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1. JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Illevaaran alueelle Hyrynsalmen kun-
taan (Kuva 1).

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Hyrynsalmen kunnanhalli-
tus on päättänyt 24.3.2015 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Illevaaran
alueelle. 1.4.2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (MRL 44 §, 77a § ja
77b §) mukaan kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan osayleiskaavan perus-
teella. Tämä osayleiskaava on tarkoitus laatia kyseisen lakimuutoksen vaatimalla tarkkuudella.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarvittavat selvitykset ja vaikutusarvioinnit tuotetaan kaa-
voituksen yhteydessä. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään osayleiskaavan
laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osal-
liset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.
Osallisella on mahdollisuus esittää paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-
keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaava-
ehdotuksen nähtäville panoa (MRL 64 §).

2. SUUNNITTELUALUE
Illevaaran hankealue sijoittuu Hyrynsalmen kunnan alueelle, noin 9 kilometriä kaakkoon Hyryn-
salmen keskustasta. Hankealue rajautuu eteläpuolelta Ristijärven kunnan rajaan.

Hankealue on suurimmaksi osaksi yksityisten maanomistajien omistuksessa, yksi kiinteistö on
valtion omistuksessa. Hankevastaava laatii vuokrasopimukset hankealueen maa-alueista.

Osayleiskaavan alustavana suunnittelualueena on tuulivoimapuiston hankealue, jonka laajuus on
noin 350 hehtaaria. Alustava suunnittelualuerajaus on esitetty kuvassa 1. Vaikutusalue ulottuu
Hyrynsalmen lisäksi Ristijärven kunnan alueelle.
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Kuva 1. Hankealueen sijainti.

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

Hankealueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta. Ympäristössä on haja-asutustyyppistä asutus-
ta. Loma-asutus sijoittuu vesialueiden ympärille ja kyläasutuksen sekaan. Lähin asuinrakennus
sijaitsee Ollinvaarassa, noin 1,4 kilometriä länteen lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta.
Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Kovavaaran alueella, noin 2 kilometriä eteläisimmästä
tuulivoimalasta kaakkoon sekä Kokkovaaran alueella noin 2,5 kilometriä lähimmästä suunnitellus-
ta tuulivoimalasta länteen. Etäisyydet on laskettu alustavan sijoitussuunnitelman mukaisilta voi-
malapaikoilta. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö.

3. PERUSTIETOA HANKKEESTA
Tuulipuiston tekninen kuvaus perustuu ABO Wind Oy:n alustaviin suunnitelmiin (YVA-
tarveharkinta, ABO Wind Oy 2014). Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä kaapeli-
en linjaukset ja jännitetasot selviävät suunnittelun edetessä.

3.1 Voimalat

Koko tuulivoimapuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan korkeintaan 9 yksikköte-
holtaan 3-5 MW tuulivoimalaa niin, että niiden yhteenlaskettu enimmäisteho on alle 30 MW. Ku-
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kin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista (Kuvat 3-4).
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 240 metriä, napakorkeus enintään 165 met-
riä ja roottorin halkaisija enintään 150 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla. Tuu-
livoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan betonirakentei-
sina tai näiden yhdistelmänä.

Kuvat 3-4. Kuva teräsbetonirakenteisesta tuulivoimalasta ja periaatekuva tuulivoimalasta (Lähde: Win-
Wind Oy).

3.2 Sähköverkko

Sähkönsiirtovaihtoehtoina tarkastellaan tuulivoimapuiston liittämistä joko Fingrid Oyj:n omista-
maan 110-220 kV kantaverkkoon Seitenoikean sähköasemalla tai suoraan hankealueen eteläpuo-
litse kulkevaan Fingrid Oyj:n omistamaan 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirto tapahtuu maakaa-
peleilla sekä hankealueen sisällä että myös tuulivoimapuiston ulkopuolella.

Sähköverkon liittymis- ja reittivaihtoehdot tulevat tarkentumaan hankesuunnittelun edetessä.

3.3 Tieverkosto

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle
voimalapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Huoltotieverkoston rakentamisessa hyödynnetään
mahdollisimman paljon alueella jo olevaa tieverkostoa.

3.4 Rakentaminen ja käyttöikä

Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakentaminen,
perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 1-2
vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Koneistoja
uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Perustukset mitoitetaan 50
vuoden käyttöajalle.
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4. KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVI-
TYKSIÄ

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja
edistää niiden toteuttamista.

Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tämän hankkeen kannalta
korostuvat seuraavat tavoitteet:

· Ilmastonmuutoksen hidastaminen
· Elinympäristön laadun turvaaminen
· Maanpuolustuksen tarpeet
· Matkailuelinkeinolle ja virkistykseen kohdistuvien haittojen minimointi
· Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi
· Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
· Uusiutuvan energiantuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarpeet
· Poronhoitoon kohdistuvien haittojen minimointi

Valtioneuvoston on ottanut kantaa tuulivoimarakentamisen edellytyksiin valtakunnallisissa aluei-
denkäyttötavoitteissa. Päätöksen mukaan "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskite-
tysti useamman voimalan yksiköihin."

4.2 Kaavoitus

4.2.1 Kainuun maakuntakaava

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020, joka on vahvistettu valtioneuvostossa
29.4.2009 (Kuva 5).  Maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

Hankealue on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja se sijaitsee maa-
kuntakaavan poronhoitoalueelle. Hankealueen länsipuolella on Emäjoen ja 5-tien alueelle osoitet-
tu 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 ete-
läpuolitse 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 5. Ote Kainuun maakuntakaavasta, johon Illevaaran tuulivoimapuiston hankealueen likimääräinen
sijainti on merkitty punaisella viivarajauksella (ei mittakaavassa). © Kainuun liitto, pohjakartta ©
Maanmittauslaitos.

4.2.2 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
maakuntakaavan 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 hyväksytyllä (Kainuun
tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske
lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavina olevia vaihemaakuntakaavoja.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä muun muassa Kai-
nuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkai-
lun maankäytön strategiasta.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti
nähtävillä 3.2.-4.3.2016 välisen ajan.

4.2.3 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
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koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kaava vaikutus-
alueineen sijoittuu kokonaisuudessaan hankealueen ulkopuolelle.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Vaihe-
maakuntakaavassa 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 on ym-
päristöministeriön vahvistettavana (Kuva 6). Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa on osoitettu
seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Ne edellyttävät maisemallisesti
herkkää Oulujärven rantavyöhykettä lukuun ottamatta pääsääntöisesti vähintään 10 tuulivoima-
laa. Oulujärven ranta-alueilla maakuntakaavassa osoitetun tuulivoimapuiston koon alaraja on 5
tuulivoimalaa. Edellä mainittua pienemmät tuulivoimapuistot voidaan toteuttaa kuntakaavoituk-
sen avulla.

Tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksessa Isovaara-Illevaaran alue oli osoitettu tuulivoimaloiden
alueena (tv) ja Illevaaran länsipuolelle oli osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve. Maakuntakaa-
van vaikutusten arvioinnin tarkennuttua kaavaluonnoksessa esitetty Isovaara-Illevaaran tuuli-
voimaloiden 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 osoitet-
tujen tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimarakentamista, mikäli se
ei ole merkitykseltään seudullista.

Kuva 6. Ote tuulivoimamaakuntakaavasta, johon Illevaaran tuulivoimapuiston hankealueen likimääräi-
nen sijainti on merkitty punaisella viivarajauksella (ei mittakaavassa). © Kainuun liitto, pohjakartta ©
Maanmittauslaitos.
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4.2.4 Yleiskaavat

Hankealueella ei ole voimassa yleiskaavoja. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat seuraavat
yleiskaavat (Kuva 7):

· Hankealueen pohjoispuolella noin 600 metrin etäisyydellä on voimassa Emäjoen vesistön
oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2004. Emäjoen vesistön alu-
eelle 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 kunnanval-
tuustossa 29.4.2014 ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.

4.2.5 Asema- ja ranta-asemakaavat

Hankealueella ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaavoja. Hankealuetta lähimmät asema-
kaavat sijoittuvat seuraavasti:

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

· Hankealueen luoteispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on Hyrynsalmen
keskustan asemakaava-alue, jossa ovat voimassa vuosina 1974–2012 hyväksytyt asemakaa-
vat.

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

(Lähde: Hyrynsalmen kunta, kaavoituskatsaus 2015)

Kuva 7. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä.
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4.3 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

4.3.1 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Hankealueen ympäristössä on meneillään neljä tuulivoimahanketta.

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 33 kpl,
joiden yksikköteho on noin 3 MW. Hankkeeseen on laadittu ympäristövaikutusten arviointi. Kivi-
vaara-Peuravaaran osayleiskaava on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa 29.4.2014
ja Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 9.6.2014.

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
osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.8.-28.9.2015. Iso Tuomivaaran tuulivoimahanke
käsittää 8 tuulivoimalaa. Iso Tuomivaaran 2. osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.6.-
17.7.2015.

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 osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä samanaikaisesti Otsotuulen Lumivaaran osayleiskaa-
valuonnoksen kanssa 28.8.-28.9.2015.

Lähiympäristön tuulivoimahankkeet on esitetty kuvassa 7.

4.4 Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

4.4.1 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 tar-
kemmat tekniset esiselvitykset. Selvityksessä ei ole mainittu Illevaaran aluetta.

4.4.2 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. Illevaaran hankealue on
selvityksessä arvioitu hyvin soveltuvaksi tuulivoimatuotantoon.
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4.4.3 Laaditut Illevaaran tuulivoimapuiston selvitykset

Hankealueelle ja maakaapelilinjauksille on laadittu heinäkuussa 2015 arkeologinen inventointi
(Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Lisäksi alueella on tehty kenttäkaudella 2015 linnusto-,
kasvillisuus- ja porotalousselvitykset. Linnustoselvityksessä hankealueen läheisyydestä on löyty-
nyt päiväpetolinnun pesä, joka huomioidaan kaavoituksessa. Muita mahdollisia toimenpiteitä ovat
esim. tekopesien sijoittaminen kauemmas hankealueesta tai tekniset ratkaisut hankealueella.

4.4.4 Muut selvitykset

Maanmittauslaitos
· Maastotietokanta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö
· Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutuk-

set. 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

Kainuun ELY-keskus
· Uutta tietoa Kainuun soista, Kainuun suoselvitys -projektin tulosraportti 2012
· Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallises-

ti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013
(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

Ympäristöministeriö
· Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristönsuojeluosasto, mietintö

66/1992.
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· Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 1992
· Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 1998
· Natura 2000 -ohjelma (VNp 20.8.1998)
· Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000 sekä tarkistetut

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

o Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa (Suomen ympä-
ristö 584), 2002

o Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (Suomen
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)
o Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014)

Hyrynsalmen kunnan omat strategiat
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5. LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKU-
TUKSET

5.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 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.

5.2 Arvioitavat vaikutukset

Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteut-
tamisen 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. YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisten vaikutusten kohdistuvan
maisemaan, linnustoon ja muuhun luonnonympäristöön sekä virkistyskäyttöön ja porotalouteen.

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 puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
· lentoestevaikutukset
· sähkönsiirron vaikutukset
· mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin
aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ym-
päristörasituksen suhteen. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään analyyseja, asiantunti-
ja-arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja.

5.3 Laadittavat selvitykset

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdään muun muassa seuraavat selvitykset tukemaan ole-
massa olevaa aineistoa arviointityössä:

· Varjostus- ja vilkkumismallinnus
· Melumallinnus
· Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
· Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
· Liito-oravaselvitys
· Lepakkoselvitys
· Pesimälinnusto- ja päiväpetolintuselvitys
· Linnustoselvitys: pöllöselvitys, metsäkanalintuselvitys, kevätmuuton seuranta (WSP Fin-

land Oy)
· Näkymäalueanalyysi ja maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
· Arkeologinen selvitys
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· Porotalousselvitys
· Sähkönsiirtolinjan kasvillisuus- luontotyyppi- ja pesimälinnustoselvitykset
· Sähkönsiirtolinjan arkeologinen selvitys

6. OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET

Hyrynsalmen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.3.2015. Kunta ja hankevastaava
ovat laatineet hankkeesta kaavoitussopimuksen ja samassa yhteydessä kunta on hyväksynyt
Ramboll Finland Oy:n kaavoituskonsultiksi (Hyrynsalmen kunnanhallitus 21.4.2015 § 96)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu tammikuussa 2016 (Taulukko 2 ja Kuva 8).
Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtä-
ville huhtikuussa 2016. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Tämän jälkeen laaditaan
osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syksyllä 2016 ja josta pyydetään viranomaisten
lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn loppu-
vuodesta 2016. Osayleiskaavan hyväksyy Hyrynsalmen kunnanvaltuusto.

Kuva 8. Osayleiskaavoituksen päävaiheet ja aikataulu.

7. MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN
AIKANA

7.1 Tiedottaminen

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vaiheista, sisällöstä, yleisötilaisuuksista, mah-
dollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olosta tiedote-
taan seuraavilla tavoilla:

- Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdissä

- Hyrynsalmen kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla

- Hyrynsalmen kunnan kaavoituskatsauksen yhteydessä

- Tiedottamalla postitse ympäristön asukkaita, loma-asukkaita, maanomistajia ja kiinteis-
tönomistajia

Viralliset kuulutukset julkaistaan Kainuun Sanomat ja Ylä-Kainuu –sanomalehdissä, Hyrynsalmen
kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.
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7.2 Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (Taulukko 1). Osallisia ovat myös
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa
kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).

Taulukko 1. Osalliset

Maanomistajat

Maanomistajat, jakokunnat ja
muut kaava-alueen ja sen lähialu-
eiden maanomistajat ja alueiden
haltijat

Ristijärven kunnan puoleiset
maanomistajat

Kiinteistönomistajat

Lähiympäristön asukkaat ja
loma-asukkaat

Ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikut-
taa

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnit-
telussa käsitellään

Digita Oy
Energiayhtiöt
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Hallan paliskunta
Hyrynsalmen Yrittäjät ry
Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys
ry
Hyrynsalmen metsästäjät ry ja muut
alueella toimivat metsästysseurat
Hyrynsalmen-Ristijärven riistanhoi-
toyhdistys
Illevaaran metsätien osakkaat
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Kokkovaaran yksityistien osakkaat
Kylätoimikunnat ja -yhdistykset
Asukasyhdistykset
Maa- ja kotitalousnaiset
Maamiesseurat
MTK
Nuorisoseurat
Paliskuntain yhdistys
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)

Puolustusvoimat, Pääesikunta

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto

Ristijärven kunta

Suomen Turvallisuusverkko Oy
(STUVE Oy)

Muut viranomaiset harkinnan mukaan

8. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA

Alueen osayleiskaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu

1. yleisötilaisuuksissa
2. mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta nähtävil-

läolon 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

SUUNNITTELU-
VAIHE

SUUNNITELMAN
TYÖSTÄMINEN

KUNNAN JA VIRAN-
OMAISTEN KÄSITTE-

LY

ASUKKAIDEN
OSALLISTUMINEN

TIEDOTTAMINEN

1. OHJELMOINTI-
JA SELVITYS-
VAIHE

05/2015 –
10/2015

Yleisten tavoit-
teiden asettelu,
lähtötietojen
kokoaminen

Osallistumis- ja
arviointisuunni-
telman laadinta

Kaavoituspäätös,
Kunnanhallitus
3/2015

Osallistumis- ja arvi-
ointi-suunnitelmasta
tiedottaminen
1/2016

Osallisilla on mahdol-
lisuus esittää ELY-
keskukselle neuvot-
telun käymistä osal-
listumis- ja arviointi-
suunnitelman riittä-
vyydestä

OAS nähtävillä
kunnantalolla ja
kunnan Internet-
sivuilla

Kuulutus OAS:n
nähtävilläolosta
paikallislehdissä,
virallisella ilmoitus-
taululla sekä kunnan
internet-sivuilla

2. VALMISTELU-
VAIHE, KAAVA-
LUONNOS

05/2015 –
06/2016

Perusselvitykset,
tiedonkeruu ja
analyysi

Erillisselvitykset
Kaavaluonnoksen
vaikutusten arvi-
ointi

Kaavaluonnoksen
laadinta

Viranomaisneuvotte-
lu ennen kaavaluon-
noksen nähtäville aset-
tamista

Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto ase-
tetaan nähtäville mieli-
piteen kuulemista var-
ten

Kaavaluonnoksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta.

Mielipiteen esittä-
minen valmisteluai-
neistosta kirjallisesti
ja suullisesti nähtä-
villäolon aikana

Yleisötilaisuus
04/2016

Luonnos ja muu
valmisteluaineisto
nähtävillä kunnan-
talolla ja internet-
sivuilla

Kuulutus paikallis-
lehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kunnan internet-
sivuilla

3. KAAVAEHDO-
TUSVAIHE

06–10/2016

Kaavaluonnoksesta
ja muusta valmis-
teluaineistosta
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen
jälkeen luonnos
työstetään kaava-
ehdotukseksi.

Vastineen laatimi-
nen muistutuksiin
ja lausuntoihin

Kaavaehdotus asete-
taan kunnassa nähtävil-
le 30 päivän ajaksi.

Kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta.

2. viranomaisneuvot-
telu

Mahdolliset muis-
tutukset kirjallisesti
nähtävilläolon aikana

Yleisötilaisuus
08/2016

Ehdotus nähtävillä
kunnantalolla ja
internet-sivuilla

Kuulutus paikallis-
lehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kunnan internet-
sivuilla

4. HYVÄKSYMIS-
VAIHE

11-12/2016

Kaava-asiakirjojen
ja vastineiden
viimeistely

Kaavan hyväksymis-
käsittely kunnassa

Muistutusten ja lausun-
tojen käsittely

Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Mahdolliset vali-
tukset hyväksymis-
päätöksestä osoite-
taan hallinto-
oikeudelle

Hyväksymispää-
töksestä kuulute-
taan paikallislehdis-
sä, virallisella ilmoi-
tustaululla sekä
kunnan internet-
sivuilla.

Kaava lähetetään
tiedoksi viranomai-
sille

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



Hyrynsalmen kunta
Illevaaran tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma

16

9. KUKA VALMISTELEE JA OHJAA

Hyrynsalmen kunta vastaa yleiskaavan tiedottamisesta ja hallinnollisista tehtävistä. Kaavoitusta
valmisteleva toimielin kunnassa on maankäyttötoimikunta. Kaavoituksen ohjauksesta vastaa
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

10. MISTÄ SAA TIETOA

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Hyrynsalmen kunnan Teknisistä palveluista sekä Ram-
bollin ja ABO Wind Oy:n yhteyshenkilöiltä.

Hyrynsalmen kunta
Laskutie 1
89401 HYRYNSALMI

Niina Kinnunen
Va. Teknisten palvelujen päällikkö
p. 044 710 4434
niina.kinnunen[at]hyrynsalmi.fi

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

Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 A
90220 OULU

Elina Saine
Projektipäällikkö
p. 050 412 3188
elina.saine[at]ramboll.fi

Annukka Rajala
Projektikoordinaattori
p. 050 412 0756
annukka.rajala[at]ramboll.fi

ABO Wind Oy
Jaakonkatu 3B
00100 HELSINKI

Karl Schultheis
Projektijohtaja
p. 050 452 2215
karl.schultheis[at]abo-wind.fi

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 → Tuulivoimarakentaminen
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