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osayleiskaava

MUISTIO
Projekti Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
Asiakas ABO Wind Oy
Muistio nro Viranomaistyöneuvottelu 1
Päivämäärä 30/08/2016
Vastaanotta-
jat (l. läsnä-
olijat)

Sirpa Lyytinen – Kainuun ELY-keskus
Jouko Saastamoinen – Kainuun ELY-keskus (klo 10.20 -
Niina Kinnunen – Hyrynsalmen kunta
Ulla-Maija Oikarinen – Hyrynsalmen kunta
Karl Schultheis – ABO Wind Oy
Vesa Hyyryläinen

Lähettäjä Elina Saine – Ramboll Finland Oy
Tiedoksi Jussi Sääskilahti - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Tarkastaja Sirpa Lyytinen avasi kokouksen klo 10.00. Sovittiin, että
Lyytinen toimii kokouksen puheenjohtajana ja konsultti laatii muis-
tion. Muistioluonnos toimitetaan kaikille neuvotteluun osallistuneille
kommenteille.

2. Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja alustavat
vastineet
Konsultti esitteli kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipi-
teet sekä alustavat vastineet. Vastineista käytiin yleinen keskuste-
lu.
ELY:n kommentit:

- Melumallinnuksessa tulee näkyä selkeästi mallinnettu voi-
malatyyppi, jotta rakennuslupavaiheessa, jolloin valittu
voimalatyyppi on selvillä, voidaan melumallinnus tarvittaes-
sa uusia.

- tv-aluerajaukset nyt paremmat.
- kaavan toteuttamisosaan on lisättävä lausuntopyyntötarve
- Illevaaran liito-orava-alue erittäin hyvä ja asuttu. Ainoa vt

5:n itäpuolinen tunnettu liito-oravan esiintymä. Koko vanha
metsä on oltava s-1-aluetta. Kaavaluonnoksen aluerajaus
hyvä, sillä lito-oravan elinpiiri ja pesäpaikat vaihtelevat jopa
samana vuonna. Papanoita löytyy vain talvipesäpuiden alta.
Poikaspesäpuiden alla ei ole papanoita ja ne voivat sijaita
aivan muualla kuin talvipesäpuut. Liito-orava elää hyvin
pirstoutuneessa ympäristössä, Illevaaran liito-oravapaikan
suojelu on siksi hyvin tärkeää. Maisematyölupavaade alu-
eelta voidaan poistaa.

- Paikallinen tammukka-kanta lähialueen joissa on uusi asia
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ELY:ssä. Kiintoainesten valumista varten voidaan tarvittaessa rakentaa laskeutusal-
taita, mikäli ne katsotaan tarkemmassa suunnittelussa tarpeelliseksi. Ei tarvitse
kaavamääräystä asiasta.

ABO:n kommentit:
- Laajemmat tv-rajaukset ovat vara-aluerajauksia
- ABO Wind on tehnyt sopimuksia myös Ristijärven puolella 40 dB alueilla olevien kiin-

teistöjen omistajien kanssa (kolme kiinteistöä).
- Tuulenottoalueen kaikille maanomistajille on tarjottu sopimusta, ja lähes kaikki ovat

allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusneuvotteluita jatketaan.
- Poronhoitoneuvotteluista; Alueella on menossa porojen pantaseuranta, joka auttaa

vaikutusten seurannassa. Paliskunnan kanssa on keskusteltu poroportin rakentami-
sesta alueelle, jotta porojen kulku vt 5:lle estyy talvisin.

Konsultin kommentit:
- Lisätään selostukseen peura-aidan sijainti ja harkitaan sen merkintää informatiivise-

na kaavakartalle. Aidassa menee myös poronhoitoalueen raja.

Kunnan kommentit:
- Tästä hankkeesta on tullut kuntaan vain vähän palautetta paikallisilta asukkailta.

3. Uhanalainen päiväpetolintu ja satelliittiseurannan tulokset
Hanketoimija sekä linnustoasiantuntija Vesa Hyyryläinen esittelivät hankealueen lähistöllä
pesivän päiväpetolinnun kesän 2016 satelliittiseurannan tulokset.

- Lentoreitit kulkevat tuulivoimapuiston kautta, tavallisten saalistuslentojen
lentokorkeudet ovat törmäyskorkeuden alapuolella. Mikäli päiväpetolintu tekee ns.
hälytyslentoja, se nousee silloin nopeasti ylöspäin, jolloin lintu siirtyy
törmäyskorkeudelle.

- Tuulivoimapuiston ulkopuolelle on rakennettu kaksi tekopesää, joista jompaan
kumpaan päiväpetolinnun toivotaan siirtyvän.

- Kun koko lentokauden data on koossa, tehdään kaavaa varten törmäysmallinnus.

ELY-keskus:
- Pesän sijainnista ja lentojen suuntautumisesta johtuen vain voimalat 4 ja 8 on

mahdollista toteuttaa niin kauan, kun petolintu pesii nykyisellä paikallaan.
Kaavaluonnoksen mukainen kaavaratkaisu ei siis ole mahdollinen.

- Yleiskaavassa ei voida antaa tuulivoimapuiston käytön aikaisia toimintarajoituksia,
ja käyttösopimusrajoitukset ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

- Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston mukainen
suunnittelutarveratkaisumääräys ei välttämättä ole mahdollinen, mutta asiaa
selvitetään ELY:ssä.

- Onko kaavahanke mahdollista keskeyttää, kunnes päiväpetolintu on siirtynyt
tekopesään?

ABO Wind:
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- Hankkeen etenemisen kannalta on parempi saada suunnittelutarveratkaisuilla kuusi
ja suoraan rakennusluvilla kaksi voimalaa toteuttava lainvoimainen yleiskaava kuin
keskeyttää yleiskaavoitus. Eli Illevaarassa tulisi voida toimia samoin kuin Kivivaara-
Peuravaaran yleiskaavassa, kuten asiasta ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa
keskusteltiin. Kaavan hyväksymisen jälkeen hanke voi jäädä odottamaan päiväpeto-
linnun pesäpuun vaihtoa.

4. Sovitut asiat ja jatkotoimenpiteet
Vastineet käsitellään kunnassa vasta suunnittelutarveratkaisukaavamääräyksen käyttömah-
dollisuusselvityksen jälkeen. Törmäysmallinnus tehdään loka-marraskuussa.

5. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.45.

Muistion vakuudeksi

Oulussa 14.12.2016

Elina Saine
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