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1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS
Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Lumivaaran alueelle Hyrynsal-
men kuntaan (Kuva 1). Yhtiö on UPM-Kymmene Oyj:n ja Element Powerin omistama yh-
teisyritys.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistavan
osayleiskaavan laatimista. Hyrynsalmen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2013 UPM-
Kymmene Oyj:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen
Lumivaaran alueelle. 1.4.2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
(MRL 44 §, 77a § ja 77b §) mukaan kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennuslu-
van osayleiskaavan perusteella. Tämä osayleiskaava on tarkoitus laatia kyseisen laki-
muutoksen vaatimalla tarkkuudella.

Osayleiskaavan laatimisessa noudatetaan yleiskaavan yleisiä sisältövaatimuksia (MRL
39 §). Kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeelli-
nen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten ar-
vioinnista (MRL 63 §). Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään osayleis-
kaavan laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerro-
taan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioi-
daan suunnittelun aikana. Osallisella on mahdollisuus esittää paikalliselle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa (MRL 64 §).

Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käyn-
nistynyt samanaikaisesti kaavoitusprosessin kanssa. YVA-menettelyn yhteydessä tutki-
taan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Laadittuja selvityksiä ja arvi-
oinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavoituksessa, jossa ratkaistaan hankkeen toteut-
taminen. Kaavassa määritellään mm. voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismää-
rät ja -korkeudet. Kaavoituksen yhteydessä voidaan tarvittaessa laatia täydentäviä selvi-
tyksiä ja vaikutusarviointeja. Kaavassa voidaan antaa myös määräyksiä haitallisten vaiku-
tusten lieventämiseksi.

Tuulivoimahankkeella toteutetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, valtakunnal-
lista ilmasto- ja energiastrategiaa sekä Kainuun maakunnan tavoitteita ja strategioita.
Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013)
tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 288 MW (vuo-
den 2012 lopussa) tasosta noin 2 500 MW vuoteen 2020 mennessä. Tämä osayleiskaava
ja siihen liittyvä tuulivoimahanke toteuttavat osaltaan tuon tavoitteen saavuttamista.

2 SUUNNITTELUALUE
Lumivaaran hankealue sijoittuu Hyrynsalmen kunnan alueelle, noin 10 km Hyrynsalmen
keskustasta lounaaseen. Ukkohallan matkailukeskus sijaitsee noin 8,5 km hankealuees-
ta pohjoiseen. Hankealue rajautuu eteläpuolelta Ristijärven kunnan rajaan.

Tuulivoimahanke sijoittuu UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle alueelle. Hankealue on
metsätalous- ja porotalousaluetta. Aluetta käytetään myös metsästykseen ja marjastuk-
seen.

Kuvassa 1 esitetty hankealue on noin 457 ha laajuinen. Osayleiskaavan suunnittelualu-
een pinta-ala on noin 850 ha. Vaikutusalue ulottuu Hyrynsalmen lisäksi Ristijärven kun-
nan alueelle.
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Kuva 1. Hankealueen rajaus (punainen) sekä voimajohdon alustava linjaus (harmaa kat-
koviiva) ja nykyinen 110 kV:n voimajohto (harmaa).

Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pysyvää asutusta eikä loma-
asutusta. Ympäristössä on harvakseltaan haja-asutustyyppistä asutusta. Loma-asutus si-
joittuu vesialueiden ympärille ja kyläasutuksen sekaan.

Lähimmät yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella
Lietekylässä ja Kummunrinteen alueella noin 1,5–1,8 km etäisyydellä hankealueesta. Li-
säksi pysyvää asutusta ja loma-asutusta sijoittuu hankealueen koillispuolelle Karpinvaa-
raan, kaakkoispuolelle Oravijärven rannalle ja Oravivaaraan sekä lounaispuolelle Risti-
järven Peuravaaraan.
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Kuva 2. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö. Hankealueen rajaus on
esitetty mustalla katkoviivalla, voimajohdon alustava linjaus harmaalla katkoviivalla.
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3 PERUSTIETOA HANKKEESTA
Tuulipuiston tekninen kuvaus perustuu Otsotuuli Oy:n alustaviin suunnitelmiin (YVA-
ohjelma, Pöyry 2013). Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä kaapelien lin-
jaukset ja jännitetasot selviävät suunnittelun edetessä.

Koko tuulivoimapuisto käsittäisi 9 tuulivoimalaa, joiden yksikkötehot olisivat noin 2–5 MW.
Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista (Kuvat
2-3). Tuulivoimaloiden napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 150
metriä ja tuulivoimalan roottorin läpimitta on noin 150 metriä. Tuulivoimaloiden kokonais-
korkeus on enintään 215 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla.

Kuvat 3-4. Periaatekuva tuulivoimalasta ja kuva teräsbetonirakenteisesta tuulivoimalasta
(Lähde: WinWind Oy).

Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan be-
tonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi on mahdollista käyttää teräsristikkora-
kenteista tornia. Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla
puiston omalle sähköasemalle.

Sähkönsiirtovaihtoehtoina tarkastellaan tuulipuiston liittämistä joko Fingridin omistamaan
110–220 kV kantaverkkoon Seitenoikean muuntoasemalla tai suoraan Loiste Sähköverk-
ko Oy:n omistamaan 110 kV voimajohtoon Lumisuon kohdalla noin 3 kilometriä itään
hankealueesta.

Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden raken-
taminen, perustustyöt, sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, kesto riippuu to-
teutettavien voimaloiden määrästä. Tässä hankkeessa sen voidaan arvioida kestävän
noin yhden vuoden.

Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–30 vuotta. Koneistoja uu-
simalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Perustukset mitoitetaan
50 vuoden käyttöajalle.
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4 KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVITYKSIÄ

4.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voi-
maan 1.3.2009) ja edistää niiden toteuttamista.

Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista osayleiskaa-
va-aluetta koskevat erityisesti seuraavat tavoitekokonaisuudet:

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

Tämän hankkeen kannalta korostuvat seuraavat tavoitteet:
 Ilmastomuutoksen hidastaminen
 Elinympäristön laadun turvaaminen
 Maanpuolustuksen tarpeet
 Matkailuelinkeinon ja virkistyksen tarpeet
 Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi
 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
 Uusiutuvan energian tuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tar-

peet, lentoliikenteen turvallisuus
 Poronhoitoon kohdistuvien haittojen minimointi

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

4.2 KAAVOITUS
Maakuntakaava

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020, joka on vahvistettu valtio-
neuvostossa 29.4.2009 (kuva 5). Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa.

Hankealue sijaitsee maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alue
kuuluu luontomatkailun kehittämisalueeseen ja sijoittuu poronhoitoalueelle. Hankealueen
itäpuolella on Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitettu maaseutumaisen kehittämisen yhteis-
työalue (mk). Alueen pohjoispuolella sijaitsevan Ukkohallan sekä länsipuolella sijaitsevan
Paljakan alueet on maakuntakaavassa osoitettu matkailun vetovoima-alueena (mv). Han-
kealue rajautuu länsiosastaan Säkkisenlatvansuon–Jännesuon–Lamminsuon ja Peura-
vaaran (SL) Natura-alueeseen. Hankealueen koillispuolella noin 3,5 km päässä sijaitsee
Raiskion Rutjun (SL), pohjoispuolella noin 6 km etäisyydellä Vorlokin (SL) ja luoteispuo-
lella noin 5-13 km etäisyydellä Paljakka-Latvavaaran (SL) Natura-alueet. Hankealueen
pohjoisosassa esiintyvän uhanalaisen sammallajin sekä lounaispuolella Ristijärven kun-
nan puolella esiintyvän uhanalaisen putkilokasvin alueet on merkitty luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo). Hankealueen pohjoispuolelle on osoi-
tettu ylikunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä, ohjeellinen ulkoilureitti. Hankealueen
itä- ja länsipuolella sijaitsevat 110 kV:n ja eteläpuolella 110 kV:n ja 220 kV:n pääsähkö-
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johdot. Seitenoikean sähköasema on merkitty energiahuollon alueena (en). Hankealueen
itäpuolella Kontionmäki-Taivalkoski -rata on merkitty yhdysratana / sivuratana.

Maakuntakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rantojen käytöstä, turvetuo-
tannosta, liikenneturvallisuuden edistämisestä ja liito-oravan esiintymispaikkojen huomi-
oimisesta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Vaihemaakuntakaavat
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä
19.7.2013. Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden me-
lualueita. Kaava vaikutusalueineen sijoittuu kokonaisuudessaan hankealueen ulkopuolel-
le.

Kainuun liitto on käynnistänyt tuulivoimamaakuntakaavan ja kaupan vaihemaakuntakaa-
van laatimisen (Kainuun maakuntavaltuusto 25.3.2013). Kainuun tuulivoimamaakunta-
kaavan laatiminen on luonnosvaiheessa. Tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on laadittu
30.6.2014 ja se on ollut nähtävillä 11.8.-12.9.2014 välisen ajan. Kaavaluonnoksessa Lu-
mivaaran alue on osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv). Lumivaaran itäpuolelle on osoi-
tettu pääsähköjohdon yhteystarve. Kaavaluonnoksessa tuulivoimaloiden alueelle on an-
nettu suunnittelumääräyksiä, joiden mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon
vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuu-
riperintöön sekä puolustusvoimien tutkajärjestelmän, lentoliikenteen, liikenneväylien ja
arkeologisen kulttuuriperinnön edellyttämät rajoitteet tuulivoimarakentamiselle. Lisäksi on
annettu suunnittelumääräyksiä koskien melu- ja välkevaikutuksia sekä Natura 2000 –
verkoston alueita.

Kuva 5. Ote Kainuun  maakuntakaavasta, johon Lumivaaran tuulivoimapuiston
hankealueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella viivarajauksella (ei mittakaa-
vassa). © Kainuun maakunta -kuntayhtymä, pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos
lupanro 869/MML/09
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Kuva 6. Ote Kainuun  tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksesta 30.6.2014 © Kainuun
liitto, pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos 2014

Yleiskaavat
Hankealueella ei ole voimassa yleiskaavoja. Hankealueen ympäristössä ovat voimassa
seuraavat yleiskaavat (Kuva 7):
(Lähde: Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat)

 Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 6 km etäisyydellä on Ukkohallan oikeusvai-
kutukseton osayleiskaava (KV 11.3.1997).

 Suunnittelualueen länsipuolella noin 6 km etäisyydellä on Puolangan Kotilan alu-
een oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on vahvistettu vuonna 1990.

 Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 8 km etäisyydellä on Emäjoen vesistön
oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2004. Emäjoen ve-
sistön alueelle on vireillä rantayleiskaavan muutos ja laajennus. (Hyrynsalmen kun-
ta 2014, Puolangan kunta 2014)
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Kuva 7. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä (OYK=osayleiskaava,
ROYK=rantaosayleiskaava, AK=asemakaava, RAK=ranta-asemakaava). Voimajohdon
reittivaihtoehto VE1 on esitetty kuvassa sinisellä ja punaisella katkoviivalla ja vaihtoehto
VE2 punaisella katkoviivalla.

Asema- ja ranta-asemakaavat
Hankealueella ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaavoja. Hankealueen ympäris-
tössä ovat voimassa seuraavat asema- ja ranta-asemakaavat (Kuva 7):
(Lähde: Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat)

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

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

4.3 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN
Lähialueen muut tuulipuistohankkeet
Lumivaaran hankealueen itäpuolella, välittömässä läheisyydessä sijaitsee PROKON
Wind Energy Finland Oy:n tuulivoimahanke, jonka hankealueelle tulisi sijoittumaan 10
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tuulivoimalaa (Kuva 7). Hankkeen YVA-ohjelma on valmistunut maaliskuussa 2014 ja yh-
teysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta 5.6.2014 (Dnro
KAIELY/1/07.04/2014).

Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmen kuntaan myös toista tuulipuistoa, Iso Tuomivaa-
ran hankealue sijaitsee noin 12 km Lumivaarasta pohjoiseen. Metsähallitus Laatumaan
Kivivaara–Peuravaaran tuulipuistohanke Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella
sijaitsee noin 15 km etäisyydellä idässä ja E.ON Kainuu Oy:n tuulipuistohanke Ristijärven
Saukkovaaralla noin 20 km etäisyydellä Lumivaaran hankealueesta.

4.4 ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys
Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon
maakuntien alueilta on laadittu yhteinen tuulivoimaselvitys, jossa on kartoitettu potentiaa-
lisia tuulivoimatuotantoalueita. Selvityksessä vain potentiaalisimmilta alueilta (3-4 kpl per
maakunta) laadittiin tarkemmat tekniset esiselvitykset.

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. Lumivaaran hankealue sijoittui selvityksessä Kainuun alueen
neljän potentiaalisimman tuulivoima-alueen joukkoon.

Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys
Kainuun liitto on laatinut joulukuussa 2013 Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täyden-
nyksen. Selvityksessä on käyty läpi Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä tunnistetut
Kainuun alueella sijaitsevat tuulivoimatuotantoon sopivat kohteet ja lisäksi selvityksessä
on otettu huomioon Kainuun alueella tiedossa olevat hankkeet.

Täydennysselvityksen tavoitteena oli luoda edellytykset valita tuulivoimapuistoille sopi-
vimmat alueet, jotka voidaan varata maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle. Alueet on
jaoteltu hyvin soveltuviin, mahdollisesti soveltuviin ja heikosti soveltuviin alueisiin. Tuuli-
voimaselvityksen täydennyksen mukaan Lumivaaran sijaitsee osittain hiljaisella alueella
ja kokonaisarviona kuuluu soveltuvuusluokkaan mahdollisesti soveltuva.

Muut selvitykset
Maanmittauslaitos

 Maastotietokanta 2013
Sosiaali- ja terveysministeriö

 Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaiku-
tukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1.

Kainuun liitto
 Kainuun maakuntasuunnitelma 2025
 Kainuun maakuntaohjelma 2009–2014
 Kainuun maakuntaohjelman 2009–2014 ympäristöselostus
 Kainuun ilmastostrategia 2020
 Kainuun maakuntakaavakatsaus 2013
 Kainuun ympäristöohjelma 2020

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020, 2011

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

Kainuun metsäkeskus
 Kainuun metsäohjelma 2012–2015
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Kainuun ELY-keskus
 Uutta tietoa Kainuun soista, Kainuun suoselvitys -projektin tulosraportti 2012
 Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden selvitys,

Maisemat ruotuun (MARU) –hanke 2013 (www.kainuunmaisemat.fi)
Kainuun ympäristökeskus

 Kainuun perinnemaisemat, Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 147, 2000
 Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma, 1998

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

Liikennevirasto
 Tuulivoimalaohje – Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen. Lii-

kenneviraston ohjeita 8/2012.
Metsähallitus

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

Metsäkeskus Tapio
 Metsätalous kaavoitusalueilla, 2005

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

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

VTT
 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan,

2013
Ympäristöministeriö

 Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristönsuojeluosasto, mietintö
66/1992.

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

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

o Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa (Suomen
ympäristö 584), 2002

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

o Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (Suomen ympäristö 721), 2004
o Tuulivoimalat ja maisema (Suomen ympäristö 5/2006)
o Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (Suomen ympäristö 4/2007)
o Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4 / 2012)

5 LAADITUT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Osayleiskaavoitusta varten laadittavissa selvityksissä ja arvioinneissa hyödynnetään
hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointeja sekä menette-
lyn yhteydessä saatavaa palautetta. YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä selvityksiä voi-
daan tarpeen mukaan täydentää kaavoituksen yhteydessä.

Kaksivaiheiseen YVA-menettelyyn on sisältynyt ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-
ohjelmassa selvitettiin hankealueen nykytila, kuvattiin arvioitava hanke ja hankevaihtoeh-
dot sekä esitettiin suunnitelma selvitettävistä vaikutuksista ja selvitys- ja arviointimene-
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telmistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettiin arviointimenettelyn tulok-
sena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.

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

YVA-menettelyssä tarkastellut vaihtoehdot

Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta.
YVA Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan alueelle 8 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on
noin 2–5 MW.

YVA Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan alueelle 6 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on
noin 2–5 MW.

Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Seitenoikean sähköasemalla, joka
sijaitsee noin 12 kilometriä tuulipuistosta kaakkoon. Liityntä tehdään hyödyntäen 9 kilo-
metrin matkalla mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa 110 kV johtokäytävää ja pyl-
väitä. Lisäksi rakennetaan uutta linjaa noin 3 kilometriä tuulipuistoalueelta Seitenoikea–
Puolanka sähkölinjalle asti Lumisuolle. Uusi linja kulkee UPM:n omistamalla maalla.

Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto liitetään sähköverkkoon suoraan 110 kV Seitenoikea–
Puolanka –sähkölinjaan Lumisuolla. Vaihtoehdossa 2 liityntäpiste sijaitsee noin 3 kilomet-
rin päässä hankealueesta. Uusi linja kulkee UPM:n omistamalla maalla.

Sähkönsiirto: Sähkönsiirtovaihtoehtoina tarkastellaan tuulipuiston liittämistä kahden eri
reittivaihtoehdon kautta joko Fingridin omistamaan 110–220 kV kantaverkkoon Sei-
tenoikean muuntoasemalla tai suoraan Loiste Sähköverkko Oy:n omistamaan 110 kV
voimajohtoon Lumisuon kohdalla. Sähkönsiirron vaihtoehdot on esitetty kuvassa 7.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laaditut selvitykset
Lumivaaran alueelle on vaikutusten arviointityön yhteydessä laadittu seuraavat kaavoi-
tuksessa huomioitavat selvitykset:

 Linnustoselvitys (Helo 2012): pesimä- ja muuttolinnustoselvitykset, pöllöselvityk-
set, kanalintukartoitukset, päiväpetolintutarkkailu, törmäysmallinnus

 Luontoselvitys (Helo 2012): kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, kääväkässelvitys,
liito-orava-, lepakko- ja viitasammakkoselvitys, selvitys muista nisäkkäistä

 Voimajohdon reittivaihtoehtojen luontoselvitys
 Melumallinnus
 Varjostus- ja vilkkumismallinnus
 Näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovit-

tein
 Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2013)
 Natura-arvioinnin tarvearviointi koskien Säkkisenlatvansuon–Jännesuon–

Lamminsuon ja Peuravaaran Natura-aluetta
 Vaikutukset porotalouteen –selvitys (yhteinen Iso Tuomivaaran hankkeen kanssa)
 Asukaskysely, pienryhmätyöskentely ja haastattelut

Yhteisvaikutusten arvioimiseksi on laadittu seuraavat selvitykset

 Melumallinnus
 Varjon vilkkumismallinnus
 Näkemäalueanalyysi
 Valokuvasovitteet
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Osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut selvitykset
Kaavoituksen yhteydessä on laadittu seuraavat YVA-selvityksiä täydentävät selvitykset:

 Muinaisjäännösinventoinnin täydennys (Mikroliitti Oy 2014)
 Varjostusselvitys (Pöyry Finland Oy 2014)
 Meluselvitys kaavaa varten (Pöyry Finland Oy 2014)

Arvioitavat vaikutukset
Kaavaluonnos on laadittu uuden vaihtoehdon pohjalta. Kaavaluonnoksessa on hankealu-
eelle sijoitettu 9 voimalaa.

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

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja ko-
ettuihin vaikutuksiin. Tuulivoimahankkeissa merkittäväksi tunnistettuja vaikutuksia ovat
erityisesti melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä maisemavaiku-
tukset.

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

Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat:

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

teydet)
 lentoestevaikutukset
 yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä.

6 OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET

Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti UPM-Kymmene Oyj:n esityksestä Lumivaaran tuuli-
puiston osayleiskaavan laatimisesta 4.6.2013. Hyrynsalmen kunta ja Otsotuuli Oy ovat
laatineet hankkeesta kaavoitussopimuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.11.2013 lähtien. Poronhoitolain
mukainen neuvottelu on pidetty 5.2.2014. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineis-
to asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville syksyllä 2014. Kaavaluonnoksesta
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pyydetään lausunnot. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan
nähtäville keväällä 2015 ja josta pyydetään viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että
osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2015. Osayleiskaavan
hyväksyy Hyrynsalmen kunnanvaltuusto.

Kuva 8. Osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn päävaiheet ja aikataulu.

7 MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN AIKANA
Tiedottaminen
Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vaiheista, sisällöstä, yleisötilaisuuk-
sista, mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuksen nähtä-
villä olosta tiedotetaan seuraavilla tavoilla:

Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdissä
Hyrynsalmen kunnan Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla
Hyrynsalmen kunnan kaavoituskatsauksen yhteydessä
Tiedottamalla kirjeitse ympäristön asukkaille, loma-asukkaille, maanomistajille ja
kiinteistönomistajille ehdotusvaiheessa

Viralliset kuulutukset julkaistaan Kainuun Sanomat, Kaleva ja Ylä-Kainuu – sanomaleh-
dissä, Hyrynsalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla.

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

Taulukko 1. Osalliset

Maanomistajat ja kiinteis-
tönomistajat
Maanomistajat, jakokunnat ja
muut kaava-alueen ja sen lähi-
alueiden maanomistajat ja aluei-
den haltijat

PROKON Wind Energy Finland
Oy

UPM Kymmene Oyj

Lähiympäristön asukkaat ja
loma-asukkaat

Ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnit-
telussa käsitellään
Digita Oy
Energiayhtiöt
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Hallan paliskunta
Hallan Sauna Oy
Hiihtokeskus Ukkohalla Oy
Hyrynsalmen Yrittäjät ry
Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry
Hyrynsalmen metsästäjät ry
Hyrynsalmen-Ristijärven riistanhoitoyhdis-
tys
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Lietekylän Metsästysseura ry
Matkailuyhdistys Ukkohalla ry
Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
Mustarinda-seura ry
MTK
Nature Point Paljakka
Paliskuntain yhdistys
Paljakan Hiihtokeskus
Puolangan Luonto ry
Ristijärven Metsässeura ry
Ylä-Kainuun Luonto ry
Ylä-Kainuun metsänhoitoyhdistys

Viranomaistahot
Hyrynsalmen kunnan hallintokunnat

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY)

Kainuun liitto

Kainuun metsäkeskus

Kainuun Museo

Kainuun pelastuslaitos

Metsähallitus Luontopalvelut

Liikennevirasto

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(AVI)

Puolangan kunta

Puolustusvoimat, Pääesikunta

Ristijärven kunta

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto

Muut viranomaiset harkinnan mu-
kaan

8 MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA
Alueen osayleiskaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu

1. yleisötilaisuuksissa

2. mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineis-
tosta nähtävilläolon aikana

3. muistutuksen kirjoittamisella kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana

4. ottamalla suoraan yhteyttä kunnan tai konsultin edustajiin
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Taulukko 2. Osayleiskaavaprosessin vaiheet ja eri vaiheisiin liittyvät osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt

SUUNNITTELUVAIHE SUUNNITELMAN
TYÖSTÄMINEN

KUNNAN JA
VIRANOMAISTEN

KÄSITTELY

ASUKKAIDEN
OSALLISTUMINEN

TIEDOTTAMINEN

1. OHJELMOINTI- JA
SELVITYSVAIHE

08/2013 – 12/2013

Yleisten tavoitteiden
asettelu, lähtötietojen
kokoaminen

Koordinointi tuulipuis-
ton YVA- menettelyn
kanssa

Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman
laadinta

Asukaskysely ja kaa-
vatiedote

Kaavoituspäätös, Kun-
nanhallitus 06/2013

Viranomaistyöneuvottelu
12.08/2013

Viranomaisneuvottelu
15.10/2013

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta tiedotta-
minen 11-12/2013

Poronhoitolain mukainen
neuvottelu 05.02/2014

Kaavahankkeen esittely
YVA:n kanssa yhteises-
sä yleisötilaisuudessa
12/2013

Osallisella on mahdolli-
suus esittää alueelliselle
ympäristökeskukselle
neuvottelun käymistä
osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman riittävyy-
destä

Kuulutus OAS:n näh-
tävilläolosta paikallis-
lehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kunnan Internet-sivuilla

OAS nähtävillä kun-
nantalolla ja kunnan
Internet-sivuilla

2. VALMISTELUVAI-
HE,
KAAVALUONNOS

01/2014 – 01/2015

Perusselvitykset, tie-
donkeruu ja analyysi

Erillisselvitykset

Hankkeen vaihtoehto-
jen ja kaavaluonnok-
sen vaikutusten arvi-
ointi

Kaavaluonnoksen
laadinta

Viranomaistyöneuvottelu
24.06.2014

Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto asete-
taan kunnassa nähtäville
mielipiteen kuulemista
varten

Kaavaluonnoksesta pyyde-
tään lausunnot viranomai-
silta.

Yleisötilaisuus
11/2014

Mielipiteen esittäminen
valmisteluaineistosta
kirjallisesti ja suullisesti
nähtävilläolon aikana

Kuulutus paikallisleh-
dissä, virallisella ilmoi-
tustaululla sekä kunnan
Internet-sivuilla

Luonnos ja muu val-
misteluaineisto näh-
tävillä kunnantalolla ja
Internet-sivuilla

3. KAAVAEHDOTUS-
VAIHE

01/2015 – 07/2015

Kaavaluonnoksesta ja
muusta valmisteluai-
neistosta saatujen
mielipiteiden ja lau-
suntojen jälkeen luon-
nos työstetään kaava-
ehdotukseksi

Vastineen laatiminen
muistutuksiin ja lau-
suntoihin

Viranomaistyöneuvottelu
01/2015

Kaavaehdotus asetetaan
kunnassa nähtäville 30
päivän ajaksi. Kaavaehdo-
tuksesta pyydetään lau-
sunnot viranomaisilta.

Viranomaisneuvottelu
ehdotuksen nähtävillä olon
jälkeen 07/2015

Mahdolliset muistu-
tukset kirjallisesti näh-
tävilläolon aikana

Kuulutus paikallisleh-
dissä, virallisella ilmoi-
tustaululla sekä kunnan
Internet-sivuilla
Ehdotus nähtävillä
kunnantalolla ja Inter-
net-sivuilla
Kirjallinen ilmoitus
ympäristön asukkaille,
loma-asukkaille ja
maanomistajille kaava-
ehdotuksen nähtävillä-
olosta.

4. HYVÄKSYMISVAI-
HE

08-10 /2015

Kaava-asiakirjojen ja
vastineen viimeistely

Muistutusten ja lausuntojen
käsittely

Kaavan hyväksymiskäsit-
tely kunnassa:
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Mahdolliset valitukset
hyväksymispäätöksestä
osoitetaan hallinto-
oikeudelle

Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan pai-
kallislehdissä, virallisel-
la ilmoitustaululla sekä
kunnan Internet-sivuilla

Kaava lähetetään tie-
doksi viranomaisille

9 KUKA VALMISTELEE JA OHJAA
Hyrynsalmen kunta vastaa yleiskaavoituksen tiedottamisesta ja hallinnollisista tehtävistä.
Kaavoitusta valmisteleva toimielin kunnassa on ympäristölautakunta. Kaavoituksen ohja-
uksesta vastaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kaavakonsulttina toimii
Ramboll Finland Oy.
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10 MISTÄ SAA TIETOA
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Hyrynsalmen kunnan Teknisistä palveluista sekä
Rambollin ja Otsotuuli Oy:n yhteyshenkilöiltä.

Hyrynsalmen kunta
Laskutie 1
89401 HYRYNSALMI

Raimo Kuvaja
Teknisten palveluiden päällikkö
p. 044 7104 420
raimo.kuvaja[at]hyrynsalmi.fi

Ulla-Maija Oikarinen
Aluearkkitehti
p. 040 842 7623
ulla-maija.oikarinen[at]puolanka.fi

Ramboll Finland Oy
Kampusranta 9 C
60320 SEINÄJOKI

Liisa Märijärvi-Vanhanen
Projektipäällikkö
p. 040 556 0473
liisa.marijarvi-vanhanen[at]ramboll.fi

Anne Koskela
Projektikoordinaattori
p. 050 524 8011
anne.koskela[at]ramboll.fi

Otsotuuli Oy
Bulevardi 12
00120 HELSINKI

Atte Lohman
Projektipäällikkö
p. 050 412 0392
atte.lohman[at]upm.com

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

Yleistietoa kaavoituksesta ja tuulivoimasta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta
osoitteista:

 www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus

 www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus  Elinympäristö  Tuulivoimaraken-
taminen
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