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Seipimä
äen ja Tiikkalan tuulivoim
t
mayleisk
kaava
1
1.1

Tiiviste
elmä
Suunnittelutehttävän tausta
Rajakiiri Oy on tehny
yt Simon ku
unnalle aloittteen Seipimä
äen ja Tikka
alan tuulivoimapuistojen
n yleiskaavoituksesta. Simon kunnanh
hallitus on 17.6.2013
1
(§
§ 163) päätttänyt käynn
nistää yleisk
kaavan
laatimise
en Seipimäen
n ja Tikkalan
n alueelle.
Seipimäe
en ja Tikkala
an tuulivoim
mahankkeista
a on käynnis
stynyt joulu kuussa 2013 ympäristö
övaikutusten arrviointimene
ettely (YVA), jossa on tarkasteltu tuu
ulivoimapuisstojen toteuttuksen vaihtoehtoja ja arv
vioitu niiden
n vaikutuksi a. YVA-men
nettely päättyi yhteysviiranomaisen lausuntoon
n YVAselostuks
sesta (12.5..2015 Lapin
n ELY-keskus). Seipimäen ja Tikka
alan yleiskaavan laatim
misessa
hyödynne
etään YVA-m
menettelyn ttuottamaa se
elvitysaineisttoa.
Seipimäe
en ja Tikkala
an yleiskaava
aluonnos on
n ollut nähtävillä 27.1 – 13.3.2015. Ehdotusvaih
heessa
kaava on
n muokattu yleiskaavae
ehdotukseksi luonnokses
sta saadun p
palautteen ja tuulipuisto
on jatkosuunniittelun pohja
alta. Tuulivoiimaloiden määrä
m
on väh
hennetty kaa
avaprosessin
n aikana 39 voimav
lasta 27 voimalaan ja voimaloide
en enimmäis
skorkeus on muutettu 2 40 metristä 250 metriin
n. Tuulipuistoa on tiivistettty ja hanke
ealuetta on pienennetty
y verrattuna
a luonnosva
aiheeseen. KaavaK
alueen pinta-ala on 1565
1
ha.

Kuva 1. Seipimäen
S
ja Tikkalan tuullivoimayleiska
aava-alueen sijainti.
s
Kuvan
n kaavarajaus
s on ehdotusv
vaiheen
mukainen. Kaava-aluettta on supistetttu lännestä hyväksymisvai
h
iheessa.
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1.2

Tuulivoimapuistohankkeen kuvaus
Seipimäen ja Tikkalan kaava-alue sijoittuu valtatien 4 pohjoispuolelle noin 7 kilometrin etäisyydelle Simon kuntakeskuksesta luoteeseen. Etäisyys Kemin keskustaan on noin 13 kilometriä.
Rajakiiri Oy suunnittelee alueelle enintään 27 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on
3-6 MW. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi siten enintään noin 162 MW.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettelyssä) on tarkasteltu neljää
tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa: VE0 (uusia tuulivoimaloita ei toteuteta), VE1 (Seipimäen
alueelle 3 ja Tikkalan alueelle 19 voimalaa), VE2 (Seipimäen alueelle 3 ja Tikkalan alueelle 36
voimalaa) ja VE3 (Tikkalan alueelle 36 voimalaa). Kaavaluonnos oli laadittu VE 2 mukaisesti (yhteensä 39 tuulivoimalaa). YVA-selostuksesta ja kaavaluonnoksesta saatu palaute on huomioitu
jatkosuunnittelussa. Ehdotusvaiheessa hankealuetta on pienennetty ja tuulivoimaloiden sijoittelua tiivistetty sekä lukumäärää vähennetty 39 voimalasta 29 voimalaan. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vähennettiin vielä kaksi voimalaa (voimalat 2 ja 19), jolloin lopullisessa yleiskaavassa on 27 voimalaa. Voimaloiden enimmäiskorkeus on muutettu 240 metristä 250 metriin.
Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, Voimalatornin napakorkeus on
noin 170 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 160 metriä (siipi 80 m). Tällöin voimaloiden
siiven kärki nousee enimmillään 250 metrin korkeuteen.
Liikenne tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen. Myös
tuulivoimapuiston sisäisessä tieverkostossa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä sitä
parantaen, mutta myös uusia teitä rakennetaan.
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, jotka sijoitetaan ensisijaisesti
teiden yhteyteen. Tuulivoimapuistossa tuotettu sähköenergia siirretään tuulivoimapuistoon rakennettavalta sähköasemalta valtakunnanverkkoon uudella 110 kV:n voimajohdolla. Hankealueen läpi kulkee olemassa oleva voimalinja. Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa tarkasteltiin hankkeen YVA-menettelyssä useita mahdollisia reittejä ja liityntäpisteitä. (Yleiskaavassa vaihtoehtoiset reitit on osoitettu ohjeellisina.)

1.3

Yleiskaavan tavoitteet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset
huomioon ottaen. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon mahdolliset muut aluetta
koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Tavoitteena on myös, ettei kaavassa osoitettava maankäyttö aseta merkittäviä rajoitteita suunnittelualueen lähiympäristön nykyiselle ja tulevalle käytölle ja kehittämiselle.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon myös maakuntakaavan ohjausvaikutus: tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa yleiskaavassa osoitettu ratkaisu ei saa olla maakuntakaavan vastainen. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Simon kunnanvaltuusto.

1.4

Yleiskaavan kuvaus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaavaratkaisu perustuu laadittuihin selvityksiin, suunnitelmiin, vaikutusarviointeihin ja vaihtoehtojen vertailuun.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n
tarkoittaman oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1 alueilla).
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavassa maankäytön kehittämistarpeet keskittyvät tuulivoimarakentamiseen ja yleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen ohjaukseen. Suurin osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita, niille erikseen osoitetuille alueille (tv-1). M-1 –
alueen kaavamääräykseen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamis-

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

9 (120)

6.2.2017

rajoitus. Kaava mahdollistaa alueelle enintään 27 tuulivoimalaa ja niiden enimmäiskorkeus (torni
+ lapa) saa olla enintään 250 m. Lisäksi kaavassa on osoitettu tuulivoimapuiston edellyttämä
tiestö ja sähkönsiirron ratkaisut ohjeellisin merkinnöin. Kaavassa on osoitettu laadittujen luontoselvitysten perusteella arvokkaat luontokohteet.
1.5

Yleiskaavan suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet














1.6

Yleiskaavoitus ilmoitettiin vireille 9.1.2014.
Seipimäen ja Tikkalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) nähtävillä 9.1. - 7.2.2014.
Yleisötilaisuus 4.2.2014 (YVA-ohjelman kanssa yhteinen tilaisuus)
Yleiskaavasta järjestettiin 1. viranomaisneuvottelu 13.3.2014.
Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa 19.11.2014.
Yleiskaavaluonnos Simon kunnanhallituksessa 13.1.2015 (§ 29)
Yleiskaavaluonnos nähtävillä 27.1. - 13.3.2015
Yleisötilaisuus 4.2.2015 (YVA-selostuksen kanssa yhteinen tilaisuus)
Kaavaneuvottelu ELY-keskuksen kanssa 2.6.2015
Yleiskaavaehdotuksen käsittely Simon kunnanhallituksessa 28.4.2016
Yleiskaavaehdotus nähtävillä 19.5. - 17.6.2016
Yleiskaava hyväksytty Simon kunnanvaltuustossa 14.11.2016 (§ 64).
Simon kunnanvaltuusto hyväksyi Seipimäki–Tikkalan tuulivoimayleiskaavan 6.2.2017 § 6 ja
totesi valtuuston aikaisemmin 14.11.2016 § 64 tehdyn päätöksen rauenneeksi.

Osalliset
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen
kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 §).
Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa:


kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat; TuuliWatti Oy

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:






asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat
tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennusperinneyhdistykset; Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistys, Simon riistanhoitoyhdistys, KemiTornion Lintuharrastajat Xenus ry, Viantienjoen Metsästysseura ry, Maksniemen erämiehet
ry, Simoniemen metsästäjät ry, Viantienjoen metsästysseura ry, Simoniemi-Viantie kyläyhdistys ry, Maksniemen kyläyhdistys ry, Vähäjärven metsätien tiekunta, Leilimaantien tiekunta, Pirttimaantien yksityistien tiekunta, Sakulantien tiekunta, Tikkalan metsätien tiekunta,
Rajastenojan metsätien tiekunta, Ylimaansuon metsätien tiekunta, Pirttimaansuon metsätien
tiekunta, Kurikkamaan metsätien tiekunta, Maksniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta.
elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt; Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistys, Paliskuntain yhdistys ry, Isosydänmaan paliskunta, Narkauksen Paliskunta, MTK Lappi.
erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; Rantakairan
Sähkö Oy, Fingrid Oyj, Finavia Oyj.

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

Simon kunnan hallintokunnat ja lautakunnat

Keminmaan kunta

Kemin kaupunki

Lapin ELY-keskus

Lapin liitto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikennevirasto

Museovirasto

Puolustusvoimat

Viestintävirasto (Ficora)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

10 (120)

6.2.2017


2

Lapin Pelastuslaitos

Suunnittelualueen nykytila ja suunnittelun lähtökohdat

2.1

Yleistä
Suunnittelualueen nykytilaa ja suunnittelun lähtökohtia käsittelevä kappale perustuu laadittuihin
selvityksiin, jotka on esitetty tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 6.2.

2.2
2.2.1

Aluetta koskevat suunnitelmat ja tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on
otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston
kaavoitusta koskevat erityisesti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu






Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen
ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat





Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden
sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto






Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä
maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet.

Lisäksi Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoa ja sen kaavoitusta koskee rannikkoalueen ja poronhoitoalueen erityisteeman mukaiset tavoitteet:
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2.2.2

Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta
erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin
sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset
vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Länsi-Lapin maakuntakaava
Länsi-Lapin maakuntakaava on hyväksytty Lapin maakuntavaltuustossa 26.11.2012 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 19.2.2014. Ympäristöministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain
201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Länsi-Lapin maakuntakaava kumoaa alueella aiemmin voimassa olleen Länsi-Lapin seutukaavan.
Maakuntakaavassa on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko- ja merialueiden lisäksi myös sisämaa-alueilla. Länsi-Lapin maakuntakaavaa varten on laadittu erillinen Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys.
Ympäristöministeriö jätti maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n vastaisena vahvistamatta LänsiLapin maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueiksi osoitetut alueet tv 2385 Onkalo, tv 2386 Uusikangas-Mustaniemi, tv 2390 Reväsvaara ja tv 2391 Isottimuvaara sekä tuulivoimatuotannon
suunnitteluun soveltuvan alueen tv1 2380 Viisavaara. Ympäristöministeriön päätöksen perustelun
mukaan maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluetta ja tuulivoimaloiden suunniteluun soveltuvaa
aluetta koskevissa kaavamääräyksissä ei ole huomioitu valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden maisema-arvojen säilymistä yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavilla määräyksillä.
Ympäristöministeriö jätti myös vahvistamatta riittämättömien selvitysten (MRL 9 §) vuoksi LänsiLapin maakuntakaavaehdotuksessa osoitetut merituulivoima-alueet. Meri-alueelle jää voimaan
vanha vuonna 2004 vahvistettu Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue on osoitettu maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja tuulivoimaloiden alueeksi (tv 2387). M-alueena osoitetaan
pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallisesti käyttötarkoitusta haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Tvmerkinnällä (tv 2387) on osoitettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia tuulivoiman hyödyntämiseen tarkoitettuja alueita. Määräyksen mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa
keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin energiantuotannon taloudellisuus huomioiden on mahdollista. Lisäksi määräyksessä on todettu, että poronhoitoalueella alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon poronhoidon edellytykset.
Maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluetta (tv 2387) koskien on maakuntakaavassa esitetty myös
kohdekohtainen suunnittelumääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa tulee selvittää pesimälinnusto ja lintujen muuttoreitit sekä arvioida yhteisvaikutukset jo toteutuneiden tuulivoimahankkeiden kanssa ja pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehtojen voimajohtojen alustavien linjausten alueet ovat maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi (M). Voimajohtoyhteyksien sijainnit tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.
Seipimäen ja Tikkalan alueen läpi on osoitettu maakuntakaavassa voimajohto ja moottorikelkkailureitti. Seipimäen ja Tikkalan alueen eteläpuolelle on osoitettu päärata ja raideliikenteen kehittämiskäytävää osoittava merkintä.
Seipimäen ja Tikkalan alueen ja valtatie 4:n kaakkoispuolella on maakuntakaavassa osoitettu ma
8139 –merkinnällä Simojoensuun kulttuurimaisema ja ma 8144 –merkinnällä Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus. Simojoensuun kulttuurimaisema on valtakunnallisesti arvokas maisemaalue. Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue (RKY 2009).
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Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alue sijoittuu osittain maakuntakaavassa osoitetulle
maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk 8040, ruskea rajaus) Onkalo-Simonkylä-Viantie.
Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun
elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee
edistää olemassa olevaa rakennetta täydentäen.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alueen ja valtatie 4:n eteläpuolella on maakuntakaavassa osoitettu asuntovaltainen alue (AA 90). Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden kerrosalasta
pääosa on tarkoitettu asumiseen. Asuntovaltaiset alueet sijoittuvat taajamatoimintojen alueiden
yhteyteen nykyisille rakennetuille asuinalueille. Tavoitteena on täydennysrakentaa alueita ja siten
tiivistää olemassa olevaa rakennetta.
Tikkalan tuulivoimapuiston alue sijoittuu osittain maakuntakaavassa osoitetulle kaivostoiminnan
kehittämisen vyöhykkeelle (vaaleanpunainen katkoviiva).
Koko maakuntakaava-aluetta koskevan yleisen määräyksen mukaan maankäytön suunnittelussa
on otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun.
Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin. Kunnan kaavoituksessa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon tuulivoiman rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, linnustoon ja muuhun eläimistöön, luontoon ja kulttuuriperintöön sekä lievennettävä haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloita ja
muita korkeita rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon lentoesteiden korkeusrajoitukset. Kunnan kaavoituksessa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on selvitettävä ja otettava
huomioon tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin
sekä pyydettävä Puolustusvoimien lausunto asiasta.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen
ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
2.2.3

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
Seipimäen ja Tikkalan alueen läheisyydessä on voimassa Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.11.2009 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 30.3.2010. Ydinvoimamaakuntakaava koskee tieverkkoa, laivaväyliä, päävoimalinjoja,
energiahuollon alueita, satama-alueita ja ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeitä. Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueelle on ydinvoimamaakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen päävoimalinja.
Fennovoima Oy on valinnut suunnitellun ydinvoimalaitoksen sijaintipaikaksi Pyhäjoen Hanhikiven
alueen lokakuussa 2011. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen
on parhaillaan vireillä. Lapin liiton valtuusto hyväksyi 24.11.2014 Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen. Vahvistuessaan kaava kumoaa ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeen (sv-1) määräyksineen, moottorikelkkailureitit ja
maakuntakaava-alueen rajan sekä osittain energianhuollon alueen (EN-1) merkinnän selityksen
ja määräykset.
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Kuva 4. Yleiskaava- ja asemakaava-alueet Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen läheisyydessä.
Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.

2.2.6

Asemakaavat
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueella ja vaihtoehtojen mukaisten 110 kV:n
voimajohtoreittien alueilla ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Simon kunnassa asemakaavoitettuja alueita on Simon keskusta ja Maksniemi sekä ydinvoimalan
asemakaava Karsikossa. Etäisyyttä Maksniemen asemakaava-alueeseen on noin 2 kilometriä,
Simon keskustan asemakaava-alueeseen noin 6,7 kilometriä ja Karsikon ydinvoima-asemakaavaalueeseen noin 7 kilometriä. Ranta-asemakaavoja on Simon rannikon edustan saarissa. Keminmaan asemakaavoitetut alueet keskittyvät kuntakeskuksen ympäristöön. Kemissä Seipimäen ja
Tikkalan hankealueen lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Hepolassa ja Kemintullissa.

2.3

Muut tuulivoimahankkeet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueella, sen läheisyydessä tai koko Suomen laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkeeseen ja ne tulee huomioida Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Seuraavassa on koottu lähialueen muut rakennetut ja suunnitellut tuulivoimapuistot, jotka
huomioidaan osaltaan Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arvioinnissa.
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Kuva 5. Muut tuulivoimahankkeet Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristössä. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan osalta kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä.
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Taulukko 1. Muut tuulivoimahankkeet Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston ympäristössä 50 km säteellä
kaava-alueesta.

2.4

Hanke

Laajuus

Tila

Etäisyys

Simon Leipiön tuulivoimapuisto

17

Toiminnassa / rakenteilla

3,8 km

Simo Leipiön laajennus

28

Kaavoitus käynnissä

4,6 km

Simon Putaankankaan tuulivoimapuisto

3

Toiminnassa

6,5 km

Simon Halmekankaan tuulivoimapuisto

11

Rakenteilla

11 km

Simon Onkalon tuulivoimapuisto

6

3 toiminnassa, 3 voimalaa
rakenteilla

12 km

Kemin Ajos

13+1

Toiminnassa

13 km

Ajoksen tuulivoimapuiston laajennus

29 + 3

Kaava hyväksytty

14 km

Iin Viinamäen tuulivoimapuisto

5

Hankesuunnittelu

17 km

Iin Vatungin tuulivoimapuisto (Kuivaniemi)

8

Toiminnassa

19 km

Iin Isokangas

5

Kaavoitus käynnissä

21 km

Iin Myllykankaan tuulivoimapuisto

19

Toiminnassa

23 km

Röyttän merituulivoimapuistopuisto Kiiri

14

Kaava hyväksytty

27 km

Iin Nybyn tuulivoimapuisto

8

Toiminnassa

27 km

Iin Palokankaan tuulivoimapuisto

15

YVA-menettely ja kaavoitus

27 km

Tornion Röyttän tuulivoimapuisto Puuska

8

Toiminnassa

29 km

Tornion Röyttän tuulivoimapuiston laajennus Puuska

5

Toiminnassa

29 km

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

11

Toiminnassa

30 km

Tervolan Hevosselän tuulivoimapuisto

8

Kaavoitus käynnissä

31 km

Vuonon tuulivoimapuisto, Haaparanta

–

–

35 km

Iin Laitakarin tuulivoimapuisto

1

Toiminnassa

36 km

Iin Ollinkorven tuulivoimapuisto

8

Kaavoitus käynnissä

37 km

Suurhiekan tuulivoimapuisto

80

Luvitus meneillään

39 km

Tervolan Varevaaran tuulivoimapuisto

10

Toiminnassa

44 km

Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto

3

Kaava hyväksytty

45 km

Maankäyttö
Seipimäen ja Tikkalan alue on pääosin metsätalouskäytössä. Alueen eteläpuolella sijaitsee pienehkö maa-ainestenottoalue. Alue on suurilta osin ojitettu ja alueella sijaitsee useita metsäautoteitä. Alue rajautuu pohjoisessa Torviaavantielle (19509). Alueen läpi kulkee Raasakka-Isohaara
110 kV:n voimajohto sekä sen varteen sijoittuvat moottorikelkkareitti. Alueen eteläpuolelle sijoittuu Oulu-Kemi -rautatie ja valtatie 4. Hankealueella ei sijaitse rakennuksia. Merenrantaan hankealueen rajalta on etäisyyttä noin kaksi kilometriä. Hankealue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Simon kuntakeskuksesta ja noin 13 kilometrin etäisyydellä Kemin keskustasta.

2.5

Asutus
Simon kunnan väestö on sijoittunut pääosin kunnan keskustaajaman, Maksniemen sekä Simoniemen ja Simonkylän alueille. Lisäksi asutusta on erityisesti Simojokivarressa ja jonkin verran
myös Viantienjoen varressa. Kemin kaupungin alueella tuulivoimapuistoalueita lähimmät asuinalueet ovat Hepola ja Taipaleenkylä. Vapaa-ajan asutus on sijoittunut pääosin meren rantaalueille sekä Simojokivarteen ja Viantienjokivarteen. Lisäksi asutusta on erityisesti Simojokivarressa.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Torviaavantien (19509) eteläpuolella
sekä valtatien 4, Palohovintien (19505) ja Oulu-Kemi rautatien pohjoispuolelle. Tarkasteltavat
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sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin metsäalueille ja olemassa olevien johtokäytävien yhteyteen.
Alueet ovat pääosin asumattomia.
Tuulivoimapuistojen lähialueiden asukasmäärä sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen
määrä on arvioitu tilastokeskuksen 250x250 metrin ruutuaineiston ja maanmittauslaitoksen
maastotietokannan perusteella tuulivoimaloista muodostettujen etäisyysvyöhykkeiden avulla.
Asukkaiden, vapaa-ajan asuntojen ja asuinrakennusten määrä on esitetty taulukossa 2. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset vakituiset ja vapaa-ajan asunnot on esitetty kuvassa
(Kuva 6).

Kuva 6. Vakituiset asunnot (punaiset pisteet) ja vapaa-ajan asunnot (siniset pisteet) Seipimäen ja Tikkalan
lähialueella. Kuvassa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu
tämän jälkeen. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.
Taulukko 2. Asukkaiden, vapaa-ajan asuntojen ja asuinrakennusten lukumäärät Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristössä vuoden 2012 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta ja Maanmittauslaitos, maastotietokanta)

2.6

Etäisyys
lähimpään
tuulivoimalaan
Alle 1,5 kilometriä

Asukkaita
31.12.2012
36

Vapaa-ajan
asuntoja
14

Asuin-rakennuksia

Alle 2 kilometriä

122

37

50

Alle 5 kilometriä

1332

173

638

Alle 10 kilometriä

6040

550

1978

10

Liikenne
Seipimäen ja Tikkalan suunnittelualue sijoittuu valtatie 4:n ja Oulu-Kemi –rautatien pohjoispuolelle. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevat myös yhdystiet 19505 (Palohovintie) ja 19510
(Maksniementie). Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu yhdystie 10508 (Viantienjoentie). Alue
rajoittuu pohjoisessa yhdystielle 19509 (Torviaavantie).
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Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne Seipimäen ja Tikkalan kohdalla on noin 7 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on suuri, noin 15 %. Hankealueiden läheisyydessä olevien yhdysteiden liikennemäärät ovat matalia, noin 150–250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus yhdysteiden liikenteestä on noin 1–9 %.
Yhdystien 19509 päällysteluokka hankealueiden kohdalla on SOP (soratien pintaus) ja ajoradan
leveys on 4,5 m. Muut maantiet hankealueiden läheisyydessä ovat päällystettyjä. Yhdystien
19505 ajoradan leveys on 7,5 m ja yhdystien 19508 ajoradan leveys on 4,5 m. Hankealueiden
ympäristössä maanteillä on yleisimmin voimassa 80 km/h yleisrajoitus. Maksniemen ja Viantien
kylien ympäristössä yhdysteillä on nopeusrajoituksena 50–60 km/h. Yhdystie 19509 Maksniemen
kohdalla ja yhdystiet 19505 ja 19508 Viantien läheisyydessä ovat valaistuja. Valtatie 4 on hankealueiden kohdalla kaksikaistainen tie ja nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h, Maksniemen ja
Viantien kohdalla on paikallisesti 80 km/h nopeusrajoitus. Valtatien 4 varrella on kevyen liikenteen väylä Maksniemestä länteen päin sekä Viantiestä itään päin. Valtatiellä 4 on valaistus Maksniemen ja Viantien kohdalla.
Oulu-Kemi -rata on hankealueiden kohdalla yksiraiteinen sähköistetty päärata. Hankealueille johtavat yhdystiet 19508 ja 19509 sekä yksityistiet risteävät radan kanssa tasoristeyksissä.
Erikoiskuljetusten verkon runkoreitti Kemin sataman suunnasta kulkee seututietä 920 yhdystielle
19511 (Eteläntie) ja sitä pitkin Hepolan risteyssillalle asti, jossa erikoiskuljetusreitti siirtyy seututien 925 kautta valtatielle 4 jatkuen sillä maantien 19505 itäisempään liittymään asti. Reitillä
suurimmat liikennemäärät ovat valtatiellä 4, noin 7 900 – 9 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seututiellä 920 liikennemäärät ovat noin 1 700 – 2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alemman tieverkon teillä liikennemäärät ovat matalia.
2.7

Maanomistus
Alueet ovat pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Hankevastaava (Rajakiiri Oy) vastaa maanomistajien kanssa käytävistä vuokrasopimus- ja korvausneuvotteluista.

2.8

Elinkeinot
Simon kunnassa oli vuonna 2012 yhteensä noin 655 työpaikkaa, joista suurin osa (71 prosenttia)
oli palvelualalla, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Alkutuotannon työpaikkojen osuus oli
12,5 prosenttia (keskiarvo koko maassa 3 %) ja jalostuksen osuus 13,6 prosenttia (keskiarvo
koko maassa 22 %) (Tilastokeskus, 2014). Työllisiä kunnassa oli vuonna 2012 yhteensä 1175,
joten kunnassa on selvästi vähemmän työpaikkoja kuin työssäkävijöitä. (Tilastokeskus 2014).
Suurin osa Simon kunnan työpaikoista sijoittuu kunnan keskustan taajaman alueelle.
Seipimäen ja Tikkalan hankealueen välittömään lähiympäristöön ei sijoitu erityisiä elinkeinotoimintoja. Seipimäen ja Tikkalan hankealueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Seipimäen hankealueen eteläpuolella sijaitsee yksi maa-ainesten ottoalue, jonka ottolupa on voimassa syyskuun
loppuun 2018 saakka. Sähkönsiirtovaihtoehtojen mukaiset voimajohtolinjaukset sijoittuvat uuden
johtokäytävän osalta metsätalouskäytössä olevalle alueelle ja pääosin olemassa olevien voimajohtojen rinnalle.
Simon kunnan matkailu painottuu kesäaikaan ja pääosa kunnan matkailupalveluista sijoittuvat
Simojoen ranta-alueille. Hankealueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu matkailupalveluita.

2.9

Porotalous
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Isosydänmaan paliskunnan poronhoitoalueelle. Poronhoitolaissa (PHL 848/1990) säädetään poroelinkeinolle vapaa laidunnusoikeus. Lain 3 §:n mukaan poronhoitoa saa harjoittaa poronhoitoalueella maanomistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta, tietyin rajoituksin (esim. pihapiirit ja viljelykset saamelaisalueen ulkopuolella). Laki myös velvoittaa viranomaisen neuvotteluihin (53 §) paliskuntien kanssa valtion maita
koskevien hankkeiden yhteydessä, mikäli ne vaikuttavat olennaisesti poronhoidon harjoittamiseen. Poronhoitolain 2 §:n mukaan erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (valtion
omistamaa) maata ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Poronhoitoalueen kaksikymmentä pohjoisinta paliskuntaa kuuluvat tähän, erityisesti poronhoitoa
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risteyksen alueilla ja Palokankaalla sekä toisessa päässä lähempää Simon keskustaa. Osa paliskunnan poroista kulkeutuu aina Simon saaristoon saakka kesälaidunkierrollaan.
Tarkasteltavana oleva Tikkalan ja Seipimäen tuulivoima-alue sijoittuu porojen syys/talvilaidunalueelle. Paliskunnan etelä- ja lounaisosan poronomistajilla on kiinteä pyyntiaita, joka
sijoittuu osittain tuulivoima-alueille. Kiinteillä aidoilla porot kootaan loppusyksyllä ja siirretään
talviaitauksiin.
Poronhoitoalueen eteläisten paliskuntien tapaan Isosydänmaan paliskunnan aluetta ei ole rajattu
esteaidoilla. Lännessä ja pohjoisessa paliskunta rajautuu Narkauksen paliskuntaan, idässä Kuukkaan paliskuntaan ja etelässä Oijärven paliskuntaan. Paliskunnalla on siirrettäviä aitoja, joiden
avulla porot kootaan talveksi pääasiassa poronomistajien pihapiireissä oleviin talviaitauksiin. Sitä
ennen loppuvuodesta porot ovat syyslaitumillaan niin pitkään, kuin pärjäävät lumitilanteen puolesta. Kevättalvella porot lasketaan kevätlaidunkierrolleen, jolloin ne suuntaavat vasomis- ja kesälaidunalueille. Paliskunnan merkittävimpiä vasomisalueita ovat laajat aapasuoalueet, mm. Lumiaapa—Martimoaapa ja Runkauksen luonnonpuisto. Paliskunnan porot palkivat kesällä useilla
laajemmilla avosuoalueilla ja paliskunnan edustajat toteavatkin kesälaidunten tason vielä melko
hyväksi, vaikka turvetuotantohankkeet ovat niitä paikoin heikentäneet.
2.10 Riistatalous ja metsästys
Tikkalan ja Seipimäen hankealue sijoittuu neljän metsästysseuran vuokra-alueille. Hankealueen
etelä- ja länsiosat sijoittuvat Maksniemen erämiesten alueelle ja keski- ja itäosat Simoniemen
metsästäjien alueelle. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Veitsiluodon Metsämiesten sekä
Viantienjoen Metsästysseuran metsästysvuokra-alueet. Simon alue kuuluu Metsästyslain 8 §:n
mukaiselle vapaan metsästysoikeuden alueelle. Paikallisilla metsästäjillä on metsästysseuran
maiden ohella mahdollisuus metsästää pienriistaa kaikilla Simon kuntaan kuuluvilla valtion mailla.
Metsästysseuroihin kuuluu kuitenkin myös ulkopaikkakuntalaisia metsästäjiä, joita laki ei koske.
Talvella 2014 suoritetun lentolaskennan ja hirvihavaintoaineistojen perusteella tehdyn viimeisimmän arvion mukaan Simon riistanhoitoyhdistyksen keskimääräiseksi hirvitiheydeksi on arvioitu 3,4 hirveä / 1000 hehtaaria. Tavoitekanta Simon alueella on noin kolme hirveä tuhannella
hehtaarilla. Lapin riistakeskuksen Ala-Lapin alueella, hirvieläinten saalismäärät vuoden 2012 tilastojen mukaan olivat yhteensä 350 yksilöä, mikä on alhainen verrattuna valtakunnan muihin
alueisiin sekä Ala-Lapin aiempien vuosien saalismääriin (RKTL, tilastot 2014).
Simon riistanhoitoyhdistyksen alueella vuoden 2013 kokonaissaalis oli 15 aikuista hirveä ja 16
vasaa. Pyyntilupien käyttöaste oli vuonna 2013 79,3 %. Hirvenpyyntilupia vuodelle 2014 on
myönnetty koko Simon riistanhoitoyhdistyksen alueelle 192 kappaletta. Pyyntilupien määrä Simon alueella, kuten koko Lounais-Lapissa, on romahtanut viimeisen kolmen vuoden aikana verrattuna 2000-luvun alun lupamääriin. Enimmillään pyyntilupia myönnettiin Simon Rhy:n alueelle
606,5 kappaletta vuonna 2004. Lapin alhainen hirvikanta on seurausta muutaman vuoden takaisesta aktiivisesta kannan karsimisesta hirvivahinkojen vähentämiseksi. Lounais-Lapin hirvikannan
todetaankin paikoin laskeneen alle tavoitteen. (RiistaWeb, 2014)
Simon koko rannikkoalueella on talvehtiva hirvikanta. Osa hirvistä talvehtii Simon saaristossa.
Valtatien 4 riista-aidan rakentamisen myötä hirvieläinten liikkuminen talvi- ja kesälaidunten välillä todettiin muuttuneen Simon rannikkoseudulla. Nykyisin osa hirvistä kääntyy riista-aidan vuoksi
kesälaidunalueilleen pohjoisen suuntaan, eikä tule Simon eteläosan rannikkoalueelle. Osa hirvistä
jää riista-aidan rannanpuolelle myös talveksi, mikäli ruokamaita riittää. Alueen metsästäjien mukaan Seipimäen ja Tikkalan alueet kuuluvat hirvien talvehtimisalueeseen ja talven 2014 havaintojen perusteella hankealueilla asusti vähintään noin 20 hirveä. Metsästäjien hirvenhaukkukokeissa keräämien kokemusten perusteella hirvet eivät väistä Simon rannikkoalueella jo toiminnassa olevia tuulivoimaloita, vaan käyttäytyvät alueella normaalisti ja hyödyntävät tuulivoimalaalueita elinympäristönään.
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Kuva 8. Alueen metsästysseurojen metsästysvuokra-alueiden sijoittuminen Seipimäen ja Tikkalan alueisiin
nähden. Kuvassa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkeen. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.

2.11 Virkistyskäyttö
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueelle ei sijoitu merkittyjä retkeilyreittejä, rakenteita tai -kohteita. Alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä, joita voidaan muiden metsätalousalueiden tavoin käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Alue
on suurilta osin ojitettu ja alueella sijaitsee useita metsäautoteitä. Raasakka-Isohaaran 110 kV
voimajohto ja sen yhteydessä oleva moottorikelkkareitti halkovat hankealuetta. Seipimäen ja
Tikkalan hankkeen YVA-menettelyssä toteutetun asukaskyselyn mukaan suuri osa vastaajista
(kaksi kolmasosaa) ilmoitti käyttävänsä hankealuetta harrastuksiin tai muihin toimintoihin, joista
paikallisesti tärkeimpiä olivat marjastus, liikkuminen ja ulkoilu sekä luonnontarkkailu.
Maksniemen Erän laavu sijoittuu Itkusuonkankaalle moottorikelkkareitin varteen. Lintutorni Sikaluodossa sijaitsee noin 3,5 km päässä lähimmästä voimalasta ja muut retkeilyyn, liikuntaan ja
virkistyskäyttöön liittyvät rakenteet ja kohteet sijoittuvat sitä kauemmaksi. Hankealueesta koilliseen sijoittuvaa Mustajärveä käytetään myös virkistäytymiseen. Keminmaan alueella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Simon kunnanrajasta, kulkee Kivalon ulkoilureitti nykyisen Keminmaa-Pikkarala 400 kV:n voimajohdon alitse.
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2.12 Maisema ja kulttuuriympäristö
2.12.1 Seipimäen ja Tikkalan alueen maiseman nykytilanne
Seipimäen ja Tikkalan alue on metsien ja soiden muodostamaa, jossa maisematila on pääosin
sulkeutunut. Kangasmaiden väliin jää suopainanteita. Alue on suurelta osin ojitettu, osa voimakkaasti ojitettu. Useat metsäautotiet pirstovat yhtenäiset metsäalueet ja olemassa oleva 110 kV
voimajohto halkoo aluetta. Hankealueen maasto on loivasti kumpuilevaa. Korkeuserot vaihtelevat
7–37,5 metrin mpy välillä.
Seipimäen ja Tikkalan alueelle ei sijoitu maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Lähimmät arvokohteet ovat Simojoen suun kulttuurimaisema (valtakunnallinen maisemaalue), Simon maisemanhoitoalue (valtakunnallisesti arvokas maisemanhoitoalue) Simonkylän ja
Simoniemen kyläasutus (RKY 2009) ja pieni osuus Pohjanmaan rantatietä (RKY 2009). Pohjanmaan rantatien lähimmät tieosuudet sijaitsevat noin noin 4-5 kilometrin etäisyydellä lähimmistä
voimaloista. Simoniemen kyläasutus sijaitsee noin 3,3 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista ja Simonkylän kyläasutus noin 7,9 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Simojoen
suun kulttuurimaisema sijoittuu lähimmillään noin 2,8 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista ja Simon maisemanhoitoalue noin 2,8 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista.
2.12.2 Sähkönsiirtoreittien maiseman nykytilanne
Sähkönsiirtoreitin vaihtoehdossa VEA johtoalue sijoittuu suurelta osin peitteiseen metsämaisemaan. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu osittain nykyisten Raasakka-Isohaara 110 kilovoltin ja Keminmaa-Pikkarala 400 kilovoltin ilmajohtojen rinnalle. Voimajohdon vaikutuspiirissä on muutamia
asuinrakennuksia, mutta etäisyyttä on kuitenkin 100-130 metriä kuhunkin. Taivalkosken sähköaseman päässä linjaus ylittää yli 150 metriä leveän pellon, mutta pelto-osuudella voimajohto sijoittuu nykyisen 400 kilovoltin johdon rinnalle. Vaihtoehto VEA sijoittuu noin kolmen kilometrin
matkalla maakunnallisesti arvokkaan alueen, Kemijoen ranta-asutus, vaikutuspiiriin, pääasiassa
sen rajalle mutta osin myös itse alueelle lähellä Taivalkosken sähköasemaa.
Vaihtoehdossa VEB johtoalue sijoittuu suurelta osin peitteiseen metsämaisemaan. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu osittain nykyisen Raasakka-Isohaara 110 kilovoltin ilmajohdon rinnalle. Johtoalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.
Vaihtoehdossa VEC sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääasiassa nykyisen Raasakka-Isohaara 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle kiertäen kuitenkin Musta-aavan Natura-alueen sen eteläpuolelta. Johtoalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Johtoalue sijoittuu suurelta osin peitteiseen metsämaisemaan.
Vaihtoehdossa VED sähkönsiirtoreitti sijoittuu osan matkaa uuteen johtokäytävään. Valtaosan
matkaa sähkönsiirtoreitti kulkee olemassa olevan Keminmaa-Pikkarala 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla joko erillis- tai yhteisjohtorakenteena 110 kilovoltin jännitteellä aina Taivalkosken
sähköasemalle saakka. Uuteen johtokäytävään sijoittuvasta johto-osuudesta on kaksi vaihtoehtoista linjausta VED1 ja VED2. Vaihtoehdon VED1 varressa metsä ja suo vuorottelevat. Vaihtoehto VED2 seurailee valtaosan matkaa metsäautotietä. Vaihtoehtolinjaus VED1 on vaihtoehdoista
suorempi ja hieman lyhyempi. Olevan 400 kilovoltin voimajohtoreitin varsi on metsäinen. Voimajohdon vaikutuspiirissä on yksi asuinrakennus. Etäisyyttä rakennukseen on noin 120 metriä. Taivalkosken sähköaseman päässä linjaus ylittää yli 150 metriä leveän pellon. Pelto-osuudella voimajohto kulkee olevan johdon rinnalla. Vaihtoehto VED sijoittuu noin kolmen kilometrin matkalla
maakunnallisesti arvokkaan alueen, Kemijoen ranta-asutus, vaikutuspiiriin, pääasiassa sen rajalle
mutta osin myös itse alueelle lähellä Taivalkosken sähköasemaa.
2.12.3 Lähiympäristön maisemakuva
Seipimäen ja Tikkalan lähiympäristön maisemakuvaa leimaa metsäisyys. Männyn ja kuusen ohella esiintyy myös runsaasti lehtipuustoa. Paikoin puusto on selvästi mäntyvaltaista. Muulta osin
lehtipuustoa ja kuusta on seassa painotuksen hiukan vaihdellessa. Sulkeutunutta maisematilaa
on runsaasti, joskin laajahkoja soita ja hakkuuaukeitakin löytyy metsän lomasta. Hankealueen
pohjoispuoli on pääsääntöisesti peitteistä. Hankealueen länsipuolella Torviaavantien varressa
maisema on lähes poikkeuksetta sulkeutunutta. Etelässä Valtatien 4 varressa on metsän ohella
joitakin avotiloja, jokunen pelto ja niitty. Hankealueen kaakkoispuolella Palohovintien ja eteläm-
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pänä Kirkkotien varressa maisema on pienipiirteisempää. Tien varresta löytyy vanhempaakin rakennuskantaa ja mukavia pihapiirejä. Myös idässä Viantien varressa on jonkin verran omakotitaloasutusta mutta se on selvästi uudempaa.
2.12.4 Maisemamaakunta ja maisema-alueet
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Simo kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaa-kuntajaossa
Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon.
"Pohjanmaa on laaja aluekokonaisuus, jonka luonne vaihettuu eri tekijöiden suhteen sekä etelästä pohjoiseen että rannikolta sisämaahan siirryttäessä. Yhteistä koko alueelle ovat suurehkot joet, selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen
tasainen maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat yleensä vähäiset."
Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon tunnuspiirteitä ovat suoraan kohti merta laskevat
virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat viljellyn maan vyöhykkeet. Alueella on mannerjäätikön kerrostamia moreenialueita sekä paikoin syvään veteen kasautuneita tasaisia savikkoalueita tai sora- ja
hietikkoalueita. Järviä ei Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulla ja rannikolla juurikaan ole, mutta aapasoita on runsaasti.
2.12.5 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
Seipimäen ja Tikkalan alueille ei sijoitu arvokaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Lähialueella sijaitsevat arvokohteet on esitetty taulukossa 3 ja kuvassa 9.

Kuva 9. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet Seipimäen ja Tikkalan lähialueilla. Kuvassa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkeen. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.
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Taulukko 3. Seipimäen ja Tikkalan ympäristöön (n. 0- 30 km) sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Status

Valtakunnallinen kohde

Maakunnallinen/
paikallisesti merkittävä
kohde

Etäisyys
lähimmästä
voimalasta

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista
Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue

Simojoen suun kulttuurimaisemat

n. 3,3 km

Valtakunnallisesti arvokas maisemanhoitoalue

Simon maisemanhoitoalue

n. 3,3 km

RKY 2009

Pohjanmaan rantatie (Maronstenmäentie/Palokankaantie)
Simonkylän ja Simoniemen
kyläasutus (Simoniemi)

RKY 2009

n. 4 km
n. 3,7 km

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista
RKY 2009
Simonkylän ja Simoniemen
kyläasutus (Simonkylä)

n. 8 km

RKY 2009

Simon rautatieasema

n. 8,3 km

RKY 2009

Pohjanmaan rantatie (Kirkkotie/Järppi)

n. 6,8 km

RKY 1993

Karsikon entinen kalastajakylä

n. 7,6 km

RKY 1993

Simojokivarren kulttuurimaisema

n. 8,7 km

RKY 1993

Veitsiluoto Oy:n konttori ja
työväenasunnot

n. 9,3 km

Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista
RKY 2009
Kemin ruutukaava-alue ja
kirkon ympäristö
RKY 2009
Lapin keskuspaikkojen linjaautoasemat.
RKY 2009
Karihaaran tehdasyhdyskunta

n. 12,6 km
n. 12,6 km
n. 14,2 km

RKY 1993

Kemijoen ranta-asutus

n. 16 km

RKY 1993

Pohjoisrannan kylä

n. 16,3 km

RKY 2009

Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta

RKY 2009

Lapin uitto- ja savottatukikohdat (Myllyniemi)

RKY 2009

Perämeren kalasatamat ja
kalastustukikohdat (Kuivanuoronkrunni)

RKY 2009

Kemijoen jokivarsiasutus ja
kirkkomaisemat

n. 16,3 km

n. 17 km
n. 17,1 km

n. 17,8 km

RKY 1993

Kuivaniemen kirkonkylä

n. 18 km

RKY 1993

Saavaojan niityt ja tulvaniityt

n. 19,5 km

RKY 2009

Pohjanmaan rantatie (Hirsikankaantie/Hietaharjun ja
Laivajärventie/Färimäentie)

RKY 1993
RKY 2009

väh. 19,8 km

Kaakamoniemen kalasatama
Pohjanmaan teollisuuden kartanot, Nyby

n. 20 km
n. 30,7 km
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Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia,
joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b). Seipimäen ja Tikkalan alue ei sijaitse valtakunnallisilla
maisema-alueilla. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Simojoen suun kulttuurimaisema-alue, sijaitsee lähimmillään noin 2,8 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille on laadittu eri puolilla Suomea
päivitysinventoinnit. Etelä- ja Keski-Lapin osalta selvitys valmistui vuonna 2013. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa Simojoen suun kulttuurimaisemat alueen aluerajausta on ehdotettu muutettavaksi hieman, lähinnä pohjoisessa ja etelässä. Alueen
uudeksi nimeksi on ehdotettu Simon rannikon kulttuurimaisemat.
Simoon on perustettu ympäristöministeriön päätöksellä 30.11.2015 Simon maisemanhoitoalue.
Maisemanhoitoalueet ovat luonnonsuojelulain mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä maisemaalueita. Simon maisemanhoitoalueen rajaus noudattelee melko pitkälti valtakunnallisesti arvokkaan Simojoen suun kulttuurimaisema-alueen rajausta.
Simonjoen suun kulttuurimaisemat
Simojoen suu edustaa hienosti Perämeren rannikon perinteistä kulttuurimaisemaa. Seuraavassa
on kuvaus Maisema-aluetyöryhmän mietinnöstä II Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993):
”Alueen kulttuurimaisema koostuu peräkkäisistä, pienten metsiköiden tai niitä laajempien metsäalueiden toisistaan erottamista tienvarren kylä- ja peltoaukeista. Viljelyaukeilla näkymiä hallitsevat vanhat talot useita talousrakennuksia käsittävine pihapiireineen. Uudet rakennukset, joita on
melko runsaasti eikä läheskään aina harkiten ympäristöönsä sijoitettuna, jäävät kaikesta huolimatta komeiden talonpoikaistalojen varjoon. Näkymiä elävöittävät pihapiirejä sivuavat kylätiet,
komeat pihapuut ja puurivistöt sekä kukkivat pientareet ja hakamaat. Merenrantamaisemat ovat
suojaisia jokisuun edustalla olevan sokkeloisen saariston ja useissa kohdin lähelle rantaviivaa yltävän kuusimeren vuoksi.”
”Maisemakuvaa häiritsevät merenrantojen ja jokivarsien pusikoituminen, huonosti ympäristöön
sopiva uudisrakentaminen sekä kyläaukeille että rannoille ja uudet tielinjaukset.”
”Simon rannikolla maasto on heikosti kumpuilevaa… Kallioperä on pääosin graniittigneissiä. Merkittäviä kalliopaljastumia ei ole. Maaperä on moreenia, mutta Simojokisuulle on kasautunut viljavia jokisedimenttejä.”
”…Simojoella ei ole selväpiirteistä laaksoa… Jokisuun saarisokkelo koostuu matalien, lietepohjaisten uomien toisistaan erottamista alavista saarista sekä ulompana olevista moreenisaarista.”
”Merenrannan kasvillisuutta luonnehtii selkeä vyöhykkeisyys… Muutamassa kohtaa on reheviä
merenranta- ja tulvalehtoja, muutoin metsät ovat tuoreita kuusivaltaisia kankaita. Alueella on
melko paljon perinnebiotooppeja, hakamaita, ranta-, saari- ja metsälaitumia, joista osa on edelleen käytössä.”
”Asutus vakiintui Simoniemessä jo 1400-luvulla ja Simonkylässäkin 1500-luvulle tultaessa. Rakennusryhmät ovat keskittyneet kyläteiden varsille nauhamaisesti tai tiiviisiin ryppäisiin. Vanha
rakennuskanta on hyvin säilynyt…”
”Historiallinen kerrostuneisuus ilmenee moniin pihapiireihin vanhojen päärakennusten viereen rakennetuista uusista asuinrakennuksista.”
”Uutta omakotiasutusta on noussut melkein jokaiselle peltoaukealle. Yleensä se on sovitettu ympäristöönsä melko huonosti, joskin myönteisiäkin poikkeuksia on.”
”Tiestön arvokkaimmat osat ovat kauniisti maisemassa mutkittelevat Sinihaaran sillalta Jokipäähän vievä Simonkylän museotie sekä Simoniemen vanha kylätie. Simoniemen kalasataman
muuttuneet tiejärjestelyt sekä Simoniemen tien oikaisu ovat vaikuttaneet kulttuurimaiseman arvoa heikentävästi.”
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Simon maisemanhoitoalue
Alue sijaitsee Simossa Perämeren maankokoamisrannikolla ja koostuu Simonkylän ja Simoniemen maaseutukylistä, Simojoen suistosta ja lähisaaristosta. Kuvaus on ympäristöministeriön
päätöksestä 30.11.2015:
”Simon maisemanhoitoalueen perustamisen tarkoituksena on luoda edellytykset alueen luonnonja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden ja näihin liittyvien arvojen säilymiseksi ja hoitamiseksi. Kylien elinvoimaisuus ja tiivis yhteisöllisyys luovat hyvät lähtökohdat
rakennusperinnön säilyttämiselle ja perinnemaisemien hoidon jatkamiselle. Tavoitteena on innostaa maanomistajia ja asukkaita tulevinakin vuosina kulttuurimaisemien pitkäjänteiseen hoitoon.
alueen suojeluun ja hoidon yksityiskohtaiset tavoitteet ilmenevat hoito- ja käyttösuunnitelmista,
joka on laadittu yhteistyössä kyläläisten kanssa.”
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) luettelo on päivitys vuoden 1993 (RKY 1993) inventoinnista. Tässä työssä on käytetty pääsääntöisesti uudempaa kohdeluetteloa. Niiltä osin kun RKY 1993 kohteet eivät ole enää RKY 2009 listauksessa mukana, on kohteet säilyneet kuitenkin maakunnallisesti merkittävinä kohteina.
Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta.
Pohjanmaan rantatie
"Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. Rantatie on ollut Pohjanmaan tärkein tie ja Lapin läänin alueella pitkään ainoa maantie. … "
"…Lapin läänin alueella lähes koko rantatien pituus, 70 kilometriä, on paikallistettavissa maastossa. Parhaiten säilyneet yli kilometrin mittaiset tieosuudet, joissa sekä vanhan tien linjaus että
maasto ovat säilyneet, ovat Simossa Onkalonperäntie, Onkalontie, Simonkyläntie, Kirkkotie ja
Palokankaantie sekä Viantie, Keminmaalla ja Torniossa Hisikankaantie ja Torniossa Hietaharjuntie, Laivajärventie sekä Färimäentie. Simon kunnassa Simonkyläntie, joka on toiminut kesätienä
jo 1600-luvulla, on valittu Tielaitoksen museotievalikoimaan."
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus
"Simoniemen kylä ja Simonkylä edustavat hyvin Perämeren rannikkoalueen kyläasutusta. Kylien
rakennuskanta on Lapin oloissa poikkeuksellinen, sillä toista maailmansotaa edeltävä rakennuskanta on säilynyt laajasti Lapin sodan tuhoilta. Rakennuskannan joukossa on runsaasti 1800luvun lopun ja 1900-luvun alun 1½- ja 2-kerroksisia päärakennuksia vaihtelevine kuistiratkaisuineen…. Simonkyläntie on Tiehallinnon 1982 nimeämä museotie." Suojeltuna rakennuksena voidaan lisäksi nostaa erikseen esille Simonniemen osa-alueelle sijoittuva Simonniemen kirkko.
Simon rautatieasema
"Oulu-Tornio -radan pieniä asemapaikkoja edustavalla Simon rautatieasemalla on yhtenäinen rakennuskanta radan valmistumisajalta vuosilta 1903–1904. Hyvin alkuperäisellään säilyneellä
asema-alueella on asemarakennuksen lisäksi tavaramakasiini, kaksi asuinrakennusta talousrakennuksineen."
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Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö
”Kemin kirkon ympäristö on Lapin läänin ainoa 1800-luvun ruutuasemakaavaihanteen mukaisesti
toteutettu kaupunkikeskusta, jonka puistokaduilla paloalueisiin jaettu kaupunkirakenne on edelleen säilynyt selkeänä kaupunkikuvassa. 1900-luvun alun kirkko ja sen ympäristössä olevat koulurakennukset 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta 1950-luvulle muodostavat kaupungin keskustassa merkittävän julkisten rakennusten kokonaisuuden. Puistokatujen varsilla säilyneet asuintalot
ja purjelaivakauden satama-alue rakennuksineen kuvastavat 1800- ja 1900-lukujen vaihteen
kaupunkirakentamista.”
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat: Kemin linja-autoasema
”Kemin vuonna 1960 valmistunut linja-autoasema sijoittuu kaupungintalon ja rautatieaseman lähiympäristöön. Tasakattoisena, modernistisena liike- ja palvelutilana se on varhaisimpia seudullaan. Kemin linja-autoasema sijoittuu jälleenrakennuskauden korkeatasoista rakentamista edustavaan kortteliin, jossa on mm. Kemin työväentalo ja kolme pistetaloa.”
Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Karsikon entinen kalastajakylä
”Karsikon niemen kaakkoisrannalla on neljän tiiviisti toisiinsa tukeutuvan talon merellinen ryhmä.
Viime vuosisadalta olevien harmaantuneiden talojen lomitse kiemurtelee tie meren rantaan. Taloissa on asunut kalastajia ja luotseja.”
Simojokivarren kulttuurimaisema
”Simojokivarren kulttuurimaisema näyttäytyy edustavana aina Yli-Kärpän kylästä, kunnan rajalta,
Simon keskustaan saakka. Vanha asutus seurailee jokivartta tiiviisti sen molemmilla rannoilla.
Peltoalat ovat pieniä ja katkeilevat paikoin kylien välillä. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt
mm. Jokikylässä, Alaniemessä sekä Yli-Kärpässä.”
Veitsiluoto Oy:n konttori ja työväenasunnot
”Vuonna 1920 perustetun Veitsiluoto Oy:n vanhin rakennuskanta on pääosin yhtiön perustamisen
ajoilta. Funktionalistinen konttorirakennus on rakennettu 1936 ja laajennettu 1947. Tehdaslaitosten vieressä on yhtenäinen 1920- ja 30-luvuilla rakennettu työväenasuntoalue.”
Suojellut rakennukset (maakuntakaava)
Suojellut rakennukset/rakennuskokonaisuudet on selvitetty 12 kilometrin etäisyydellä kaavailluista tuulivoimapuistoalueista. Kohteista useimpia on kuvailtu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohdekuvausten yhteydessä.

Simon rautatieasema

Simoniemen kirkko
”Simon koruton puukirkko on rakennettu 1846 (IK). Muodoltaan se on torniton pitkäkirkko. Erillinen, pohjalaistyyppinen kellotapuli rakennettiin Heikki Väänäsen johdolla 1773. Kirkkoa ja tapulia
ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon lähellä on museokäytössä oleva vanha lainajyvämakasiini.”
(RKY1993)




Kemin kirkko
Kemin linja-autoasema
Karihaan tehdasyhdyskunta, Mäntylä

”Karihaaran höyrysaha perustettiin 1874. Vuonna 1893 perustetun Kemi Oy:n Karihaaran tehtaiden rakennuskanta on pääosin vuosilta 1916-40. Puinen, yksikerroksinen konttorirakennus on
vuodelta 1917, klassistinen, kivirakenteinen pääkonttori vuodelta 1936 (W.G.Palmqvist), ent.
terveystalo vuodelta 1906 sekä johtajan asunto ja klubirakennus vuodelta 1921 (B.Federley). Yhtenäisiä työväenasuntoalueita on säilynyt 1900-luvun alusta ja 1930-luvulta.” (RKY 1993)
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Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ovat perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiä erityisiä luonto- ja maisematyyppejä. Ne jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin. Perinnebiotooppeja ovat erilaiset niityt, kedot, ahot, kaskimetsät, hakamaat, nummet ja metsälaitumet ja näitä
käsitellään luontoselvitysten yhteydessä. Rakennettua perinnemaisemaa ovat muun muassa historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen sekä muinaisjäännökset.
Seipimäen ja Tikkalan hankealueelle ei sijoitu inventoituja perinnemaisemia. Lähin perinnemaisemakohde, Palkkion haka (3,5 ha) sijaitsee Palkkion tilalla Viantiejokivarressa. Kohde on inventoitu vuonna 1994.
Simojokisuistossa sekä Perämeren rannikolla sijaitsee useita perinnemaisemakohteita. Kohteet
ovat pienialaisia ja niiden arvo perustuu pitkälti niillä tavattaviin lajistoon. Perinnemaisemakohteisiin ei kohdistu muutospaineita tuulivoimahankkeesta johtuen.
2.13 Muinaisjäännökset
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu arkeologinen
inventointi. Inventoinnin on laatinut Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, FM Jaana Itäpalo ja
MA/FM Hans-Peter Schulz. Tässä kaavaselostuksessa on esitetty inventoinnista laaditussa erillisraportissa esitetyt keskeisimmät tulokset.
Sähkönsiirtovaihtoehdon VEA mukainen reitti on inventoitu Leipiön sähköasemalta Taivalkosken
sähköasemalle TuuliWatti Oy:n Simon tuulivoimapuistojen YVA-menettelyn yhteydessä (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto, 2013). Sähkönsiirtoreitin VEB mukainen reitti on inventoitu samassa yhteydessä Leipiön sähköasemalta olevalle 400 kV voimajohdolle saakka. Sähkönsiirtovaihtoehtoreitin VED mukaiset reitit hankealueelta 400 kV voimajohdolle saakka on inventoitu syksyllä 2014 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, 2014).
Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon VEC mukaista reittiä ei ole inventoitu maastossa Simon tuulivoimahankkeiden yhteydessä. Alueelle on tehty inventointeja vuosina 1991, 1993 ja 1995. Vaihtoehtoreitin tunnettujen muinaisjäännösten tiedot on poimittu Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalista marraskuussa 2014.
2.13.1 Seipimäen ja Tikkalan alueen muinaisjäännökset
Alueelta ei ennen inventointia ollut tiedossa arkeologisia kohteita. Selvityksessä ei saatu havaintoja muinaisjäännöksistä tai muista kulttuuriperintökohteista. Tikkalan puiston pohjoisosassa sijaitsevan esihistoriallisten kivirakenteiden sijaitsemisen kannalta potentiaalisen Pirttimaan tarkastuksessa todettiin, että rakka ja koko kangas on metsäaurattu eikä havaittu merkkejä, että paikalla olisi ollut rakkakuoppia tai muun tyyppisiä rakenteita. Hieman etelämpänä sijaitseva Kurikkamaa oli toinen topografisesti lupaava alue esihistoriallisten kohteiden sijainnille. Siellä otollisin
alue on suurelta osin hävinnyt soranotossa.
Karttamateriaalin, arkisto- sekä kirjallisuustietojen perusteella alueelle ei sijoitu historiallista asutusta ja elinkeinoihin liittyvä maankäyttö ennen 1900-lukua on ollut vähäistä. Keskeinen syy tähän on maaperä. Laserkeilausaineiston avulla ei löytynyt tervahautoja, hiilimiiluja tai muihin
muinaisjäännöksiin viittaavia anomalioita. Suunnittelualueet ovat lähinnä talousmetsää ja maakerrokset ovat laajalti tuhoutuneet metsänaurauksissa. Kohdealueella on vähän tarkastamattomia kohtia, joita voisi pitää hyvin potentiaalisina löytää ehjiä muinaisjäännöksiä. Maastoanalyysin
ja -havaintojen perusteella laajat esihistorialliset kohteet eivät vaikuta todennäköisiltä.
2.13.2 Sähkönsiirtoreittien muinaisjäännökset
Inventoinneissa löydettiin kaksi uutta muinaisjäännöskohdetta sähkönsiirtoreiteiltä. Tunnetut ja
inventoinneissa löydetyt uudet kohteet on esitetty taulukossa 4 ja kuvassa 10.
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Taulukko 4. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat tunnetut ja inventoinneissa havaitut uudet
muinaisjäännöskohteet.
Sähkönsiirtoreittivaihtoehto

Rekisterinumero

Nimi

Tyyppi

Etäisyys
voimajohdosta

VEA, VED

1000013153

Tulkkilanjänkä

Ajoittamaton kivirakenne, seitsemän
rakkakuoppaa sekä asumuspainanne

170 m

VEA, VED

1000013107

Helkkusenvaara
etelä

Ajoittamaton kivirakenne, kolme rakkakuoppaa

220 m

VEA, VED

241010125

Helkkusenvaara

Ajoittamaton kivirakenne, latomus

135 m

VEA, VED

241010045

Maihkilanvaara E

Ajoittamaton kivirakenne, kolme kuoppaa

140 m

VEA, VED

241010093

Maihkilanvaara W

Moniperiodinen muinaisjäännösryhmä,
röykkiö ja kuusi kivikuoppaa

220 m

VEA, VEB

uusi

Rakkamaa

Raaka-aineen hankintapaikat

110 m

VEC

241010071

Kirkonkylä, Korkiamaa

Esihistoriallinen kivirakenne, latomus

VEC

241010023

Kiimamaa

Pronssikautinen/rautakautinen röykkiö,
maakuoppa ja asuinpaikka

VED2

uusi

Pieni Lautamaa

Ajoittamaton rakkakuoppa

67 m
140 m
60 m

2.14 Maa- ja kallioperä
Seipimäen ja Tikkalan alueella vallitseva maalaji on moreeni. Suoalueiden kohdalla maaperä on
turvetta. Alueelle sijoittuu myös pienialaisia hiekka- ja soraharjuja. Kallioalueet sijoittuvat lähinnä
Torviaavantien pohjoispuolelle kaava-alueen ulkopuolella (GTK 2014b) sekä kaakkois- ja lounaisosissa (GTK 2014a). Alueen luoteisosassa esiintyy saraturvemaita.
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata koko Seipimäen ja Tikkalan aluetta. Oheisessa kuvassa (Kuva 11Kuva) on esitetty maalajit perustuen GTK:n Suomen
maaperäaineistoon 1:200 000.
Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Simon alueen soilla tutkimuksia vuosina 1982 ja 1985–
1988. Tikkalan tuulivoimapuiston alue sijoittuu Pirttimaan-, Sipojuntin- ja Ylimaansoiden alueille,
joilla tehtyjen tutkimusten perusteella alueen yleisimmät turvelajit ovat sara-rahkaturve ja rahkasaraturve. (GTK 1990)
Alueen pohjoisosaan sijoittuvien tutkimussoiden todettiin olevan suurelta osin ohutturpeista eli
turvekerros on alle metrin paksuinen. Pirttimaansuo on ojitettu keskeltä sekä etelä- ja länsireunasta. Pirttimaansuolla vallitsevina suotyyppeinä ovat ruohoinen saraneva ja lyhytkortinen neva.
Yleisimmät pohjamaalajit tutkimuspisteissä ovat moreeni ja hiekka. Sipojuntinsuon reunat ja
kaakkoisosa on ojitettu. Tutkimuspisteissä yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka. Ylimaansuo on ojitettu kauttaaltaan, mutta pohjoisosassa ojitus on harvaa. Tutkimuspisteissä yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka. (GTK 1990)
Simon alueella kallioperä on pääosin yli 2 miljardia vuotta vanhaa graniitti–gneissialuetta, jossa
vallitsevina kivilajeina ovat oligoglaasigraniitti- ja granodioottigneissi. Kallioperä muodostuu pohjagneissistä, jossa on graniittijuonteita. Simon rannikolla tulee selkeästi esiin graniittigneissialueille tyypillinen maiseman muotojen alavuus ja loivapiirteisyys. Hankealueella kallioperä on tonaliittista gneissiä ja graniittia. Lisäksi esiintyy diabaasia kapeina juonina ja länsiosaan sijoittuu
suppea kvartsidioriitti muodostuma. Kuvassa (Kuva 12) on esitetty hankealueen kallioperä GTK:n
kallioperäkartta-aineiston 1:100 000 perusteella. (GTK 2014c)
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Seipimäen ja Tikkalan topografia vaihtelee kallioalueista ja moreenikumpareista alaviin suoalueisiin. Korkeuserot alueella ovat melko pieniä. Pääosin hankealueiden maanpinta sijoittuu noin
N2000 10-25 m mpy. Kuvassa (Kuva 13) on esitetty hankealueen topografia Maanmittauslaitoksen
laserkeilausaineistoon perustuvan 2 m korkeusmallin mukaan.

Kuva 13. Seipimäen ja Tikkalan alueen topografia (Maanmittauslaitos korkeusmalli 2 m, 2014). Kuvassa on
esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkeen. Kuvan
kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.

2.15 Pohjavedet
Seipimäen ja Tikkalan alueelle ei sijoitu pohjavesialueita.
Seipimäen ja Tikkalan aluetta lähimmät pohjavesialueet ovat Haarainkankaan (1275105 B) Iluokan pohjavesialue ja Haarainkankaan (1275105 A) luokan II-pohjavesialue, jotka sijaitsevat
alueen itäpuolella. Palokankaan (1275102) I-luokan pohjavesialue sijaitsee kaakkoon, Ylikosken
(12273176) I-luokan pohjavesialue ja Haarainkankaan luokan II-pohjavesialue (1275105 A)
itään.
Muita 3-5 km etäisyydellä Seipimäen ja Tikkalan alueista sijaitsevia pohjavesialueita ovat Maksniemi (1275153 A ja B, II-luokka), Ykskuusi (1275111, III-luokka), Holstinharju (1224051, IIIluokka) ja Korsukangas (1224118, III-luokka).
I-luokan alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, II-luokan alueet ovat vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita ja III-luokan alueet ovat muita pohjavesialueita.
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Tarrkasteltavissa sähkönsiirrron vaihtoe hdoissa VEA
A ja VEB säh
hkönsiirtoreittti sijoittuu Haarainkan-kaa
an (1275105
5 A) II-luoka
an pohjavessialueelle nykyisen Raasakka-Isohaa
ara 110 kV:n voimajoh-don
n yhteyteen.. Sähkönsiirttoreittivaihto
oehdot VEA ja
j VEB kulke
evat Haarain
nkangas B pohjavesialu-een
n läpi noin 1,,2 kilometrin
n matkalla.
75152) luok
Vaihtoehdoissa VEA ja VED
D_1 sähkön siirtoreitti sijoittuu Ahm
mamaan (127
kan I pohja-ves
arala 400 kV
sialueelle, ny
ykyisen Kem
minmaa-Pikka
V:n johtokäy
ytävän yhte
eyteen. Sähk
könsiirtoreit-tiva
aihtoehto VE
EA kulkee Ah
hmamaan po
ohjavesialue
een läpi noin
n 300 metrin
n matkalla ja
a vaihtoehto
o
VED
D_1 noin 250 metrin ma
atkalla.
Säh
hkönsiirtoreitti VEC kulk
kee Holstinh arjun (1124
4051) III-luo
okan pohjav
vesialueen lä
äpi nykyisen
n
Raa
asakka-Isoha
aara 110 kV
V:n voimajoh
hdon rinnalla
a sekä sivuaa Takaniitty--Kaijanharju
un (1224050
0
C) pohjavesialu
uetta sen ete
eläreunalla. Sähkönsiirto
oreittivaihtoe
ehto VEC ku
ulkee Holstin
nharjun poh-k
m
matkalla. Säh
hkönsiirtoreitttivaihtoehto
o VEC sivuaa
a Takaniitty-javesialueen läpi noin 0,5 kilometrin
eunaa.
Kaijjanharjun C pohjavesialueen eteläre
2.16 Pintavedett
Seipimäen ja Tikkalan
T
alue
eet sijoittuva
at Kemijoen vesienhoitoa
alueelle ja e
edelleen Perä
ämeren ran-nikkoalueen ve
esistöalueelle
e (84) Vian
ntienjoen (84.14) valum
ma-alueelle. Seipimäen ja Tikkalan
n
alueen keski- ja pohjoisosat sijoittuv
vat Tikkalanojan (84.14
42) 3.jakova
aiheen valum
ma-alueelle,,
länsiosa Rajasttenojan (84.144) 3.jako
ovaiheen va
aluma-alueellle ja itäosa
a Viantienjoe
en (84.140))
3.ja
akovaiheen valuma-alue
v
eelle. Seipim
mäen ja Tikka
alan alueen eteläreuna ssijoittuu ositttain välialu-eelle 84V141.
Perrämeren Sik
kaluoto on lu
uokiteltu pin
ntavesityypiltään Perämeren sisemm
miksi rannik
kkovesiksi ja
a
sek
kä ekologisellta että kemialliselta tila ltaan hyväks
si.
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Seipimäe
en ja Tikkala
an alueelle ssijoittuvia ve
esistöjä ovat Ohenojanjä
ärvi, Syväno
ojanjärvi, Hirrvijärvi
ja Karhujjärvi. Alueen
n keskiosalla
a sijaitseva Ohenojanjär
O
rvi on suoran
ntainen lampi, jonka pin
nta-ala
on noin 1,5 ha. Noin
n 400 metrin
n etäisyydelllä Ohenojanjjärvestä sija
aitseva Syvä
änojanjärvi on
o pinta-alaltaa
an noin 1,3 ha oleva ssuolampi. Hiirvijärvi ja Karhujärvi
K
o
ovat pieniä suolampia. Rajastenoja la
askee Hirvijä
ärvestä suun
nnittelualuee
en eteläpuole
ella sijaitsev
vaan Rajaste
enjärveen ja
a edelleen Perä
ämeren Raja
astenlahteen
n. Suunnittelualueella virrtaava Riitajjärvenoja yh
htyy Rajasten
nojaan
ennen Pe
erämereen la
askemista.
Muita suunnittelualueen läpi virttaavia vesisttöjä ovat Tik
kkalanoja ja Seipioja, jotka laskevatt Perämereen Viantienjoen
V
n suualueella
a. Viantienjo
oki sijaitsee suunnittelua
alueen itäpuolella. Yllä mainitm
tujen ves
sistöjen ekologista tilaa ei ole arvioittu.
Rajakiiri Oy
Simon tuulivoimapuistot
Vesistöalueet
Tuulivo
oimapuiston aluera
ajaus,
Seipim
mäki ja Tikkala
Valuma
a-alueen raja

Kuva 15. Seipimäen
S
ja Tikkalan alue
een ja sähköns
siirtoreittien (VEA-VED_2) ssijainti valuma
a-alueilla (Karrpalo
2016). Ku
uvan kaavaraja
aus on ehdotu
usvaiheen mu
ukainen. Kaava
a-aluetta on ssupistettu länn
nestä hyväksy
ymisvaiheessa.

2.17 Paika
allinen ilma
asto
Simon alue kuuluu ilmasto-olossuhteiltaan Etelä-Lapin, eli Peräpoh
hjolan ilmas
stovyöhykkeeseen.
ki kulkee ke
eski- ja pohjoisboreaalissen luonnon
nvyöhykkeen
n raja.
Ilmastollisesti Etelä--Lapin poikk
Suotuisin
nta ilmasto on
o Perämere
en rannikolla
a ja laajemm
min niin kuts utun Meri-La
apin alueella
a, missä Peräm
meri tasaa lämpötiloja. V
Vuoden kesk
kilämpötila Perämeren ra
annikolla on noin +1 C◦.. Perämeren ra
annikolla sattaa vähiten jja rannikko onkin Etelä-Lapin vähälu
umisinta alu
uetta. Vähäsateisin
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kuukausi on useimmiten huhtikuu, sateisinta on elokuussa. Kasvukauden pituus on noin 145 vrk
(Kersalo ja Pirinen 2009).
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva
tuulivoimatuotantoon. Keskimääräinen tuulennopeus on 100 metrin korkeudella 6,8 m/s ja 200
metrin korkeudella 8,2 m/s. Tuulen nopeus siis kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on
perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloita. Valitsevat tuulet puhaltavat tuuliruusujen mukaan lounaasta kohti koillista.

2.18 Kasvillisuus ja luontotyypit
2.18.1 Seipimäen ja Tikkalan alueen luonnonolojen yleiskuvaus
Seipimäen ja Tikkalan alueella metsät ovat olleet pitkään voimakkaassa talouskäytössä, ja siten
ne edustavat suurelta osin varhaisia sukkessiovaiheita eli taimikoita tai nuorten kehitysluokkien
metsiä. Myös turvemaiden ojikkojen sekä turvemaapohjaisten korpi- ja rämemuuttumien osuus
on alueilla suuri. Kivennäismaan kasvillisuustyypeissä vaihtelevat kuivahkot mäntyvaltaiset kankaat sekä tuoreet sekapuustoiset kankaat. Hoikkakankaan ja Äijänkankaan alueilla on laajempia
kalliopaljastumia, joiden päällä esiintyy kuivempia ja karumpia kasvupaikkatyyppejä.
Metsätalouden tehokkaiden ojitusten ja hakkuiden vuoksi luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kangasmetsiä ja korpia on hyvin vähän. Kalliomaan kaakkoispuolella on aiemmin hakkuissa
säästetty ylispuuna erittäin vanha ja kookas kilpikaarnainen mänty, jonka latvus on poikkeuksellisen laaja. On niukasti kalliopaljastumia ja sen myötä potentiaalisia kallioluonto-kohteita. Kookkaimmat kalliokohteet sijaitsevat hankealueen ulkopuolella pohjoisosassa. Kallioperässä on kuitenkin kapeita diabaasijuonteita, joten alueen moreenimaaperässä on paikoitellen ravinteisen kallioperän vaikutusta, mikä luo olosuhteet vaateliaamman kasvillisuuden esiintymiselle.
Turvepohjaisia alueita esiintyy etenkin Seipiojan lähivaluma-alueella sekä Keltamaan ja Hoikkakankaan moreeniselänteiden laiteilla. Nämä suot ovat kuitenkin suhteellisen pienialaisia. Metsätalouden turvemaiden ojitusten vuoksi hankealueen alkuperäiset laajemmat suoluontokohteet on
tehokkaasti käsiteltyjä ja alueella esiintyy runsaasti sekä rämeisiä että korpisia turvemaamuuttumia. Merkittävimmät luonnontilaiset suokohteet ovat Hevossuon alueella sekä Hoikkakankaan
ja Keltamaan tuntumassa suunnittelualueen länsi- ja itäreunoilla.
Tikkalan alueella on turvemaiden osuus suurempi kuin Seipimäellä, ja ne ovat tällä alueella
yleensä myös pinta-alaltaan laajempia. Alueella esiintyy Seipimäen tapaan runsaasti myös turvekankaita sekä räme- ja korpimuuttumia. Aiemmin Tikkalan alueella on sijainnut suuria suoaltaita,
joista laajimmat ovat olleen Tikkalanojan itäpuoliset Seipisuo sekä Ylimaansuo–Kurikkamaansuon
välinen alue. Nykytilassa edustavimmat suot ovat mm. laiteiltaan ojitetut Pirttimaansuon ja Sipojuntinsuon avosuoalueet sekä Saintiensuunojan ja Rajastenojan korpikohteet.
Hankealueelle suunniteltujen voimalapaikkojen olosuhteita tarkastettiin maastoinventointien yhteydessä vuosina 2013 ja 2014. Hankkeen voimalapaikat ja huoltotielinjaukset on sijoitettu esisuunnittelun jälkeen siten, että arvokkaat luontokohteet on huomioitu. Voimaloiden rakennuspaikat sijoittuivat tavanomaisen ja usein varsin vahvasti käsitellyn talousmetsän alueille. Inventoinneissa tarkastettiin useita voimalapaikkoja, joista hankkeen edetessä on karsiutunut eri kriteerien
perusteella useita vähemmän toteuttamiskelpoisia kohteita. Voimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu arvokkaille luontokohteille, mutta voivat sijoittua niiden läheisyyteen, soiden ja pienvesien
valuma-alueille. Voimaloita yhdistävän huoltotiestön sijoittuminen (olemassa oleva tiestö ja parannettava tiestö eriteltyinä) on esitetty kuvassa (Kuva 16). Tielinjauksista oli maastotöiden aikana tiedossa alustavat sijainnit ja alueelta paikannetut luonnonarvokohteet ovat muuttaneet tiesuunnitelmaa. Varmistuneiden tielinjausten alueita on tarkasteltu kesän 2014 maastoselvityksillä.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa voimaloiden määrä on vähennetty 39  29, layout on tiivistetty ja
hankealue supistettu. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vähennettiin vielä kaksi voimalaa (voimalat 2 ja 19), jolloin lopullisessa yleiskaavassa on 27 voimalaa. Hankkeen voimalapaikat ja
huoltotielinjaukset on edelleen sijoitettu siten, että arvokkaat luontokohteet on huomioitu.
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2.18.2 Sähkönsiirtoreittien luonnonolojen yleiskuvaus
Reittivaihtoehto VEA ylittää Viantienjoen talousmetsätaimikoiden sekä pienen peltoaukean kohdalla. VEA sivuaa Järvelän yksityistä luonnonsuojelualuetta (YSA207831) noin 20–50 metriä sen
pohjoispuolelta. Leipiön alueelta reitti suuntautuu TuuliWatin hankkeessa suunnitellun ilmajohdon
rinnalle, missä se ylittää laiteiltaan runsaasti ojitetun Iso-Leipiön karun avosuoalueen ja edelleen
muutaman pienemmän ja alueellisesti yleisen puustoisen nevarämeen. Johtoreitti ylittää Koivuojan ennen liittymistään Keminmaa–Pikkarala 400 kV voimajohdon rinnalla Hirvimaan alueella.
400 kV voimajohdon rinnalla johtoreitti ylittää pääasiassa hyvin runsaasti ojitettuja entisiä suoalueita, jotka edustavat nykyisin rämemuuttumia. Karhumaansuo ja Tukkilanjänkä ovat reitin
eteläosan suoalueista luonnontilaisimmat ja voimajohto sijoittuu niiden laiteille, joilla esiintyvät
suotyypit ovat pääosin muuttumia tai turvekankaita. Pohjoisessa, Niivinmaan ja Putoustenahon
alueilla, edustavimmat luonnontilaiset osat soista ovat rehevän lettoisia ja niillä esiintyy lettolajistoa. Helkusenvaaran alueella johtoreitin läheisyyteen sijoittuu lehtomaista kangasta ja lehtoa,
jossa esiintyy vaateliaampaa kasvilajistoa. Muutoin reitin metsät ovat tavanomaista kuivahkon ja
tuoreen kankaan talousmetsää.
Sähkönsiirtoreitti VEB suuntautuu Tikkalan alueelta Leipiön sähköaseman kautta Hirvi-maan kankaalle suunnitellulle uudelle 110/400 kV sähköasemalle. Reitti sijoittuu edellä kuvatulle alueelle,
mutta ei jatku enää Keminmaa–Pikkarala 400 kV johdon rinnalla kohti pohjoista.
Kittilänjärven sähköasemalle suuntautuva sähkönsiirtoreitti VEC ylittää suunnittelualueen ulkopuolella muutamia osin luonnontilaisia soita sekä Iso-Ruonaojan virtaveden, jonka luonnontilaa
on muutettu oikaisemalla ja johtamalla siihen ojitusvesiä reitin ylityskohdassa. Reitille sijoittuvien
soiden osalta laajimpia ovat Matinaavan pohjoisosat sekä Musta-aavan Natura-alueen eteläpuoliset suot. Reittivaihtoehto kiertää Musta-aavan Natura-alueen sen eteläpuolelta. Metsäluonnon
osalta reittivaihtoehto sijoittuu tyypilliseen talousmetsään; pääosin sekapuustoisten tuoreiden
kangasmaiden alueelle.
Taivalkosken sähköasemalle suuntautuva sähkönsiirtoreitti VED sijoittuu Tikkalan alueen pohjoispuolella uuteen johtokäytävään ja sillä on kaksi alavaihtoehtoa (VED-1 ja VED-2). VED-1 reitin
tarkastelualueelle sijoittuva ainut suoluontokohde sijoittuu Simon ja Kemin kuntien rajalle, jossa
on karu luonnontilainen pieni lyhytkorsineva. VED-2 vaihtoehto sijoittuu Kalliokummun alueella
rimpilettojen läheisyyteen, mutta sivuaa edustavimmat letot ja sijoittuu kunnostusojitettujen lettorämeiden alueille. Johtoreitin läheisyyteen sijoittuu Alimmainen Vähäjärvi, mutta ei muita arvokkaita pienvesiä. Molempien VED reittivaihtoehtojen metsäiset osat ovat varsin vahvasti käsiteltyjä ja keskimäärin nuoria kasvatusmetsiä. Sähkönsiirtoreitti VED jatkuu alavaihtoehtojen jälkeen 400 kV voimalinjan rinnalla Taivalkosken asemalle ja sisältää aiemmin VEA:n kohdalla mainitut luontoarvot.
Vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit on merkitty yleiskaavaan ohjeellisina. Lopullinen ratkaisu tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.
2.18.3 Seipimäen ja Tikkalan alueen arvokkaat luontokohteet ja lajisto
Seipimäen ja Tikkalan alueilla tai tarkastelluilla vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita luontotyyppejä.
Seipimäen ja Tikkalan arvokkaat luontokohteet ovat pääasiassa metsälain 10 §:n mukaisia soita,
lehtoja, kallioalueita ja pienvesien välittömiä lähiympäristöjä. Metsälain erityisen tärkeinä
elinympäristöinä Tikkalan hankealueella esiintyy pienvesistöjen lähiympäristöjä, lehtokorpia, aitokorpia sekä lähes luonnontilaisia yhdistelmätyypin vähäpuustoisia soita, joista osa on rehevyystasoltaan meso-eutrofisia lettoja. Seipimäen hankealueella vastaavat kohteet ovat karuja yhdistelmätyypin soita sekä pienialaisia runsaslahopuustoisia aitokorpia.
Vesilain 2 luvun 11 §:n määritelmän mukaisia virtavesiä (norot) alueelle ei sijoitu, sillä luontokohteiksi poimitut purouomat eli uomaltaan luonnontilaiset ojat ovat kohtalaisen suuria ja edustavimmilta osiltaan lähinnä luonnontilaisen kaltaisia ja suurelta osin metsätaloustoimissa oikaistuja. Lähinnä vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisiin kohteisiin tulkittavia, lähes luonnontilaisia pienvesiä, ovat Tikkalan alueelta rajatut kaksi lähteikköä Ohenojanjängän koillis- ja lounaisosista.
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Arvokkaiksi luontokohteiksi poimittiin useita lahopuustoisia kangasmetsiä sekä korpia, joilla on
luonnon monimuotoisuutta lisäävää arvoa, ja ne ovat merkittäviä elinympäristöjä eliölajistoille.
Muina arvokkaina ympäristöinä Seipimäen ja Tikkalan alueilta on tunnistettu runsaslahopuustoisia kangasmetsäkuvioita tai edustavampia korpia.
Kuvassa 16 on esitetty Seipimäen ja Tikkalan luontokohteet suhteessa voimalapaikkoihin ja huoltotiestöön. (Yleiskaavan ehdotusvaiheessa voimaloiden määrä on vähennetty 39  29, layoutia
on tiivistetty ja hankealuetta supistettu.). Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vähennettiin vielä
kaksi voimalaa (voimalat 2 ja 19), jolloin lopullisessa yleiskaavassa on 27 voimalaa. Huoltoteiden
osalta uudet linjaukset on esitetty vihreällä ja olemassa olevat parannettavat tielinjaukset ruskealla. Luontokohteiden numerointi viittaa taulukkoon 5.

36

Kuva 16. Seipimäen ja Tikkalan luontokohteet suhteessa voimalapaikkoihin ja huoltotiestöön. Kuvassa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkeen. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.
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Taulukko 5. Seipimäen ja Tikkalan selvityksissä todennetut ja rajatut arvokkaat luontokohteet. Kohteen numero viittaa luontoselvitysraportin kohdekuvaukseen sekä liitekarttaan. Statuksen selitteessä metsälain/vesilain mukaisuus sekä luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti kohteiden merkittävimmät luontotyypit. Uhanalaisuus: CR – äärimmäisen uhanalainen, EN – erittäin uhanalainen,
VU – vaarantunut, NT – silmälläpidettävä, RT – alueellisesti uhanalainen. Muut lyhenteet: kv. vastuulaji –
kansainvälinen vastuulaji, rauh. – rauhoitettu, huom. – alueellisesti huomionarvoinen.

Kohteen
nimi

nro

ja

Status

Lajistoa

Seipimäen alue
1. Äijänkangas N

MetsäL. 10 §: vähäpuustoinen ojittamaton
suo; pallosararämeet (VU), sararämeet (VU)

2. Keltamaa SW

MetsäL. 10 §: vähäpuustoinen ojittamaton suo

3. Seipioja

MetsäL. 10 §: lehdot, lehtokorvet; ruohokangaskorvet (EN), ruoho- ja heinäkorvet (EN),
lehtokorpi (EN)

4. Hevossuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoinen ojittamaton
suo; lyhytkorsirämeet (VU), minerotrofiset
lyhytkorsinevat (VU), sararämeet (VU)

5. Hoikkakangas W

MetsäL. 10 §: vähäpuustoinen ojittamaton
suo; pallosararämeet (VU), korpirämeet (VU),
sararämeet (VU), saranevat (VU)

6. Hoikkakangas

MetsäL. 10 §: kalliomännikkö

7. Palosuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoinen ojittamaton
suo; ruoho- ja heinäkorvet (EN), sararämeet
(VU), saranevat (VU)

8. Palosuo E

Luonnon monimuotoisuuskohde: lahopuustoiset korvet; ruohokangaskorvet (EN), ruoho- ja
heinäkorvet (EN)

hentosara (NT), korpiluppo (NT),
samettikesijäkälä (NT),
silomunuaisjäkälä (NT), silonaava
(NT), pallopäärah-kasammal (kv.
vastuulaji), korpisara (huom.)

9. Rytiönperä

Luonnon monimuotoisuuskohde: luontotyyppikokonaisuus, kalliomännikkö, lahopuustoinen
aitokorpi; metsäkortekorvet (EN)

kanadanluppo (NT), samettikesijäkälä (NT)

10. Seipioja NW

Luonnon monimuotoisuuskohde: aitokorvet;
muurainkorvet (VU), metsäkortekorvet (EN)

korpiluppo (NT)

11. Sipojuntinsuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; kalvakkanevat (VU), lyhytkorsirämeet (VU), saranevat
(VU)

vaaleasara (kv. vastuulaji)

12. Pirttimaansuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot, aitokorvet;
kalvakkanevat (VU), lyhytkorsirämeet (VU),
saranevat (VU), sarakorvet (VU), metsäkortekorvet (EN), lettonevarämeet (CR)

suovalkku (NT, rauh.)

13.
NW

Jokimaansuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; lyhytkorsirämeet (VU), saranevat (VU)

14.
W

Tikkalanniemi

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; lyhytkorsirämeet (VU), saranevat (VU)

kanadanluppo (NT)

Tikkalan alue

15. Kurikkamaa N

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; lyhytkorsirämeet (VU), sararämeet (VU)

16. Kalliomaa

MetsäL. 10 §: kalliomännikkö

kanadanluppo (NT)

17. Pomminiitty NE

Luonnon monimuotoisuuskohde: runsaslahopuustoinen kangasmetsä

korpiluppo
(NT),
kanadanluppo
(NT), samettikesijäkälä (NT)

18. Jängänniitty

MetsäL. 10 §: lehto- ja ruohokorvet, aitokor-
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Kohteen
nimi

nro

ja

Status

Lajistoa

vet; ruohokangaskorvet (EN), ruoho- ja heinäkorvet (EN), lehtokorvet (EN), metsäkortekorvet (EN)
19. Hirvijärvi S

MetsäL. 10 §: lehtokorpi, lehto; lehtokorvet
(EN)

20. Hirvijärvi

MetsäL. 10 §: pienvesien välittömät lähiympäristöt, niukkapuustoiset rantaluhdat; saranevat
(VU)

21. Itkusuo SW

MetsäL. 10 §: lettonevat (CR)

22. Syvänojanjärvi

MetsäL. 10 §: pienvesien välittömät lähiympäristöt, niukkapuustoiset rantaluhdat

23. Ohenojanjärvi

MetsäL. 10 §: pienvesien välittömät lähiympäristöt, niukkapuustoiset rantaluhdat; saranevat
(VU)

24.
SE

MetsäL. 10 §: lähteikkö

Ohenojanjärvi

25. Ojaniitty E

MetsäL. 10 §: lähteikkö

26. Leilisuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; lyhytkorsirämeet (VU)

27. Kurikkamaansuo E

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; saranevat
(VU)

hentosara (NT),
raidanhyytelöjäkälä (NT, RT),
samettikesijäkälä (NT),
raidankeuhkojäkälä (NT),
silomunuaisjäkälä (NT),
nukkamunuaisjäkälä (NT),
karstajäkälä (NT), pihkakääpä
(huom.)

suovalkku (NT, rauh.), vaaleasara
(kv. vastuulaji)

2.18.4 Sähkönsiirtoreittien arvokkaat luontokohteet ja lajisto
Sähkönsiirtoreittien luontoarvot ovat rehevissä ja lettoisissa suoluontotyypeissä sekä ympäröivää
talousmetsää edustavammissa, vanhan metsän indikaattoreita sisältävissä pienialaisissa kalliometsissä sekä lehdoissa. Sähkönsiirtoreittien luontokohteet perusteluineen on lueteltu taulukossa
6. Lisäksi taulukossa on esitetty luontokohteilla mahdollisesti havaittu huomionarvoinen lajisto.
Reittien osalta kohteiden numerointi on maastoselvitysten mukainen ja reitin VED kohdalla esitellään vain alkuosa, eli uuden johtokäytävän läheisyyteen sijoittuvat kohteet. Johtoreittien alueita
tarkasteltiin maastossa melko laajalti, joten useita luontokohteita sijoittuu reitin läheisyyteen.
Maastotarkastelussa on varauduttu johtokäytävän mahdolliseen vähäiseen siirtymiseen hankkeen
jatkosuunnittelussa.
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Kuva 17. Seipimäen
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(
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Taulukko 6. Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien selvityksissä todennetut ja rajatut arvokkaat luontokohteet.
Kohteen numero viittaa luontoselvitysraportin kohdekuvaukseen sekä liitekarttaan. Statuksen selitteessä
metsälain/vesilain mukaisuus sekä luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti
kohteiden merkittävimmät luontotyypit. Uhanalaisuus: CR – äärimmäisen uhanalainen, EN – erittäin uhanalainen, VU – vaarantunut, NT – silmälläpidettävä, RT – alueellisesti uhanalainen. Muut lyhenteet: kv. vastuulaji – kansainvälinen vastuulaji, rauh. – rauhoitettu, huom. – alueellisesti huomionarvoinen.

Kohteen
nimi

n:o

ja

Status

Lajistoa

Kittilänjärven reitti, sähkönsiirto VEC
VJ1. Kittilänjärvi E

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; saranevat
(VU), sararämeet (VU)

VJ2. Holstinharju E

Luonnon monimuotoisuuskohde: lahopuustoiset korvet; ruoho- ja heinäkorvet (EN)

VJ3. Matinaapa N

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; saranevat
(VU)

VJ4. Korkiamaa SW

MetsäL. 10 §: letot; rimpiletot (CR), lettorämeet (CR)

suopunakämmekkä (VU), suovalkku
(NT, rauh.), vaaleasara (kv. vastuulaji)

VJ5. Kivijärvensuo

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot, aitokorvet; saranevat (VU), kalvakkanevat (VU),
metsäkortekorvet (EN)

vaaleasara (kv. vastuulaji)

VJ6. Uusikangas

MetsäL. 10 §: kalliomännikkö

kanadanluppo (NT)

valkolehdokki (rauh.)

Leipiö–Taivalkoski, sähkönsiirtoreitit VEA ja VED
VJ7. Kellojänkä W

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; saranevat
(VU), sararämeet (VU)

VJ8.
E

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot, letot;
saranevat (VU), kalvakkanevat (VU), sararämeet (VU), rimpiletot (CR), lettorämeet (CR)

Putoustenaho

VJ9. Pikku
maa A

suopunakämmekkä (VU), suovalkku
(NT, rauh.), vaaleasara (kv. vastuulaji)

Niivin-

Luonnon monimuotoisuuskohde: lahopuustoiset korvet; ruoho- ja heinäkorvet (EN)

VJ10. Pikku Niivinmaa B

Luonnon
monimuotoisuuskohde:
korvet;
ruohokangaskorvet (EN), metsäkortekorvet
(EN)

VJ11. Pikku Niivinmaa C

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; kalvakkanevat (VU)

vaaleasara (kv. vastuulaji)

VJ12.
vaara

MetsäL. 10 §: lehdot

tikankontti (NT, luontodirekt. IV b,
rauh.), ahokissankäpälä (NT), valkolehdokki (rauh.), silomunuaisjäkälä
(NT), samettikesijäkälä (NT)

Helkkusen-

VJ13. Tulkkilanjänkä

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; pallosararämeet (VU), sararämeet (VU), saranevat
(VU)

VJ14. Sadinkangas

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot, lehdot;
pallosararämeet (VU), sararämeet (VU), saranevat (VU)

VJ15.
suo N

Karhumaan-

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; pallosararämeet (VU), sararämeet (VU), lyhytkorsirämeet (VU), kalvakkanevat (VU)

VJ16.
suo S

Karhumaan-

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; sararämeet (VU), lyhytkorsirämeet (VU), saranevat
(VU)

kanadanluppo (NT), silomunuaisjäkälä (NT), samettikesijäkälä (NT),
sammallimijäkälä (NT)
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Kohteen
nimi

n:o

ja

Status

Lajistoa

Pirttimaansuo-Tulkkilanjänkä, sähkönsiirtoreitit VED 1 ja VED 2
VJ17.
A

Kalliokumpu

MetsäL. 10 §: letot; rimpiletot (CR), lettorämeet (CR)

VJ18.
B

Kalliokumpu

Luonnon monimuotoisuuskohde: runsaslahopuustoinen kangasmetsä

VJ19.
C

Kalliokumpu

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; sararämeet (VU), sarakorvet (VU), ruoho- ja heinäkorvet (EN)

VJ20. Alimmainen
Vähäjärvi

MetsäL. 10 §: pienvesien välittömät lähiympäristöt, niukkapuustoiset rantaluhdat

VJ21. Lautamaa S

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; kalvakkanevat (VU), saranevat (VU)

VJ22. Lintumaa SE

MetsäL. 10 §: vähäpuustoiset suot; lyhytkorsirämeet (VU)

aarnikääpä (huom.)

2.19 Linnusto
2.19.1 Pesimälinnusto
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitysten aikana hankkeen YVA-menettelyn mukaisella alueella havaittiin yhteensä 72 lintulajia, joista 55 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Kaava-alue sijoittuu voimakkaasti käsiteltyjen ja pääasiassa
karujen talousmetsien alueelle, jossa elävä linnusto koostuu enimmäkseen alueellisesti yleisistä
ja tavanomaisista talousmetsäalueiden pesimälajeista. Laajaan hankealueeseen sisältyy kuitenkin
myös linnustollista monimuotoisuutta kasvattavia kohteita kuten avoimia suoalueita ja pieniä järviä.
Kaava-alueen selkeästi runsaslukuisimmat ja yleisimmät pesimälajit ovat pajulintu ja peippo, joiden osuus alueen koko lintuyhteisöstä on lähes 60 %. Kymmenen runsaimman pesimälajin joukkoon mahtuu useita metsien yleislajiksi ja havumetsälajeiksi luokiteltavia lintulajeja, jotka lukeutuvat talousmetsäalueiden tyypilliseen pesimälaistoon.
Kaava-alueelle sijoittuu kolme pientä järveä (Hirvijärvi, Syvänojanjärvi ja Ohenojanjärvi), joiden
alueella havaittiin vähäisesti pesiviä vesilintuja. Syvänojanjärvellä havaittiin pesivä laulujoutsen
ja Ohenojanjärvellä todennäköisesti pesivä metsähanhi. Metsähanhia havaittiin pesimäaikana lepäilemässä ja ruokailemassa kaikilla kolmella järvellä. Hirvijärvellä havaittiin myös merihanhipari,
mutta niiden mahdollisesta pesinnästä alueella ei saatu enempää havaintoja. Hirvijärvellä havaittiin mahdollisesti pesivänä jouhisorsa.
Metsäkanalinnuista kaava-alueella havaittiin pesivänä kaikki alueella tavattavat lajit. Metsoja havaittiin harvakseltaan koko alueella, mutta metson merkittäviä soidinpaikkoja ei tunnistettu. Teeren elinympäristöjä sijoittuu alueelle kohtuullisen runsaasti, ja lajia havaittiinkin monin paikoin
koko alueella. Teeren soidinalueita sijoittuu todennäköisesti useimmille avoimille suoalueille sekä
järvien alueelle.
Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan kaava-alueella tai sen ympäristössä ei sijaitse tiedossa olevia erityisesti suojeltavien lintulajien pesäpaikkoja (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.). Kaavaalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei myöskään sijoitu käytössä olevia kalasääsken pesäpaikkoja (Juha Honkala, kirjall. ilm.). Lähimmät sääksen käytössä olevat pesäpaikat sijoittuvat
alueen luoteispuolella noin 2,7 km ja 6,7 km etäisyydelle kaava-alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista. Kesällä 2015 toteutettujen Natura-arviointiin liittyneiden linnustotarkkailujen aikana
kaava-alueen kautta havaittiin kulkevan sääksen ruokailulentoja Simon rannikkoalueelle. YVAmenettelyn aikaisten luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä kaava-alueella havaittiin melko
vähän petolintuja eikä niiden pesäpaikkoja löydetty tai pesintöjä varmistettu. Kesällä 2015 toteutettujen Natura-arviointiin liittyneiden linnustotarkkailujen aikana kaava-alueen pohjoisosassa
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havaittiin mm. mehiläishaukkoja, sinisuohaukkoja, tuulihaukkoja, hiirihaukkoja sekä piekana,
jotka todennäköisesti pesivät kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Vuoden 2014
kevättalvisen pöllökuuntelun aikana havaittiin yhteensä kymmenen soidintavaa helmipöllöä ja
kolme soidintavaa viirupöllöä. Kesän 2015 Natura-arviointiin liittyneiden linnustotarkkailujen aikana kaava-alueen pohjoisosassa havaittiin myös todennäköisesti pesivä lapinpöllö. Petolintuja
sekä pöllöjä havaittiin kesän 2015 selvityksissä enemmän kuin edellisen vuoden luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä, ja kesän 2015 havainnot liittyvät alueella vallinneeseen erittäin hyvään myyrävuoteen.
Alueen avosoilla sekä järvien luhtarannoilla havaittiin verrattain vähäisesti kahlaajia. Kahlaajien
osalta YVA-menettelyn yhteydessä tutkitun alueen merkittävimmät kohteet ovat vetiset Kurikkamaansuo ja Pirttimaansuo. Kurikkamaansuolla havaittiin useita pareja liroja ja valkovikloja sekä
soidintava jänkäsirriäispari. Pirttimaansuolla havaittiin myös useampia pareja liroja ja valkovikloja sekä pikkukuovi. Pirttimaansuo sijoittuu nykyisen yleiskaava-alueen pohjoispuolelle.
Kaava-alueen arvokkaampaa varpuslintulajistoa edustavat avosoilla ja järvien luhtaisilla rannoilla
pesivät keltavästäräkit ja niittykirviset, vanhan metsän lajiksi luettava ja alueellisesti harvalukuisen idänuunilintu sekä voimakkaasti taantunut pohjansirkku.
2.19.2 Muuttolinnusto
Perämeren rannikko muodostaa linnuille luonnollisen muuton johtolinjan, missä Simon kohdalla
mantereen yllä muuttavat linnut matkaavat keväällä pääasiassa rannikon suuntaisesti luoteeseen
sekä pohjoiseen. Perämeren pohjoisosan rannikon yllä muuttaa keväällä huomattavia määriä luoteeseen ja pohjoiseen matkaavia petolintuja. Perämeren läpi koilliseen muuttavat kuikkalinnut ja
arktisilla alueilla pesivät sorsalinnut kohtaavat rannikon Simossa ja Iin pohjoisosissa, mistä ne
suuntaavat korkealle mantereen ylle idän ja koillisen välisiin ilmansuuntiin. Syysmuutolla Perämeren pohjukka sekä luode-kaakko -suuntainen rannikkolinja keräävät pohjoisesta saapuvia lintuja kapealle rantalinjaa seuraavalle vyöhykkeelle. Iin rannikkoalueella on viime vuosina havaittu
syksyisin valtakunnallisesti merkittävää petolintumuuttoa, joka tapahtuu luonteeltaan samankaltaisena myös pohjoisempana Simon alueella.
Kaava-alueella keväällä havaittu laulujoutsen- ja hanhimuutto oli melko vähäistä, joskin kevään
2014 sääolot ovat vaikuttaneet muuton havaittavuuteen. Myös syysmuutolla alueella havaitaan
melko vähän laulujoutsenia, mutta esimerkiksi syksyllä 2013 alueella havaittiin kohtalaisesti
muuttavia metsähanhia. Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuva Kivaloiden vaarajakso sekä Kirvesaavan laaja suoalue ohjaavat Perämeren rantavyöhykkeen tavoin myös jossain määrin alueen
kautta kulkevaa hanhien ja joutsenten muuttoa sekä keväällä että syksyllä. Myös muiden vesilintujen sekä kuikkalintujen havaitut muuttajamäärät jäivät vähäisiksi.
Perämeren koillisrannikko, noin Tornion ja Iin Olhavan välillä, suuntautuu luoteesta kaakkoon eli
samansuuntaisesti useiden Fennoskandian pohjoisosissa pesivien petolintujen luontaisten muuttosuuntien kanssa. Tämä aiheuttaa sen, että keväällä ja syksyllä alueen kautta muuttaa huomattavia määriä petolintuja. Tiiveimmillään petolintujen muutto on noin Iin Olhavan ja Kuivaniemen
välisellä rannikkoalueella, jonne muodostuu petolintujen muuton ns. pullonkaula-alue. Simossa
muutto on usein hajanaisempaa, kun rannikko kääntyy enemmän länteen. Keväällä 2014 petolintujen muutto painottui kaava-alueen eteläosiin ja sen eteläpuolelle. Syksyllä 2013 petolintujen
muutto painottui kaava-alueen etelä- ja keskiosiin sekä sen eteläpuolella aivan Perämeren rantaviivan tuntumaan. Runsaimpia alueen kautta muuttavia petolintuja ovat piekana, varpushaukka,
hiirihaukka ja mehiläishaukka, merikotka sekä sääksi. Perämeren koillisrannikon kautta muuttaa
myös valtakunnallisesti merkittävä määrä maakotkia.
Keväällä ja syksyllä Perämeren koillisrannikon yllä ja kaava-alueen kautta muuttaa runsaasti
mm. kurkia, kahlaajista etenkin töyhtöhyyppiä ja kuoveja, sepelkyyhkyjä sekä lukuisa joukko eri
varpuslintulajeja. Kaava-alueen ympäristössä esimerkiksi kurjen syysmuutto suuntautuu yleensä
Kemi–Tornion alueelta suoraan etelään Perämeren merialueelle sekä idempänä Kirvesaavan suoalueen kautta etelään, jolloin osa linnuista voi tuulen suunnasta riippuen muuttaa myös kaavaalueen kautta.
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Kuva 18. Petolintujen havaittu muu
utto Simossa syksyllä 2013
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rantuneeksi luokiteltu muuttohaukka, mutta sen ei arvioitu pesivän alueella. Pesimälinnustoselvitysten aikana alueilla havaittiin yhteensä 11 valtakunnallisesti silmälläpidettävää (NT) lintulajia ja
kahdeksan alueellisesti uhanalaista (RT) lintulajia (Rajasärkkä ym. 2013). Silmälläpidettävistä lajeista viisi ja alueellisesti uhanalaisista lajeista kuusi lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi.
2.19.5 Linnustollisesti arvokkaat alueet
Seipimäen ja Tikkalan suunnitellun tuulivoimapuiston YVA-menettelyn mukaiselta hankealueelta
tunnistettiin viisi linnustollisesti arvokasta aluetta: Hirvijärvi, Syvänojanjärvi, Ohenojanjärvi, Kurikkamaansuo ja Pirttimaansuo. Linnustollisesti arvokkaiksi alueiksi valittiin sellaiset järvet ja
suoalueet, joilla pesii useampia suojelullisesti arvokkaita lintulajeja ja kohteet eroavat elinympäristöjen puolesta muusta hankealueesta. Linnustollisesti arvokkaat kohteet ovat alueen luonnon
monimuotoisuuden kannalta keskeisiä alueita, koska ne on tunnistettu arvokkaiksi luontokohteiksi myös kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien yhteydessä.
Hirvijärvi on pieni umpeenkasvava luhtarantainen järvi kaava-alueen hankealueen länsiosassa.
Hirvijärvellä havaittiin pesimäaikana lepäilemässä ja ruokailemassa metsähanhia, minkä lisäksi
alueella havaittiin myös merihanhipari. Muista vesilinnuista järvellä havaittiin taveja ja mahdollisesti pesivänä jouhisorsa. Järven luhtarannoilla pesii vähäisesti kahlaajia (valkoviklo, taivaanvuohi) sekä kurki. Syvänojanjärvi on pieni umpeenkasvava luhtarantainen järvi kaava-alueen
länsiosassa. Hirvijärvellä havaittiin pesimäaikana lepäilemässä ja ruokailemassa metsähanhia.
Järvellä pesii laulujoutsen, ja muista vesilinnuista järvellä havaittiin taveja. Järven luhtarannoilla
pesii vähäisesti kahlaajia (valkoviklo, taivaanvuohi) sekä kurki. Ohenojanjärvi on pieni umpeenkasvava luhtarantainen järvi kaava-alueen länsiosassa. Hirvijärvellä havaittiin pesimäaikana lepäilemässä ja ruokailemassa metsähanhia, jotka todennäköisesti pesivät järven ranta-alueella.
Muista vesilinnuista järvellä havaittiin taveja. Järven luhtarannoilla pesii vähäisesti kahlaajia (valkoviklo, taivaanvuohi). Kaava-alueen koillisosaan sijoittuvan Kurikkamaansuon itälaidalla on pienialainen rimpinen avosuoalue, joka rajattiin linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi. Suolla pesii
useita pareja liroja, valkovikloja, taivaanvuohia ja alueellisesti vähälukuinen jänkäsirriäinen soidinsi suon yllä. Suon laiteella havaittiin riekko, ja suolla pesii niittykirvisiä. Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuva Pirttimaansuo on laiteiltaan ojitettu ja talousmetsien ympäröimä suo. Suolla
pesii useita pareja liroja, valkovikloja, taivaanvuohia, pikkukuovi ja alueellisesti vähälukuinen
jänkäsirriäinen soidinsi suon yllä. Suolla havaittiin noin kymmenen teerikukon soidinalue. Varpuslinnuista suolla pesii niittykirvisiä ja keltavästäräkkejä.
2.20 Eläimistö
2.20.1 Eläimistön yleiskuvaus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Oulun Pohjanmaan ja Peräpohjanmaan eliömaakuntien rajalle, missä esiintyy Perämeren
pohjoiselle rannikkoseudulle tyypillistä havumetsien ja soiden eläinlajistoa. Alueen eläimistö
koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille tavanomaisesta ja alueellisesti yleisestä nisäkäslajistosta, jonka elinalueita monipuolistavat mosaiikkimaisesti vaihtelevat suo- ja metsäluontotyypit sekä pienet ihmistoiminnan alaiset alueet.
Laajemmin tarkasteltuna kaava-alueella esiintyy Perämeren pohjoisen rannikkoalueen kangasmaille tyypillisiä ja tavanomaisia nisäkkäitä, joista runsaimpia ovat mm. orava, metsäjänis ja kettu sekä joukko erilaisia pikkunisäkkäitä. Soiden ja kangasmaiden sekä talousmetsän hakkuiden ja
eri-ikäisten taimikoiden mosaiikkimainen vuorottelu muodostaa monentyyppisiä elinympäristöjä
muun muassa hirvikannan eduksi. Hirvieläimistä alueella tavataan lisäksi metsäkaurista sekä eiluonnonvaraisena poroa. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisia eläinlajeja on käsitelty
tarkemmin kappaleessa 2.20.2 ja riistalajistoa on käsitelty tarkemmin luvussa 2.10.
2.20.2 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja tiukkaa suojelua
edellyttävät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä.
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Kaikki Suomessa tavatut lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (Lsl. 38 §) nojalla rauhoitettuja, ja
ne luetaan kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. Lepakoista käytännössä vain
pohjanlepakkoa sekä mahdollisesti viiksisiippaa/isoviiksisiippaa arvioidaan esiintyvän säännöllisesti Simon alueella. Kaava-alueen lepakkoselvitysten aikana tehtiin yhteensä seitsemän havaintoa pohjanlepakoista. Kesäkuun kartoituskierroksella havaittiin neljä yksittäistä pohjanlepakkoa,
jotka kaikki havaittiin ruokailemassa hakkuiden laiteilla tai metsäautotien yläpuolella eri puolilla
kaava-aluetta. Heinäkuun kartoituskierroksella havaittiin kaksi yksittäistä pohjanlepakkoa hakkuiden ja vanhojen niittyjen laiteella. Elokuun kartoituskierroksella havaittiin yksi pohjanlepakko
Torviaavantien yllä. Muita lepakkolajeja ei havaittu lainkaan kartoituskierrosten aikana. Kaavaalueella havaittujen lepakoiden vähäistä määrää selittänee alueen pohjoinen sijainti sekä pääosin
varsin karut elinympäristöt ja vesistöjen vähäinen määrä. Kaava-alueella ei havaittu merkittäviä
lepakoiden kerääntymiä, ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-alueen lepakkoselvitysten tulos vastaa hyvin muiden ympäristön eri tuulivoimahankkeissa (mm. Simo, Ii,
Tervola, Tornio) suoritettujen lepakkoselvitysten tuloksia. Simossa tai laajemmin Perämeren koillisrannikolla ei ole selvitetty lepakoiden muuttoa maastokartoituksin. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu Perämeren rannikon pohjois- ja koillispuolelle, lähimpien voimaloiden sijoittuessa noin 2,5 km etäisyydelle rannikkolinjasta. Suomen etelä- ja länsirannikolla
lepakoiden päämuuttoväylien on todettu keskittyvän tiukasti merenrannikon läheisyyteen. Kaavaalueella ei myöskään sijaitse sellaisia maanpinnanmuotoja (esim. jokia tai harjumuodostumia),
jotka voisivat todennäköisesti ohjata muuttavia lepakoita alueelle. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston maantieteellisen sijainnin, muuttavien lepakkolajien yleisten esiintymisalueiden ja
kaava-alueen maaston ominaispiirteiden perusteella alueen kautta tapahtuvan lepakoiden muutto
arvioidaan satunnaiseksi ja hyvin vähäiseksi.
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU)
viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan (Rassi ym. 2010). Liito-oravasta ei tiettävästi ole
havaintoja Perämeren koillisrannikolta. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaava-alueella
on paikoin liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa vanhaa ja varttunutta kuusivaltaista sekametsää, mutta lajista ei tehty havaintoja luontoselvitysten yhteydessä. Liito-oravan esiintyminen
tuulivoimapuiston kaava-alueella tai sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella arvioidaan sen levinneisyyden perusteella hyvin epätodennäköiseksi.
Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010). Seipimäen ja Tikkalan
tuulivoimapuiston luontoselvitysten aikana ei havaittu merkkejä saukon esiintymisestä alueella.
Kaava-alueella esiintyy melko niukasti saukon elinympäristöksi soveltuvia vesistöjä, mutta alueella on kuitenkin muutamia pieniä järviä ja puroja, joissa saukko voi elää. Lisäksi alueen itäpuolella virtaa Viantienjoki, joka soveltuu lajin elinympäristöksi. Myös sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella sijaitsee muutamia saukon elinympäristöksi soveltuvia luonnontilaisen kaltaisia virtavesiä,
jonka perusteella lajin esiintyminen alueella on mahdollista.
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaava-alueella sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella saattaa esiintyä aika ajoin lähinnä
karhua ja ilvestä. Tuoreimmassa uhanalaisluokituksessa karhu ja ilves on arvioitu vaarantuneiksi
(VU) (Rassi ym. 2010). Kaikki suurpetomme suosivat ensisijaisesti rauhallisia metsä- ja suoalueiden pirstomia salomaita, missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. Lajien elinpiirin koko on
yleensä vähintään useita kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, jolloin niiden elinalueille mahtuu monenlaisia ihmistoiminnankin alaisia elinympäristöjä. Alueella toteutettujen luontoja linnustoselvitysten aikana ei havaittu merkkejä suurpetojen esiintymisestä alueella. Susia alueella saattaa liikkua satunnaisesti. Susi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) viimeisimmässä
uhanalaisuusarvioinnissa, ja se kuuluu poronhoitoaluetta lukuun ottamatta EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajistoon.
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). Seipimäen ja Tikkalan luonto- ja
linnustoselvitysten aikana ei tehty havaintoja viitasammakon esiintymisestä alueella. Kaavaalueelle sijoittuu melko niukasti viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, mutta lajia saattaa
esiintyä etenkin vesistöjen luhtarannoilla ja soiden rimpialueilla. Myös sähkönsiirtovaihtoehtojen
alueelle sijoittuu vähäisesti lajin potentiaalisia elinympäristöjä. Viitasammakon levinneisyydestä
ja potentiaalisten elinympäristöjen määrästä johtuen viitasammakon esiintyminen kaava-alueella
sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen alueella arvioidaan todennäköiseksi.
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2.21 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet
2.21.1 Natura-alueet
Suunniteltujen Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten mahdolliselle vaikutusalueelle ja alle 10 km etäisyydelle yleiskaava-alueesta sijoittuu viisi Natura-aluetta. Kirvesaapa (FI1300505), Martimoaapa – Lumiaapa – Penikat (FI1301602) sekä Perämeren saaret
(FI1300302) on liitetty Natura 2000-verkostoon sekä luonto- (SCI = Site of Community Interest)
että lintudirektiivin (SPA = Special Protected Area) mukaisina kohteina. Musta-aapa (FI1300507)
ja Simojoki (FI1301613) on liitetty Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin (SCI) mukaisena
kohteena. Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon liitetyistä alueista on muodostettu erityisten suojelutoimien alueita (SAC = Special Areas of Conservation) 24.3.2015 annetulla
Ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).
Tuulivoimahankkeen yleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa erillisessä Natura-arvioinnissa (Natura-arviointi 26.10.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, vain viranomaiskäyttöön) tarkastellaan Seipimäen ja Tikkalan suunnitellun tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia Kirvesaavan
sekä Martimoaapa – Lumiaapa – Penikoiden Natura-alueille keskittyen erityisesti hankkeiden vaikutuksiin Natura-alueiden suojeluperusteena esitettyyn linnustoon.
Taulukko 7. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristöön sijoittuvat Natura-alueet sekä
niiden etäisyys lähimmistä tuulivoimaloista.

Natura‐alue

Tunnus

Suojeluperuste

Etäisyys (km)

Musta‐aapa

FI1300507

SAC

1,5 km

Kirvesaapa

FI1300505

SAC/SPA

3,8 km

Perämeren saaret

FI1300302

SAC/SPA

8,2 km

Simojoki

FI1301613

SAC

9,1 km

Martimoaapa – Lumiaapa – Penikat

FI1301602

SAC/SPA

9,8 km

Kuva 19. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristöön sijoittuvat Natura-alueet sekä erillisessä Natura-arvioinnissa tarkastellut alueet. Kuvan kaavarajaus on muuttunut. Kaava-aluetta on supistettu
lännestä hyväksymisvaiheessa.
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2.21.2 Luonnonsuojelualueet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. Alueen ympäristöön sijoittuu muutamia pienialaisia yksityisiä luonnonsuojelualueita, joista lähimmät sijoittuvat noin 1,5-2 km etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista.

Kuva 20. Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet Seipimäen ja Tikkalan ympäristössä. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.

Tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä Lapin ELY-keskukselta on tiedusteltu uusin tilanne luonnonsuojelualueiden sekä mahdollisten METSO -ohjelman kohteiden osalta. Tiedonannon mukaan yleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa uusia suojelualueita (Lapin
ELY-keskus, 26.11.2014). Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelman lausunnossa
on tuotu esille alueen läheisyyteen sijoittuva yksityismaan luonnonsuojelualue ”Metsävainio”
(751-404-100-6), jonka tarkkaa rajausta ei vielä ole tiedossa. Kiinteistö, jolla perustettu/perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee, sijoittuu lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle
yleiskaava-alueen lähimmästä tuulivoimalan rakennuspaikasta.
2.21.3 Luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet
Yleiskaava-alueen ympäristöön sijoittuu useampia luonnonsuojeluohjelmiin sisällytettyjä kohteita,
joista suurin osa sijoittuu läheisille Natura-alueille. Lähimmäksi kaava-aluetta sijoittuu Kokonjärvi–Korpinjängän soidensuojeluohjelman kohde (SSO120483), joka sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä kaava-alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden länsipuolella.
2.21.4 Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeät lintualueet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristöön sekä sen arvioidulle vaikutusalueelle sijoittuu yksi kansainvälisesti tärkeä lintualue eli IBA-alue ja neljä kansallisesti tärkeää lintualuetta eli FINIBA-aluetta: Martimoaapa–Lumiaapa–Penikat (IBA FI021, FINIBA 910018), Simon sisäsaaristo (FINIBA 910005), Kemin saaret (FINIBA 910008), Lämsänkari (FINIBA
910076). IBA ja FINIBA -alueet sijoittuvat lähimmilläänkin yli kuuden kilometrin etäisyydelle kaava-alueelle suunnitelluista lähimmistä tuulivoimaloista.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

50 (120)

6.2.2017

Kuva 21. Seipimäen ja Tikkalan ympäristöön sijoittuvat IBA- ja FINIBA-alueet. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.

3
3.1

Tuulivoimapuistohankkeen tekninen kuvaus
Tuulivoimapuiston rakenteet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot muodostuvat tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista, sekä valtakunnan verkkoon liittymistä
varten rakennettavista 110 kV ilmajohdoista ja sähköasemista. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistosta on tarkasteltu vaihtoehtoja ja arvioitu niiden vaikutuksia. Vaihtoehdot on esitetty
kaavaselostuksen kohdassa 0.
Kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden perustusten, nostoalueiden, tiestön ja sähkönsiirron rakentamisen vaatiman maa-alueen arvioidaan olevan noin 1-2 hehtaaria/voimala. Tuulivoimapuiston
aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes samalla tavalla
kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin.
Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten viereen. Kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 70 m x 50 metriä. Lisäksi tarvitaan noin 6 x
200 metrin tasainen puuttomaksi raivattu alue nosturin kokoamista varten. Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 20–33 metriä. Tuulivoimalan rakennuspaikalla puusto poistetaan noin
yhden hehtaarin kokoiselta alueelta, mutta osa tästä alueesta saa palautua metsätalouskäyttöön
rakentamisen jälkeen.
Tuulivoimaloiden ja tuulipuiston muiden rakenteiden sijoitussuunnittelussa joudutaan ottamaan
huomioon useita reunaehtoja. Tuulivoimaloiden sijoitteluun vaikuttavat mm. tuuliolosuhteet ja
maaperä sekä tuulivoimaloiden sijoittuminen suhteessa toisiinsa. Lisäksi suunnittelussa otetaan
huomioon alueen arvokohteet, kuten esimerkiksi luontokohteet siten, että arvokkaat alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti maisemaan ja
linnustoon kohdistuviin vaikutuksiin ja sekä melu- ja välkevaikutuksiin. Viranomaisten ohjeistusten mukaiset etäisyysvaatimukset maanteistä ja rautateistä sekä voimajohdoista tulee myös ot-
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taa huom
mioon voimaloiden sijo
oitussuunnitttelussa. Tuulivoimapuistton rakenteiden sijoitta
aminen
yksityiste
en omistamille alueille e dellyttää ma
aanomistajie
en suostumu
usta.
Koko Suo
omea käsitte
elevää tuulissuustietoa on saatavilla Suomen tuu
uliolosuhteita kuvaavastta tuuliatlakses
sta (www.tu
uuliatlas.fi). Tuuliatlakse
en tiedot perustuvat
p
m
mittaustulostten ja seurrannan
avulla luo
otaviin tuulisuusmallinn uksiin. Tuuliiatlaksen tietojen pohjallta voidaan todeta,
t
että Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisstoalue on sopiva
s
tuuliv
voimatuotanttoon. Oheisiissa tuuliruu
usuissa
on esitettty Seipimäen ja Tikkala n tuulivoima
apuistojen hankealueen tuuliruusut 100 ja 200 metrin
korkeude
elta. Valitsev
vat tuulet p uhaltavat tu
uuliruusujen mukaan lou
unaasta koh
hti koillista. Keskimääräine
en tuulennop
peus on 100
0 metrin korrkeudella 6,8
8 m/s ja 200
0 metrin korrkeudella 8,2
2 m/s.
Hankkeesta vastaava
a on tehnyt myös hanke
ealueella tuulimittauksia..

Kuva 22. Tuuliruusut Ra
ajakiirin Simo
on tuulivoimap
puistojen kesk
kivaiheelta 100
0 m:n ja 200 m:n korkeude
elta
(Suomen tuuliatlas 2013).

3.2

Tuuliv
voimalat
Tuulivoim
malat koostu
uvat perustu
usten päälle
e asennettav
vasta tornistta, 3-lapaise
esta roottorista ja
konehuoneesta. Tuulivoimaloiden
n torneilla on erilaisia ra
akennustekn
niikoita. Rake
ennustekniik
kaltaan
umpinais
sesta tornista käytetään nimitystä liieriötorni. Lieriötornit vo
oidaan toteu
uttaa kokona
aan teräsrakenteisena, täy
ysin betonira
akenteisena tai betonin ja teräksen
n yhdistelmä
änä nk. hyb
bridirakenteena
a. Rajakiirin Simoon suu
unnittelematt tuulivoimalat ovat lieriiötornimallis
sia tuulivoim
maloita,
joiden yk
ksikköteho on
o 3-6 MW. Tuulivoimala
an konehuon
neessa sijaittsevat vaihte
eisto, generaattori
sekä sää
ätö- ja ohjau
usjärjestelmä
ät. Konehuo
oneen runko ja kuori va lmistetaan yleensä
y
teräksestä
tai lasiku
uidusta (Tuullivoimayhdisstys 2013).
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Kuva 23. Tuulivoimalasanastoa. (Kuva on esimerkin omainen, eikä vastaa suunniteltua voimalaa.)

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. Vaihtoehtoisia perustamistekniikoita ovat esimerkiksi maavarainen teräsbetoniperustus, teräsbetoniperustus ja massanvaihto, teräsbetoniperustus paalujen varassa ja kallioankkuroitu teräsbetoniperustus.
Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimapuistoon suunniteltuihin voimaloihin on asennettava lentoestevalaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa, joka
haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalaistuksen vaatimukset perustuvat ilmailumääräykseen AGA M3-6.
Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tuulivoimapuiston
lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti.
3.3

Tiestö
Liikenne tuulivoimapuistoalueelle toteutetaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa parantaen.
Tuulivoimapuiston tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä.
Oleva tieverkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi ja uutta tieverkkoa rakennetaan alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita
alueella liikkuvia.
Tuulivoimapuiston tiet ovat sorapintaisia, niiden leveys on noin 6 metriä ja tien vaatima puustosta vapaa tieaukko on keskimäärin noin 10 metriä leveä. Jyrkissä mutkissa teiden pitää olla vähintään noin seitsemän metriä leveitä. Uudet tiet tuulivoimapuiston alueella mitoitetaan 30 tonnin
akselipainolle. Painavimmat kuljetukset ovat naselli eli koneisto-osa, joka painaa noin 100 tonnia,
sekä nosturin painavin osa. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava
huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 50 m pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla.
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3.4

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto
Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden maakaapelien yhdistäminen toisiinsa puiston alueella tapahtuu voimaloissa tai puistokytkemöissä/jakokaapeissa, joita
rakennetaan puistoon tarpeellinen määrä.
Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen keskijännitteeksi. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa,
tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.
Tuulivoimapuiston sisäiset maakaapelit kytketään 110 kV:n sähköasemalla, joita rakennetaan
tuulivoimapuiston sisälle 1-3 kappaletta. Sähköaseman komponentteja ovat esimerkiksi 110 kV
jännitteen kytkinkenttä, tarvittavat muuntajat joilla keskijännite nostetaan 110 kV jännitteeseen,
110 kV voimajohdon liittämiseen tarvittava päätepylväs sekä sähköasemarakennus, jonka koko
on noin 30–70 neliömetriä. Dataliikennettä varten tarvitaan 20–30 metriä korkea masto, mikäli
valokuituyhteyttä ei ole saatavilla. 110 kV:n sähköasema tarvitsee noin 0,5 ha suuruisen maaalueen, joka aidataan turvallisuussyistä.

3.5

Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto
Tuulivoimapuistossa tuotettu sähköenergia siirretään tuulivoimapuiston sähköasemalta valtakunnanverkkoon uudella 110 kV:n voimajohdolla. Tuulivoimapuiston sähkönsiirrossa tarkastellaan
useita mahdollisia reittejä ja liityntäpisteitä. Vaihtoehtoehdot on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 0. Sähkönsiirron jatkosuunnittelussa huomioidaan kantaverkon ns. 3 Ruotsin yhdysjohdon
hanketilanne, maakuntakaavan voimajohtoreittivaraukset sekä muiden tuulivoimahankkeiden
sähkönsiirtoreitit. Eri toimijoiden tuulivoimapuistojen sähkönsiirrossa pyritään mahdollisuuksien
mukaan tekemään yhteistyötä niin, että useita rinnakkaisia ilmajohtoja ei tarvitsisi rakentaa.
Mikäli 110 kV ilmajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään, edellyttää se noin 26–30 metriä
leveän puuttomana pidettävän alueen, johtoaukean. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin sijoittuu kymmenen metriä leveä reunavyöhyke. Tällä vyöhykkeellä puiden kasvua rajoitetaan, jotta
niiden kaatuminen johdon päälle saadaan estettyä. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen leveys on 46 metriä. Mikäli uusi 110 kV voimajohto sijoittuu olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, levenee nykyinen johtoaukea noin 16-23 metriä.
Hankkeesta vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden.
Vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit on merkitty yleiskaavaan ohjeellisina. Sähkönsiirtoratkaisu tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

4
4.1

Yleiskaavan suunnittelun tavoitteet ja eteneminen
Tavoitteet
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset
huomioon ottaen. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon mahdolliset muut aluetta
koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Tavoitteena on myös, ettei kaavassa osoitettava maankäyttö aseta merkittäviä rajoitteita suunnittelualueen lähiympäristön nykyiselle ja tulevalle käytölle ja kehittämiselle.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon myös maakuntakaavan ohjausvaikutus: tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa yleiskaavassa osoitettu ratkaisu ei saa olla maakuntakaavan vastainen.

4.2

Yleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn suhde
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) koskien Rajakiiri Oy:n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoja käynnistyi joulukuussa 2013. YVA-ohjelma asetettiin nähtäville 9.1.2014. YVAmenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta. YVA-
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selostus valmistuu vuodenvaihteessa 2014-2015 ja on nähtävillä alkuvuodesta 2015. YVAmenettely ei ole lupa- eikä päätöksentekomenettely, vaan sen tarkoituksena on tukea hankkeen
suunnittelua ja myöhempiä päätöksentekoprosesseja tuottamalla hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa.
YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja
hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeessa on mahdollisuuksien mukaan yhdistetty YVA-lain mukainen YVA-menettely ja maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen yleiskaavoitus. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistettiin rinnan
YVA-menettelyn kanssa. Yleiskaavoitukseen tarvittava tietopohja ja selvitykset on tuotettu pääasiallisesti YVA-menettelyssä ja ne on lähtökohtaisesti laadittu palvelemaan myös yleiskaavoitusta. Selvityksiä, vaikutusten arviointia ja suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa kaavoitusmenettelyssä YVA-menettelyn päättymisen jälkeen.
Yleiskaavan aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistot laadittiin osittain samanaikaisesti YVAohjelman ja YVA-selostuksen kanssa. Seipimäen ja Tikkalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmia
esiteltiin samassa yleisötilaisuudessa YVA-ohjelman kanssa alkuvuodesta 2014.
Yleiskaavaluonnosta esiteltiin samassa yleisötilaisuudessa YVA-selostuksen kanssa alkuvuodessa
2015.
YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta (12.5.2015 Lapin ELYkeskus). Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan laatimisessa hyödynnetään YVAmenettelyn tuottamaa selvitysaineistoa ja otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunto.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa voimaloiden määrä on vähennetty 39  29, layout on tiivistetty ja
hankealue supistettu verrattuna kaavaluonnokseen, joka laadittiin laajimman vaihtoehdon VE 2
mukaan. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vähennettiin vielä kaksi voimalaa (voimalat 2 ja 19),
jolloin lopullisessa yleiskaavassa on 27 voimalaa.
4.3

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seipimäen ja Tikkalan kaavoitusta lähdettiin valmistelemaan erillisinä kaava-aineistoina ja kummallekin alueelle laadittiin oma osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen kaavoitus ilmoitettiin vireille 9.1.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
(OAS) olivat nähtävillä 9.1. – 7.2.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ei annettu mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa
4.2.2014 yhdessä YVA-ohjelman kanssa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin
13.3.2014.
Rajakiiri Oy:n ja TuuliWatti Oy:n Simon tuulivoimapuistohankkeisiin liittyen järjestettiin poroneuvottelu Simossa 25.4.2014. Neuvotteluun osallistuivat Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, Simon
kunnan, Paliskuntain yhdistys ry:n, Isosydänmaan paliskunnan, hankevastaavien ja konsultin
edustajat. Kyseessä ei ollut poronhoitolain 53 §:n mukainen lakisääteinen neuvottelu, sillä hankkeet sijoittuvat yksityisten omistamille maille. Neuvottelussa keskusteltiin hankkeiden mahdollisista vaikutuksista poronhoidon kannalta ja sovittiin periaatteista seurannan toteuttamisen ja
mahdollisten korvausten suhteen.

4.4

Vaihtoehtotarkastelu
Vaihtoehtotarkastelu YVA-menettelyssä
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyssä tarkastellut tuulivoimapuiston
vaihtoehdot eroavat toisistaan tuulivoimaloiden lukumäärän ja alueiden laajuuden osalta. Vaihtoehdot tarkentuivat kaavoituksen OAS-vaiheen ja hankkeen YVA-ohjelmavaiheen jälkeen YVAselostuksessa siten, että Seipimäki itsenäisenä tuulivoimapuistona on jätetty pois tarkastelusta,
sillä Seipimäen voimalamäärän pienennyttyä enintään kolmeen, ei hankevaihtoehto yksistään
enää ole hankevastaan mukaan taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Tämän perusteella kaavan
valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) katsottiin tarkoituksenmukaiseksi laatia yhtenä aineistona Seipimäen ja Tikkalan muodostamalle kokonaisuudelle. Vaihtoehdot VE0-VE3 on esitetty
taulukossa 9. Tuulivoimaloiden kokoluokka on kaikissa vaihtoehdoissa sama. Alueelle suunnitel-
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lun teräslieriö- tai teräs/betoni -hybriditornin napakorkeus on noin 140-160 metriä ja roottoriympyrän halkaisija 120-170 metriä (siipi 60-85 m). Tällöin voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 250 metrin korkeuteen.
Hankkeen sähkönsiirron osalta on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa VEA, VEB, VEC ja VED.
Taulukko 8. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirron vaihtoehdot.
Sähkönsiirron
vaihtoehto
VE A

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla Taivalkosken sähköasemalle.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen 110 kV ilmajohdon rinnalle Simon Leipiön tuulivoimapuistoon asti, mistä sähkönsiirto erillis- tai yhteisjohtorakenteella 110 kV:n
jännitteellä olemassa olevan 400 kV johdon rinnalla Taivalkosken sähköasemalle.

VE B

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla uudelle, olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen
rakennettavalle 110/400 kV sähköasemalle.
VEB toteutuu vasta, kun lähialueiden tuulivoimatuotanto yhteensä ylittää 250 MV.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen Raasakka-Isohaara 110 kV ilmajohdon rinnalle
Simon Leipiön tuulivoimapuistoon asti, mistä sähkönsiirto yhteisjohtorakenteella
olemassa olevan 400 kV johdon varteen uudelle sähköasemalle. Lisäksi vaihtoehdon
toteutuminen saattaa sisältää kantaverkon nykyisen 110 kV voimajohdon ns. sisäänvedon uudelle 110/400 kV sähköasemalle.

VE C

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV ilmajohdolla Kittilänjärven sähköasemalle.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyinen Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohdon rinnalle
muuten, mutta kiertää Musta-aavan Natura-alueen sen eteläpuolelta.

VE D

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla Taivalkosken sähköasemalle.
Sähkönsiirtoreitti sijoittuu uuteen johtokäytävään Tikkalan sähköasemalta pohjoiseen 400 kV voimajohtoreitille saakka, josta erillis- tai yhteisjohtorakenteella 110
kV:n jännitteellä olemassa olevan 400 kV johdon rinnalla Taivalkosken sähköasemalle.
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Taulukko 9. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen YVA-vaihtoehdot VE0, VE1, VE2 ja VE3.
Vaihtoehto

Tuulivoimaloiden kokoluokka kaikissa vaihtoehdoissa: napakorkeus noin 140–160 m,
roottori max. 170 m, kokonaiskorkeus max. 250 m ja yksikköteho 3–6 MW.

VE 0

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1

Seipimäen alueelle toteutetaan 3 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle 19 tuulivoimalaa.

VE 2

Seipimäen alueelle toteutetaan 3 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle 36 tuulivoimalaa.

VE 3

Seipimäen alue ei toteudu, Tikkalan alueelle toteutetaan 36 tuulivoimalaa.
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Kuva 24. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeessa tarkastellut sähkönsiirtovaihtehdot VEA, VEB,
VEC ja VED. Kuvassa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu
tämän jälkeen. Kuvan kaavarajaus on ehdotusvaiheen mukainen. Kaava-aluetta on supistettu lännestä hyväksymisvaiheessa.
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Kulku Seipimäen ja Tikkalan hankealueille on valtatieltä 4 ja edelleen alemman tieverkon yhdysteiden 19505 (Palo-hovintie), 19508 (Viantienjoentie) tai 19509 (Torviaavantie) ja yksityisteiden
kautta. Vaihtoehdossa VE1 kulku tapahtuu yhdystieltä 19505 lähteviä yksityisteitä pitkin. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 kulku on edellä mainittujen teiden lisäksi yhdysteiden 19508 ja 19509 kautta. Yhdystie 19509 kulkee Tikkalan alueen halki vaihtoehdoissa VE2 ja VE3. Seipimäen alueella ei
ole maanteitä, mutta Oulu-Kemi -rautatie sivuaa Seipimäen alueen eteläreunaa. Muita hankealueiden läheisyydessä olevia maanteitä on yhdystie 19510 (Maksniementie).
4.5

Kaavan valmisteluvaihe, kaavaluonnos
Kaavaluonnos laadittiin laajimman vaihtoehdon VE 2 mukaan eli kaava mahdollistaisi alueelle
enintään 39 tuulivoimalaa ja niiden kokonaiskorkeus sai olla enintään 240 metriä. Seipimäen ja
Tikkalan tuulivoimayleiskaavan luonnos laadittiin YVA-menettelyn yhteydessä laadittujen suunnitelmien, selvitysten, vaikutusarviointien ja vaihtoehtotarkastelun perusteella. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 2400 ha. Kaavaluonnoksessa oli osoitettu sähkönsiirtoratkaisut mahdollistaen eri
vaihtoehtojen mukaisen toteutuksen.
Simon kunnanhallitus päätti 13.1.2015 (§ 29) asettaa yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville
27.1. - 13.3.2015 väliseksi ajaksi.

4.6

Kaavaehdotusvaihe
Kaavaluonnos on tarkennettu kaavaehdotukseksi jatkosuunnittelun sekä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta annetun lausunnon perusteella.
Tuulipuisto on tiivistetty, tuulivoimaloiden määrä on vähennetty 39:sta 29:een ja voimaloiden
enimmäiskorkeus on muutettu 240:sta 250 metreihin. Kaava-alueen pinta-ala on 1565 ha.
Simon kunnanhallitus päätti 28.4.2016 asettaa yleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 19.5. 17.6.2016 väliseksi ajaksi.

4.7

Kaavan alkuperäinen hyväksymisvaihe
Kaavaehdotusta on tarkennettu valmiiksi kaavaksi kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja
muistutusten sekä 2. viranomaisneuvottelussa saatujen ohjeiden perusteella. Kaavaan ja kaavaaineistoon on tehty seuraavat muutokset kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen:


Kaavan nimi on muutettu Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavaksi.



Yleiskaavasta on poistettu maisemavaikutusten lievennyskeinona tuulivoimala numero 2
ja maanomistajan toiveesta tuulivoimala numero 19. Yleiskaavan kokonaisvoimalamäärä
laski siis 27 tuulivoimalaan.



Kaava-aluetta on supistettu lännen suunnalta. Kaavasta poistetuille kiinteistöille ei ollut
enää kaavoitustarvetta tuulivoimapuiston läntisimpien voimaloiden poistuttua suunnitelmasta jo aiemmin.



Voimaloiden poistosta johtuen ohjeellisia tiemerkintöjä on poistettu kaavakartalta.



Yhden luo-alueen rajausta on muutettu kaavakartalla.



Puolustusvoimien hyväksyntää koskevaa kaavamääräystä on täsmennetty.



Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistosta sekä 4-tiestä ja junaradasta aiheutuvaa yhteismelua on tarkennettu kaavaselostukseen.



Kaavaselostuksen maisemavaikutustenarviointia on täsmennetty tuulivoimalan 2 poistosta aiheutuneiden muutosten johdosta.



Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava-alueen ympäristön kaavatilanne ja muuta
hankkeet on tarkistettu ja täsmennetty kaavaselostukseen.



Lisäksi on tehty useita pieniä täsmennyksiä ja korjauksia kaavaselostukseen.

Simon kunnanhallitus päätti 2.11.2016 § 269 hyväksyä Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Simon kunnanvaltuusto hyväksyi
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan 14.11.2016 § 64.
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4.8

Kaavan hyväksymisvaihe uudestaan
Kaavan hyväksymispäätös päätettiin tehdä Simon kunnanvaltuustossa uudestaan, koska alkuperäiseen kaavan hyväksymistä koskevaan päätöksentekoon oli osallistunut kunnassa luottamusmies, joka oli jäävi tekemään päätöstä alueen suhteen.
Simon kunnanvaltuusto hyväksyi Seipimäki–Tikkalan tuulivoimayleiskaavan 6.2.2017 § 6 ja totesi valtuuston aikaisemmin 14.11.2016 § 64 tekemän päätöksen rauenneeksi.
Yleiskaavasta myös poistettiin seuraava puolustusvoimia koskeva määräys Maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena: ”Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeesta
esittää Puolustusvoimien lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä.”

5
5.1

Yleiskaavan kuvaus
Yleiskaavan keskeinen sisältö
Seipimäen-Tikkalan tuulivoimapuiston kaavaratkaisu perustuu hankkeesta laadittuihin selvityksiin, suunnitelmiin, vaikutusarviointeihin ja vaihtoehtojen vertailuun.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n
tarkoittaman oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1 -alueilla).
Seipimäen-Tikkalan tuulivoimayleiskaavassa maankäytön kehittämistarpeet keskittyvät tuulivoimarakentamiseen ja yleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen ohjaukseen. Lisäksi kaavassa on osoitettu voimajohto, moottorikelkkareitti, yhdystie (19509)
sekä alueen luontoarvot.
Yleiskaava-alueen pinta-ala on noin 1565 ha. Suurin osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita. M-1 -alueen kaavamääräykseen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Alueet, joille tuulivoimalaitokset voidaan sijoittaa maa- ja metsätalousalueella, on osoitettu tuulivoimaloiden alueiksi (tv-1). Kaava mahdollistaa alueelle yhteensä enintään 27 tuulivoimalaa ja
niiden enimmäiskorkeus (torni + lapa) saa olla 250 m.
Kaavassa on osoitettu tuulivoimapuiston edellyttämä tiestö, sähköasemat ja sähkönsiirron ratkaisut ohjeellisilla merkinnöillä.
Kaavassa on osoitettu laadittujen luontoselvitysten perusteella arvokkaat luontokohteet luo-1,
luo-2 ja luo-3 -merkinnöillä.
Tuulivoimaloiden sijoittelu perustuu luonnonolosuhteisiin, maastonmuotoihin, maanomistusoloihin
sekä alueen tuuliolosuhteisiin. Yleiskaava on laadittu siten, että tuulivoimaloiden sijoittamisessa
on otettu huomioon tehtyjen selvitysten tulokset sekä tuulivoimaloiden riittävä etäisyys liikenneväylistä ja voimalinjoista.
Hankevastaava sopii tuulivoimatoimintaan otettavien alueiden käytöstä maanomistajien kanssa.
Ilman sopimusta hankevastaavalla ei ole mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaloita tai niihin liittyviä muita rakenteita yksityisten omistamille maille. Hankevastaava vastaa maanomistajien kanssa käytävistä vuokrasopimus- ja korvausneuvotteluista.
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ttaa kaavass
sa ohjeellisin
na, jotta niiiden yksityiskohtaisem-massa suunnitttelussa ja ra
akentamisesssa voidaan ottaa huomioon paikalliiset maaperä
äolosuhteet.
Teid
den ja maak
kaapelien to
oteutusta oh jataan lisäk
ksi koko yleis
skaava-aluettta koskevilla määräyk-sillä
ä.

Kaa
ava-alueen läpi kulkeva yhdystie (1
19509) on os
soitettu yt-m
merkinnällä. Koska tuulivoimaloiden
n
(pe
erustus) tule sijaita riittä
ävällä etäisyy
ydellä maantiestä, on ka
aavakarttaan
n osoitettu tien ympäril-le rrakennusrajo
oitusalue. Ka
aavassa oso itettu rakennusrajoitusa
alue ulottuu 270 metrin etäisyydelle
e
tien
n keskilinjastta.
5.5

Luonnon ka
annalta tärrkeitä alueita koskeva
at kaavamerkinnät

Merrkinnällä on osoitettu la
aadittujen lu ontoselvitys
sten perusteella kohteett: Äijänkangas N, Kelta-maa SW, Seipioja, Hevoss
suo, Hoikka kangas W, Hoikkakangas, Palosuo,, Siponjuntinsuo, Pirtti-maansuo, Jokim
maansuo NW
W, Tikkalann
niemi W, Kurikkamaa N, Kalliomaa,, Jängänniittty, Hirvijärvii
S, Hirvijärvi, Ittkusuo SW, Syvänojanjä
ärvi, Ohenojanjärvi, Ohe
enojanjärvi S
SE, Ojaniitty
y E, Leilisuo,,
Kurrikkamaansu
uo E. Kohtee
et on esitetty
y tarkemmin
n kaavaselos
stuksen koh
hdassa 2.18.3. Osa koh-teis
sta on myös linnustollise
esti arvokkaiita alueita ja
a ne on merkitty luo-1 –
–merkinnän lisäksi luo-3
3
–merkinnällä.

Merrkinnällä on osoitettu la
aadittujen lu ontoselvitys
sten perusteella kohteet : Palosuo E,, Rytiönperä
ä
ja S
Seipioja NW.. Kohteet on
n esitetty tarrkemmin kaa
avaselostuks
sen kohdassa
a 2.18.3.
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Merkinnä
ällä on osoite
ettu laadittujjen luontose
elvitysten pe
erusteella lin
nnustollisesti arvokkaat alueet,
a
joilla on paikallista merkitystä
m
ssuojelullisestti arvokkaan linnuston ( pääasiassa vesilintuja ja
a kahlaajia, te
eeren soidina
alueita) eliny
ympäristönä
ä: Hirvijärvi,, Syvänojanjjärvi, Oheno
ojanjärvi, Ku
urikkamaansuo
o ja Pirttimaa
ansuo. Aluee
ellisesti kohtteet ovat me
elko vähäarv
voisia. Kohte
eet on esitettty tarkemmin kaavaselosttuksen kohd
dassa 2.19.5
5. Alueet ovat myös kassvillisuuden ja luontotyy
yppien
merkitty luo-3
3 -merkinnän lisäksi luo--1 –merkinnällä.
osalta arrvokkaita, jotten ne on m
5.6

Muutt kaavamerkinnät

a on osoitetttu olemassa oleva voima
alinjaa pitkin
n kulkeva reiitti.
Kaavassa
5.7

5.8
5.8.1

Koko kaava-alue
etta koskev
vat yleiset määräykse
et

-

Ympäris
stön viihtyv
vyyden turva
aamiseksi allueen toteutttamisessa o
on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimatas
t
son ohjearvo
oista.

-

Yleiskaa
avassa osoittetuille tuuliv
voimaloiden alueille void
daan sijoitta
aa yhteensä enintään 27
7 tuulivoimala
aa ja niiden vaatima rak
kennusoikeus
s.

-

Tuulivoimapuiston tuulivoimalo
oiden ja sähk
köasemien välinen
v
sähk
könsiirto on toteutettava
a maaeina.
kaapele

-

Tuulivoimaloiden huoltoteitä ja
a maakaapelleita ei saa sijoittaa
s
luon
nnon monim
muotoisuuden
n kaneille alueille..
nalta errityisen tärke

-

Tuulivoimaloiden huoltotiet
h
ja maakaapellit on sijoite
ettava mahd
dollisuuksien
n mukaan sa
amaan
okäytävään.
maasto

-

Ennen kunkin
k
tuuliv
voimalan rak
kentamista on
o oltava ilm
mailulain 158
8 §:n mukain
nen lentoeste
elupa.

-

Alueen suunnittelu
ussa ja tote
euttamisessa
a on turvatttava porota
alouden toim
minta- ja ke
ehittämisedelllytykset.

-

Tämä yleiskaava
y
on
n laadittu m
maankäyttö- ja
j rakennus
slain mukaise
esti oikeusv
vaikutteisena
a yleiskaavana. Yleiskaav
va voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuu
ulivoimaloid
den rakennusluvan
ämisen perus
steena tuuliv
voimaloiden alueilla (tv-1 -alueilla).
myöntä

Yleisk
kaavan suh
hde kaavoittuksen sisä
ältövaatimu
uksiin ja yle
emmän taso
on tavoitteisiin
Valttakunnalliste
en alueidenk
käyttötavoittteiden toteuttuminen yleiskaavassa
Valtion viranomaiste
v
n tulee toim
minnassaan ottaa
o
huomio
oon valtakun
nnalliset alueidenkäyttöttavoitteet ja edistää
e
niiden toteuttam
mista. Alueiden käytön suunnitteluss
s
sa on huoleh
hdittava valtakunnallisten alueidenkäy
yttötavoitteid
den huomioo
on ottamisesta siten, etttä edistetää
än niiden totteuttamista. (M
MRL 24 §)
Seipimäe
en ja Tikkala
an tuulivoim
mayleiskaava
aa koskevat valtakunna
alliset alueidenkäyttötavoitteet
(VAT) on
n kuvattu kaa
avaselostukssen kohdass
sa 2.2.1.
Seipimäe
en ja Tikkala
an alueella va
altakunnallis
set alueidenk
käyttötavoittteet on konk
kretisoitu ma
aakuntakaavoittuksen yhtey
ydessä seud
dullisiksi ratk
kaisuiksi. Hankealue on Länsi-Lapin maakuntaka
aavassa osoite
ettu tuulivoim
maloiden alu eeksi.
Seipimäe
en ja Tikkala
an tuulivoim
mapuisto edistää valtaku
unnallisten a
alueidenkäytttötavoitteiden toteutumis
sta ja niitä ilm
mastopoliittiisia tavoitteita, joihin Su
uomi on sitou
utunut. Tuullivoiman osa
alta tavoitteena
a on nostaa tuulivoiman
n asennettu kokonaisteh
ho Suomessa
a 2 500 MW
W:iin vuoteen
n 2020
menness
sä.
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Tuulivoimapuistohanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Tuulivoimalat on keskitetty useamman voimalan kokonaisuudeksi ja sähkönsiirtoratkaisuissa hyödynnetään olemassa olevia johtokäytäviä.
Lentoliikenteen, puolustusvoimien ja poronhoidon toimintaedellytykset on otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa ja suunnittelussa. Hankkeen toteuttaminen tukee myös alueen omien vahvuuksien, sijaintitekijöiden sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista. Tuulivoimapuisto ei
ole ristiriidassa alueen keskeisen maankäyttömuodon poronhoidon kanssa. Seipimäen ja Tikkalan
alueella on Isosydänmaan paliskunnan kiinteitä pyyntiaitoja, joiden siirrosta ja kustannuksista on
sovittu paliskunnan ja hankevastaavan kesken. Hankevastaavan ja paliskunnan yhteistyönä on
myös käynnistetty porojen seuranta. Hankkeen vaikutusten arviointia varten on haastateltu paliskuntaa ja järjestetty neuvottelu (25.4.2014).
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu ottaen huomioon ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä
maiseman erityispiirteet. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt on tunnistettu ja niihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu.
Laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnin tuottamat tiedot alueen erityispiirteistä otetaan
huomioon ja yhteen sovitetaan hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa niin, että hanke ei
aiheuta merkittävä haitallisia vaikutuksia ja arvot säilyvät. Lähtökohtana suunnittelussa on esimerkiksi, että hankealueiden arvokkaille luontokohteille ei sijoiteta tuulivoimapuiston rakenteita.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoratkaisu edellyttää uuden voimajohdon rakentamista, mutta voimajohto sijoittuu pääosin olemassa olevaan johtokäytävään. Hankevastaava on neuvotellut sähkönsiirtoratkaisusta valtakunnanverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n kanssa ja alueella toimivien
muiden tuulivoimayhtiöiden kanssa. Sähkönsiirto pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan useamman tuulivoimapuiston yhteisenä ratkaisuna.
5.8.2

Yleiskaavan suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Alueiden käytön suunniteltaessa viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään maakuntakaavaan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta maakuntakaavan toteuttamista. (MRL 32 §)
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava, jonka
Ympäristöministeriö vahvisti 19.2.2014. Aluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät on kuvattu
kaavaselostuksen kohdassa 2.2.2.
Seipimäen ja Tikkalan alue on maakuntakaavassa osoitettu tv-merkinnällä (tv 2387). Maakuntakaavassa tv -merkinnällä on osoitettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia
tuulivoiman hyödyntämiseen tarkoitettuja alueita. Määräyksen mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin energiantuotannon taloudellisuus huomioiden on mahdollista. Lisäksi määräyksessä on todettu, että poronhoitoalueella alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon poronhoidon edellytykset.
Maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluetta (tv 2387) koskien on maakuntakaavassa esitetty myös
kohdekohtainen suunnittelumääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa tulee selvittää pesimälinnusto ja lintujen muuttoreitit sekä arvioida yhteisvaikutukset jo toteutuneiden tuulivoimahankkeiden kanssa ja pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.
Länsi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu tv-alueen rajaus on hieman suppeampi, kuin Seipimäen
ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan alue. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden käytön
suunnittelujärjestelmä määrittelee kaavojen hierarkiasuhteet. Tarkentuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavaa tarkentaa maakuntakaavassa osoitettua ratkaisua. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto muodostaa kokonaisuuden, jossa tuulivoimalat on maakuntakaavan mukaisesti sijoitettu ryhmäksi. Tuulivoimapuisto ei estä poronhoidon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä alueella.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston YVA- ja kaavoitusmenettelyissä on laadittu maakuntakaavan tv 2387 -kohdetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaiset selvitykset ja vaikutusten
arvioinnit.
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Seipimäen ja Tikkalan alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jota voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta haittaamatta tai luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Yleiskaavassa alueen päämaankäyttötarkoitukseksi
on määritelty M-1, joka maa- ja metsätalouden lisäksi mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittamisen
alueelle. Yleiskaava-alueelle maakuntakaavassa osoitettu voimajohto ja moottorikelkkailureitti on
otettu huomioon ja osoitettu yleiskaavassa.
Maakuntakaavassa osoitetut maiseman arvot on otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa ja
kaavoituksessa. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu hankkeen
YVA- ja kaavoitusmenettelyssä. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueisiin, joihin liittyy erityisiä
maiseman ja tai kulttuuriympäristön arvoja. Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä kulttuuriympäristökohteisiin eri
etäisyysvyöhykkeillä. Hankkeen maisemavaikutuksia on selvitetty tutkimalla maiseman ja siihen
kiinteästi liittyvien kulttuuriympäristökohteiden sietokykyä.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa eikä estä
maakuntakaavan toteuttamista.
5.8.3

Yleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Yleiskaavaa laadittaessa on selvitettävä ja otettava huomioon MRL:n 39 §:ssä määritellyt yleiskaavan sisältövaatimukset siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Laadittaessa MRL 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen
lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huomioitava tuulivoimarakentamista koskevat
yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset. Tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa on huolehdittava siitä, että:
1.
2.
3.

yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 §:n ja 77 a §:n mukaiset sisältövaatimukset.
Tuulivoimapuisto tukeutuu pääosin olemassa olevaan infrastruktuuriin. Yleiskaava perustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, luonnonarvoja sekä ympäristöhaittoja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista. Alueella nykyisin harjoitettava maankäyttö (metsätalous, poronhoito)
voi jatkua ennallaan, lukuun ottamatta tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisalueita.
Tuulivoimapuiston maankäyttö on yhteen sovitettu laadittujen selvitysten ja vaikutusarviointien
tuottamien tietojen kanssa. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuusalueille ei ole osoitettu tuulivoi-
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mapuiston rakenteita. Suunnittelualueen erityisominaisuudet on tuotu esiin yleiskaavakartalla
asianmukaisin merkinnöin ja määräyksin.
Yleiskaavan sisältö, esitystapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutukset huomioon
ottaen. Yleiskaavan mittakaava on 1:10 000. Kaava-alue on pääasiassa maa- ja metsätalouskäytössä ja alueen päämaankäyttötarkoitukseksi on merkitty M-1. Alue on poronhoitoaluetta, mutta
poronhoidon ei ole katsottu edellyttävän tällä alueella erityisiä kaavamerkintöjä. Päämaankäyttötarkoitusmerkinnän (M-1) ei katsota olevan ristiriidassa poronhoidon kanssa.
Kaavakartalle on rajattu tuulivoimaloiden alueet, jotta kaava voisi ohjata suoraan niiden rakennuslupamenettelyä. Tuulivoimaloiden alueiden rajausten määrittelyssä on otettu huomioon tuulivoimapuiston toteutuksen kannalta tarpeellinen liikkumavara, jotta maaperätutkimusten ym. tarkentuessa on voimaloiden paikkaa tarvittaessa mahdollista hieman tarkistaa. Aluerajauksiin on
vaikuttanut myös se, että tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet tulee sijoittaa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.
Voimaloiden sijoittumisen ohjaamisen lisäksi kaavassa on annettu määräyksiä voimaloiden lukumäärän ja korkeuden suhteen. Kaavassa on määritelty tuulivoimapuiston huoltotieverkosto ja
sähkönsiirron ratkaisut ohjeellisilla merkinnöillä, jotta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja toteutusvaiheeseen jää tarpeellinen liikkumavara.
Kaavoitusmenettelyn yhteydessä on selvitetty tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksia maisemakuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, muinaismuistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja elinympäristöjen laatunäkökohtiin.
Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen huollon ja sähkön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liittymisen järjestämismahdollisuudet. Hankkeen sähköverkkoon liittymiseksi on tutkittu useita eri vaihtoehtoja sekä ympäristöllisestä että teknisestä näkökulmasta.
5.9

Yleiskaavan toteuttaminen
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavalla mahdollistetaan 27 tuulivoimalaitoksesta muodostuvan tuulivoimapuiston toteuttaminen. Yleiskaava määrittelee tuulivoimapuiston voimaloiden
enimmäismäärän ja enimmäiskorkeuden. Tuulivoimapuisto voi toteutua myös pienempänä. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1 -alueilla).
Tuulivoimaloiden, teiden ja maakaapelien tarkat sijainnit määritellään rakennuslupavaiheessa.
Hankevastaava sopii tuulivoimatoimintaan otettavien alueiden käytöstä maanomistajien kanssa.
Ilman sopimusta hankevastaavalla ei ole mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaloita tai niihin liittyviä muita rakenteita yksityisten omistamille maille. Hankevastaava vastaa maanomistajien kanssa käytävistä vuokrasopimus- ja korvausneuvotteluista.
Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista on oltava ilmailulain 158 §:n mukainen lentoestelupa.

6
6.1

Yleiskaavan vaikutukset
Yleistä vaikutusten arvioinnista
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 §)
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. (MRA 1 §)
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”Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1)
2)
3)
4)
5)

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.” (MRA 1 §)

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa kaava on muokattu jatkosuunnittelun ja luonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Tuulipuiston layout on tiivistetty ja kaava-alue on pienenetty (2400  1565
ha). Tuulivoimaloiden sallittu enimmäismäärä on vähennetty kaavaprosessin aikana 39:sta
27:een. Voimaloiden sallittu enimmäiskorkeus on muutettu 240 metreistä 250 metreihin. Vaikutusten arvioinnit on päivitetty tämän mukaan.
6.2

Laaditut selvitykset
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu pääasiassa hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuottamaan selvitysaineistoon, vaihtoehtojen vertailuun
ja vaikutusten arviointiin.
Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), jota on hyödynnetty yleiskaavan laadinnassa. YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon YVAselostuksesta (12.5.2015 Lapin ELY-keskus). Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaavan laatimisessa hyödynnetään YVA-menettelyn tuottamaa selvitysaineistoa.
Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on laadittu Natura-arviointi (22.10.2015 FCG) koskien Kirvesaapa
(FI1300505) sekä Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat (FI1301602) Natura-alueita.
Melumallinnukset, välkevarjostusmallinnus sekä näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet on päivitetty vastamaan ehdotusvaiheen suppeampaan hankealueeseen ja voimalamäärään.
Laadittujen inventointien lisäksi selvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty olemassa olevia tietokantoja, aineistoja ja aiempien selvitysten tietoja sekä osallisten haastatteluja ja
viranomaisilta saatuja tietoja.
YVA-menettelyn pohjaksi laaditut selvitykset:




Hankevastaavan laatima esiselvitys
Lepakkokartoitus kesällä 2013
Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus 2013

YVA-menettelyssä laaditut selvitykset ja mallinnukset:











Luonto- ja linnustoselvitykset 2013-2014 (FCG)
Sähkönsiirtoreittien luontoselvitykset 2014 (Luontotieto Carex)
Natura-arvioinnin tarveharkinta (FCG)
Logistiikkaselvitys (FCG)
Arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 2014)
Asukaskysely (FCG)
Melumallinnukset (FCG)
Varjostusmallinnukset (FCG)
Näkymäalueanalyysi (FCG)
Valokuvasovitteet (FCG)

Yleiskaavaprosessissa päivitetyt selvitykset ja laaditut selvitykset ehdotusvaiheessa:
-

Päivitetyt melumallinnukset (FCG) (kaavaselostuksen liite 1)

-

Päivitetyt näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (FCG) (kaavaselostuksen liite 2)

-

Välkevarjostusmallinnus (Numerola Oy) (kaavaselostuksen liite 3)
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-

6.3

Natura-arviointi 22.10.2015 (FCG) (vain viranomaiskäyttöön)

Vaikutukset maa- ja kallioperään
Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa uuden
tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Rakentaminen vaatii mahdollisesti paikoin myös kallion
murskausta, mutta hankealueen kallio- tai maaperällä ei ole todettu erityisiä geologisia arvoja.
Hankealueen maaperä on voimaloiden ja infran rakennettavuuden kannalta kohtalaista moreenivaltaista aluetta, jolla rakentaminen ei todennäköisesti vaadi kovin suuria massanvaihtoja. Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät kohdistu niinkään maaperään vaan lähinnä pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän kiintoaineskuormituksen sekä valuma-alue muutosten
seurauksena. Voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä voimajohtopylväiden pystyttämisessä, mutta vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä.
Tuulivoimapuiston tai voimajohtoreittien alueelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja moreenimuodostumia tai kallioalueita (OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2014), joten hankkeella
ei ole niihin vaikutuksia.
Hankkeesta aiheutuvat maaperävaikutukset ovat paikallisia ja vähäisiä kaikissa tuulivoimapuiston
toteutusvaihtoehdoissa. Tuulipuiston toiminnan aikana ei aiheudu vaikutuksia ja maaperän pilaantumisriski on hyvin vähäinen. Happamat sulfaattimaat eivät GTK:n yleiskartoitusaineiston perusteella aiheuta riskiä maaperän tai vesistöjen happamoitumiselle.

6.4

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Pintavesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaikkojen ja tiestön rakentamisen sekä voimajohtoalueen raivauksen ja pylväiden
perustamisen kautta. Rakentamisen aikaiset toiminnot saattavat hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Haitta on kuitenkin hyvin lyhytaikainen ja kokonaisuudessaan vähäinen.
Tuulivoimapuiston hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia
pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Tuulipuiston
rakentamisen merkittävimmät vaikutukset pohjavesiin liittyvät puiston rakennusvaiheeseen eli
voimaloiden perustusten, huoltoteiden ja maakaapelien rakentamiseen. Vaikutuksen merkittävyys liittyy paljolti perustamistapaan, kaivettavien massojen määrään ja kaivantojen kuivanapitotarpeeseen. Pohjavesivaikutuksia voidaan rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. Päämäärä tulee olla, ettei pohjaveden pinnantasoa ole juuri tarpeen alentaa. Maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset pohjaveden virtauksissa ovat epätodennäköisiä.
Pohjavesialueita ylitetään olemassa olevien voimajohtojen rinnalle levennettävässä johtoaukeassa reittivaihtoehdoissa VEA-VED_1. Uusia johtoalueita ei sijoitu pohjavesialueille. Vaihtoehdossa
VED_2 sähkönsiirtoreitti ei sijoitu lainkaan pohjavesialueelle. Sähkönsiirron rakentamisen aiheuttamia haittoja pohjavesialueella voidaan välttää voimajohtopylväiden tarkemmalla sijoittelulla.
Asianmukaisella suunnittelulla voimajohtopylväiden perustamisesta aiheutuvat vaikutukset jäävät
hyvin vähäisiksi.
Tuulipuiston toiminta-aikaan liittyy riski voimaloiden öljypäästöistä. Päästöriskiin kuuluu voimalan
vaurioituminen siten, että öljyä pääsee maaperään tai huoltotoimintaan liittyvä öljyvahinko. Voimalat on suunniteltu siten, että vuodot jäävät rakenteiden sisään. Toiminta aikana vaikutukset
pohjaveteen ovat epätodennäköisiä.

6.5

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontokohteisiin
Hankealueiden metsäluonto on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suurin osa alueiden suoaltaista on ojitettuja ja rajatut suoluontokohteet ovat vesitaloudeltaan edustavina ja luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä soita, joille sijoittuu metsälain määrittelemiä elinympäristöjä.
Hankealueille tai sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä, eikä
vesilain määrittelemiä arvokkaita pienvesiä. Seipimäen hankealueen arvokkaat luontokohteet
ovat vähäpuustoisia ojittamattomia neva- ja rämesuokohteita sekä edustavampia ruoho- ja aito-
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korpia. Lisäksi alueelle sijoittuu kaksi kallioluontokohdetta, joilla esiintyy silmälläpidettävää jäkälälajistoa.
Tikkalan alueen arvokohteet ovat laajempia ja osin lettoisia suoluontokohteita sekä muutamia
pienialaisia reheviä korpia tai aitokorpia.
Sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta linjauksia tarkasteltiin laajemmin, jolloin useita reittien lähelle
sijoittuvia luontokohteita rajattiin jatkosuunnittelussa huomioitavaksi. Sähkönsiirtoreittien merkittävimmät luontoarvot on pyritty huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa kiertämällä Mustaaavan Natura-alue sen eteläpuolelta.
Huomionarvoista lajistoa hankealueilla sekä sähkönsiirtoreiteillä edustavat lettojen vaateliaammat putkilokasvit, silmälläpidettävät jäkälälajit sekä luontodirektiivin liitteen IV b mukaiset putkilokasvit.
Kokonaisuutena hankkeen eri vaihtoehtojen ei arvioida aiheuttavan rajatuille luontokohteille sellaisia hydrologisia muutoksia, että niiden edustavuus heikkenisi tai lettokohteilla havaittu vaateliaampi lajisto taantuisi tierakentamisen vuoksi. Yksikään voimalapaikka ei kavenna luontokohteiden pinta-alaa. Laajemman alueen luontoarvojen mahdollinen heikkeneminen liittyy metsä- ja
suoalueiden pirstoutumiseen, jolla on vaikutuksensa lajiston elinympäristöihin.
6.6
6.6.1

Vaikutukset linnustoon
Elinympäristöjen muutos
Seipimäen ja Tikkalan kaava-alueen pesimälinnusto koostuu enimmäkseen alueellisesti yleisistä
ja metsätalousvaltaisilla alueilla runsaslukuisena pesivistä lintulajeista, minkä vuoksi tuulivoimapuiston rakennustoimien vaikutukset kohdistuvat pääasiassa alueellisesti tavanomaiseen lajistoon. Valtaosa hankealueilla pesivistä lajeista lukeutuu varpuslintuihin, joihin tuulivoimapuistojen
elinympäristöjä muuttavat vaikutukset ovat useimpien tutkimusten mukaan olleet varsin vähäisiä. Suorat rakentamisen aikaiset vaikutukset eri lintulajeihin ja niiden elinympäristöön jäävät
vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja niiden huoltotiestön alueelta raivattavan elinympäristön pinta-ala on melko pieni suhteessa kaava-alueen kokonaispinta-alaan. Lisäksi tuulivoimaloiden huoltotiestö tukeutuu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan metsäautotieverkostoon. Tuulivoimaloiden rakennustoimet sijoittuvat metsätalousvaltaisella alueella etupäässä nuorten ikäluokkien metsiin, eri-ikäisiin taimikoihin ja hakkuualoille. Kaava-alueelle ei sijoitu lainkaan metsälinnuston kannalta merkittäviä elinympäristöjä kuten yhtenäisiä ja laajoja, varttuneen tai vanhan metsän alueita vaan alue on jo ennestään hyvin pirstoutunutta. Alueelle sijoittuu kuitenkin muutamia
pieniä, iäkkäämpiä ja rehevämpiä, runsaslahopuustoisia metsäkuvioita, joilla voi olla vähäistä
paikallista merkitystä suojelullisesti arvokkaiden lintulajien elinympäristönä. Alueen linnustollisesti arvokkaisiin alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu tarkemmin jäljempänä (kappale
6.6.5).
Kaava-alueella yleisenä ja runsaslukuisena pesivien lajien on mahdollista ainakin jossain määrin
siirtyä alueiden ulkopuolelle, jos niiden elinympäristö muuttuu liikaa tai lajikohtainen häiriönsietokynnys ylittyy. Yksilöiden siirtyminen tuulipuistoalueelta uudelle alueelle muuttaa jossain määrin myös tuloalueen kilpailutilannetta, koska alueelle syntyy lisää kilpailua sopivista reviireistä.
Tämä tulee todennäköisesti laskemaan lajien pesimämenestystä jonkin verran, mutta vaikutusten
ei arvioida kohoavan merkittäviksi yleisten ja runsaslukuisten lajien kohdalla, joilla on kuitenkin
lähialueella runsaasti sopivaa pesimäympäristöä tarjolla. Elinympäristöjen muutosten kohdalla
tuulivoimarakentamisen vaikutukset ovat verrattavissa esimerkiksi metsätalouden tai muun rakentamisen aiheuttamiin linnustovaikutuksiin, joihin alueella elävä linnusto yleensä tottuu ja sopeutuu ajan myötä.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston vaikutukset alueen elinympäristöihin ja sitä kautta lintujen elinolosuhteisiin arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi.

6.6.2

Melu ja muu häiriö
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueella liikkuvien ihmisten ja työkoneiden määrä kasvaa huomattavasti, minkä lisäksi rakentamistoimista aiheutuu melua, joka
kantautuu ympäristöön. Rakentamisen aikainen melu ja häiriö saattaa heikentää joidenkin her-
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kimpien lintulajien elinolosuhteita alueella, mutta rakentamisen jälkeen olosuhteet palautuvat lähelle nykytilaa. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi Simo–Ii -alueella sekä Pyhäjoen ja Kalajoen alueella tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana alueella esiintyvä linnusto ei ole näennäisesti eronnut merkittävästi ympäröivän alueen muusta linnustosta tai alueen linnustosta ennen
tuulivoimaloiden rakentamista.
Tuulivoimaloiden toiminnasta ja lapojen pyörimisliikkeestä aiheutuvan melun ja häiriön (lapojen
välke ja liike) haittavaikutukset leviävät laajemmalle alueelle ja niiden vaikutus ulottuu tuulivoimapuiston koko toiminnan ajalle. Yleisesti ottaen tavanomaisten pesimälintujen tiheyden ei ole
todettu merkittävästi alentuneen häiriön tai melun vuoksi tuulivoimaloiden läheisyydessä. Tuulivoimaloiden melu on kovimmillaan tuulisissa olosuhteissa samaan aikaan, kuin myös tuulen aiheuttamat luonnon taustaäänet ovat voimakkaimpia. Pesivään linnustoon kohdistuvat häiriövaikutukset lievenevät useimmissa tapauksissa jo 100–200 metrin etäisyydellä voimalalasta, mutta
esimerkiksi joidenkin pesivien kahlaajien kohdalla häiriövaikutukset ovat ulottuneet 500–800
metrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Useimmissa tapauksissa tuulivoimapuistoalueilla pesivien lintujen populaatioiden ei ole havaittu taantuneen pitkällä aikavälillä.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston kaava-alueen muuttuminen teknisemmäksi energiantuotantoalueeksi saattaa heikentää joidenkin herkimpien lintulajien elinolosuhteita mm. melun ja
välkkeen sekä ihmisen lisääntyvän liikkumisen kautta. Kyseisten lajien on ainakin jossain määrin
mahdollista siirtyä alueen ulkopuolelle rauhallisemmille erämaisille alueille, mutta tämä saattaa
heikentää lajien pesimäkantaa paikallisesti ja hetkellisesti. Kaava-alueen merkitys suojelullisesti
arvokkaiden lintulajien esiintymispaikkana arvioidaan melko vähäiseksi suhteessa ympäröivän
alueen laajoihin suoalueisiin, Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin, joiden alueella esiintyy
huomattavasti laajempia ja edustavampia suojelullisesti arvokkaan lintulajiston elinympäristöjä.
Vastaavankokoisen tuulivoimahankkeen tarkemmista vaikutuksista alueen pesimälinnustoon ei
kuitenkaan ole vielä olemassa riittävästi tutkimustietoa.
Seipimäen ja Tikkalan suunniteltujen tuulivoimahankkeiden aiheuttaman melun ja muun häiriön
vaikutukset lintujen elinolosuhteisiin arvioidaan pääosin vähäisiksi, mutta hankkeiden rakentamisen aikana vaikutukset saattavat kohota paikallisesti kohtalaisiksi.
6.6.3

Estevaikutukset ja tuulivoimaloiden sijoittelu
Iin ja Simon alueella suoritetuissa seurantatutkimuksissa on todettu, että hyvissä havainnointiolosuhteissa valtaosa alueella havaituista linnuista on selvästi kiertänyt tuulivoimapuistoja ja
väistänyt tuulivoimaloita, ja vain pieni osa linnuista lentää tuulivoimapuistojen läpi. Nämä alustavatkin tulokset tukevat vahvasti muualla maailmassa tehtyjä selvityksiä linnuston käyttäytymisestä tuulivoimaloiden kohtaamistilanteissa. Tuoreimman tiedon perusteella selkeästi suurin osa
linnuista kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää tuulivoimaloita, ja vain 1–2 % linnuista ei muuta
käyttäytymistään tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Tuulivoimapuistojen kiertäminen luonnollisesti vähentää lintujen riskiä törmätä niihin, koska linnut eivät päädy voimaloiden läheisyyteen. Petolintujen, kurkien ja lokkilintujen on paikoin havaittu lentävän muita lajeja lähemmäksi
tuulivoimaloita, kun taas hanhet ja monet muut lajit kiertävät tuulivoimalat kauempaa. Esimerkiksi paikallisten lintujen (mm. joutsen, merihanhi, kurki) on havaittu pystyvän liikkumaan rakennetun tuulivoimapuistoalueen läpi törmäyskorkeuden alapuolella. Lintujen kyvyssä väistää
tuulivoimaloita on aluekohtaisia ja lajikohtaisia eroja, ja esimerkiksi sää vaikuttaa voimakkaasti
lintujen kykyyn havaita tuulivoimaloita.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto muodostaa noin 4,6 km leveän esteen vasten lintujen
luontaista muuttosuuntaa alueella. Simon alueella lintujen muutto painottuu pääasiassa Perämeren rantavyöhykkeelle kaava-alueen eteläpuolelle sekä sen eteläosaan, mutta hajanaisempaa
muuttoa kulkee myös koko kaava-alueen kautta. Tuulivoimapuiston muodolla ja yksittäisten voimaloiden sijainnilla on merkittävä vaikutus muuttavien ja paikallisten lintujen kykyyn väistää
tuulivoimaloita ja välttää törmäyksiä. Tuulivoimapuiston suunnittelussa tulisi välttää yksittäisten
muusta tuulivoimapuistosta irrallaan olevien voimaloiden ja voimalaryhmien sekä erilaisten käytävien ja suppiloiden muodostumista. Tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn jälkeen tuulivoimaloita on poistettu sekä alueen pohjoisosasta että sen länsiosasta. Näin ollen YVA-menettelyn hankevaihtoehtojen VE2 ja VE3 mukainen noin 2,7 km pitkä ”sakara” (6 tuulivoimalaa) tuulivoimapuiston pohjoisosasta on poistunut. Kaava-alueen länsiosasta on lisäksi poistettu kuusi tuulivoimalaa,
joka mahdollistaa mm. Hirvijärven, Syvänojanjärven ja Ohenojanjärven alueelta lintujen vapaamman liikkumisen kaava-alueen luoteispuolelle sijoittuvien laajojen suoalueiden suuntaan.
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Tuulivoimaloiden poistaminen alueen pohjois- ja länsiosasta helpottaa merkittävästi koko tuulivoimapuiston kiertämistä sekä muuton suuntautumista Kirvesaavan suoalueen ja Kivaloiden
muuttoreitin kautta. Kaava-alueen keskiosassa olevan voimajohdon ympärille suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat noin 800–1100 metrin etäisyydelle toisistaan, jolloin kaava-alueen keskiosaan jää tuulivoimaloista vapaa käytävä, jota kautta linnuilla on mahdollisuus lentää tuulivoimapuiston läpi. Havaintojen perusteella kyseinen käytävä voi olla riittävän leveä useille lajeille
lentää alueen läpi. Kotimaisten kokemusten sekä muualta maailmasta saatujen tietojen perusteella linnut havaitsevat hyvissä olosuhteissa tuulivoimalat jo kaukaa, jolloin suurin osa linnuista
kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää tuulivoimaloita. Tällä perusteella Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston ei arvioida muodostavan merkittävää estettä alueen kautta kulkevalle muuttolinnustolle tai lintujen paikallisliikenteelle.
Kaava-alueen koillispuolella pesivä sääksi liikkuu havaintojen perusteella säännöllisesti kaavaalueen kautta pesäpaikan ja saalistusalueiden välillä. Suunnitellut tuulivoimalat voivat näin ollen
muodostaa esteen sääksen saalistuslentojen alueelle, mutta havaintojen perusteella pesäpaikalta
katsoen tuulivoimaloiden taakse jäävä Simon rannikkoalue ei kuitenkaan ole ainoa ko. sääksiparin saalistusalue. Tehtyjen maastoselvitysten sekä muun käytettävissä olevan aineiston perusteella on kuitenkin edelleen epäselvää missä määrin ja millä tavalla sääksi käyttää eri saalistusalueita pesimäkautensa eri vaiheissa. Tästä johtuen kyseisen sääksiparin koiraslintu suositellaan
otettavaksi kiinni ja varustettavaksi satelliittilähettimellä tuulivoimahankkeen toteutuessa osana
tuulivoimahankkeen linnustovaikutusten seurantaa ja osana mahdollisen vaikutusten lievennystoimia. Sääksellä on yleensä useita eri saalistusalueita, ja esimerkiksi petolintujen on havaittu
oppivan suuntaamaan saalistuslentojaan tuulivoimapuistojen ulkopuolelle. Sääksen on myös havaittu väistävän toiminnassa olevia tuulivoimaloita ja kiertävän tuulivoimapuistoja. Tästä johtuen
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan pitkällä aikavälillä merkittävää
haittaa kyseiselle sääksiparille.
Sääkseen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu tarkemmin yleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa
Natura-arvioinnissa.
6.6.4

Törmäysvaikutukset
Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminen ei suoraan tarkoita kuolettavaa osumaa,
vaan suurin osa roottorialan läpi lentävistä linnuista säilyy vahingoittumattomana. Keskimäärin
vain 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista osuu tuulivoimalan lapoihin. Ruotsissa Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla törmäysten on todettu olevan erittäin harvinaisia, eikä esimerkiksi
vuoden 2010 järjestelmällisissä etsinnöissä havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua. Suomessa Simon ja Iin alueella suoritettujen seurantatutkimusten aikana ei ole havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmännyttä lintua, eikä niitä ole löydetty myöskään tuulivoimaloiden
alapuolella suoritettujen etsintöjen aikana.
Suurin osa Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alueella ja sen lähiympäristössä pesivistä linnuista liikkuu pesimäaikana vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi todellinen riski törmätä
tuulivoimaloihin. Alueen pesimälajistosta valtaosan muodostavat pienet varpuslinnut, joiden riski
törmätä tuulivoimaloihin on hyvin pieni. Varpuslintujen herkkyyttä törmäysten populaatiovaikutuksille vähentää myös niiden hyvä poikastuotto ja korkea lisääntymisnopeus sekä yleisyys ja
usein suuri kannan koko. Alueen suojelullisesti arvokkaista lajeista törmäysvaikutuksille herkiksi
arvioidaan mm. alueella ja sen ympäristössä mahdollisesti pesivät suuret ja keskikokoiset petolinnut, metsäkanalinnut, avoimilla soilla ja järvien rantaluhdilla pesivät kahlaajat sekä kurki, metsähanhi ja laulujoutsen. Useiden petolintulajien sekä joidenkin kahlaajien osalta törmäyksille riskialttein aika on kevään soidinkausi, jolloin linnut liikkuvat aktiivisesti soidintaen törmäyskorkeudella pesäpaikkansa ympäristössä. Petolinnuilla on riski törmätä tuulivoimaloihin koko pesimäkauden aikana, jolloin se saalistavat aktiivisesti ja liikkuvat myös törmäyskorkeudella lentäen.
Petolintujen on myös todettu pystyvän muuttamaan saalistuskäyttäytymistään ja suuntaamaan
saalistuslentojaan tuulivoimapuistojen ulkopuolelle, jolloin niiden riski törmätä tuulivoimaloihin
vähenee merkittävästi. Toteutetun Natura-arvioinnin mukaan esimerkiksi kaava-alueen luoteispuolella pesivän sääksen riski törmätä Seipimäen ja Tikkalan kaava-alueelle suunniteltuihin tuulivoimaloihin arvioitiin melko pieneksi.
Norjassa on raportoitu paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden torniin. Vaalea
tornin tyvi näyttäytyy metsäkanalinnuille ilmeisesti ”aukkona metsässä”, jota kohti linnut lentävät
kohtalokkain seurauksin. Suomessa on löydetty kaksi tuulivoimalan torniin törmännyttä metsoa,
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joten myös suomalaisten metsäkanalintujen kohdalla törmääminen tuulivoimalan torniin on mahdollista. Törmäykset torniin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi yksittäistapauksiksi, joilla ei
todennäköisesti ole vaikutusta alueen metsäkanalintukantoihin. Törmäyksiä voidaan myös pyrkiä
vähentämään maalaamalla tornin alaosa ympäröivän metsän väriseksi, joskaan lievennystoimenpiteen vaikutuksesta Suomen olosuhteissa ei ole tietoa.
Ruotsalaisen kirjallisuusyhteenvedon mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa todettu törmäävien lintujen lukumäärä on ollut keskimäärin 2,3 lintua / voimala vuodessa. Suomessa on arvioitu, että keskimääräisellä maa-alueella tuulivoimaloihin tapahtuisi yksi törmäys vuodessa voimalaa kohden. On huomioitava, että esitetyt lukuarvot koskevat kaikkea alueilla läpi vuoden tapahtuvaa lintujen liikehdintää, eikä esimerkiksi vain muuttavia lintuja. Yleisesti on arvioitu, että suurin osa tuulivoimapuistoihin törmäävistä linnuista on yleisiä alueen pesimälintuja tai alueen kautta esimerkiksi ruokailulennoillaan liikkuvia lintuja, jotka liikkuvat tuulivoimaloiden läheisyydessä
pidemmän aikaa kuin esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa alueen kautta kulkevat muuttolinnut.
Edellä mainitulla tavalla arvioituna Seipimäen ja Tikkalan suunniteltuihin tuulivoimaloihin voisi
törmätä vuodessa noin 31–72 lintua. Yleisten ja runsastuvien lajien kohdalla vähäinen kuolleisuuden lisäys ei todennäköisesti ole merkittävää, jos lajien kannankehitys jatkuu nykyisellään.
Taantuvien ja uhanalaisten lajien (esimerkiksi metsähanhi, sääksi, merikotka, piekana, hiirihaukka, mehiläishaukka, maakotka ja sinisuohaukka) osalta Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistolla
ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kyseisten lajien Perämeren pohjoisosan kautta muuttavaan populaatioon. Myös joitain suojelullisesti arvokkaiden lajien yksilöitä saattaa törmätä tuulivoimaloihin vuosittain, mutta törmäykset arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi eikä niillä todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia lajien pesimäkantaan tai populaatioiden elinvoimaisuuteen laajemmalla alueella.
6.6.5

Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Seipimäen ja Tikkalan YVA-menettelyn mukaiselle hankealueelle sijoittui viisi luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä tunnistettua linnustollisesti arvokasta kohdetta (Hirvijärvi, Syvänojanjärvi, Ohenojanjärvi, Kurikkamaansuo ja Pirttimaan-suo). Alueet on valittu linnustollisesti arvokkaiksi kohteiksi, koska niillä esiintyy suojelullisesti arvokasta lajistoa ja ne eroavat merkittävästi
muista alueen elinympäristöistä. Kohteet lisäävät alueella luonnon monimuotoisuutta myös kasvillisuuden ja luontotyyppien kautta. Näistä Pirttimaansuon ja Hirvijärven ympäristöön sijoittuvat
tuulivoimalat on poistettu hankkeen yleiskaavoituksen yhteydessä, jonka vuoksi alueille kohdistuvat vaikutukset ovat vähentyneet merkittävästi. Myös Syväjärven ja Ohenojanjärven lähimpiä
voimalapaikkoja on siirretty kauemmas linnustollisesti arvokkaista alueista, jonka myötä niihin
kohdistuvat vaikutukset ovat vähentyneet. Kurikkamaansuo arvotettiin kaava-alueella linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi, mutta suolla arvioidaan olevan vain paikallista merkitystä, koska
alueellisesti kaava-alueen ympäristöön sijoittuu useita laajoja ja linnustollisesti merkittävämpiä
avosuoalueilta.
Tuulivoimapuiston toteuttamisen ei arvioida merkittävästi heikentävän kaava-alueelta tunnistettujen linnustollisesti arvokkaiden kohteiden vetovoimaisuutta suojelullisesti arvokkaiden lintulajien elinympäristöinä eikä sen toteuttaminen siten vaikuta kohteilla esiintyvien lajien pesimäkantaan laajemmalla alueella Simon ja Kemin rannikkoseudulla. Alueiden valintaperusteena olevan
lajiston merkittäviä elinympäristöjä sijoittuu runsaasti kaava-alueen luoteis- ja pohjoispuoleisille
laajemmille suoalueille sekä toisaalta rannikon merenlahdille ja saaristoon.

6.6.6

Sähkönsiirron vaikutukset
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat etupäässä metsätalousvaltaisille metsä- ja suoalueille, missä elävä lintulajisto koostuu valtaosin alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista lajeista. Rakennettavat uudet voimajohto-osuudet sekä olemassa olevien
voimajohtojen rinnalle suunnitellut voimajohto-osuudet eivät käytettävissä olevien tietojen perusteella ylitä linnustollisesti arvokkaita kohteita. Suunniteltuja voimajohtoreittejä koskevat linnustotiedot ovat kuitenkin osin puutteellisia. Sähkönsiirron linnustovaikutukset ilmenevät pääasiassa elinympäristön muutoksena, ja ne ovat samaa luokkaa tuulivoimaloiden perustusten ja huoltoteiden rakentamisen kanssa.
Kaikissa sähkönsiirtovaihtoehdoissa uuden ilmajohdon rakentaminen aiheuttaa linnuille riskin
törmätä johtimiin. Suurin osa muuttolinnuista lentää metsäisessä ympäristössä selvästi suunniteltujen ilmajohtojen yläpuolella, mutta alueen pesimälinnuista osa liikkuu myös ilmajohtojen
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korkeudessa. Alueen pesimälajistosta suurin törmäysriski arvioidaan olevan metsäkanalinnuilla
sekä esimerkiksi joutsenella, hanhilla ja kurjella, jotka on yleisesti mielletty ilmajohtojen osalta
riskilajeiksi. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston sähkönsiirto sijoittuu kuitenkin pääasiassa
metsä- ja suovaltaisille alueille, missä ei olemassa olevan tiedon perusteella ole erityisiä linnustollisia arvoja tai linnuston tihentymiä, jolloin törmäykset voimajohtoihin ovat todennäköisesti
melko harvinaisia yksittäistapauksia.
6.7

Vaikutukset muuhun eläimistöön
Kaava-alueen eläimistö koostuu pääasiassa alueellisesti tavanomaisista nisäkäslajeista. EU:n
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista alueella havaittiin vähäisesti pohjanlepakoita, mutta siellä
saattaa ajoittain esiintyä myös saukkoa, viitasammakkoa sekä suurpetoja (todennäköisemmin
karhua ja ilvestä). Alueelle ei sijoitu luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltujen lajien tärkeitä
ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Tuulivoimalat pirstovat eläinten elinympäristöjä ja erityisesti rakentamien aiheuttaa häiriötä. Tuulivoimaloiden rakentamisen myötä alue muuttuu ihmistoimintojen alaiseksi alueeksi, jonka seurauksena herkimmät lajit, kuten jotkin suurpedot saattavat karttaa liikkumista alueella. Tavanomaisemman eläinlajiston arvioidaan ennen pitkää tottuvan tuulivoimaloihin. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi.

6.8

Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston potentiaaliselle vaikutusalueelle sijoittuville neljälle Natura-alueelle (Kirvesaapa, Musta-aapa, Martimoaapa–Lumiaapa–Penikat, Perämeren saaret) laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä.
Yleiskaavoituksen aikana arviointeja tarkennettiin Natura-arvioinnin muodossa Kirvesaavan sekä
Martimoaapa–Lumiaapa–Penikoiden Natura-alueille. (Natura-arviointi 26.10.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, vain viranomaiskäyttöön.)
Seipimäen ja Tikkalan kaava-alueelle suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat varsin etäälle Naturaalueista: lähimmillään noin 3,8 km etäisyydelle Kirvesaavan Natura-alueelta ja noin 9,8 km etäisyydelle Martimoaapa – Lumiaapa – Penikoiden Natura-alueelta. Hankkeen sähkönsiirron voimajohdot sijoittuvat lähimmillään noin 1,4–1,7 km etäisyydelle Natura-alueilta. Etäisyydestä johtuen
tuulivoimahankkeella ei arvioitu olevan lainkaan vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteena
esitetyille luontotyypeille ja sitä kautta alueella esiintyvien lintulajien elinympäristöille. Tuulivoimaloilla ei myöskään arvioitu olevan suoria vaikutuksia Natura-alueella esiintyvään linnustoon.
Tuulivoimaloilla arvioitiin olevan mahdollisia epäsuoria vaikutuksia lähinnä joidenkin Naturaalueelle saapuvien pesimälajien tai aluetta lepäilyalueena käyttävien lintujen muuttoreitteihin,
laajan reviirin omaavien petolintujen reviirin käyttöön ja saalistuslentoihin sekä Martimoaavan
suoalueella pesivien kaakkurien ruokailulentoihin. Tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioitiin lisäksi ilmenevän lähinnä estevaikutusten muodossa, koska Natura-alueella esiintyvien lintujen
törmäyksiä tuulivoimaloihin ei arvioitu käytettävissä olevan tiedon perusteella kovin todennäköisiksi. Merkittävien vaikutusten muodostuminen vaatisi Natura-alueen suojeluperusteena esitettyjen lajien säännöllistä liikennettä Seipimäen ja Tikkalan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston
alueella. Kirvesaavan Natura-alueen suojeluperusteena esitetty sääksi liikkuu havaintojen perusteella säännöllisesti kaava-alueen kautta pesäpaikan ja saalistusalueiden välillä. Suunnitellut tuulivoimalat voivat näin ollen muodostaa esteen sääksen saalistuslentojen alueelle, mutta aiempien
havaintojen perusteella Natura-alueelta katsoen tuulivoimaloiden taakse jäävä Simon rannikkoalue ei kuitenkaan ole ainoa ko. sääksiparin saalistusalue. Tehtyjen maastoselvitysten sekä muun
käytettävissä olevan aineiston perusteella on kuitenkin edelleen epäselvää missä määrin ja millä
tavalla sääksi käyttää eri saalistusalueita pesimäkautensa eri vaiheissa. Tästä johtuen Kirvesaavalla pesivän sääksiparin koiraslintu suositellaan otettavaksi kiinni ja varustettavaksi satelliittilähettimellä tuulivoimahankkeen toteutuessa osana Natura-alueelle kohdistuvien vaikutusten seurantaa ja osana mahdollisen vaikutusten lievennystoimia. Sääksellä on yleensä useita eri saalistusalueita, ja esimerkiksi petolintujen on havaittu oppivan suuntaamaan saalistuslentojaan tuulivoimapuistojen ulkopuolelle. Sääksen on myös havaittu väistävän toiminnassa olevia tuulivoimaloita ja kiertävän tuulivoimapuistoja. Tästä johtuen Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston ei
arvioitu aiheuttavan pitkällä aikavälillä merkittävää haittaa Kirvesaavan suojeluperusteena olevalle sääkselle. Martimoaavan suoalueella pesivien kaakkurien on havaittu kulkevan laajalla alueella
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Simon kunnan alueella pesimäsuoltaan merelle ruokailemaan. Lennot ovat sijoittuneet kuitenkin
lähes poikkeuksetta korkealle törmäyskorkeuden yläpuolelle, joten Seipimäen ja Tikkalan alueelle
suunniteltujen tuulivoimaloiden ei arvioitu yksin tai yhdessä muiden Simon alueen tuulivoimahankkeiden kanssa aiheuttavan merkittävää haittaa Martimoaapa – Lumiaapa – Penikoiden Natura-alueen suojeluperusteena olevalle kaakkurille.
Natura-alueiden suojeluperusteena olevien lajien yksilöitä saattaa aika-ajoin törmätä Seipimäen
ja Tikkalan alueelle suunniteltuihin tuulivoimaloihin, mutta tällä ei arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia Natura-alueilla esiintyvään populaatioon tai lajien suotuisaan suojelun tasoon kyseisellä Natura-alueella tai laajemmin Natura-alueverkostossa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Natura-alueet eivät ole esimerkiksi laajemmin Kemi-Tornion seudulla ainoita alueen suojeluperusteena esitettyjen lajien pesimäpaikkoja, vaikka niillä onkin arvioitu olevan merkitystä usean lajin
esiintymispaikkana. Näin ollen on todennäköistä, että tuulivoimaloihin mahdollisesti törmäävät
yksilöt korvautuvat uusilla Natura-alueiden ulkopuolelta siirtyvillä yksilöillä, koska Natura-alueilla
sijaitsevat elinympäristöt ovat todennäköisesti keskimäärin laadukkaampia kuin muualla ympäristön tavanomaisilla metsätalousalueilla sijaitsevat elinympäristöt. Eläinpopulaatioissa on yleisesti
kilpailua reviireistä ja elinpiireistä, ja laadukkaimmat reviirit pysyvät asuttuina usein yksilöiden
vaihtuessakin. Alueen lintupopulaatioissa on myös luontaista vuosittaista vaihtelua mm. ravintotilanteesta johtuen.
Laaditun Natura-arvioinnin perusteella Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeella ei arvioitu
olevan merkittäviä vaikutuksia Kirvesaavan tai Martimoaapa – Lumiaapa – Penikoiden Naturaalueiden eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä hanke näin ollen
vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueiden koskemattomuutta. Tämän johdosta
myöskään Natura-alueiden tai Natura-alueverkoston eheydelle ei arvioitu aiheutuvan merkittäviä
vaikutuksia.
Seipimäen ja Tikkalan suunnitellulla tuulivoimahankkeella ei myöskään ole merkittäviä vaikutuksia kaava-alueen ympäristöön sijoittuviin IBA- tai FINIBA-alueisiin tai niiden valintaperusteena
esitettyyn linnustoon. Kohtalaisen etäisyyden vuoksi kaava-aluetta lähimmille luonnonsuojelualueille tai suojeluohjelmien kohteille ei aiheudu suoria tai välillisiä heikentäviä vaikutuksia tuulivoimahankkeen rakentamistoimista.
6.9
6.9.1

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaikutusmekanismit
Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirron maakaapeleiden ja voimajohtojen rakentamisesta aiheutuvia maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muuttumisen
kautta syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Maisemavaikutusten kokeminen on myös hyvin subjektiivista ja
kokemukseen vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alueelle. Vaikutusalueen laajuus riippuu suuresti alueen topografiasta ja peitteisyydestä. Teoreettisesti
on todettu, että voimalat voidaan havaita hyvissä olosuhteissa yli 30 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Yleisesti on todettu, että tuulivoimat ovat hallitsevia maisemassa noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella.
Sähkönsiirto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun maakaapelia
kaivetaan ja puustoa voidaan joutua poistamaan maakaapelin tai voimajohtoreitin tieltä. Voimajohtopylväät ja johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta.
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta.
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Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana varsinaisen rakennustyömaan lisäksi vaikutuksia aiheuttavat suurten rakennusosien kuljettaminen, nykyisten tieyhteyksien parantaminen, uusien tieyhteyksien rakentaminen sekä korkeat nosturit, jotka erottuvat maisemakuvassa kauas. Osa maastoa muokkaavista toimenpiteistä toteutetaan vain rakentamisaikaa varten ja työmaa-alueet maisemoidaan toiminnan loputtua.
Toiminnan loputtua voimalatornit häviävät maisemasta, mikä on maisemakuvan kannalta myönteistä. Sisäiset maakaapelit jätetään maahan ja sisäiset sähköasemat poistetaan. Tuulivoimaloiden perustukset jäävät paikoilleen. Kaukomaiseman kannalta perustuksilla ei ole merkitystä. Lähietäisyydeltä ne toki huomataan. Perustukset sijoittuvat kuitenkin pääsääntöisesti sulkeutuneeseen maisematilaan metsämaastoon, joten maisemallinen haittavaikutus jää niiden
osalta vähäiseksi. Tuulivoimapuiston ulkoinen, 110 kV voimajohto saattaa jäädä palvelemaan
muuta käyttötarkoitusta.
6.9.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arviointityön pohjana on käytetty ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita:
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (2012)
Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006)
Mastot maisemassa (Weckman & Yli-Jama 2003).
Kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna teosta:
Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön
(Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002)
Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013).
Simon Wanhat kylät - Simoniemen
Simonkylän maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma -raporttia (Kokko&Peurasaari
2014)
Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Lapin ELY-keskus
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 (Muhonen&Savolainen 2013).
Maisemavaikutukset tuulivoimarakentamisessa –julkaisu 2016, Suomen ympäristö 1/2016
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on käytetty selvityksiä alueen maisemasta, tietoja arvokkaista alueista ja erityiskohteista
sekä valo- ja ilmakuvia sekä karttoja. Lähtötietoja on täydennetty hankealueelle ja lähiympäristöön tehdyllä maastokäynnillä.
Arvioitaessa tuulivoimapuiston aiheuttamia visuaalisia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on
lähtökohdaksi otettu seuraavat tarkastelunäkökulmat: Kuinka kauas tuulivoimalat näkyvät; Kuinka laajasti uusi tuulivoimapuisto muuttaa vaikutusalueella sijaitsevan maiseman luonnetta; Kuinka laajasti tuulivoimapuisto vaikuttaa, eli näkyy maiseman kannalta arvokkaissa tai herkissä kohteissa, kuten asuin- ja virkistysalueilla sekä kulttuuriympäristössä.
Maiseman sietokykyä on tutkittu maisema-analyysin avulla. Maisema-analyysissä on otettu huomioon maisemakuvan kannalta merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet, maiseman suuntautuneisuus, maisematilat, maiseman solmukohdat, kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä maisemakuvaltaan herkimmät alueet. Analyysin pohjalta on päätetty muun muassa kohteet, joista on
otettu valokuvia havainnekuvien pohjaksi.
Havainnekuvia on laadittu arvioinnin tueksi ja maisemakuvan muutosten havainnollistamiseksi
hankealueen lähiympäristöstä otettuihin valokuviin. Maisemavaikutusten laajuuden arvioimiseksi
on laadittu näkymäalueanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voimalat
tulisivat näkymään.
Arviointityössä on arvioitu sekä tuulivoimapuiston että voimajohdon vaikutuksia valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan on arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen
muutoksen osalta. Tässä hankkeessa on keskitytty erityisesti arvioimaan, miten maisemakuva
muuttuu lähialueen asutukseen ja merenrannikon asutukseen nähden. Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat olleet tärkeä arvioinnin osa-alue.
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Maisemavaikutusten merkittävyyttä on arvioitu tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta
yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna.
Rakennetun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska
hankkeet eivät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun
kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön
suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen. Yksittäisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden osalta on huomioitu enintään 12 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat kohteet.

6.9.3

Näkymäalueanalyysin tulokset
Ehdotusvaiheessa päivitetty näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet on kaavaselostuksen liite 2.
Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat sääolosuhteet, kuten ilman selkeys ja valo-olosuhteet
sekä ympäröivän maiseman piirteet. Parhaiten tuulivoimalat näkyvät mereltä ja riittävän laajoilta
peltoaukeilta käsin. Ympäröivillä alueilla on kuitenkin myös muita sopivasti suuntautuneita avoimia alueita, kuten tieosuuksia ja suoalueita, joissa lähellä katselupistettä ei ole näkyvyyttä katkaisevia elementtejä.
Mallinnus on laadittu todennäköisesti toteutettavaksi valittavalla voimalakoolla, eli voimaloiden
napakorkeus on 170 metriä, siiven pituus on 80 metriä ja kokonaiskorkeus on 250 metriä. Mallinnus osoittaa alueet, minne tuulivoimaloiden lavat näkyisivät.
Mallinnus on laadittu WinPRO-ohjelmalla. Yhteismallinnus on laadittu Leipiön tuulipuiston kanssa.
Näkymäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä. Näkymäalueanalyysin tulokset osoittavat ne alueet, joilta voimalat ovat parhaiten havaittavissa. Voimaloita voi todellisuudessa paikoin näkyä myös alueille, jotka eivät näy näkymäalueanalyysin tulostekartalla. Tämä
johtuu käytettävästä lähtöaineistosta, jossa maaston peitteisyys on jaettu 50 x 5 metrin ruutuihin. Ruutujen suhteellisen suuresta koosta johtuen voi laskenta analysoida alueen täysin peitteiseksi, vaikka sinne sijoittuisi pieniä avoimia alueita. Vastaavasti asutusalueilla mallinnus ei huomioi pihapuustoa ja vaikka näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyisi, todellisuudessa
voimalat voivat jäädä puuston ja piharakennusten taakse katveeseen, eikä näköyhteyttä synny.
Näkemäalueanalyysiä voidaankin pitää ainoastaan suuntaa-antavana, mitä tulee tuulivoimaloiden
näkymiseen ympäristöönsä.
Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva ominaisuus pienenee. Myös sääolosuhteet vaikuttavat näkyvyyteen.
Näkymäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen näkyvyyttä.
Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, eli niiden näkyvyys myötäilee tornin näkyvyysaluetta ja edustavat näin myös laskentatuloksia.
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Kuva 26. Näkymäaluea
analyysi: 29 v
voimalaa, napa
akorkeus 170 m. roottori 1
160 m. Ylin py
yyhkäisykorke
eus 250
m. Mallinn
nus osoittaa alueet,
a
minne
e tuulivoimalo
oiden lavat nä
äkyisivät ja v
värikoodilla on
n osoitettu nä
äkyvien
voimaloide
en määrä. Kartassa on oso
oitettu myös valokuvasovitt
v
teiden kuvausspisteet 1–16. Kuvassa on esitetty
e
kaavaehdo
otusvaiheen 29
2 tuulivoimallaa. Tuulivoim
maloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkee
en.

6.9.4

Laa
aditut havain
nnekuvat
Havainne
ekuvien avulla on pyritty
y osoittamaan, miten su
uunnitellut ttuulivoimalatt näkyvät ta
ai eivät
näy valitttuihin kohte
eisiin. Havai nnekuvia on
n laadittu us
seista eri ka
atselusuunnista kohti tu
uulivoimapuisto
oja. Havainn
nekuvia on m
myös laadittu eri etäisyy
yksiltä, jotta
a muutoksett maisemaku
uvassa
tulisivat paremmin ilmi. Kuvat o n pyritty laa
atimaan kriitttisistä kohte
eista, jonne uudet suunn
nitellut
voimalat näkyisivät ja
j alueilta, jjoilla liikkuu ihmisiä. Ku
uvissa voima
aloiden rootttorit on suunnattu
alueella ilmenevän
i
vallitsevan tu
uulensuuntaisesti, eli roo
ottoreiden to
odennäköisim
mpään suunttaan.
Valokuva
asovitteiden kuvauspiste
eet on esitettty kuvissa 24
4 ja 25.
Havainne
ekuvat on la
aadittu alue
eelta tehtyä maastomallinnusta hyö
ödyntäen WindPro-ohjel
W
lmalla.
Taustaku
uvien objektiivina on kä
äytetty ihmis
ssilmän havaitsemaa ku
uvaa parhaitten vastaava
aa objektiivia; 50 mm.
Valokuva
asovitteet on
n laadittu vo
oimalalla jon
nka roottorin
nhalkaisija o
on 160 m. Voimalan
V
napakorkeus 170
0 metriä. Voiimalan koko naiskorkeus on noin 250
0 metriä maa
apinnan yläp
puolella.
Valokuva
asovitteissa voimalat on esitetty tau
ustametsän edessä ja v
voimaloiden roottoriympy
yrä on
korostetttu värillisellä
ä ympyrällä havainnollisuuden lisääm
miseksi. Maa
anpinnan mu
uoto on koro
ostettu
keltaisella viivalla. Niistä kohteissta, joihin vo
oimalat ovatt selvästä nä
ähtävissä, on tehty myö
ös varsinainen valokuvasov
vite. Neljästtä kohteesta on laadittu havainneku
uvat Leipiön tuulivoimap
puiston
voimaloid
den kanssa.
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Hav
vainnekuvien
n avulla voidaan havain
nnollistaa tu
uleva tilanne
e melko tark
kasti. Valokuvasovite eii
kuittenkaan vas
staan ihmiss
silmin havaitttavaa näkym
mää ja tarkkuutta. Valo
okuvissa taustamaisema
a
hälv
venee tavalllisesti norma
aalia katsetta
a sumeamm
maksi.

Kuv
va 27. Kartass
sa näkyy valokuvasovitteide
en kuvauspistteet ja numerrointi, Seipimä
äen ja Tikkala
an tuulivoima-lat ((ehdotusvaihe
een 29 kpl), Leipiön
L
tuulivo
oimalat (Leipiö
ö 1, 4 kpl rake
ennettu ja Leip
ipiö 2, 13 kpl rakennuslupa
a
saatu) ja Putaank
kankaan tuuliivoimalat (Puttaankangas, 3 kpl, rakenne
ettu) sekä olem
massa olevat rakennukset.
Kuv
vassa on esite
etty kaavaehd
dotusvaiheen 2
29 tuulivoima
alaa. Tuulivoim
maloista 2 ja 19 on luovutttu tämän jäl-kee
en.

6.9.5

Vaikutuks
set etäisyysv
vyöhykkeittäin
Maiisemavaikutusten tai ylipäätänsä vissuaalisten va
aikutusten arvioimiseksi
a
i on tässä ty
yössä karke-asti määritelty viisi etäisyy
ysvyöhykettä
ä, joilla tuuliipuiston vaik
kutukset ma
aisemaan ovat merkittä-ydeltään erilaisia. Vaik
kutusten arv
vioinnissa on
o
käytetty
y Ympäristö
öministeriön oppaaseen
n
vyy
(We
eckman 200
06) perustuen seuraavia etäisyysvyö
öhykkeitä:







”Välitön va
aikutusalue”,, etäisyys tu ulivoimaloistta noin 0–20
00 metriä

Lä
ähinnä varjostus, melu, rakentamise
en aikaiset vaikutukset.
”Lähialue”,, etäisyys tuulivoimaloistta noin 0–5 kilometriä

Vo
oimala on nä
äkyessään e li riittävän suurissa tai tuulivoimapu
uistoa kohti suuntautus
ne
eissa avotiloissa, alueen luonteesta riippumatta,, hallitseva e
elementti.
”Välialue”, etäisyys tuu
ulivoimaloistta noin 5–12
2 kilometriä

Vo
oimala näkyy
y hyvin ymp
päristöönsä, mutta sen kokoa
k
tai etä
äisyyttä saattaa olla
va
aikea hahmo
ottaa.
”Kaukoalue
e”, etäisyys tuulivoimalo
oista noin 12
2–25 kilomettriä

Vo
oimala näkyy
y edelleen, m
mutta maise
eman muut elementit
e
vä hentävät sen hallitsevu
uutta etäisyy
yden kasvae ssa. Tuulipu
uiston rakentteet ”sulautu
uvat” kaukom
maisemaan.

Le
entoestevalo
ot erottuvat p
pimeällä.
”Teoreettin
nen maksiminäkyvyysalu
ue”, etäisyys
s tuulivoimalloista 25–30
0 kilometriä

To
orni saattaa erottua hyv issä olosuhte
eissa.

Le
entoestevalo
ot erottuvat p
pimeällä hyv
vissä olosuhtteissa.
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Vaikutustten arvioinn
nissa on pain
notettu lähia
aluetta (0–5 kilometriä) ja välialuettta (5–12 kilometriä). Kau
ukoalueen ja
a teoreettise
en maksimin
näkyvyysalueen osalta o
on tehty hy
yvin yleispiirrteinen
tarkastelu.

Kuva 28. Etäisyysvyöhy
ykkeet (5 km,, 12 km ja 25
5 km) Seipimä
äen ja Tikkala
an alueiden ym
mpärillä sekä maisema- ja ku
ulttuuriympäriistöt. Kuvan kaavarajaus on ehdotusva
aiheen mukain
nen. Kaava-a
aluetta on sup
pistettu
iheessa.
lännestä hyväksymisva
h

Tuulivoiimapuiston vaikutukse
et tuulivoim
maloiden allueella (”vä
älitön vaiku
utusalue”, etäie
syys tuu
ulivoimaloillta noin 0–2
200 m)
Nykyisiä tuulivoimap
puistojen alu eilla olevia metsäautote
m
eitä joudutaa
an parantam
maan ja lisäk
ksi joudutaan rakentamaan
r
n uutta tiey
yhteyttä. Ku
unkin tuuliv
voimalaitokse
en keskipistteen ympäristöstä
puusto ra
aivataan kokonaan ja p
pinta tasoitettaan. Voimalalle rakenn
netaan kooka
as betoniperrustus,
joka jää maanpinnan
n alle. Rootttorin kokoon
npanotekniik
kka voi edell yttää puusto
on raivaamista lähes koko
o roottoripinta-alan alue
eelta. Nosturripuomin kok
koamista va
arten on puu
ustoa raivatttava lisäksi noin 200 x 6 metrin
m
suuru
uiselta alueellta. Rakentamisvaiheen jälkeen voim
malaitosten ympärillä ollutt työmaa-alu
ue maisemoiidaan. Sähk
kö siirretään maakaapele
eita pitkin tu
uulivoimapuiistojen
omille sä
ähköasemille
e. Muilta osi n voimaloiden väliset alueet
a
säilyv
vät nykytilas
ssaan. Tuuliv
voimapuistojen
n välittömällä vaikutusa lueella visua
aalisten tekijöiden lisäkssi maiseman
n kokemisee
en vaikuttaa tu
uulivoimaloid
den aiheutta ma varjostus sekä roottorin pyörimiisestä syntyv
vä ”humina””.
Hankealu
ueelle ei sijo
oitu valtakun
nnallisesti arvokkaita maisema-alue
m
eita eikä valtakunnallise
esti tai
maakunn
nallisesti merkittäviä kul ttuuriympärristöjä.
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Tuu
ulivoimapu
uiston vaiku
utukset ”läh
hialueelta” tarkasteltu
una (etäisy
yys tuulivoimaloilta
noiin 0–5 kilom
metriä)
Näk
kymäanalyys
sin mukaan eniten tuuli voimaloita näkyy
n
merialueelle, Vian
ntienjoen laa
akson pelto-alueille, Simon
nniemen peltoaukeille, N
Nenän pello
oille, Puuttee
enperälle se
ekä muutam
mille laajoille
e
suo
oalueille, kutten Musta-aa
apa, Torviaa
apa ja Isosuo
o. Asutusta sekä paikoin
n loma-asutu
usta on kes-kitttynyt edellä mainituista alueista Via
antienjoen la
aaksoon, Sim
moniemeen, Nenään ja Puutteenpe-rälle.
Tuu
ulivoimapuiston eteläisin
n voimala siijoittuu noin 2–3 kilome
etrin päähän
n merenrann
nasta. Aivan
n
ran
nnan tuntum
massa rantap
puuston syn nyttämä kattvevaikutus tosin estää näkemästä voimaloita..
Noiin kolmen kilometrin etä
äisyydellä m
mereltä käsin
n voimalat näyttävät
n
ko
ookkailta ja paikoin
p
jopa
a
hallitsevat mais
semakuvaa. Täytyy kuittenkin ottaa huomioon, että mereltä
ä katsottuna
a Seipimäen
n
ja T
Tikkalan tuu
ulivoimalat sijoittuvat hy
yvin eri etäis
syyksille merrenrannasta,, lähimmät 2,6
2 kilomet-rin etäisyydelle
e ja kaukaisimmat noin 7 kilometrin etäisyydellle rannasta . Kaavasta on poistettu
u
liev
vennyskeinon
na ykis mere
en rantaa lä
ähimmistä tu
uulivoimalois
sta (tuulivoim
mala numero
o 2). Pimeä-nä aikana lento
oestevalojen
n määrä voi olla häiritsevä. Merialu
ueita ei void
da myöskään
n pitää yhtä
ä
merkittävinä ku
uin maa-alueita. Kulkijo
oita on merellä verrattain vähän, eik
kä maisemamuutos me-rellä kosketa samalla
s
tava
alla suurta j oukkoa ihm
misiä kuin maisemamuuttos mantere
eella. Lisäksii
void
daan todeta, että maisemamuutos m
merellä on jo
o tapahtunutt/tapahtuma
assa jo raken
ntuneiden ja
a
rak
kentumassa olevien voim
maloiden toim
mesta. Seipimäen ja Tik
kkalan voima
alat lisäävätt tätä vaiku-tusta jonkin verran, mutta Kemi–Ii väl ille nousseett ja nouseva
at tuulivoima
apuistot joka
a tapaukses-sa muuttavat alueen
a
mais
seman mere
eltä katsotta
aessa hyvin laajalla alue
eella. Merialueilta käsin
n
tark
kasteltaessa
a maisemaan
n kohdistuva
at muutoksett ovat kohtalaisia.
Vaikutukset vo
oimistuvat ”lähialue”
”
-v
vyöhykkeellä. Esimerkiks
si Simoniem en kalasatamasta käsin
n
vät hyvin ja kookkaina. Tuulivoima
alan numero 2 poisto lie
eventää vaik
kutusta hie-voimalat näkyv
man. Kalasatam
massa ei ku
uitenkaan ol eskella jatkuvasti, vaan
n sitä käytettään veneiden säilytyk-see
en ja merelle
e kulkemisee
en. (valokuv
vasovite 6). Vaikutus Simoniemen k
kalasatamaa
an on vähin-tään kohtalaine
en, jopa merrkittävä.

Kuv
va 29. Valokuv
vasovite 6 Sim
moniemen kallasatamasta. Etäisyys
E
lähim
mpään voimala
aan on noin 4,6
4 kilometriä.
Kats
selupistettä lä
ähin tuulivoim
mala (numero 2
2) on poistetttu.

Näk
kymäanalyys
sin mukaan voimaloita näkyy Viantienjoen laa
akson ja Sim
moniemen peltoaukeille,,
niittä halkovalle
e tai ympäröivälle tielle ssekä useille Viantienjoen
n laakson assuinkiinteistö
öille. Voima-loita näkyy parrhaiten laajim
mpien peltoa
alueiden keskeltä käsin. Pelloilla ei k
kuitenkaan oleskella
o
jat-kuv
vasti, lähinnä
ä maanviljelijät työkaud
della, joten sitä
s
ei voida pitää kovin merkityksellisenä. Palo-hov
vintieltä tehd
dyt havainne
ekuvat (valo
okuvasovite 3) ja maasto
o-käynnit ossoittavat, etttei voimaloi-ta n
näkyisi tieltä
ä käsin monessakaan ko
ohdassa, vaiikka näkymä
äanalyysi toiista kertookin. Voimalatt
jäävät puuston
n ja rakennu
usten taakse
e katveeseen
n. Kirkkotielttä tehdyistä havainneku
uvista (valo-kuv
vasovite 5) ilmenee,
i
ettei voimaloita
a juuri näy siihenkään
s
katselupistee
k
eseen. Kahdesta voima-lastta vilkkuu hieman
h
rootttorin lapaa puuston takaa. Kauem
mpana tiestä
ä, peltoaluee
en keskeltä,,
voimaloita tode
ennäköisesti tulisi näkym
mään enemm
män, ainakin
n useampia rroottorin lap
poja. Vaiku-n.
tus on vähäinen
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Kuva 30. Valokuvasovitte 3 Palohovin
ntieltä. Etäisyy
ys lähimpiin voimalaan on n
noin 3,5 kilom
metriä.

Kuva 31. Valokuvasovitte 5, näkymä Kirkkotieltä (~nro
(
74). Etä
äisyys lähimpiiiin voimalaan on noin 3,9 kilometk
riä.

Ilmakuva
atarkastelun mukaan Via
antienjoen la
aaksossa ain
noastaan mu
uutamasta as
suinrakennuksesta
tai pihap
piiristä saatttaa aueta n äkymä osalle tuulivoim
maloista. Ykssi niistä sijo
oittuu Simon
niemen
puolelle. Tuulivoimalat eivät tule
e näkymään koko pituudessaan. Use
eimpien rake
ennusten ede
essä ei
ole riittäv
vän isoa avo
otilaa kasvilllisuuden ja toisten
t
rakennusten kattkoessa näky
ymiä eikä nä
äköyhteyttä vo
oimaloille sy
ynny. Niiden muutamien
n asuinraken
nnusten tai pihapiirien, joihin osa voimav
loista saattaa osittain näkyä, o
osalta vaikuttukset toden
nnäköisesti vaihtelevat melko vähä
äisestä
seen.
kohtalais
Näkymäa
analyysin mu
ukaan voima
aloita näkyy
y Nenän ja Puutteenperä
P
än peltoalue
eille, alueita halkoville teille
e sekä niide
en varren assutukselle. Ilmakuvatark
kastelu kuite
enkin osoitta
aa, että useiimpien
asuinkiinteistöjen pih
hoissa on ka
asvillisuutta tai toisia ra
akennuksia, jotka estäv
vät näkymiä
ä tuulivoimaloillle. Myös naapurirakenn ukset saatta
avat aiheutta
aa katvevaik
kutusta. Nen
nän alueelle jää 23 rakenn
nusta, joiden pihoissa taii edessä näy
yttäisi olevan
n riittävän su
uuri avotila, joka mahdo
ollistaisi muuta
amien tuulivoimaloiden o
osittaisen nä
äkymisen pihapiireihin. Nenäntieltä, alueen korkeimmalta kohdalta tehdy
yt havainnek
kuvat (valok
kuvasovite 1)
) osoittavat,, että vain 4–5 tuulivoim
malasta
näkyy to
omasta. Vaikutus on ko
ornin huippu ja roottori l apoineen ainakin osittaiin puuston lo
ohtalainen.
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Kuv
va 32. Valokuv
vasovite 1, Nä
äkymä Nenänttieltä (~nro 3)), etäisyys läh
himpään voim
malaan noin 2,1 km.

Puu
utteenperällä
ä ilmakuvata
arkastelu oso
oittaa, että ainoastaan
a
kahdesta
k
pih
hapiiristä saa
attaa paikoi-tellen avautua näköyhteys voimaloille. Kummassakin tapaukse
essa päärake
ennuksen pä
ääty on tuu-livo
oimapuistoje
en suuntaan. Rakennukssista itsestää
än ei pitäisi avautua nä
äkymää tuullivoimaloille,,
mahdollista päätyikkunaa lukuun otta matta. Toisen talon päädyn edessä
ä ei ole ede
es riittävästii
avo
otilaa. Etäisy
yyttä lähimp
pään tuulivo
oimalaan on noin 2,2 kilometriä. V
Viantienjoenttieltä, toisen
n
pihapiirin kohd
dalta tehdyis
stä havainn ekuvista (valokuvasovitte 11) käy ilmi, että muutamasta
m
a
voimalasta näk
orit ja lapoja
kyy tornien huiput,
h
rootto
a. Vaikutus on
o vähäinen .

Kuv
va 33. Valoku
uvasovite 11, Näkymä Vian
ntienjoentieltä
ä (~nro 41), etäisyys lähim
mpään voimalaan noin 2,1
km..

Tuu
ulivoimapuistoalueiden luoteisl
ja p
pohjoispuole
elle sijoittuv
vien soiden osalta tuulivoimaloiden
n
näk
kyvyys on hyvä.
h
Lähiso
oilla vallitsev
va tunnelma
a muuttuu vääjäämättä
v
ä tuulivoimaloiden tulon
n
myötä. Luonno
onalueet saa
avat voimak
kkaita tekno
ologisia piirte
eitä. Soilla ei kuitenkaan oleskella
a
jatk
n. Mikäli su
kuvasti. Käv
vijäryhmä lie
enee melko pieni ja kä
ävijöitä on harvakseltaa
h
uolla liikkuja
a
lähttee hakemaan erämaahenkistä koke
emusta, hän
n ei saa sella
aista. Tosin v
vastakkaisee
en suuntaan
n
kattsottaessa vo
oimalat jääv
vät selän taa
akse. Mustajä
ärvelle ja sittä reunustav
valle suolle voimalat
v
nä-kyv
vät hyvin ja osa niistä hallitsee
h
mai semaa koko
onsa puolesta. Alueelta o
on tehty valokuvasovite
e
13. Suon reuna
assa kulkee pitkospuupo
olku, joka ke
ertoo siitä, että aluetta k
käytetään virkistäytymi-see
en. Alueella oleva lomarakennus on
n tällä hetk
kellä metsäs
stysseuran m
metsästysma
ajakäytössä..
Eniten vaikutuk
ksia aiheutuu
u kahdesta l ähimmästä voimalasta.
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Kuva 34. Valokuvasovitte 13 näkymä Mustajärven rannalta. Etäisyys lähimpä
ään voimalaan
n on noin 1,2 kilok
metriä. Me
etsästysmajak
käytössä oleva
va lomarakenn
nus pilkottaa pitkospuiden
p
p
päässä puusto
on takana.

Valtatie (VT4)
(
ohittaa
a tuulipuisto
oalueen. Valttatie sijoittuu
u suureksi o
osaksi metsäiseen ympärristöön
ja puusto
o rajoittaa tehokkaasti
t
näkymiä tu
uulipuistojen suuntaan ((valokuvasov
vite 4). Valttatielle
voimalat eivät juuri näy
n
Viantien
njoen laakson ylityskohta
aa lukuun otttamatta. Tu
uulivoimalat tuovat
uuden elementin tiem
maisemaan, mutta vaiku
utus ei ole merkittävä,
m
k
koska tiemaisema on mu
uutoinkin hyvin
n tekninen ja
a moderni ja
a tiemaisema
aan sijoittuu
u jo ennestää
än rakennettuja tuulivoiimaloita. Tieym
mpäristössä huomattavi n muutos on
o pimeällä havaittavat lentoestevalot, jotka vo
oidaan
havaita vaikka
v
voima
alatornit jäissivät osin ka
atveeseen. Vaikutukset
V
ttieympäristö
öön eivät ole
e merkittäviä. Veitsiluodon
ntien-Peräme
erentien risteyksestä on tehty havaiinnekuva (va
alokuvasovitte 14).
Se osoitttaa, ettei tuu
ulivoimaloita
a näy edes risteyskohtaa
r
an, joka on ylempänä kuin
k
valtatie (Perämerentie
e).

Kuva 35. Valokuvasovitte 4 näkymä K
Kemintieltä (~
~86), etäisyys
s lähimpään vo
voimalaan noin
n 3,3 km. Yksiittäisiä
lavan kärk
kiä saattaa nä
äkyä tielle katsselupisteestä riippuen.

Kuva 36. Valokuvasovitte 14 näkymä Veitsiluodonttien-Perämere
entien risteykssestä, etäisyy
ys lähimpään voimav
laan noin 7,3 km. Voim
malat jäävät pu
uuston katvee
eseen.

Lähialue--vyöhykkeellä suurimma
at asutuskes
skittymät ovat Marosten mäki, Maksn
niemi, Simon
nniemi
ja Viantie
e. Näkymäanalyysin mu
ukaan voima
aloita ei näy laisinkaan M
Marostenmäelle eikä Ma
aksniemeen. Siimonniemen ja Viantienjjoen laakson
n asutusta on
o käsitelty a
aiemmassa yhteydessä.
y
Niissä
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näk
kyminen rajo
oittuu yhteensä ainoasta
aan muutam
maan kiinteis
stöön. Vyöhy
ykkeelle sijo
oittuu useita
a
arv
vokohteita. Vaikutus
V
asutukselle on k
kokonaisuutena vähäinen.
Sim
mojoen suun kulttuurima
aisema
Sim
monjoen suu
un kulttuurim
maisema on
n laaja alue. Osa siitä kuuluu ”läh
hialue” -vyöh
hykkeeseen..
a tuulivoima
Kaa
avasta on po
oistettu lieve
ennyskeinona
ala numero 2,
2 joka sijoitt
ttuu Seipimäen ja Tikka-lan voimaloista
a lähimmäks
si Simojoen suun valtak
kunnallisesti arvokasta k
kulttuurimaisemaa sekä
ä
sen
n sisäpuolelle
e jääviä merrkittäviä rake
ennettuja ku
ulttuuriympäristöjä.
Näk
kymäanalyys
sin mukaan voimaloita näkyy mone
een paikkaan arvoaluee
ella: merialueiden ohella
a
alle aluetta voimalat ei-muun muassa Simoniemen
n peltoalueillle sekä paikoin Kirkkotie
elle. Valtaosa
vätt kuitenkaan mantereen puolella näk
kymäalueana
alyysin perusteella näy. Alueelta teh
hdyt valoku-vas
sovitteiden perusteella
p
tuulivoimalatt eivät näy kunnolla
k
kuin Simoniem en kalasatamaan (valo-kuv
vasovite 6). Valokuvaso
ovitteet siis osoittavat, että
e
näkymä
äalueanalyyssikin ylikoro
ostaa maise-mavaikutusta maisema-alu
m
ueella.
Maiisemakuvan luonne tule
ee paikoin m
muuttumaan. Tulee kuite
enkin huomiioida, että alueen
a
jo ra-ken
nnetut ja rakentumassa olevat voim
malat näkyv
vät monin pa
aikoin Simojjoen suun kulttuurimaik
sem
mien alueelle
e paremmin ja suuremp
pina kuin Se
eipimäen ja Tikkalan
T
voiimalat. Voim
maloista joh-tuv
va tekninen elementti
e
on
n siis jo läsn
nä alueella, eivätkä
e
alue
eelle pääasia
assa rajoitetu
usti näkyvätt
Seipimäen ja Tikkalan
T
voim
malat lisää ttätä vaikutusta edes kohtalaisesti. Osia voimaloita saattaa
a
siltii paikoin tulla näkymään sellaisiin a
arvoalueen osiin, jonne nykyiset vo
oimalat eivät näy. Meri-alueelle voimaloita tulee ke
erralla näkym
mään eniten
n. Merialuees
seen kohdisttuvia vaikutu
uksia on kä-site
elty kappalee
en 6.9.5 alk
kupuolella. M
Merialueen ja
a Simonieme
en laajimpie
en viljelyaukeiden osalta
a
maisemakuvan muutokset ovat selvim
mmin havaitttavissa. Kute
en jo aiemm
min on todetttu, tuulivoi-maloiden näkym
minen peltoa
alueiden kesskeltä ei ole kuitenkaan erityisen m
merkityksellistä, sillä pel-o vähäistä.
loillla oleskelu on
Näk
kymäanalyys
sin mukaan voimaloita n
näkyisi runs
saan kilometrin matkalta
a Kirkkotietä
ä. Ilmakuva-tark
kastelu osoitttaa, että tie
en vieressä o
on tuolla vällillä paikka paikoin
p
puusstojaksoja, jo
otka estävätt
niid
den alueiden
n osalta näk
kymiä tuulivo
oimapuistoje
en suuntaan
n. Näkyvyys on siis todellisuudessa
a
huo
onompi kuin
n näkymäanalyysi antaa
a ymmärtää. Lisäksi me
elko avoime
elta paikalta tehdyt ha-vainnekuvat (v
valokuvasoviite 5) osoitttavat, ettei näkyvyyttä juuri ole. V
Vakkalantielttä tehdyistä
ä
hav
vainnekuvistta (valokuvasovite 7) ilm
menee myös,, ettei näkyv
vyys tuulivoiimaloille ole kovin hyvä..
Roo
ottoreiden la
apoja ja joku
unen voimala
atornin huipp
pu näkyy puuston latvusston lomasta
a.
Kok
konaisuutena
a Simojoen suun kulttuu
urimaisemien ”lähialue” -vyöhykeosu
uudelle kohd
distuvat vai-kuttukset jäävät kuitenkin mantereen o
osalta vähäisiksi, ottaen
n huomioon, että Simoniemen kala-satamaa lukuun ottamatta Seipimäen jja Tikkalan voimalat
v
näk
kyvät alueel le pääasiass
sa varsin ra-alueiden osalta vaikutuk
kset ovat koh
htalaiset.
joittetusti. Meria

Kuv
va 37. Valokuv
vasovite 7. Nä
äkymä Vakkala
lantieltä Simon
niemestä. Etä
äisyys lähimpiiin voimaloihin
n on noin 4,7
kilometriä. Leipiö
ön toiminnassa
a olevat voima
alat näkyvät kuvan
k
oikeass
sa reunassa (llähin voimala 3,5 km).
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Kaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus
Tässä etäisyysvyöhykkeessä käsitellään pääasiassa Simoniemeä, sillä Simonkylä sijoittuu suurimmaksi osaksi seuraavaan etäisyysvyöhykkeeseen. Näkymäanalyysin mukaan Simoniemen arvoalueella voimaloita näkyy lähinnä joillekin peltoalueille. Kuten aiemmin on todettu, voimaloiden
näkyminen peltoaukeiden keskeltä käsin ei ole kovin merkityksellistä, sillä peltoalueilla oleskellaan varsin vähän, lähinnä maanviljelijät työkaudella. Näkymäanalyysin mukaan näkyvyyttä olisi
myös paikoin Kirkkotieltä ja joiltakin sen varteen sijoittuvilta asuinkiinteistöiltä käsin. Kirkkotieltä
laadittu valokuvasovite 5 osoittaa, että todellisuudessa näköyhteyttä voimaloille ei juurikaan synny. Näkymistä alueen asuinkiinteistöille on käsitelty aiemmin Viantienjoen laakson ja Simoniemen yhteydessä. Se on hyvin paikallista ja kohdistuu vain yhteen tai kahteen Simoniemen asuinkiinteistöön. Arvoalueeseen kohdistuvat vaikutukset jäävät kokonaisuutena melko vähäisiksi.
Pohjanmaan rantatie
”Lähialue” -vyöhykkeen osalta Pohjanmaan rantatiehen ei kohdistu vaikutuksia. Tie kulkee sulkeutuneessa ympäristössä eikä näkymäanalyysin mukaan näköyhteyttä tuulivoimaloille synny.
Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt tai yksittäiset rakennuskohteet
(maakuntakaava tai RKY-1993 –kohteet)
Simoniemen kirkko
Näkymäanalyysin mukaan voimaloita ei näy kirkolle – ei vaikutuksia.
Tuulivoimapuiston vaikutukset ”välialueelta” tarkasteltuna (etäisyys tuulivoimaloilta
noin 5-12 kilometriä)
Tässä vyöhykkeessä eniten tuulivoimaloita näkyy merialueelle, joka on Simojoen suun edustalla
melko laajalti valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, sekä Kirvesaapa -nimiselle laajalle
suoalueelle hankealueiden pohjoispuolella. Voimalat näkyvät edelleen hyvin merelle, mutta niiden
kokoa ja etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Ne eivät enää erityisemmin hallitse maisemakuvaa. Rannan lähistöllä on kuitenkin runsaasti peitteisiä saaria, joiden taakse voimalat eivät näy
puuston ja maastonmuotojen katvevaikutuksesta johtuen. Kuten jo edellä todettiin, maisemamuutos merellä on jo tapahtunut/tapahtumassa jo rakentuneiden ja rakentumassa olevien voimaloiden toimesta. Seipimäen ja Tikkalan voimalat lisäävät tätä vaikutusta vain jonkin verran.
Vaikutukset jäävät meren osalta korkeintaan kohtalaisiksi. 10–12 kilometrin etäisyydellä vaikutukset ovat jo suhteellisen vähäiset.
Vyöhykkeelle sijoittuu useita arvokohteita. Osaa niistä on käsitelty myös ”lähialue” –vyöhykkeen
yhteydessä, sille muutamat kohteista ulottuvat kumpaankin vyöhykkeeseen.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Simojoen suun kulttuurimaisema
Simonjoen suun kulttuurimaisema on laaja alue. Osa siitä kuuluu ”lähialue” -vyöhykkeeseen ja
loput välialueelle. Näkymäanalyysin mukaan ”välialue” -vyöhykkeellä voimaloita näkyy lähinnä
merialueelle, joihinkin osiin Simonkylän peltoaukeita, Simojoen yhdelle osa-alueelle sekä rajoitetulle alueelle Simojoen itäpuolella. Maisemakuvan luonne tulee paikoin lievästi muuttumaan,
vaikka sekä alueen itä- että pohjoispuolella on jo joitakin tuulivoimaloita. Onkalon ja Putaankankaan olevat voimalat sekä Onkaloon suunnitellut voimalat sijoittuvat kuitenkin huomattavasti lähemmäksi arvoaluetta kuin tässä hankkeessa suunnitellut voimalat. Lisäksi olevia voimaloita on
myös Leipiössä (4 kpl) ja Kuivaniemen Vatunginnokassa (8 kpl) ja Leipiöön on rakenteilla 13
voimalaa lisää. Näistä valtaosa näkyy vähintäänkin merialueelta katsottaessa. Uusien voimaloiden rakentamisen myötä sellaisille alueille, jonne jo nykyisellään näkyy voimaloita, tulee näkymään useampia voimaloita. Merialueelle voimaloita tulee kerralla näkymään eniten. Tässä etäisyysvyöhykkeessä merialueella on myös runsaasti saaria ja luotoja, joista aiheutuu jonkin verran
katvevaikutusta. Merialueen osalta maisemakuvan muutokset ovat huomattavimmat, joskin tässä
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etäisyysvyöhyk
kkeessä Seip
pimäen ja Tiikkalan osaltta silti jo vä
ähäiset ottae
en huomioon
n alueen ra-ntuneet ja ra
akenteill aole
evat lähemm
mäs sijoittuva
at voimalat.
ken
Valltakunnallise
esti merkittäv
vät rakennettut kulttuuriy
ympäristöt
Sim
monkylän ja Simoniemen
n kyläasutus
Sim
monkylän osa-alue sijoitttuu tähän e
etäisyysvyöh
hykkeeseen. Simonieme n osalta vaiikutuksia on
n
käs
sitelty ”lähialue” -vyöhykkeen yhtey
ydessä. Näky
ymäanalyysin mukaan S
Simonkylän arvoalueella
a
voimaloita näky
yy vain pienelle osalle a luetta. Voim
maloita näkyy
y lähinnä Jok
kipään itäreunalle ja ra-joittetulle alueelle Kuuselan
nmäen peltojja tien mole
emmin puolin
n. Alueille nä
äkyy jo olem
massa olevia
a
voimaloita. Maiinittakoon myös,
m
että Le
eipiöön rakenteilla olevat voimalat tu
ulevat näkym
mään kysei-sille
e alueille täm
män hankke
een voimaloitta paremmin ja hallitsev
vammin. Nä
äkymäanalyy
ysin mukaan
n
Kuu
uselanmäess
sä ja Jokipää
än alueella v
voimaloita näkyisi
n
myös
s useille asu
uinrakennuks
sille ja piha-piirreihin. Sekä Kuuselanmä
äellä että Jo
okipään alue
eella piha- ja
a tienvierusk
kasvillisuus tulee rajoit-tam
maan monien
n pihapiirien
n osalta näky
ymiä. Näyttäisi siltä, että Kuuselan
nmäellä 3–4 talosta olisii
näk
köyhteys voiimaloille. Näissä taloissa
a on ikkunoitta tuulivoima
apuiston suu
untaan eikä kasvillisuut-ta ttai muita nä
äköesteitä ed
dessä. Etäisy
yyttä lähimp
pään voimalaan on noin
n 6,5 kilome
etriä. Kuuse-lanmäeltä tehd
dyt havainne
ekuvat (valo
okuvasovite 9) osoittava
at, ettei voiimaloita todellisuudessa
a
näy
y, paria lava
an kärkeä lu
ukuun ottam
matta, ainak
kaan peltoau
ukeaa halkov
valta Kirkkotieltä käsin..
Näin ollen niitä
ä ei todennä
äköisesti näy
y kahdelle oletetuista taloistakaan. Kahdelle mu
uulle viljely-alueen itälaidalle sijoittuva
alle asuinra kennukselle voimaloita saattaa näk
kyä hieman paremmin..
Täm
män hankkeen voimalois
sta aiheutuu
u vain hyvin vähän mais
semakuvallissta muutosta Kuuselan-mäellä. Voimalan roottorit lapoineen n
näkyvät puid
den latvuston
n lomasta ossittain tai ko
okonaan. Li-säk
ksi näkyy muutamien
m
muiden
m
voim
maloiden roo
ottoreiden la
apoja. Vaiku
utukset jääv
vät edelleen
n
melko vähäisiksi.

Kuv
va 38. Valokuv
vasovite 9. Nä
äkymä Kirkonttieltä (~6), Ettäisyys lähimp
piin voimaloihiin on noin 7,7
7 kilometriä.
Puta
aankankaan ja
a Leipiön rake
ennetut voima
alat näkyvät kuvan
k
oikealla puolella (lähiin voimala 1,2
2 km). Rajakiiriin voimaloiden
n kokonaiskorrkeus on noin 230 metriä, Putaankankaa
P
n voimaloiden
n 175 metriä ja
j Leipiön
voim
maloiden 204 metriä.

Kuv
va 39. Valokuv
vasovite 8. Nä
äkymä Kuusellanmäeltä Kirk
kkotieltä (~8). Etäisyys lähiimpään voima
alaan on noin
7,7 km. Putaanka
ankaan 3 ja Leipiön 4 raken
nnettua voima
alaa näkyvät kuvassa
k
keske
ellä (lähin voim
mala 1,2
km)).

Sim
monkylän Jok
kipään peruk
koilta, aluee lta, jonne vo
oimaloita näkymäanalyy
ysin mukaan näkyy, ker-tyy
y etäisyyttä lähimpään
l
voimalaan
v
yl i 10 kilomettriä. Jokipäässä kasvillissuus ja toise
et rakennuk-set rajoittavat näkymiä teh
hokkaasti. Jo
o rakennetu
ut Putaankan
nkaan ja Lei piön toiminn
nassa olevatt
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voimalat ovat jo mu
uuttaneet m
maisemakuva
aa teknisemmäksi. Simo
onkylän kyläasutuksen osalta
Seipimäe
en ja Tikkala
an hankkeide
en voimaloid
den aiheuttam
mat vaikutuk
m
vähäisiksi.
kset jäävät melko

Kuva 40. Valokuvasovitte 10. Näkymä
ä Simonkyläntieltä (~57). Etäisyys
E
lähim
mpään Rajakiirrin voimalaan on
noin 10,1 km. Putaanka
ankaan 3 ja Le
nnettua voima
alaa näkyvät kkuvassa keske
ellä (lähin voim
mala
eipiön 4 raken
3,2 km).

Simon ra
autatieasema
a
Näkymäa
analyysin mu
ukaan voima
alat eivät näy rautatieasemalle – ei v
vaikutuksia.
Pohjanmaan rantatie
e
Valtaosan matkaa tie kulkee su
ulkeutuneess
sa ympäristö
össä mutta esimerkiksi Simonkylän
n Jokipään perrukoilla ja Kuuselanmäe
K
ellä tieltä au
ukeaa näkym
mäanalyysin mukaan näkymiä tuuliv
voimaloiden su
uuntaan. Putaankankaa n olevia voimaloita näk
kyy jo paiko
oin noihin kohtiin.
k
TuulliWatin
Leipiöön rakenteilla olevat
o
voima
alat tulevat myös näkym
mään Pohjan
nmaan rantatielle tämän hankkeen voim
maloita hallitsevammin. Kuuselanmäeltä tehdytt havainneku
uvat osoittav
vat, ettei voiimaloita todelliisuudessa ju
uurikaan näy
y tielle, vain muutamien
n roottoreide
en lapoja, to
oisin kuin näkymäanalyysi antaa olettaa. Kokona isuutena Po
ohjanmaan rantatiehen
r
kohdistuvatt vaikutukse
et ovat
lieviä, va
ain yksittäisillä tieosuukssilla maisemakuva saattaa jonkin ve
erran muuttu
ua. Maisema
akuvan
muutokset jäävät siten hyvin paiikallisiksi.
Seuraava
at kaksi kohdetta: Kemiin ruutukaav
va-alue ja kirkon ympärristö ja Lapin
n keskuspaikkojen
linja-auto
oasemat, Ke
emin linja-a utoasema sijoittuvat
s
ka
aupunkirake
enteen sisälle. Ympäröiv
vät rakennukse
et, rakenteet ja kasvillissuus estävätt näkymiä tu
uulivoimapuiistojen suun
ntaan. Lisäks
si etäisyyttä ke
ertyy noin 11
1–14,5 kilom
metriä. Mikälli näköyhteys osaan voim
maloista syn
ntyisikin, vaikutukset jäisiv
vät vähäisiks
si.
Maakunn
nallisesti tai seudullisesti
s
i merkittävätt kulttuuriym
mpäristöt (m
maakuntakaava tai RKY-1
1993 –
kohteet)
Karsikon entinen kala
astajakylä
Voimaloitta saattaa näkyä
n
Karsik
kon entisen kalastajakylä
k
än ranta-alu
ueille. Etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on vajaat kahdeksan
k
k
kilometriä va
altaosan sijoittuessa huo
omattavasti kauemmaks
si. Voimalat eiv
vät enää hallitse maisem
makuvassa, vaikka erotttuvatkin selv
västi. Koko alueen osaltta vaikutukset jäävät melk
ko vähäisiksii.
Simonjok
kivarren kultttuurimaisem
ma
Jokivarre
en muutamiiin suurimpii n avoimiin maisematilo
m
ihin sekä pa
aikka pakoin
n Ranuantiellle osa
voimalois
sta saattaa näkyä. Mittä etäämmä
äs sisämaahan päin jok
kilaaksossa edetään,
e
sen
n suuremmaks
si välimatka voimaloihin
n nähden kas
svaa. Keskim
määrin etäisy
yyttä lähimp
piin voimaloiihin on
noin 12 kilometriä.
k
Vaikutukset
V
jjäävät muun
n muassa etä
äisyydestä jo
ohtuen hyvin
n vähäisiksi.
Veitsiluotto Oy:n kontttori ja työvä
äenasunnot
Näkymäa
analyysin mu
ukaan voima
aloita ei näy kohteeseen eikä vaikutu
uksia näin ollen aiheudu
u.
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Tuulivoimapuiston vaikutukset ”kaukoalueelta” tarkasteltuna (etäisyys tuulivoimaloilta
noin 12–25 kilometriä)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Karihaaran tehdasyhdyskunta sijoittuu kaupunkirakenteen sisälle. Ympäröivät rakennukset, rakenteet ja kasvillisuus estävät näkymiä tuulivoimapuistojen suuntaan. Lisäksi etäisyyttä lähimpään tuulivoimalaan kertyy noin 13 kilometriä. Mikäli näköyhteys osaan voimaloista syntyisikin,
vaikutukset jäisivät vähäisiksi.
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Alueen sisältä käsin voimalat eivät todennäköisestikään näy rakennuksista, rakenteista ja kasvillisuudesta johtuen. Sillalta/Lapintieltä käsin voimalat saattavat näkyä erityisesti selkeällä säällä.
Etäisyyttä on kuitenkin sen verran paljon, että mahdolliset vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.
Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat
Tämän hankkeen vaikutuspiirissä tässä etäisyysvyöhykkeessä on kolme kohdetta: Valkeakari sijoittuu noin 18 kilometrin, Kuivanuoronkrunni noin 16 kilometrin ja Kaakamonniemen kalasatama
noin 19 kilometrin päähän lähimmistä voimaloista. Voimalat tulevat todennäköisesti näkymään
ainakin osittain ja paikka paikoin kohteisiin. Lähimmän kohteen ja voimaloiden väliin jää kuitenkin noin 16 kilometriä matkaa. Voimalat erottuvat paljaalla silmällä mutta eivät millään muotoa
hallitse maisemakuvaa. Lisäksi tarvitaan hyvät sääolosuhteet, jotta näköyhteys ylipäätänsä muodostuisi.
Lapin uitto- ja savottatukikohdat, etäisyys lähimpään voimalaan noin 16 kilometriä. Suurella todennäköisyydellä voimaloita ei näy kohteeseen. Mikäli osa voimaloista näkyisikin, etäisyyttä alkaa
olla sen verran, etteivät voimalat enää häiritsisi alueen maisemakuvassa.
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarteen hankkeen vaikutuspiiriin sijoittuu useampia kohteita. Etäisyyttä lähimpiin voimaloihin kertyy lähimmillään noin 16 kilometriä. Joen länsipuolelle sijoittuvista kohteista, muun muassa Keminmaan kirkoilta, erityisesti uudemmalta kirkolta, joka sijoittuu topografisesti ylemmäs
ja, jonka edustalla on enemmän avointa tilaa, saattaa paikoitellen selkeällä säällä avautua näkymiä voimaloille. Voimalat jäänevät kuitenkin monin paikoin kasvillisuuden taakse katveeseen.
Mahdollinen vaikutus jää pitkästä välimatkasta johtuen vähäiseksi.
Pohjanmaan rantatie (Hirsikankaantie/Hietaharjun ja Laivajärventie/Färimäentie)
Etäisyyttä on lähimmillään noin 18–19 kilometriä lähimpiin voimaloihin. Tielinjaus sijoittuu monin
paikoin sulkeutuneeseen ympäristöön ja tien varteen jäävät avomaisemat ovat pieniä. Ei todennäköisesti näköyhteyttä voimaloille.
Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (maakuntakaava tai RKY-1993 –
kohteet)
Kemijoen ranta-asutus
Joen länsipuolelle sijoittuviin kyläasutuskohteisiin tuulivoimapuiston/puistojen toteuttamisella
saattaa olla vähäistä maisemakuvallista haittavaikutusta. Kasvillisuus ja toiset rakennukset katkovat tosin monin paikoin näkymiä. Lisäksi etäisyyttä on sen verran paljon, että voimalat erottuvat lähinnä kirkkaalla säällä.
Pohjoisrannan kylä
Voimaloita saattaa näkyä alueen joihinkin osiin. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran paljon, että
mahdolliset vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.
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Kuivaniemen kirkonkylä
Tuulivoimalat eivät suurella todennäköisyydellä näy alueella. Mikäli näköyhteys jostain alueen
osasta syntyisikin, etäisyyttä on sen verran paljon, että vaikutukset jäisivät hyvin vähäisiksi.
Tuulivoimapuiston vaikutukset ”teoreettiselta maksiminäkyvyysalueelta” tarkasteltuna
(etäisyys tuulivoimaloilta noin 25–30 kilometriä)
Tässä etäisyysvyöhykkeessä ainoastaan mereltä käsin teoreettinen näköyhteys voimaloille on
mahdollinen selkeän sään vallitessa. Lentoestevalot voivat pimeässä näkyä kirkkaalla säällä myös
maalta käsin korkeammalla sijaitsevaan katselupisteeseen. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon,
että valot ”hukkuvat” muiden valonlähteiden joukkoon.
6.9.6

Lentoestevalojen vaikutukset maisemaan
Yksi merkittävä tuulivoimaloiden aiheuttama maisemallinen vaikutus muodostuu tuulivoimaloiden
napakorkeudelle sijoitettavista lentoestevaloista. Lentoestevalojen voimakkuus, väri ja toimintatapa ovat sidoksissa tuulivoimaloiden korkeuteen ja voimaloiden etäisyyteen lentoasemasta.
Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Suomen nykyisen
lainsäädännön mukaan jokaiseen tuulivoimalaan tulee asentaa lentoestevalo (ilmailulaki 1194/09
§ 165).
Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta (napakorkeus). Näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden näkyvyysalue. Puuston
katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen havaittavuus myötäilee voimaloiden näkyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä suoraan lentoestevaloja. Lentoestevaloista muodostuva valonkajo voi puolestaan olla havaittavissa.
Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun valot
erottuvat selvästi korkealla ilmassa, puuston latvuston yläpuolella, missä ei ole muita valonlähteitä. Etenkin tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana, maisema, joka on totuttu näkemään ilman
minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa
säässä suuritehoisten valkoisten vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle
alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen.
Simon tuulivoimaloissa tulee olla suuritehoisia yhtäaikaisesti vilkkuvia valkoisia lentoestevaloja,
koska tuulivoimalat sijaitsevat Kemi-Tornion lentoaseman lentoestealueella. Yöllä lentoestevalojen valaistustehoa lasketaan. Trafin ohjeiden mukaan lentoestevalojen nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5000 m ja 10 %:iin näkyvyyden ollessa yli 10 000
m. Trafin ohjeiden mukaan ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden
korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle
jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla päiväaikaankin pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja.
Simossa Putaankankaalla, Onkalossa ja Leipiössä on olemassa olevia voimaloita, joissa jokaisessa
on suuritehoiset valkoiset samanaikaisesti vilkkuvat lentoestevalot. Tuulivoimaloiden lisääntyessä
Simon kunnan alueella, myös lentoestevalojen aiheuttamat maisemalliset muutokset korostuvat.
Koska suunnitellut voimala-alueet ovat nykyisiä alueita laajempia, voidaan alueilla todennäköisimmin noudattaa Trafin uusia ohjeistuksia lentoestevaloista. Tällöin suuritehoisia valkoisia välähtäviä lentoestevaloja vaaditaan ainoastaan tuulivoimalaryhmän reunoille tietyin välimatkoin. Muut
voimalat voidaan merkitä jatkuvasti palavilla matalatehoisimmilla punaisilla lentoestevaloilla. Lopullisesti lentoestevalon tyypin määrää Trafi voimaloiden rakennuslupavaiheessa.
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suuntaiselle osuudelle, jossa linjaus kulkee noin 120 metrin päässä asuinrakennuksesta sekä ylittää yli 150 metriä leveän pellon. Vaihtoehto VEA sijoittuu Taivalkosken sähköaseman päässä noin
kolmen kilometrin matkalla maakunnallisesti arvokkaan alueen, Kemijoen ranta-asutus, vaikutuspiiriin, pääasiassa sen rajalle mutta osin myös itse alueelle. Tuolla osuudella voimajohto sijoittuu olevan voimajohdon rinnalle. Arvoalueeseen kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Kaiken kaikkiaan vaikutukset jäävät melko vähäisiksi.
Vaihtoehdossa VEB hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kilovoltin ilmajohdolla uudelle, olemassa olevan 400 kilovoltin voimajohdon varteen
rakennettavalle sähköasemalle. Yli puolet matkasta sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen Raasakka-Isohaara 110 kilovoltin ilmajohdon rinnalle aina Simon Leipiön tuulivoimapuistoon saakka.
Tämä osuus on sama kuin vaihtoehdossa VEA. Leipiön sähköasemalta Keminmaa-Pikkarala -reitin
varteen rakennettavalle sähköasemalle joudutaan raivaamaan uusi johtokatu. Rakennettavaa
sähköasemaa lukuun ottamatta reitti on sama kuin vaihtoehdossa VEA. Vaikutukset jäävät kummallakin osuudella melko paikallisiksi ja kokonaisuutena vähäisiksi.
Vaihtoehdossa VEC hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kilovoltin ilmajohdolla Kittilänjärven sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu
pääasiassa nykyisen Raasakka-Isohaara 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle kiertäen kuitenkin
Musta-aavan Natura-alueen sen eteläpuolelta. Kierto-osuudelle joudutaan raivaamaan uusi johtokatu. Koko reittiosuudella maasto on valtaosan matkaa sulkeutunutta. Paikoin on hakkuuaukioita. Retin varteen ei sijoitu asustusta. Reitti ylittää yhden tien, sivuaa pientä järveä ja ylittää pari suota. Vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi ja vähäisiksi.
Vaihtoehdossa VED sähkönsiirtoreitti sijoittuu osan matkaa uuteen johtokäytävään. Tämä osuus
sijoittuu tuulivoimapuiston oman sähköaseman ja sen pohjoispuolella kulkevan KeminmaaPikkarala 400 kilovoltin voimajohtoreitin välille. Valtaosan matkaa sähkönsiirtoreitti kulkee tuon
olemassa olevan voimajohdon rinnalla joko erillis- tai yhteisjohtorakenteena 110 kilovoltin jännitteellä aina Taivalkosken sähköasemalle saakka. Uuteen johtokäytävään sijoittuvasta johtoosuudesta on kaksi vaihtoehtoista linjausta VED1 ja VED2. Vaihtoehdon VED1 varressa metsä ja
suo vuorottelevat. Vaihtoehto VED2 seurailee valtaosan matkaa metsäautotietä. Vaihtoehtolinjaus VED1 on vaihtoehdoista suorempi ja hieman lyhyempi. Kokonaisuutena vaihtoehto VED1 ei
kuitenkaan ole juuri lyhyempi, sillä se yhtyy olevaan Keminmaa-Pikkarala 400 kilovoltin voimalinjaan vaihtoehtoa VED2 aiemmin ja näin ollen kulkee sen rinnalla pitemmän matkan. Olevan voimajohtoreitin varsi on metsäinen. Myös soita osuu voimajohtokadun varteen. Reitti ylittää Kivalontien ja Akkunusjoen. Kemijoen suuntaisella osuudella nykyinen voimajohtolinja ohittaa asuinrakennuksen noin 120 metrin päästä. Reitti ylittää myös pellon, jonka leveys on yli 150 metriä.
Vaikutukset jäävät monin paikoin, erityisesti sulkeutuneessa maisematilassa, paikallisiksi. Pellon
kohdalla voimajohto näkyy kauimmaksi. Reitti sijoittuu olevan voimajohdon rinnalle, eikä uudesta
voimajohdosta aiheudu merkittäviä lisävaikutuksia. Asuinrakennukselle voi aiheutua jonkin verran haitallisia maisemavaikutuksia. Vaihtoehto VED sijoittuu noin kolmen kilometrin matkalla
maakunnallisesti arvokkaan alueen, Kemijoen ranta-asutus, vaikutuspiiriin, pääasiassa sen rajalle
mutta osin myös itse alueelle lähellä Taivalkosken sähköasemaa. Tuolla osuudella voimajohto sijoittuu olevan voimajohdon rinnalle. Arvoalueeseen kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Kaiken kaikkiaan vaikutukset jäävät vaihtoehdon ja sen alavaihtoehtojen osalta melko vähäisiksi.
6.10 Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Tuulivoimala-alueilta ei ollut tiedossa tunnettuja muinaisjäännöskohteita tai muita kulttuuriperintökohteita.
Arkeologisessa selvityksessä Seipimäen ja Tikkalan alueelta ei saatu havaintoja muinaisjäännöksistä tai muista kulttuuriperintökohteista. Tulosten perusteella tuulivoimapuistojen toteutuksella
ei olisi suoraa vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. Maastoanalyysin ja -havaintojen perusteella laajat esihistorialliset kohteet eivät vaikuta alueella todennäköisiltä.
Suunniteltujen sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu muutamia muinaisjäännöskohteita. Haitalliset vaikutukset voidaan välttää toteutettavaksi valittavan sähkönsiirtoreitin tarkemmassa reitti- ja voimajohtopylvässuunnittelussa.
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6.11 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
6.11.1 Vaikutusmekanismit, lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutukset voivat olla suoraan ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia, mutta
myös hankkeen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi luontoon ja maisemaan voivat aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ihmisiin. Tyypilliset sosiaaliset vaikutukset ovat asumisviihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu) kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä tuulivoimalaitosten melun ja välkkeen kokemisesta, maiseman muutoksesta,
tuulivoimalaitokseen kertyvän jään mahdollisesti aiheuttamista turvallisuusriskeistä sekä voimajohtojen koetuista terveysvaikutuksista. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen käytön aikana.
Käytännössä ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa hankkeen muihin vaikutuksiin ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset.
Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu asiantuntijaarviointina olemassa oleviin lähtötietoihin ja arviointiprosessin aikana kerättyihin tietoihin perustuen. Arvioinnin lähtötietoina on käytetty tietoja hankkeen lähialueen asutuksesta, vapaa-ajan
asutuksesta sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty muissa vaikutusosioissa syntyneitä laskennallisia ja laadullisia arvioita.
Mahdolliset ihmisiin kohdistuvat terveyshaitat on arvioitu vertaamalla terveyteen vaikuttavia ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Arvioinnissa on otettu huomioon,
että ohjearvoa alempikin arvo voi olla häiritsevä, jos tilanne muuttuu ratkaisevasti nykytilanteesta. Arvioinnissa on hyödynnetty myös YVA-menettelyn aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi hankkeen YVA-menettelyssä toteutettiin asukaskysely kesällä 2014. Asukaskysely kohdennettiin yhteensä 600 kotitaloudelle ja lomaasuntojen omistajalle hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. Postitse toteutetussa kyselyssä selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä arvioita hankkeen aiheuttamista vaikutuksista mm. virkistykseen ja maisemaan.
6.11.2 Sosiaaliset vaikutukset
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisema-,
melu- ja varjostusvaikutukset. Maisemavaikutuksia on käsitelty tarkemmin kaavaselostuksen
kohdassa 6.9, meluvaikutuksia kohdassa 6.12 ja varjostusvaikutuksia kohdassa 6.13.
Lähiseudun asutuksen kannalta merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat niille alueille,
joille näkyy eniten tuulivoimaloita ja joille sijoittuu eniten asutusta ja vapaa-ajan asutusta. Tällaisia alueita ovat muun muassa Viantienjoen laakso, Simonniemi, Nenä ja Puutteenperä. Maisemavaikutukset lähialueen asutukselle vaihtelevat pääosin vähäisestä kohtalaiseen. Monin paikoin
vaikutuksia ei kuitenkaan aiheudu lainkaan puuston, pihakasvillisuuden ja toisten rakennusten
katkoessa näkymiä, jolloin näköyhteyttä voimaloihin ei synny. Nenän alueella vaikutukset saattavat parin pihapiirin osalta olla merkittäviä. Asukaskyselyyn vastanneista noin 53 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman muutoksen ja noin 55 % tuulivoimaloiden näkymisen vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti. Kyselyyn vastanneista peräti 72 % arvioi tuulivoimapuiston vaikuttavan lähiympäristön maisemaan kielteisesti.
Myös lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää asumisviihtyisyyttä. Valot
erottuvat selkeästi erityisesti pimeällä ja kirkkaalla säällä puuston latvuston yläpuolella. Etenkin
tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana maisema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen. Lentoestevalojen maisemavaikutukset kohdistuvat pääosin samoille asuinalueille, joista on näköyhteys tuulivoimaloihin. Asukaskyselyyn vastanneista 32 % arvioi lentoestevalojen vaikutukset valoisaan aikaan ja 55 % pimeään aikaan kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi.
Tuulivoimaloiden tuottama ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai häiritsevänä, jolloin se luokitellaan meluksi. Melulla ei ole absoluuttisia desibelirajoja ja melun kokeminen on aina subjektiivista. Samanlainen ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri tavoilla.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

93 (120)

6.2.2017

Tasaisen äänen on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan melun. Seipimäen ja Tikkalan
tuulivoimalat on suunniteltu sijoitettaviksi mahdollisimman etäälle lähimmistä asuin- ja vapaaajan rakennuksista niin, että rakennuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän meluhaittaa. Tuulivoimapuiston lähiympäristön asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat voivat kokea tuulivoimaloiden melun häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn vastanneista 54 % arvioi
tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti. Noin kolmannes vastanneista (35 %) arvioi, ettei tuulivoimaloiden aiheuttamalla äänellä ole vaikutusta asumisviihtyisyyteen.
Tuulivoimalan lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voivat havaita valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana varjona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset havaitaan parhaiten keväällä ja kesällä, kun aurinko paistaa eniten. Varjostusmallinnusten mukaan vaikutuksia kohdistuu jonkun verran hankealueen ympäristön kiinteistöille. Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat voivat kokea tuulivoimaloiden
varjostus- ja välkevaikutukset häiritsevinä, vaikka tarkasteluarvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn vastanneista 32 % arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman varjostuksen ja 49 % tuulivoimaloiden lapojen liikkeen vaikuttavan asumisviihtyisyyteen kielteisesti.
Asukkaat kokevat vaikutukset yksilöllisesti, mikä käy ilmi myös asukaskyselyn tuloksista. Esimerkiksi kaikki lähellä asuvat eivät välttämättä arvioi hankkeen vaikutuksia kielteisiksi, mutta toisaalta varsin kaukanakin asuvat voivat arvioida vaikutukset kielteisiksi. Asukaskyselyn mukaan
72 % kyselyyn vastanneista arvioi tuulivoimapuiston vaikuttavan maisemaan, 76 % hiljaisuuteen
ja 72 % rauhallisuuteen kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Asumisviihtyisyyteen yleisesti tuulivoimapuistohankkeen arvioi vaikuttavan melko tai erittäin kielteisesti 48 % asukaskyselyyn vastanneista ja melko tai erittäin myönteisesti 11 % kyselyyn vastanneista. Vastanneista 41 % arvioi, ettei hankkeella ole vaikutuksia asumisviihtyisyyteen.
Kaikki sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat pääosin metsäalueille ja merkittäviltä osin olemassa
olevien johtokäytävien yhteyteen. Lähimmät rakennetut alueet sijaitsevat pääasiassa etäällä
suunnitelluista voimajohtoreiteistä, joten sähkönsiirtoreiteistä ei aiheudu niille merkittäviä vaikutuksia.
Seipimäen ja Tikkalan hankealueet ovat pääosin metsätalouskäytössä ja niitä voidaan käyttää
muiden metsätalousalueiden tavoin virkistykseen, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja
luonnon tarkkailuun. Hankealueille ei sijoitu merkittyjä retkeilyreittejä, -rakenteita tai -kohteita.
Tuulivoimapuisto ei estä alueella liikkumista. Rakentamisaikana alueella liikkumista voidaan joutua turvallisuussyistä rajoittamaan. Rakentamisen aikaisten vaikutusten tilapäisen luonteen
vuoksi rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa.
6.11.3 Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoilla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä.
Tuulivoimapuistojen terveysvaikutukset voivat syntyä pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melun häiritsevyys voi vaikuttaa ihmisten terveyteen esimerkiksi univaikutusten
kautta. Melun häiritsevyyden kokeminen ja meluherkkyys vaihtelevat yksilökohtaisesti, jolloin
vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri ihmisiin. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen meluvaikutuksia on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 6.12. Tuulivoimapuistoilla voidaan kokea
olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen niiden meluvaikutuksien takia, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Melun lisäksi tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset voidaan kokea häiritsevinä. Suomessa varjostusvaikutuksille ei ole asetettu ohjearvoja. Varjostusvaikutuksia on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 6.13.
Tuulivoimaloihin ei liity juurikaan onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen ovat
hyvin vähäisiä. Ainoastaan talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin ja lapoihin voi kertyä lunta ja jäätä, jotka irrotessaan voivat aiheuttaa vaaraa tuulivoimapuistojen alueilla liikkuville. Talviaikaan jäätä saattaa muodostua tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas ja
aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle,
eli tässä tapauksessa noin 85 metrin säteelle. Jään muodostumista esiintyy harvoin. Tuulivoima-
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puistoalueella liikkuu etenkin talvisin vähän ihmisiä, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni. Asukkaat voivat kuitenkin kokea tuulivoimaloiden vaikuttavan turvallisuutta heikentävästi. Voimajohtolinjalla kulkeva moottorikelkkareitti kulkee lähimmillään 320
metrin päässä lähimmistä voimaloista, joten riski irtoavasta jäästä arvioidaan pieneksi. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat noudattavat talviaikana
riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee varoituskylttejä. Lapoihin ja rakenteisiin muodostuvan
jään turvallisuusriskit arvioidaan vähäisiksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä että irtoavista
osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa
voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektiivin
5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on.
6.12 Vaikutukset äänimaisemaan
6.12.1 Vaikutusmekanismit
Meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana muun muassa teiden, tuulivoimaloiden ja
voimajohdon rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat
pyöriessään aerodynaamista melua. Tuulivoimalalle ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynaamisesta melusta sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu
rungosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007).
Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu muun muassa maan rakenteesta, tuulen suunnasta sekä sen nopeudesta ja lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustamelua aiheuttavat muun muassa liikenne, ja
tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina) ja meren aaltokohina.
Voimajohdon rakentamisesta aiheutuva melu on laadultaan rinnastettava tuulivoimapuiston rakentamisen kanssa. Melu on paikallista ja ohimenevää, sillä voimajohdon rakentamisen työmaa
on jatkuvasti etenevä. Hankkeen toiminnan aikana voimajohdosta saattaa kostealla ilmalla aiheutua niin sanottua koronapurkausta. Koronapurkaus aiheuttaa paikallista sirinää.
6.12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnukset ja matalamelumallinnukset on päivitetty ehdotusvaiheessa. Myös yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa on päivitetty. Melumallinnuslaskelmat on esitetty erillisessä raportissa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 1.
(Raportti 3.10.2016 FCG, 27 x RD 160 x HH 170). Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka
laajalle alueelle meluvaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset lähiseudun loma- ja vakituiselle
asutukselle.
Kaavaprosessin aikana voimaloiden määrä on vähennetty 39 voimalasta 27 voimalaan, voimaloiden enimmäiskorkeus on muutettu 240 metristä 250 metriin, layouttia on tiivistetty ja hankealuetta supistettu. Melumallinnukset on päivitetty sen mukaan.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO
9613-2 standardin mukaisesti. Ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevan ohjeen 2/2014 mukaisesti tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 ° C, ilmanpaineena 101,325 kPa, ilman suhteellisena kosteutena 70 % ja maanpinnan kovuutena arvoa
0,4. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta.
Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Mallinnukset on laadittu
myös yksittäisille laskentapisteet A-L. Samoille laskentapisteille on laskettu tuulivoimaloiden aiheuttavat melupäästöt, matalataajuisen melun arvot.
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Tuulivoimapuiston rakentamisen aiheuttamaa melua on arvioitu sanallisesti, koska sen oletetaan
olevan lyhytaikaista ja leviävän suppealle alueelle.
Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei ole tarkasteltu, koska tuulivoimaloille tehdään
vain yksittäisiä huoltokäyntejä vuodessa. Lapojen pyörimisestä aiheutuvat, toiminnan aikaiset
meluvaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona mallinnusten pohjalta.
Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää
melun leviämisen keskiäänitasokäyrät viiden desibelin välein. Lisäksi mallinnuksissa on erikseen
laskettu äänitasot tuulivoimapuistoalueen ympäristössä olevissa melulle herkissä kohteissa. Keskiäänitasoja (LAeq) on verrattu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisiin ohjearvoihin
melutasoista sekä YM:n suosittelemiin tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoihin.
Leviämiskartat osoittavat teoreettisen maksimin melun leviämiselle, eli mallinnuksessa oletetaan
tuulevan yhtä aikaa yhtä kovaa jokaisesta ilmansuunnasta. Todellisuudessa melu ei ole yhtä aikaa maksimitasossa jokaisessa osassa tuulivoimapuistoa. Mallinnuskartta on yhdistelmä kaikista
mahdollisista pahimmista tilanteista melun leviämisen suhteen. Todellisessa tilanteessa melu on
maksimitasossa vain niissä kohteissa, joihin tuulee suoraan tuulivoimaloiden suunnasta. Muissa
ilmansuunnissa melu on pienempää. Oheisessa kuvassa on esitetty ero teoreettisen tuulimallinnuksen ja todellisen tilanteen välillä. Simon alueella yleisin tuulensuunta on lounaasta kohti koillista (Tuuliatlas).

Kuva 42. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta (ylhäällä vasemmalla) ja todellisen tilanteen mukaisesta tuulivoimamelun leviämisestä (alhaalla).

Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu on mallinnettu erikseen myös matalataajuiselle melulle. Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin
käyttäen Generic RD160.
Menetelmä sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä. Koska etenkin lomaasunnoissa on ääneneristävyydessä suuria vaihteluita, on arviointiin lisätty myös äänitason vertailu ohjearvoon rakennuksen ulkopuolella.
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alueilla jatkuvaa taustamelua. Lisäksi Oulu–Kemi-rautatie aiheuttaa näillä alueilla ajoittaisempaa
liikennemelua. Tikkalan pohjoisosa sijaitsee kauempana valtatiestä, joten siellä liikenteen aiheuttaman taustamelun määrä on pienempi. Jonkin verran liikennemelua aiheutuu myös hankealueen
pohjoisosaan ja länsipuolelle sijoittuvan Torviaavantien liikenteestä.
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsäaluetta. Hiljaisena, melko tyynenä päivänä äänitaso on tämän tyyppisillä alueilla ilman mainittuja liikenteen ja koneiden ääniä luokkaa
20 - 30 desibeliä. Suomalaisessa metsämaastossa tuulikohina ja puiden kahina vaihtelee välillä
30 - 70 desibeliä, riippuen tuulennopeudesta. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 desibeliä.
Melun nykytilannetta Simossa on mallinnettu TuuliWatti Oy:n Simon tuulivoimapuistot –hankkeen
YVA-menettelyn yhteydessä (FCG, 2013). Hankkeessa mallinnettiin valtatien 4 ja rautatien aiheuttamat yhteismelutasot päivällä ja yöllä. Yöaikaan 40 dB meluvyöhyke ulottuu noin kilometrin
etäisyydelle valtatiestä ja 35 dB vyöhyke noin 1,7 kilometrin etäisyydelle valtatiestä.
6.12.5 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu
Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melua syntyy huoltoteiden, voimaloiden perustusten ja
kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun kannalta merkittävimmät vaiheet
ovat teiden ja perustusten rakentamisen aikana, jolloin voi esiintyä myös vähäisissä määrin impulssimaista melua. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa työkoneiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia nostoja lukuun ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuistoaluetta laajemmalle. Työkoneiden äänitehotasot
ovat suurimmillaan paikallisesti yhteensä noin 115 desibeliä. Melu vaimenee avoimessakin maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 metrin ja alle 45 desibelin tasolle noin 1,2 kilometrin etäisyydellä (geometrinen vaimenema: L=Lwa+3+11-20lg(d)).
Voimaloiden rakennuspaikat ja rakennettavat uudet tiet sijoittuvat lähimmillään yli kilometrin
etäisyydelle lähimmistä vakituisista asuinrakennuksista tai lomarakennuksista. Tällä etäisyydellä
rakentamisesta aiheutuvat äänet ovat jo huomattavasti vaimentuneet. Mikäli radan ylityskohdissa teitä joudutaan perusparantamaan, aiheutuu parannustöistä läheisille asuin- ja lomarakennuksille hetkittäisiä meluvaikutuksia työkoneiden äänistä.
Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta kahdessa rakennuskaudessa. Melu tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa lähiasutukselle.
Hankkeen päättyessä tuulivoimaloiden purkamisesta aiheutuva melu on verrattavissa rakentamisen aikaiseen meluun. Melua aiheuttavat lähinnä työkoneet ja voimalaosien poiskuljetukset. Meluvaikutukset ovat hetkellisiä ja palautuvia ja kohdistuvat kerrallaan vain purkutyön alla olevalle
alueelle.
6.12.6 Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu ja yhteismallinnus
Meluvaikutukset on kuvattu mallintamalla Leipiön ja Seipimäki-Tikkalan voimalaitokset sekä erikseen että yhdessä.
Toiminnan aikaisen melun mallinnus on tehty kansainvälisen standardin ISO 9613-2 sekä ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevien ohjeiden 2/2014 (Ympäristöministeriö 2014) mukaisesti käyttäen tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin kehitettyä
WindPro 2.9.269-laskentaohjelmaa. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimapuiston melu on mallinnettu ilman taustamelua. Mallinnus kuvaa teoreettista tilannetta, jossa tuuli
suuntautuu tarkasteltavaan pisteeseen jokaiselta voimalalta yhtäaikaisesti. Kaikki tarkastelussa
kulloinkin olevat voimalat ovat yhtäaikaisesti toiminnassa. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan
siten, että huomioidaan voimaloiden ominaisuudet, kokonaismäärä ja sijoittelu.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu on mallinnettu ilman taustamelua. Mallinnuksissa
tuulivoimaloiden on oletettu pyörivän jatkuvasti jolloin äänitaso on sama sekä päivä- että yöaikana. Tuulen nopeutena käytettiin 8,0 m/s, jolloin tuulivoimalan synnyttämä melu on voimakkaimmillaan. Suuremmissa, yleensä yli 10 m/s nopeuksissa tuulen aiheuttama luontainen melu peittää
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tuulivoimaloiden melun alleen. Pienemmissä nopeuksissa sekä melun voimakkuus että vastaavasti taustamelu on vähäisempää.
Seipimäen ja Tikkalan tuulipuiston äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan
170 m korkeita voimaloita, joiden roottorinhalkaisija on 160 m (Generic RD160). Laskelmissa
tuulivoimalan lähtömelutasona (LWA) on käytetty 105,9 dB(A). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot on generoitu “V126-3.3MW-Mk2A-50/60 Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.:0048-2151 V01, 2014-11-11” dokumentin perusteella.
Leipiön tuulipuiston mallinnukseen huomioitiin Leipiön toiminnassa olevat 4 tuulivoimalaa, sekä
alueelle suunnitellut 13 tuulivoimalaa (rakennusluvat myönnetty). Laskelmissa Leipiön voimalatyyppinä on jo rakennettujen voimaloiden käytetty Gamesan G128 voimalaa, napakorkeutena
140 m ja tuulivoimalan lähtömelutasona (LWA) 106,7 dB(A). Kolmentoista toistaiseksi rakentamattoman voimalan osalta on laskelmissa käytetty voimalatyyppinä Vestaksen V126 voimalaa ja
lähtömelutasona (LWA) 105,9 dB(A) (Vestas serrated trailing edges)
Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on
myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 17 kappaletta (Leipiö 4 + 13) ja ne sijoittuvat noin
neljän kilometrin etäisyydelle Seipimäki ja Tikkala hankkeen itäpuolelle.
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Kuva 43. Leipiön
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nalliset meluta
asot standardiin ISO 9613-2
2 mukaisesti.
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Kuva 44. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto, laskennalliset melutasot standardin ISO 9613-2 mukaisesti.
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Kuva 45. Leipiön ja Seipimäen ja Tikkalan tuulipuistot, laskennalliset melutasot standardin ISO 9613-2 mukaisesti.
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Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennusten (A-L, kuva 46 ja
taulukko 12) pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 dB(A).

Kuva 46. Leipiön ja Seipimäen ja Tikkalan tuulipuistot, laskennalliset melutasot standardin ISO 9613-2 mukaisesti laskentapisteissä A-L, ote WindPro Decibel -mallinnuksesta.
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Taulukko 12. Seipimäki ja Tikkala hankkeen laskennalliset melutasot standardin ISO 9613-2 mukaisesti laskentapisteissä A-L.

Yhteismelumallinnuksen (Seipimäki ja Tikkala sekä Leipiö) tulosten mukaan hankkeiden lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat alle 40 dB(A). Yhden lomarakennuksen kohdalla,
joka sijaitsee Leipiön hankkeen läheisyydessä, 40 dB(A) melutaso ylittyy jo nykytilassa.
6.12.7 Matalataajuinen melu
Matalameluvaikutukset on kuvattu mallintamalla Leipiön ja Seipimäki-Tikkalan voimalaitokset sekä erikseen että yhdessä.
Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on
annettu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu
myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukoissa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo).
Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on
myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 17 kappaletta (Leipiö).
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Tau
ulukko 13. Nyk
kytilanne – Le
eipiö 17 voima
alaa - Matalataajuisen mellun mallinnusttulokset herkiissä kohteissa
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ali- ja terveys
sministeriön to
oimenpideraja
aan.

Nyk
kytilamallinn
nuksen muk
kaisen matallataajuisen melun äänittasot jäävätt kaikkien Seipimäki
S
ja
a
Tikkala hankkeen lähimpien
n rakennuste
en sisäpuole
ella selkeästi toimenpide
erajojen alap
puolelle.
Tulevaisuuden tilanne on kuvattu
k
malllintamalla Seipimäen
S
ja
a Tikkalan tu
uulipuiston voimalaitokv
set.
Tau
ulukko 14. Seiipimäki Tikkallan voimalat - Matalataajuisen melun mallinnustuloks
m
set herkissä kohteissa
k
ver-ratttuna Sosiaali- ja terveysmin
nisteriön toim enpiderajaan..

Mattalataajuisett äänitasot jä
äävät kaikisssa rakennuk
ksissa toimen
npiderajojen
n alapuolelle,, kun raken-teid
den äänenerristävyys huo
omioidaan.
Tulevaisuuden tilanne on myös kuvatttu mallintamalla yhteis
sesti Leipiön
n ja Seipimäki-Tikkalan
n
voimalaitokset..
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Taulukko 15. Leipiön vo
oimalat ja Seiipimäki–Tikkalan voimalat - Matalataajuiisen melun mallinnustuloks
set herkissä kohtteissa verrattu
una Sosiaali- jja terveysministeriön toime
enpiderajaan.

Matalataa
ajuiset äänittasot jäävät kaikkien Seipimäki ja Tikkala – han
nkkeen lähiympäristössä sijaitsevien rakennusten kohdalla to
oimenpidera
ajojen alapuolelle, kun rakenteiden
n ääneneristävyys
daan.
huomioid
6.12.8 Säh
hkönsiirron vaikutukset
v
äänimaisema
ä
aan
Sähkönsiiirrosta aihe
eutuvat vaik
kutukset ään
nimaisemaan
n muodostuv
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ntöisesti han
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rakentam
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naista rakenttamista melu
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johtokäytävien alueilla. Aiheutu va melu on
n normaalia metsänkaad
doista aiheu
utuvaa ääntä
ä, jota
synnyttävät metsäko
oneet ja runk
koja poiskuljjettavat ajon
neuvot.
Voimajoh
htojen raken
ntamisen aik
kana melua aiheutuu ka
aivinkoneista
a, nostureis
sta (voimajo
ohtojen
rakentam
misessa), kaa
apelinvetoko
oneista, johttimien päiden yhteen am
mpumisesta ja ajoneuvo
oliikenteestä. Voimajohtoje
V
en rakentam
mista voidaan
n kuvata ns. liikkuvaksi rakentamis
seksi, jossa rakennustyömaa etenee ja
atkuvasti. V
Voimajohtoje
en rakentamisen aikaisia
a meluvaikutuksia voida
aan pitää paika
varsin lyhye
allisina ja ke
estoltaan lyh
hytaikaisena,, koska työm
maa liikkuu v
essä ajassa, keskimäärin muutamassa
m
päivässä, h äiriintyvän kohteen
k
ohi.
Voimajoh
hdon käytön
naikaisessa v
vaiheessa tu
uulivoimapuiistoalueella sijaitseva muuntoasema
m
a synnyttää jo
onkin verran matalataaju
uista humina
aa. Tämä on
n kuultavissa
a muuntamo
on välittömäs
ssä läheisyyde
essä, mutta puiston
p
ulko puolella se vaimenee
v
ku
uulumattomiiin.
Korkeajä
ännitevoimajohto synnytttää käytöna
aikaisessa vaiheessa ete
enkin kostea
alla säällä ns.
n koronamelu
ua, jonka vo
oimakkuus ri ippuu jännittteestä. 110 kV linjalla k
korona on melko vähäisttä. Koronamelu
u aiheutuu johtimien pin
nnalla, jossa
a kosteuden myötävaiku
utuksella säh
hkö-virta purkaantuu eristeen pintaa ja
j osin myö
ös ilmaa pitk
kin johtimestta pylvään rrakenteeseen. Koronamelu on
luonteelttaan melko korkeataajui
k
ista sirinää, joka kuuluu
u selvimmin siirtolinjan alla
a
pylväide
en luona ollen siinäkin alle 45 dB. Täm
mä melu vaim
menee kuulumattomiin a lle 100 metrrin matkalla..
Kokonais
suutena hankkeen sähkö
önsiirrosta aiheutuvat
a
muutokset
m
ää
änimaisemaan ovat hyv
vin vähäisiä ja paikallisia. Vaikutusalue
een laajuus riippuu tote
eutettavasta vaihtoehdosta. Sähkön
nsiirron
vaihtoehdossa VEA rakennettava
r
a uusi linja on
o pisin, joten vaikutuk
kset ovat laa
ajimmat ja vastaav
htoehdon VE
EC linja on ly
yhin ja vaiku
utukset ovat pienimmät.
vasti vaih
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6.13 Vaikutukset valo-olosuhteisiin
6.13.1 Vaikutusmekanismit
Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä havaitaan valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana varjona. Ilmiö esiintyy vain auringonpaisteessa, sillä pilvisellä säällä auringon valo
ei tule selkeästi yhdestä pisteestä eikä selkeää varjoa muodostu.
Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta,
tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan.
Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaitse.
6.13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Uusi välkevarjostusmallinnus on laadittu yleiskaavan hyväksymisvaiheessa. (Raportti 5.10.2016,
Numerola Oy). Raportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Raportti sisältää arvion Simon kunnan Tikkalan alueella sijaitsevan tuulivoimapuiston aiheuttamista välkevarjostusvaikutuksista. Arviointi tehdään laskennallisten menetelmien avulla. Tuulivoimaloiden aiheuttaman välkevaikutuksen laskennassa käytetään turbiinien napakorkeutta 170
m ja roottorin halkaisijaa 160 m.
On määritelty tuulivoimaloiden ympäristöstä kahdeksan vertailukiinteistöä, joiden kohdilla välkevaikutusta tarkastellaan tarkemmin. Vertailukiinteistöjen sijainnit suhteessa tuulivoimaloihin on
esitetty kuvassa (Kuva 48).
Välkevaikutuksen laskenta tehdään sekä ilman puustoa että huomioiden puuston näkyvyyttä rajoittava vaikutus. Tulosten arvioinnissa käytetään ympäristöhallinnon esittämiä ohjearvoja tuulivoimarakentamisen suunnitteluun. Mallinnuksessa on käytetty monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin karttamuotoisia aineistoja vuodelta 2013, © Luonnonvarakeskus, 2015. Turbiinien lavan maksimileveydeksi oletetaan 4.3 m ja minimileveydeksi 1.1 m.
Tuulivoimaloiden aiheuttama vilkkuva varjostus (shadow flicker) arvioitiin geometrisella laskentamallilla, joka huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen ympäristön
maastonmuodot sekä tuuliturbiinien dimensiot (Numerola Oy:n implementoima malli). Laskennan
tuloksena saadaan tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat vilkkuvan
varjostuksen alaisena.
Tarkastelualueiden maanpinnan korkeuserot on saatu Maanmittauslaitoksen aineistosta, korkeusmalli 10 m. Korkeusdatan resoluutio on 10 m ja tarkkuus 1.4 m. Laskennassa huomioitiin korkeuserot siten, että jos auringon, turbiinin ja tarkastelupisteen kautta kulkeva jana leikkaa
maanpintaa, niin varjostusta ei esiinny. Varjostusvaikutus laskettiin 1.5 m korkeudelle maanpinnasta. Auringonpaistekulman rajana horisontista käytettiin kolmea astetta, jonka alle menevää
säteilyä ei oteta huomioon varjostuksessa.
Turbiinin lapojen aiheuttama varjo heikkenee asteittain liikuttaessa etäämmälle turbiinista, eikä
tietyn etäisyyden jälkeen varjo ole enää ihmissilmin havaittavissa. Tämä etäisyys riippuu turbiinin
lavan leveydestä, ja esimerkiksi Ruotsin tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa määritellään, että välkevarjostus huomioidaan mikäli lapa peittää vähintään 20 % Auringosta. Käytännössä tämä asettaa lavan leveydestä riippuvan maksimietäisyyden yksittäisen turbiinin aiheuttamalle välkevaikutukselle, eikä sen ulkopuolella välkevaikutusta ole.
Yleensä välkelaskennan maksimietäisyyden laskenta perustuu lavan keskimääräiseen leveyteen,
joka määrää maksimietäisyyden. Käytännössä turbiinin lapa ei ole vakiolevyinen: Levein kohta sijaitsee lähellä turbiinin napaa ja lapa kapenee huomattavasti kärkeä kohti liikuttaessa. Tällä perusteella lavan tyven välkevaikutus ulottuu huomattavasti pidemmälle kuin lavan kärjen, mikäli
arviointiperusteena käytetään Auringon peittoastetta. Tässä selvityksessä välkelaskennassa ei ole
käytetty tavanomaista maksimietäisyyttä, vaan on huomioitu turbiinin muuttuva lapaprofiili.
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Kuva 47. Turbiinin la
avan yksinke
ertaistettu prrofiili
Todelliseen välkevaik
kutukseen va
aikuttavat tu
urbiinien käy
yttöaste, puu
allinen säätila (pilusto ja paika
visyys ja tuulisuus). Jos esimerk
kiksi tuulen suunta
s
on ko
ohtisuorassa
a auringon ja
a tarkastelup
pisteen
välistä lin
njaa vasten,, ei varjostu svaikutusta esiinny. Varrjostuksen la
askennassa turbiinin orientaatio voidaan määrittää, jolloin roo
ottori oleteta
aan tiettyyn suuntaan a
asetetuksi ym
mpyrätasoks
si. Laskenta on
n suoritettu kuudella erii turbiinien orientaatiolla
o
a. Tämä vasstaa 12 tuulen suuntase
ektorin
varjostus
stuloksia, sillä vastakka
aiset tuulens
suunnat aiheuttavat vä
älkkeen kann
nalta efektiiivisesti
saman ro
oottorin orie
entaation. Ku
ullakin tuule
en suunnalla laskettua v
välketuntimä
äärää on ska
aalattu
Suomen tuuliatlaksesta saatavan
n suuntasek
ktorin esiinty
ymisfrekvensssillä ja suun
ntakohtaises
sta nopeusjaka
aumasta mää
äritellyn turrbiinin käynttinopeuksien ajallisella o
osuudella. Käynnistysnopeutta
alemmiss
sa tai pysäytysnopeutta korkeammiissa tuulissa turbiinit ov
vat paikallaan, jolloin roo
ottorin
maatti
pyörimise
estä aiheutu
uvaa valon v
välkkymistä ei esiinny. Suomen tuu
uliatlaksen tuulisuusesti
t
on otettu
u tuulivoima
a-alueen kesskeltä korke
eudelta 150 m, ja sen p
perusteella on laskettu suuntasektorikohtaiset os
suudet turbii nin käyntino
opeusvälille osuville
o
tuul ille.
Paikalline
en pilvisyys on huomioittu skaalaama
alla eri rootttoriorientaattioilla lasketttuja varjostu
usaikoja Oulun
n sääasemalta mitattuj en auringon
npaistetuntie
en suhteellissella osuude
ella teoreetttisesta
maksimip
paistetuntien
n määrästä (P. Pirinen et
e al.: Tilastoja Suomen
n ilmastosta 1981-2010,, Ilmatieteen la
aitos, Raporrtteja 2012: 1). Suuntak
kohtaisesti skaalatut vällketuntimäärrät yhteen laskien
saadaan arvio todellisesta, säätillan huomioo
onottavasta välketuntimä
v
äärästä tarka
astelualueella.
Vuotuine
en välkevaiku
utus Tikkala
an voimaloiden ympäristtössä on lask
kettu sekä ilman puusto
oa että
huomioim
malla puusto
on näkyvyytttä ja välkeva
aikutusta rajjoittava vaik
kutus. Mallinnuksessa kä
äytetyt
puiden korkeudet
k
perustuvat
p
L
Luonnonvara
akeskuksen tuottamaan monilähteiseen valtak
kunnan
metsien inventointiin
n vuodelta 2013 (© Lu
uonnonvarak
keskus, 201
15). Aineisto
on mukaisett puun
et Tikkalan alueen
a
ympä
äristössä on esitetty kartttakuvana (K
Kuva 49).
korkeude
Mallinnettut arviot to
odellisten vä
älketuntien vuotuisesta
v
määrästä o
on esitetty karttakuvina
k
ilman
puustoa (Kuva 50) sekä
s
puuston
n vaikutus huomioiden (Kuva
(
51). P
Puiden korke
euksien osaltta lähtötietona
a käytetty Lu
uonnonvarak
keskuksen aineisto
a
kuva
aa vuoden 2
2013 tilanne
etta. Karttoihin on
merkitty ympäristöss
sä sijaitseva
at loma- ja asuinrakennu
a
ukset käyttä
äen lähtötiettona Maanmittauslaitoksen
n maastotieto
okannan sisä
ältämiä tieto
oja.
Tulosten arvioinnissa
a on huomio itava, että metsänhoido
m
lliset toimen
npiteet aiheu
uttavat poikk
keamia
todellisee
en tilanteese
een. Analyyssissä oletetaan, että mettsän sisälle tturbiinit eivä
ät näy, vaan puusto peittää
ä näkyvyyde
en. Tämä ei välttämättä vastaa tarkalleen todelllisuutta, sillä
ä varsinkin metsän
m
reunaa lä
ähestyttäess
sä voimalat a
alkavat näky
yä myös puid
den ja kasvilllisuuden lom
masta.
6.13.3 Ohjje- ja raja-arrvot
Suomess
sa ei ole vira
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oimaloiden muodostama
m
n varjostuksen
n enimmäisk
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kä varjonmuodostuksen arviointiperu
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elu, Ympäristtöhallinnon ohjeita
o
4|2012, Ympäristöm
Y
inisteriö, 20 12.)
Tanskass
sa on määritetty vuotuiisen välketu
untimäärän suositusarvo
s
oksi 10 h. Ruotsissa
R
vastaava
suositusa
arvo on 8 h ja korkeinta
aan 30 minu
uuttia päiväs
ssä (Boverke
et: Vindkrafftshandboken
n, Planering oc
ch prövning av vindkrafftverk på lan
nd och i kus
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nområden, 2009).
2
Näide
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n käyttö ede
ellyttää tode
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en laskentaa
a. Mikäli vällketuntien arvioinnissa käy
ytetään lask
kennallista m
maksimituntimäärää, voidaan välkev
vaikutuksien ohjearvona
a käyttää Saks
sassa käytettävää 30 h raja-arvoa. Raportissa analysoitu
a
v
välkevaikutus vastaa tod
dellista
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odotettavissa olevaa välketuntimäärää, ja näin ollen suunnitteluohjearvona käytetään 8 tai 10
tuntia.
6.13.4 Tuulivoimapuiston vaikutukset valo-olosuhteisiin

Kuva 48. Tuulivoimaloiden sijainnit (tuulivoimalasymboli). Kartassa on merkitty välkevaikutusten tarkemmassa arvioinnissa käytettyjen vertailukiinteistöjen sijainnit (8 kpl. tähti).
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Kuva 49. Valtakunnallis
sten metsien iinventoinnin mukaiset
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n korkeudet allueella.
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va 50. Välkeva
arjostusmallinnuksen tuloksset. Tuulivoim
maloiden aiheu
uttama välketu
untien määrä ilman puustoa..
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Kuva 51. Välkevarjostu
usmallinnuksen
n tulokset. Tu
uulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä puusto
o huomioiden.
Taulukko 16. Välkevaik
kutus kohteitta
ain, kiinteistött K2 – K8.

Taulukos
ssa on määritelty tuuliv
voimaloiden ympäristös
stä kahdekssan vertailukiinteistöä, joiden
kohdilla välkevaikutu
usta tarkasttellaan tarke
emmin. Vertailukiinteistö
öjen sijainniit suhteessa tuuli-
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voimaloihin on esitetty kuvassa (Kuva 48). Taulukkoon on listattu myös vuotuinen välkevarjostusaika näiden kiinteistöjen kohdilla ilman puustoa ja puustovaikutuksen kanssa sekä suurin päiväkohtainen välkeaika ilman puustoa.
Vuotuinen välkevaikutus ylittää 10 tunnin ohjearvon yhden loma-asunnon kohdalla tuulivoimaalueen eteläpuolella (kiinteistö K3). Puusto ei juurikaan rajoita voimaloiden näkyvyyttä tälle kiinteistölle, joten välkevaikutus ylittää 10 tuntia myös kun puuston vaikutus huomioidaan. Tuulivoima-alueen itäpuolella Viantienjoen varrella on neljä loma-asuntoa, joiden kohdilla vuotuinen
välkevaikutus on 8-10 tuntia. Myös siellä puusto rajoittaa vain paikoittain voimaloiden näkyvyyttä. Päiväkohtainen välkeaika pysyy kaikkien rakennusta kohdilla alle 30 minuutin ohjearvon.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että välkevarjostusmallinnuksen mukaan vuotuinen välkevarjostusaika ylittää 10 tunnin ohjearvon yhden loma-asunnon kohdalla alueen eteläpuolella ja 8
tunnin ohjearvon neljän loma-asunnon kohdalla tuulivoima-alueen itäpuolella. Näiden asuntojen
kohdilla puusto ei merkittävästi vaikuta vuotuiseen välkevaikutukseen. Muiden lähialueen asuntojen kohdilla välkevaikutus jää alle 8 tunnin.
6.14 Vaikutukset liikenteeseen
Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisen aikana kiviaines- ja
betonikuljetuksista sekä voimaloiden rakenneosien kuljetuksista.
Liikenteen määrä kasvaa suhteellisesti eniten hankealueiden yksityisteillä ja lähiympäristön
maanteillä. Tarkastelluilla teillä liikennemäärien kasvu on nykyisiin kokonaisliikennemääriin nähden maltillista, mutta nykyisiin raskaan liikenteen määriin nähden kasvu on merkittävä, valtatietä
4 lukuun ottamatta. Tämä voi heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa
kuljetusreiteillä, erityisesti teillä, joiden varsilla on asutusta. Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on kuitenkin kestoltaan vain noin kaksi vuotta ja luonteeltaan ohimenevä. Hankealueille
johtavat tiet risteävät Oulu-Kemi -radan kanssa tasoristeyksissä, joten tasoristeysturvallisuus on
varmistettava. Erikoiskuljetuksia varten radalle on todennäköisesti haettava liikenne- ja jännitekatko. Lisäksi erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä, erityisesti kuljetusten kääntyessä liittymissä.
Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat huoltokäynneistä ja
ovat näin ollen vähäiset.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdoilla ei ole vaikutuksia liikenteeseen, kun voimajohdon
risteämissä maanteiden kanssa otetaan huomioon erikoiskuljetusten vaatimat tilavaatimukset
erityisesti alikulkukorkeuden osalta.
6.15 Vaikutukset metsästykseen
Metsästykseen kohdistuvat vaikutukset eivät johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemisestä, vaan mahdollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Vaikutukset erityisesti tuulivoimapuistoalueiden
lähistöllä asuville metsästäjille liittyvät myös alueiden virkistyskäytön kokemiseen ja sen luonteen muuttumiseen.
Hirvi on alueilla metsästettävistä saalislajeista lihan arvon kannalta merkittävin, ja pienriistasta
etenkin metsäkanalinnut virkistysarvon kannalta merkittävimpiä. Tuulivoimapuistoalueet saattavat jonkin verran muuttaa hirvien kulkureittejä ja talvehtimista alueilla. Pienriistalle aiheutuvat
vaikutukset ovat vähäisiä.
Tuulivoimapuistojen ja niiden sähkönsiirron voimajohtojen rakentamisesta aiheutuva häiriövaikutus voi karkottaa riistaa hankealueilta, mutta vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja tyypiltään metsänkäsittelytoimien kaltaisia.
Useiden hankkeiden yhteisvaikutuksena mm. kanalintujen elinympäristöjen pirstoutuminen ja
soidinalueille kohdistuvat haitat yhdessä metsätalouden kanssa saattavat heikentää, mm. metson
paikallispopulaatiota kaikkien seurojen alueilla. Vaikutus arvioidaan kuitenkin enintään kohtalaiseksi lajilla, jonka kannat vaihtelevat luontaisesti ja johon kohdistuu metsästyspainetta.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

113 (120)

6.2.2017

Seurojen metsästysvuokra-alueet pirstoutuvat useiden tuulivoimapuistoalueiden ja -hankkeiden
yhteisvaikutuksen myötä, ja seurat ilmoittavat haastatteluissa tämän heikentävän jäsentensä
virkistys- ja hirvenmetsästysmahdollisuuksia alueilla. Seipimäen ja Tikkalan tuulipuistohankkeen
vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin Maksniemen Erämiesten metsästysalueisiin.
6.16 Vaikutukset porotalouteen
6.16.1 Laidunvaikutukset
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot sijoittuvat Isosydänmaan paliskunnan lounaisosaan ja
kattavat koko paliskunnan pinta-alasta enimmillään noin 1 %. Tuulivoima-alueet sijoittuvat porojen syys-/talvilaidunalueille ja voimaloiden sekä niiden huoltotiestön rakentamisen aikainen ihmistoiminta todennäköisesti karkottaa poroja syys- ja talvilaidunaikaan toisaalle. Tällä voi olla
vaikutusta paliskunnan eteläosan porojen kiinni saamisessa talvitarhausta varten, sillä ne liikkuvat totuttujen alueiden ulkopuolella.
Tuulipuistohanke lisää osaltaan paliskunnan laidunalueiden menetyksiä muun maankäytön alle.
Tuulipuiston alueelle jäävän talvilaidunalueen osuus on noin 1 % koko paliskunnan talvilaitumista. Laadullisesti tarkastellen merkittävimpiä ovat poronhoidon kannalta ne laiduntyypit, joita on
paliskunnassa niukasti tai jotka muuten koetaan tärkeiksi. Yleisesti ottaen talvilaitumia pidetään
porotaloudessa minimitekijänä. Tuulipuisto sijoittuu Isosydänmaan paliskunnan porojen talvi- ja
syysaikaiselle laidunalueelle. Tuulipuiston hankealueen alle jäisi 1565 ha paliskunnan talvilaidunalueita. Luppolaidunten osuus paliskuntien laidunalueista on kaikkein pienin. Isosydänmaan paliskunnan alueella on lisäksi suhteellisen vähän jäkälälaitumia. Hankealueelle ei sijoitu tärkeitä
jäkälä- tai luppolaidunalueita. Porojen käyttäytymisen kannalta suurin vaikutus hankkeella lienee
porojen kulkureitteihin, niiden siirtyessä talvilaitumilleen sisämaasta kohti rannikkoa.
Vaatimet ovat kevään ja alkukesän vasomisaikaan herkkiä ihmistoiminnasta aiheutuvalle häiriölle
ja välttävät häiriöalueita. Vasomisalueiden osalta muutokset voivat olla myös muita porojen käyttämiä alueita pysyvämpiä. Tikkalan ja Seipimäen hankealueet eivät sijoitu tärkeille vasomisalueille, joten vaikutukset porojen vasomiselle arvioidaan vähäiseksi.
Ehdotusvaiheessa tuulivoimaloiden määrä on vähennetty 39:sta 29:een ja voimaloiden enimmäiskorkeus on muutettu 240:sta 250 metreihin. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vähennettiin
vielä kaksi voimalaa (voimalat 2 ja 19), jolloin lopullisessa yleiskaavassa on 27 voimalaa. Tuulipuisto on tiivistetty ja hankealue on pienenetty (2400  1565 ha) verrattuna luonnosvaiheeseen.
Näin ollen laidunalueen menetyksiä ovat pinta-alaltaan pienempiä ja tuulivoimaloiden mahdollisesti häiritsevä vaikutus jää pienemmäksi.
6.16.2 Tuulipuistojen rakentamisen- ja toiminnanaikaiset vaikutukset porotalouteen
Rakentamisenaikainen häiriö syys-/talvilaidunten käytössä ei jää pysyväksi, vaan porot ajan
myötä tottuvat voimaloihin ja käyttävät aluetta voimaloista huolimatta niiden toiminnan aikana.
Voimaloita yhdistävän huoltotiestön ja voimalapaikkojen alle jää arviolta melko vähän ns. hyvää
syys-/talvilaidunaluetta, sillä voimalat ja huoltotiestö sijoittuvat talousmetsäkohteille. Merkittävämmät laidunkäytössä hyödynnettävät alueet jäävät entiselleen ja ovat osin myös luontokohteiksi poimittuja suoalueita ja niiden laiteita.
Osa Tikkalan ja Seipimäen suunnitelluista tuulivoimala-alueista sijoittuu paliskunnan kiinteän
pyyntiaidan alueelle. Seipikankaalle, Fingrid Oy:n 110 kV:n voimajohdon alueelle, sijoittuvaa
kiinteää pyyntiaitaa joudutaan todennäköisesti siirtämään, jos tuulivoimaloiden ja uuden sähköaseman rakentaminen tapahtuu nykyisen sijoitussuunnitelman mukaisesti. Hankevastaava tekee
paliskunnan kanssa sopimuksen niiden pyyntiaitojen siirtämisestä ja uudelleen sijoittamisesta,
joiden käyttö vaikeutuu hankkeen toteutuessa. Hankevastaava myös hoitaa uusien pyyntiaitojen
rakentamista koskevat neuvottelut maanomistajien kanssa.
Hankkeen rakentamisesta aiheutuva liikenteen lisääntyminen saattaa aiheuttaa lisääntyneen riskin porokolareille rakentamisalueiden liikennöinnin yhteydessä. Huoltoteillä ja metsäautoteillä
liikkuva liikenne ei tosin ole kovin kiivastahtista, mikä lieventää riskiä. Kolaririskin määrä riippuu
myös vuodenajasta, johon rakentaminen ajoittuu. Syysaikaan tapahtuva rakentaminen paliskunnan lounaisosassa saattaa aiheuttaa riskin porokolareille tietyillä tieosuuksilla. Vaikutus arvioidaan merkitykseltään lieväksi ja sitä voidaan lieventää suunnittelemalla liikennöintiä yhdessä pa-
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liskunnan edustajan kanssa. Muihin vuodenaikoihin riski on huomattavasti vähäisempi. Lisääntyvä huoltotiestö voi osaltaan myös helpottaa paliskunnan poronhoitoa, kun poroja syysaikaan kootaan aitauksiin.
Tuulipuiston rakentamisen voimaloiden ja huoltotiestön läheisyyteen muodostuu nykyistä avoimempia sora-alueita, joista voi muodostua kesäaikainen räkkäsuojapaikka etenkin hirvasporoille,
jotka ovat vähemmän herkkiä ihmisen toiminnasta aiheutuville häiriöille. Tällöin on mahdollista,
että hirvaat voivat viihtyä kesäaikaan alueilla jopa aiempaa enemmän.
Paliskunnan lounaisosan syys-/talvilaidunalueilla junarata sekä valtatie 4 aiheuttavat suuren riskin porokolareille, kun paksuuntuva lumikerros ohjaa porot helpommin kuljettaville teille ja rautatielle. Talviaikaan auki pidettävät tuulivoimapuiston huoltotiet ohjaavat porojen liikehdintää,
mikä saattaa lisätä porojen kulkeutumista vilkkaasti liikennöidyille teille tai rautatielle niiden
huoltoteiden osalta, jotka kulkevat rautatien yli. Riskiä on pyritty välttämään suunnittelemalla
Tikkalan ja Seipimäen tuulipuistojen tulotiet mahdollisuuksien mukaan niin, että niiden poroja ohjaava vaikutus ei kohdistuisi suoraan rautatielle.
Helikopterin käyttö porojen kuljetuksessa on paliskunnassa erittäin vähäistä. Mikäli kopterin
käyttöä jatkossa suunnitellaan, tulee tuulivoimaloiden lentämiselle aiheuttama estevaikutus
huomioida. Alueen yli ei kuitenkaan liene pakollista lentää poronhoitotöissä.
Sähkönsiirron aiheuttamat vaikutukset ilmenevät lähinnä metsäisten laidunmaiden pirstoutumisena ja porojen ravintokasvien muutoksina voimajohtoaukeilla, joten vaikutus arvioidaan merkitykseltään vähäiseksi.
Poroneuvottelu on toteutettu yhdessä Paliskuntain yhdistyksen ja TuuliWatti Oy:n kanssa
25.4.2014. Tämän lisäksi konsultti on neuvotellut poroisännän kanssa puhelimitse. Myös hanketoimija on neuvotellut paliskunnan kanssa.
Poroelinkeino on huomioitu maininnalla M-1 kaavamääräyksessä.
6.17 Vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen
Tuulivoimapuiston hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, joten myös tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen. Vaikutuksia
metsätalouskäyttöön on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 6.18.
Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen merkittävimmät myönteiset työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisen aikana, mutta paikallisesti työllisyysvaikutukset ovat kohtalaisia myös
tuulivoimapuistojen toiminnan aikana. Suomeen kohdistuvien vaikutusten voidaan arvioida olevan 1168–2071 henkilötyövuotta vaihtoehdosta riippuen. Sijaintikuntaan Simoon ja sen lähiseudulle kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka on arvioilta 346–641 henkilötyövuotta. Tuulivoimapuistot lisäävät työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan kautta Simon kunnan sekä ympäryskuntien tuloja sekä kiinteistöveron lisääntymisen kautta Simon kunnan tuloja.
Sähkönsiirron vaikutukset metsätalouskäyttöön, muihin elinkeinoihin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen jäävät haitallisilta vaikutuksiltaan vähäisiksi. Sähkönsiirron vaihtoehdoista VEA ja
VED1 sekä VED2 ovat vaikutuksiltaan muita vaihtoehtoja merkittävämpiä. Maanomistajat saavat
korvauksia ja maksuja lunastetuista voimajohtokäytävistä.
6.18 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia.
Tuulivoimapuistot sijoittuvat niiden toiminnan kannalta sopiville alueille. Toiminnassa hyödynnetään suurelta osin olemassa olevaa sähköverkkoa ja tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon. Seipimäen ja Tikkalan alueelle ei kohdistu yleiskaavoitusta ohjaavissa ylemmän tason kaavoissa, suunnitelmissa tai tavoitteissa tunnistettuja erityisiä maankäytöllisiä tavoitteita tai tarpeita, jotka olisivat ristiriidassa tuulivoimatoiminnan kanssa.
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Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot sijoittuvat Länsi-Lapin maakuntakaavassa osoitetulle
tuulivoimaloiden alueelle. Tuulivoimapuistojen aiheuttama maankäytön muutos ei ole ristiriidassa
maakuntakaavan kanssa. Olemassa olevat voimajohdot on osoitettu maakuntakaavassa. Suunnitellut uudet voimajohtoreitit eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan tai muiden voimassa olevien
kaavojen kanssa. Tuulivoima-aluetta osoittavan merkinnän lisäksi Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu metsätalousvaltaiseksi alueeksi,
jolla osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallisesti käyttötarkoitusta haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.
Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähköasemien rakennusalueilla hanke vaikuttaa alueen maankäyttöön, kun metsätalouskäytössä olevaa maata poistuu tuulivoimaloiden, huoltoteiden, sähkölinjojen ja sähköasemien rakennusalueilla. Valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista metsätalouskäyttö voi kuitenkin jatkua ja kokonaisuudessaan tuulivoimapuistohankkeiden seurauksena metsätalouskäytössä olevaa aluetta poistuu suhteellisen vähän. Tuulivoimapuiston rakentaminen lisää liikennettä tuulivoimapuiston alueella, mutta toisaalta tuulivoimapuiston rakentamisen myötä
alueen tieyhteydet paranevat. Alueella liikkumista ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus rajoittaa. Tuulivoimayleiskaava mahdollistaa alueella maa- ja metsätalouden harjoittamisen ja sen tarvitsemien rakennelmien ja rakenteiden rakentamisen. Tuulivoimapuisto ei vaikuta metsätalouden harjoittamiseen niillä alueilla, joille ei sijoitu tuulivoimapuiston rakenteita, joten tuulivoimapuistosta
huolimatta maanomistajat voivat edelleen käyttää aluetta hyväkseen.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston alue on Länsi-Lapin maakuntakaavan mukaista poronhoitoaluetta. Tuulivoimapuisto ei estä alueen käyttöä poronhoidon alueena. Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 6.16.
Tuulivoimahankkeet vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen asuin- ja lomarakentamista rajoittavasti lähialueellaan, mutta hanke on suunniteltu etäälle nykyisestä asutuksesta alueille, joiden suunnalla ei ole erityisiä yhdyskuntarakentamisen laajennuspaineita. Tuulivoimaloiden rakentaminen
rajoittaa uutta asuin- ja lomarakentamista voimaloiden lähialueilla tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten vuoksi, koska asuin- ja lomarakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon rakennusluvan myöntämisen edellytykset mm. ympäristön terveellisyyttä
koskien. Siten asuin- ja lomarakennuksia ei voida osoittaa lähtökohtaisesti alueille, joilla melun
ohjearvot ylittyvät tai riittävää meluntorjuntaa ei muutoin voida toteuttaa. Tuulivoimapuistojen
meluvaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksen kohdassa 6.12. Alueella ei nykyisin ole rakentamispaineita. Hankealueen ympäristöön voisi kohdistua rakentamistarpeita lähinnä hajarakentamisen muodossa, sillä aluetta ei ole maankäytönsuunnitelmissa osoitettu kehitettäväksi asumiseen.
Tuulivoimapuistohankkeiden edellyttämien voimajohtojen keskeiset maankäyttöön kohdistuvat
vaikutukset koskevat metsätalousalueiden muuttumista ilmajohdon johtoalueeksi, jolla rakentaminen ja metsätalouden harjoittaminen on rajoitettua. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen pitkäkestoiset, mutta koska ne kohdistuvat suhteellisen pienelle alalle, voidaan niitä pitää
merkitykseltään vähäisinä.
6.19 Vaikutukset ilmailuturvallisuuteen
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot edellyttävät ilmailulain mukaisen lentoesteluvan. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Kaikkien yli 30 m korkeiden laitteiden, rakennusten, rakennelmien tai merkkien rakentamiseen tulee olla ilmailuhallinnon myöntämä lentoestelupa (159 §). Tuulivoimapuistojen osalta lupaa haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Finavian antama lausunto tulee liittää lentoestelupahakemukseen.
Hankealuetta lähin lentoasema on Kemi-Tornion lentoasema (KEM/EFKE), joka sijaitsee noin 14
km hankealueesta koilliseen. Lentoaseman korkeustaso on 18 m mpy. Kemi-Tornion lentoaseman
laajimman lentoestevyöhykkeen rajoittavat korkeudet vaihtelevat 218–461 m mpy korkeudella.
Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita lentoasemia, lentopaikkoja tai maanteiden varalaskupaikkoja.
Tikkalan hankealue sijaitsee kokonaan lentoaseman esterajoituspintojen alueella. Seipimäen
hankealue sijaitsee osittain lentoaseman esterajoituspintojen alueella ja osittain lähestymisalueella. Hankealueiden maaston korkeusvaihtelut ovat pieniä ja alueet ovat varsin matalia. Seipi-

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimayleiskaava

116 (120)

6.2.2017

mäen alueella korkeimmat alueet ovat 20 m meren pinnan yläpuolella ja Tikkalan alueella korkeimmat alueet ovat 37 m meren pinnan yläpuolella.
Seipimäelle ja Tikkalaan suunniteltujen tuulivoimaloiden maksimi napakorkeus on noin 170 metriä ja roottorin halkaisija noin 160 metriä (siipi 80 m), jolloin lavan korkein pyyhkäisykorkeus on
ylimmillään 250 metriä.
Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä. Lentoestevalaistusvaatimukset perustuvat ilmailumääräykseen AGA M3-6. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaloiden lavan korkein kohta ylittää
150 m, jolloin ainakin tuulivoimapuistojen ulkokehän osa voimaloista tulee merkitä konehuoneen
päälle asennettavilla suuritehoisilla vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla. Kaikkien valojen tulee
välähtää samanaikaisesti. Tuulivoimapuiston sisäosiin jäävät voimalat voidaan merkitä matalampitehoisilla jatkuvasti palavilla punaisilla lentoestevaloilla. Lentoestevalojen teho on päivällä voimakkaampi kuin yöllä. Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalojen nimellistä valovoimaan
voidaan vähentää.
Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa, joka haetaan Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafilta. Lentoestelupaa haetaan lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan
valmistumisen jälkeen. Kaavoitusvaiheessa voidaan hakea yhtä lupaa maksimikorkeudella kenttää lähimmälle voimalalle.
Trafilta on vuoden 2016 alussa saatu lupa, joka mahdollistaa maksimikorkeuden 250 metriä.
6.20 Vaikutukset tutkien toimintaan
Tuulivoimaloiden vaikutukset ovat kaikkein merkittävimmät mikroaaltotutkajärjestelmille. Suomessa tutkajärjestelmiä on käytössä meri- ja ilmavalvonnassa, meteorologiassa (Ilmatieteenlaitos) ja Puolustusvoimissa. Puolustusvoimat edellyttävät että tuulivoimapuistojen vaikutukset ilma- ja merivalvontatutkien toimintaan on selvitettävä tarkoin. Ilmavoimien lakisääteisenä tehtävänä on toteuttaa alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoilla voi olla vaikutusta puolustusvoimien tutkien ja kiinteän
linkkiverkon toimintaan. Hankevastaava on pyytänyt erikseen Puolustusvoimien hyväksyvää lausuntoa ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen kuulemisen yhteydessä. Puolustusvoimien pääesikunta on 27.9.2016 antamassaan lausunnossa todennut, ettei se vastusta suunnitelman
mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Simon kunnan Seipimäki–Tikkala alueelle.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat etäällä hankealueista, Utajärvellä ja Luostolla. Hankkeella ei ole vaikutuksia säätutkien toimintaan.
6.21 Vaikutukset viestintäyhteyksiin
Viestintäviraston (Drnro:1153/809/2014) mukaan tärkeimmät yleisradiolähetteet ja -palvelut
ovat digitaalinen televisio (digi-TV), VHF- ja UHF-alueilla, ja taajuusmoduloitu ääniradio (FMradio) taajuusalueella 87,5 – 108 MHz. Matkaviestimet toimivat hiukan korkeammilla taajuuksilla
eli noin 800, 900, 1800, 2000 ja 2600 MHz. Mikroaaltoradiolinkit omilla taajuusalueillaan: 3,8;
6,2; 6,8; 7,3; 7,6; 8,0;13; 15; 18,7; 23; 28, 32 ja 40 GHz.
Kun radiolähetin ja –vastaanotin sijaitsevat tuulivoimapuiston eri puolilla siten, että suoraviivaisesti etenevä radiosignaali joutuu kulkemaan puiston läpi, aiheuttaa puisto vaimennusta signaalille. Vaimennuksen merkitys on suurin toimittaessa lähellä kuuluvuus - tai näkyvyysalueen rajaa,
jolloin pienikin lisävaimennus huonontaa tai katkaisee yhteyden. Viestintäviraston mittauksissa
on huomattu, että esimerkiksi TV-signaalin vaimeneminen voi olla huomattava tilanteessa, jossa
useampi tuulivoimala on peräkkäin lähetysaseman ja vastaanottopisteen välissä. Matkaviestin- ja
radiolinkkitaajuuksilla lähetys- ja vastaanottopisteen sijainti on ratkaiseva tekijä. Näissä tapauksissa tuulivoimala voi kokonaan katkaista näkösuoran ja radioyhteyden. (Viestintävirasto,
Drnro:1153/809/2014.)
Edellisessä kappaleessa esitetyt vaimennukset koskevat siis signaalia, joka etenee suoraan näkösuoran suunnassa lähettimestä vastaanottimeen. Signaalin voimakkuus voi kuitenkin vaihdella
tuulivoimapuiston vaikutuksesta, vaikka puisto olisikin jonkin verran sivussa näkösuoralta. Tämä
johtuu siitä, että radioaalto etenee heijastuen tuulivoimaloista näkösäteen ulkopuolelta. Tehtyjen
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selvitysten perusteella voimaloiden rungoista tapahtuvat heijastukset eivät ole merkittävä häiriötekijä edes analogiselle FM-radiolle. Kuitenkin selvitykset osoittivat myös, että heijastukset voivat
vaikuttaa merkittävästi radiolinkkeihin. (Viestintävirasto, Drnro:1153/809/2014.)
Viestintävirasto on huomannut mittauksissaan, että tuulivoimalan roottorit aiheuttavat signaaliin
taajuusmuutosta ja taajuudesta riippuvaa vaimennusta, joka näkyy leveäkaistaisen signaalin jatkuvana vaihteluna. Tämä voi johtaa esimerkiksi televisiokuvan lyhyeen katkokseen tai kuvan pikselöitymiseen, kun tuulivoimalan roottorin lapa osuu sopivasti lähettimen ja vastaanottimen väliin. (Viestintävirasto, Drnro:1153/809/2014.)
Digita Oy:n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon
mukaan suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsee kotitalouksia, joissa on antenniTV-vastaanotto. Hankealueiden läheisyydessä antenni-TV-vastaanotto tapahtuu noin 40-50 km:n
etäisyydeltä sijaitsevalta Tervolan pääasemalta sekä Simon (2-10 km) täyteasemalta. Suoraan
suunnitellun tuulipuistoalueen läpi ei tule antenni-TV-vastaanottoa, mutta kuitenkin tuulivoimaloiden läheisyys voi Digitan lausunnon mukaan aiheuttaa häiriöitä antenni-TV-vastaanottoon.
Tuulivoimalat eivät häiritse lausunnon mukaan Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä).
Viestintävirasto huolehtii siitä, että Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Tuulivoima-ala ja matkaviestinoperaattorit ovat Viestintäviraston vetämässä työryhmässä
antaneet suositukseen yritysten välisestä vastuunjaosta mikäli tuulivoimalat häiritsevät TVvastaanottoa. Tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttamat häiriöt voidaan korjata esimerkiksi alilähettimellä tai satelliittivastaanottimella. Normaalisti alilähetin rakennetaan verkko-operaattorin
(esim. Digita, DNA) toimesta. Lisäksi Viestintävirasto edellyttää asuinkiinteistöjen vastaanottimilta M65-määräyksen mukaista vastaanotinta.
6.22 Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan.
Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman
rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä.
Tuulivoimalla tuotettu energia vähentää niitä päästöjä, kuten hiilidioksidi ja rikkioksidi, joita muuten syntyisi vastaavan energiamäärän tuottamisesta fossiilisella polttoaineella.
On kuitenkin huomioitava, että tuulivoimatuotanto on riippuvainen tuulesta ja on sen takia epätasaisen. Epätasaisen energiatuotannon tasoittamiseksi tarvitaan niin sanottua säätövoimaa, joka
on tuotettava jollakin muulla energiamuodolla. Säätövoiman tuotantomuoto määräytyy kulloinkin
vallitsevan muuttuvan sähkömarkkinatilanteen mukaan.
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyssä on arvioitu ilmastovaikutuksia laskemalla hankkeelle laskennallisesti saavutettavissa olevat hiilidioksidivähenemät. Laskelmien mukaan suunnitellun tuulivoimapuiston avulla voidaan sen toiminnan aikana vähentää
Suomen energiantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin 170 000–302 000 tonnia vuodessa, riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta, laskentatavasta ja oletuksesta, että tuulivoimapuiston vuosituotanto on 259-458 GWh ja tuulivoimalla korvataan fossiilisia polttoaineita.
Lopullisessa yleiskaavassa voimaloiden määrä on 27, kaksitoista vähemmän kuin luonnosvaiheessa. Näin ollen tuulipuisto vähentää hiilidioksidipäästöjä aiempaa arvioitua noin 26 % vähemmän.
6.23 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston läheisyyteen sijoittuvat muut hankkeet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 2.3.
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Yhteisvaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Tuulivoimahankkeet vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen asuin- ja lomarakentamista rajoittavasti lähialueellaan. Hankealueet on suunniteltu etäälle nykyisestä asutuksesta alueille, joiden suunnalla ei ole erityisiä yhdyskuntarakentamisen laajennuspaineita.
Yhteisvaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin alueisiin
Simossa on 10 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa kolmella alueella. Lisäksi suunnitteilla on useita
tuulivoimahankkeita. Nykyiset toiminnassa olevat voimalat sijoittuvat lähimmäksi maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joten uusien tuulivoimahankkeiden aiheuttamat
muutokset arvokohteiden nykytilanteeseen eivät ole kovin merkittäviä.
Yhteisvaikutukset maisemaan
Vt 4 tiemaisemaan tulee uusia elementtejä laajemmalle alueelle koska uusia tuulivoimahankkeita
on suunnitteilla tien molemmille puolille kunnan etelärajalta pohjois-rajalle. Tienvarsipuusto tosin
estää näkymiä tieltä tuulivoimapuistoihin monin paikoin. Merialueille tuulivoimapuistot näkyvät
selvästi. Jo rakennettuja tuulivoimaloita ja uusia tuulivoima-hankkeita on koko perämeren rannikon alueella Iistä Tornioon. Seipimäen ja Tikkalan lisävaikutus tähän laajaan kokonaisuuteen on
vähäinen.
Yhteisvaikutukset linnustoon
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto sijoittuu samalle Perämeren koillisrannikon muuttoreitille
useiden muiden suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden tai jo rakennettujen tuulivoimapuistojen kanssa. Alueen kautta muuttaa valtakunnallisesti merkittäviä määriä petolintuja. Hankkeiden
yhteisvaikutukset alueen kautta muuttavaan linnustoon arvioidaan vähintään kohtalaiseksi, ja ne
kohdistuvat voimakkaimmin alueen kautta muuttaviin uhanalaisiin petolintulajeihin. Rannikkoalueen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset Perämeren pohjoisosaan suunniteltujen merituulipuistojen kanssa arvioidaan pääosin vähäisiksi.
Melun yhteisvaikutukset
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeen melun yhteisvaikutuksia mallinnettiin Leipiön
rakennettujen ja suunniteltujen voimaloiden kanssa (4 voimalaa toiminnassa ja 13 voimalan
osayleiskaava hyväksytty). Meluselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. 35 dB meluvyöhykkeet
kohtaavat tuulivoimapuistojen välialueella. Yli 40 dB melu ei lisäänny häiriintyvissä kohteissa
Seipimäen ja Tikkalan lähialueella.
Seipimäen ja Tikkalan yhteismeluvaikutuksia on tarkennettu ELY:n pyynnöstä myös 4-tien ja rautatien kanssa. Tuulivoimaloiden ja liikenteen yhteisvaikutus on arvioitu näitä varten erikseen lasketuista melu-aluekartoista sekä täydentävistä laskelmista.
Melualuekartasta arvioiden Seipinmäen ja Tikkalan tuulivoimaloiden yhteensä aiheuttama keskiäänitaso on niiden eteläpuolella sijaitsevassa lähimmässä loma-asunnossa (kiinteistö 751-404-571) noin 37–38 dB (kun tuulivoimala 2 on poistettu lopullisesta kaavasta). Yhdistetty tie- ja rautatiemelun keskiäänitaso on samassa paikassa yöaikaan noin 40 dB. Yksittäisen loma-asunnon
osalta tie- ja rautatiemelu saa olla enintään 50 dB. Tämä ei ylity. Tuulivoiman osalta yöaikaisen
melun raja on 40 dB. Tämäkään ei ylity tuulivoimamelun osalta. Tuulivoimapuiston sekä radasta
ja tiestä aiheutuvan yhteismelun yhteenlaskettu keskiäänitaso yöllä (22–07) on kiinteistöllä 751404-5-71 noin 41 dB, kun mallinnus tehdään tuulivoimalan maksimiäänitehotasolla. Päivällä tieja rautatiemelun keskiäänitaso on samassa paikassa noin 43 dB ja yhdessä tuulivoimaloiden
kanssa noin 44 dB. Tie- ja ratamelua on kiinteistön 751-404-5-71 kohdalla desibelien valossa 2–
3 dB enemmän kuin tuulipuiston melua, jolloin tie- ja ratamelu ovat merkittävämmässä roolissa
kuin tuulivoimamelu. Näin ollen tulee ennemmin tulkita tie- ja ratamelusta asetettujen rajaarvoja (50 dB) kuin tuulivoimamelusta asetettuja raja-arvoja (40 dB). Lisäksi tuulen suunta alueella on pääasiassa lounaasta eli radan ja tien suunnasta, jolloin tuuli työntää pääosan ajasta
tuulipuiston melua poispäin kiinteistöstä. Tämä lisää kiinteistölle kohdistuvan tiemelun merkittävyyttä ja vähentää tuulipuistosta aiheutuvan melun merkittävyyttä. Kaavaan on tehty myös
yleismääräys: ”Ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi alueen toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista”, joka velvoittaa mal-
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lintamaan melut uudelleen tuulivoimaloiden rakennuslupavaiheessa. Kunta voi Maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla (esimerkiksi pykälät 117§f ja 136§) rajoittaa rakentamista tarvittaessa edelleen kaava-alueen ulkopuolella.
Voimaloita toiseksi lähin asuinrakennus radan ja tuulipuiston välissä on loma-asunto kiinteistöllä
751-404-5-75. Tässä liikennemelun keskiäänitaso yöaikaan on noin 45 dB ja tuulivoimaloiden
noin 36 dB. Siten yhteenlaskettu keskiäänitaso yöllä on vajaa 46 dB. Liikennemelu on yleensä
vallitseva, mahdollisesti vain hiljaisimpia tunteja lukuun ottamatta, jolloin keskiäänitaso on selvästi alle 40 dB. Tällä kiinteistöillä, kuten seuraavilla eteläisemmillä kiinteistöillä radan ja tuulivoimapuiston välissä, tie- ja ratamelu nousevat tuulivoimamelua huomattavasti merkittävämpään
rooliin eikä tuulivoimamelun voida katsoa ylittävän melun ohjearvoja yhteisvaikutuksestakaan
johtuen.

Kuva 52. Seipimäki-Tikkalan melumallinnus. Mallinnuksessa on esitetty kaavaehdotusvaiheen 29 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 2 ja 19 on luovuttu tämän jälkeen.
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Kuva 53. Vasemmalla on kuva tie- ja rautatiemelusta Seipimäki–Tikkalan eteläpuolella päiväaikaan ja oikealla
yöaikaan. Mallinnukset ovat vuodelta 2012 ja tehty alun perin TuuliWatin Leipiön hanketta varten. Seipimäki–
Tikkalan tuulivoimalat on lisätty kuviin.

Yhteisvaikutukset poroelinkeinoon
Tuulivoimahankkeiden lisäksi poroelinkeinoon vaikuttavia hankkeita ovat turvetuotanto- ja kaivoshankkeet. Simon rannikkoalueelle on suunnitteilla useita muita tuulivoimahankkeita. Mikäli
useampi tuulivoimahanke toteutuu Simon alueella, niiden yhteisvaikutukset poronhoitoon ilmenevät laidunalueiden vähenemisenä ja laadun muutoksina. Eniten muutoksia tulevat aiheuttamaan varsinaiset tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja huoltotiestön rakentaminen. Kokonaisuutena useiden tuulivoimahankkeiden sekä turvetuotantohankkeiden ja metsätalouden vaikutukset
Isosydänmaan paliskunnan poronhoidolle kohoavat merkitykseltään ko. hanketta suuremmiksi,
sillä useat hankkeet pirstovat ja heikentävät laidunmaita laajemmin.
Ehdotusvaiheessa hankealue on pienempi ja sen vaikutuksia poronelinkeinoon sen mukaan pienempiä. Poronhoito on huomioitu kaavamääräyksin.
Yhteisvaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen
Useamman tuulivoimahankkeen toteutuessa työllisyyteen ja aluetalouteen kohdistuvat myönteiset vaikutukset lisääntyvät rakentamisen ja käytön aikana. Rakentamisen aikaiset vaikutukset
ovat merkittävimpiä, jolloin työllistyvät mm. seudun kuljetus-, maanrakennus- ja asennuspalvelut sekä lisäksi välillisesti muita toimialoja palvelu- ja materiaaliostojen kautta. Toiminnan aikana
on tarvetta mm. tuulivoimapuiston tiestön huoltopalveluille sekä muodostuu pitkäaikaista tarvetta tuulivoimaloiden huollon erityisosaamiselle.
Yhteisvaikutukset metsätalouteen
Metsätalousmaita jää tuulivoimapuistojen käyttöön mm. voimalarakenteiden, teiden ja voimajohtojen tilatarpeen vuoksi, mutta vaikutukset jäävät kokonaisuuden kannalta vähäisiksi ja metsätalouskäyttö voi jatkua entisellään tuulipuistoalueille sekä niiden läheisyydessä.

