jälkeen meluvaikutuksia voidaan seurata mittauksin, joista ohjeistetaan ympäristöministeriön oppaissa (Ympäristöhallinnon ohjeita 3-4/2014). Mittauksin voidaan varsin luotettavasti todeta melutasot ja luonne sekä tehdä vertailuja mallinnettuihin tasoihin ja ohjearvoihin.
	8.3.3 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten seuranta

	Illevaaran tuulivoimapuiston toiminnan aikaisen seurannan merkitys on olennaista. Hankkeen vaikutukset porotaloudelle todennetaan seurantatulosten perusteella, jonka jälkeen voidaan suunnitella haittojen lievennystoimet.
	Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan aktiivisesti.
	8.3.4 Muu seuranta

	Muuna seurantana on mahdollista suorittaa asukaskysely tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen. Myös tuulivoimapuistoa koskevia mahdollisia valituksia ja niiden syitä seurataan. Aiheellisten valitusten osoittamia ongelmakohtia pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan.
	9.
	9. OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN
	9.1 Ehdotusvaihe
	9.1.1 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 15.12.2018


	Hyrynsalmen ympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
	9.1.2 Kaavaehdotuksen 1. julkinen nähtävillä olo

	Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 5.1.-16.2.2017 ja siitä pyydettiin lausunnot.
	Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 5 muistutusta.
	9.1.3 Hyrynsalmen ympäristölautakunta 13.12.2018

	Uusi kaavaehdotus valmistui kesän 2017 ja 2018 lisäselvitysten jälkeen 5.12.2018. Hyrynsalmen ympäristölautakunta hyväksyi uuden osayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
	9.1.4 Kaavaehdotuksen 2. julkinen nähtävillä olo

	Illevaaran tuulivoimapuiston 2. osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti 2.1.-1.2.2019 ja siitä pyydettiin lausunnot.
	Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 15 lausuntoa ja 3 muistutusta.
	9.1.5 Viranomaisneuvottelu 12.3.2019

	Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin 12.3.2019 viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin saatua palautetta ja sen huomioimista kaavaratkaisussa. Kaava-asiakirjoihin tehdyt tarkistukset on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 6.5.3 Muutokset kaava-aineistoon ehdotuksen toisen nähtävilläolon jälkeen. Muistio viranomaisneuvottelusta on liitteessä 14.
	9.2 Hyväksymisvaihe
	9.2.1 Hyrynsalmen kunnanhallitus 23.4.2019 § 70


	Hyrynsalmen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2019 § 70 osayleiskaavan sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuun palautteeseen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä.
	9.2.2 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto 10.6.2019 § 10

	Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 10.6.2019 § 10.
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