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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  i 

Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma Simon kun-
nan alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arvioinnin toteut-
tamisesta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy Rajakiiri Oy:n toimeksiannosta. FCG:n työryhmään kuuluvat:  

Leila Väyrynen, projektipäällikkö (1.1.2014 alkaen) 
Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin 
Vaikutusten arvioinnit, suunnitelma-asiakirjat, kuva-aineisto, paikkatiedot 
 
Saara-Kaisa Konttori, FM (maantiede), maisemasuunnittelija AMK 
Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin (31.12.2013 asti) 
Maisema- ja kulttuuriympäristö, suunnitelma-asiakirjat 
 
Minna Tuomala, FM (biologi), ympäristösuunnittelija AMK 
Projektikoordinaattori 
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit 
Riistatalous 

Kari Kreus, DI 
Kartat 
Maaperä- ja vesistövaikutukset 

Ville Suorsa, FM (biologi)  
Linnusto-, lepakko- ja luontoselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit 
 
Taina Ollikainen, FM (suunnittelumaantiede) 
Sosiaaliset vaikutukset, elinkeinot 
Asukaskyselyn toteuttaminen 

Emmi Sihvonen, DI 
Maankäyttövaikutukset 
 
Sakari Mustalahti, DI (yhdyskuntasuunnittelu) 
Liikenteelliset vaikutukset 

Janne Märsylä, Ins. AMK 
Melu- ja varjostusvaikutukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat 

Mattias Järvinen, FM (ympäristöbiologi) 
Laadunvarmistus 
 
Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu  
Jaana Itäpalo, FM (arkeologi)  
Arkeologinen inventointi, vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Tmi Luontotieto Carex  
Pekka Halonen, FT (biologi)  
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Ahlman Group Oy 
Santtu Ahlman ja Sami Luoma 
Lepakkoselvitykset 
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Tiivistelmä 

 
Hanke  

Suunnitteilla olevat Rajakiiri Oy:n Simon tuulivoimapuistot muodostuvat kahdesta tuulivoima-alueesta, 
jotka voidaan toteuttaa kolmessa vaiheessa. Pienempi Seipimäen alue on laajuudeltaan n. 411 ha ja 
laajempi Tikkalan alue n. 1946 ha. Tuulivoimapuistot sijoittuvat Simon kunnan lounaisosaan, Kemin-
maan kunnan rajalle ja lähelle Kemin kaupungin rajaa. Seipimäen tuulivoimapuisto sijaitsee noin 7 ki-
lometriä ja Tikkala noin 13 kilometriä Simon kuntakeskuksesta luoteeseen. Hankealueille on suunnitteil-
la enintään 40 tuulivoimalaa, joista 4–6 sijoittuisi Seipimäen alueelle ja loput Tikkalan alueelle.  
 
Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta, tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistä-
vistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja 
ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Sähkönsiirtovaihtoehdot ja voimajohtoyhte-
yksien reitit tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä. 
 
Tuulivoimapuistojen maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta 
vastaavana on Rajakiiri Oy. Tavoitteena on, että tuulivoimapuisto saataisiin kaupalliseen käyttöön 
vuonna 2016–2017. 
 
Hankkeen perustelut ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kan-
sainvälisin sopimuksin sitoutunut. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enintään 
noin 240 MW.  
 
Arvioitavat vaihtoehdot 

Tarkasteltavana on kolme tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehto-
jen erot liittyvät tuulivoimaloiden määrään ja sijoituspaikkaan. 
 
Tuulivoiman vaihtoehto  Tuulivoimaloiden kokoluokka kaikissa vaihtoehdoissa: napakorkeus noin 140–160 m, 

roottori max. 170 m, kokonaiskorkeus max. 240 m ja yksikköteho 3–6 MW. 

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. 

VE 1  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa. 

VE 2  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle n. 15 tuulivoimalaa. 

VE 3  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle n. 34–36 tuulivoimalaa. 

VE 4  Seipimäen alue ei toteudu, Tikkalan alueelle toteutetaan n. 34–36 tuulivoimalaa. 

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 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. 
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Hankealueen ja sen lähiympäristön kuvaus 
 
Yleiskuvaus 
Topografialtaan hankealueet ovat melko tasaisia. Tikkalan hankealueen pohjoisosissa on selkeämpiä 
maastonmuotoja. Hankealueet ovat pääosin metsäisiä ja metsätalouskäytössä. Seipimäen alueelle si-
joittuu myös maa-aineisten ottopaikka. Tikkalan hankealueella on muutamia pieniä järviä ja suoalueita. 
Hankealueilla on useita pieniä metsäautoteitä. 
 
Maankäyttö ja kaavoitus 
Simon kunnan alueella on voimassa Länsi-Lapin seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriös-
sä 25.2.2003. Maankäyttö- ja rakennuslain siirtymäsäädöksen mukaan seutukaavat muuttuivat maa-
kuntakaavoiksi 1.1.2010. Seipimäen ja Tikkalan hankealueet on osoitettu seutukaavassa maa- ja met-
sätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 
 
Länsi-Lapin maakuntakaava on hyväksytty Lapin maakuntavaltuustossa 26.11.2012. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti maakuntakaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Seipimäen ja 
Tikkalan hankealueet sijoittuvat maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Seipimä-
en ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueet sijoittuvat pääosin maakuntakaavassa osoitetuille tuuli-
voimaloiden alueille (tv). 
 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueilla ei ole voimassa olevia yleiskaavoja tai asemakaavoja. 
 
Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueet sijaitsevat Pohjanmaan maisemamaakunnassa, tarkemman seutu-
jaon mukaan Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu- ja rannikkoalueella. Hankealueiden maisemakuva muo-
dostuu pääosin talousmetsämaisemasta. Alueiden topografian vaihtelut ovat vähäisiä ja korkeuserot 
pieniä. Tikkalan hankealueen maisemakuvassa on enemmän vaihtelua kuin Seipimäen alueella. Tikka-
lan alueella maisemakuvaa elävöittävät muutamat pienet järvet ja lammet sekä kallioiset alueet. 
 
Hankealueille ei sijoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita maise-
man tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Hankealueiden lähivaikutusalueelle (0–5 km) sijoittuu 
valtakunnallisesti arvokas Simojoensuun kulttuurimaisema-alue sekä merkittävistä valtakunnallisista 
rakennetuista kulttuuriympäristökohteista (RKY 2009) Simonkylän ja Simonniemen kyläasutus sekä 
osia Pohjanmaan rantatiestä. 
 
Kallio- ja maaperä 
Simon alue sijoittuu kallioperältään vanhalle graniitti–gneissialueelle, jolle tyypillisesti alue on hyvin 
alavaa ja loivapiirteistä. Alueella on paikoin runsaasti kalliopaljastumia. Alueen maaperä koostuu pää-
asiassa erilaisista moreeneista, mutta alueella on pienialaisesti myös hienompia hiekka- ja sora-alueita. 
Lisäksi alueella on paikoin runsaasti turvemaita. Alueen topografia vaihtelee korkeammista kallioalueis-
ta ja moreenikumpareista alaviin suoaltaisiin, mutta korkeuserot ovat kokonaisuutena pieniä. 
 
Pinta- ja pohjavedet 
Hankealueet sijaitsevat Kemijoen vesienhoitoalueella, Perämeren rannikkoalueen (84) Viantienjoen 
(84.14) valuma-alueella. Hankealueet sijoittuvat usealle 3. jakovaiheen valuma-alueelle. Hankealueilla 
ei sijaitse suurempia vesistöjä, mutta niillä on muutamia pieniä lampia ja puroja. Suurin osa hankealu-
eiden vesistöistä ja niiden välittömästä lähiympäristöstä on jollain tapaa muuttuneita tai käsiteltyjä, 
eikä siellä ole enää täysin luonnontilaisia vesistöjä. 
 
Hankealueilla ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan poh-
javesialue on Haarainkankaan (1275105 B) pohjavesialue noin 0,7 km etäisyydellä hankealueen itäpuo-
lella. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu molemmissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa VEA ja VEB Haarainkan-
kaan (1275105 A) II-luokan pohjavesialueelle. Lisäksi vaihtoehdossa VEA sähkönsiirtoreitti sijoittuu 
Ahmamaan (1275152) luokan I pohjavesialueelle. 
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Luontotyypit ja kasvillisuus 
Simo lukeutuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa Lapin kolmion alueelle, jolloin sillä on maaperäomi-
naisuuksiensa puolesta potentiaalia rehevien kasvillisuuskohteiden esiintymiselle.  
 
Molempien hankealueiden kivennäismaan kasvillisuustyypeissä vaihtelevat kuivahkot havupuuvaltaiset 
kankaat sekä tuoreet sekapuustoiset kankaat. Muutamien kalliopaljastumien alueella esiintyy jäkäläval-
taisia kuivia kangasmaita. Metsätalouden turvemaiden ojitusten vuoksi hankealueiden alkuperäiset 
laajemmat suoluontokohteet ovat melko tehokkaasti käsiteltyjä ja alueilla esiintyy runsaasti sekä rä-
meisiä että korpisia turvemaamuuttumia. 
 
Seipimäen merkittävimmät luonnontilaiset suokohteet sijoittuvat Hevossuon alueelle sekä Hoikkakan-
kaan ja Keltamaan tuntumaan. Seipimäen hankealueelle kesällä 2013 tehtyjen luontotyyppi-
inventointien perusteella alueelta on tunnistettu arvokkaina luontokohteina karuja yhdistelmätyypin 
soita sekä pienialaisia runsaslahopuustoisia aitokorpia. 
 
Tikkalan hankealueella on ollut suuria suoaltaita, joista laajimmat ovat olleet Tikkalanojan itäpuoliset 
Seipisuo sekä Ylimaansuon ja Kurikkamaansuon välinen alue. Nykytilassa edustavimmat suoluontokoh-
teet sijoittuvat mm. laiteiltaan ojitetuille Pirttimaansuon ja Sipojuntinsuon avosuoalueille sekä Saintien-
suunojan ja Rajastenojan korpikohteille.  

 
Tikkalan hankealueelle kesällä 2013 tehtyjen luontotyyppi-inventointien perusteella alueelta on tunnis-
tettu arvokkaina luontokohteina pienvesistöjen lähiympäristöjä, lehtokorpia, aitokorpia, lahopuustoisia 
kangasmetsiä sekä lähes luonnontilaisia ja osin reheviäkin yhdistelmätyypin soita. 
 
Linnusto ja muu eläimistö 
Hankealueiden pesimälinnusto muodostuu Suomen yleisimmistä ja talousmetsissä alueellisesti tavan-
omaisista lajeista. Hankealueilla esiintyy paikoin myös iäkkäämpiä ja luonnontilaisempia metsiä, run-
saslahopuustoisia korpia sekä luonnontilaisen kaltaisia suoalueita, missä voi esiintyä myös vaateliaam-
paa pesimälajistoa. Hankealueilla on hyvin niukasti vesistöjä, mutta Tikkalan hankealueen muutamilla 
pienillä suorantaisilla lammilla saattaa esiintyä myös arvokasta linnustoa. 

 
Rekisterien perusteella hankealueilla tai niiden ympäristössä ei sijaitse tiedossa olevia erityisesti suojel-
tavien lintulajien pesäpaikkoja tai uhanalaislajiston esiintymiä. Lähiseudulle on viime vuosina muodos-
tunut merikotkan reviiri, jonka tarkkaa pesäpaikkaa ei vielä ole tiedossa. Luonnontieteellisen keskus-
museon Sääksirekisterin mukaan hankealueiden läheisyyteen sijoittuu useampia tiedossa olevia ka-
lasääsken pesäpaikkoja. Hankealueille ulottuvien lintuatlasruutujen alueella on havaittu atlaksen aikana 
yhteensä 73 suojelullisesti arvokasta lintulajia ja näistä noin puolet pesii tyypillisesti sellaisilla elinym-
päristöillä, joita ei hankealueilla esiinny. 
 
Hankealueiden syysmuuttoseurantaa on tehty syksyllä 2013. Lisäksi käytössä ovat TuuliWatti Oy:n 
Simon tuulivoimapuistojen YVA-menettelyn linnustoseurantatiedot. Simon rannikkoalueen muuttoreittiä 
seuraileva lajisto käsittää tuulivoiman törmäysvaikutuksille herkistä lajiryhmistä joutsenet, hanhet, ja 
kurjen. Etenkin nousevia ilmavirtauksia hyväksi käyttävien petolintujen ja kurjen muutto sijoittuu kau-
emmas mantereen ylle ja siten enemmässä määrin myös hankealueille. Perämeren pohjoisosien kautta 
kulkeva kuikkalintujen ja arktisten vesilintujen kevätmuuttovirta suuntaa sisämaahan tuulensuunnasta 
riippuen noin Ykskuusen ja Iin Myllykankaan välisellä rannikkoalueella, jolloin osa siitä saattaa kulkea 
hankealueiden yli. Syksyllä etelään ja kaakkoon kulkeva lintujen muuttovirta tiivistyy kevään tavoin 
rannikon tuntumaan ja alueiden kautta muuttaa etenkin petolintuja sekä kurkia, joiden muutto sijoittuu 
enemmän mantereen ylle. Rannikkoalueen ylle sijoittuva hanhi- ja joutsenmuutto kulkee valtaosin tör-
mäyskorkeudella, petolintu- ja kurkimuutosta suuri osa kulkee törmäyskorkeuden yläpuolella. Kuikka-
lintujen ja arktisten vesilintujen muutto sekä syksyinen kurkimuutto sijoittuvat mantereen yllä lähes 
kokonaisuudessaan törmäyskorkeuden yläpuolelle.  

 
Alueella tavattava nisäkäslajisto on tyypillistä havumetsävyöhykkeen alueellisesti yleistä lajistoa. Alueil-
la on talvehtiva hirvikanta. Kaikkien suurpetojemme esiintyminen alueella on mahdollista. Näistä to-
dennäköisimpiä ovat karhu ja ilves.  

 
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista Seipimäen ja Tikkalan hankealueilla saattaa levinneisyytensä 
puolesta esiintyä todennäköisimmin pohjanlepakkoa, viitasammakkoa, saukkoa sekä kaikkia suurpeto-
jamme.  
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Suojelualueet, arvokas eliölajisto 
Hankealueille ei sijoitu uhanalaislajiston tiedossa olevia esiintymiä (tiedonanto, Hertta Eliölajit  
-tietokanta, Lapin ELY-keskus 10/2013). Hankealueilla on tehty kasvillisuus- ja luontotyyppi-
inventointeja maastokaudella 2013, joiden perusteella voidaan todeta alueilla esiintyvän silmälläpidet-
tävää (NT) jäkälälajistoa sekä putkilokasvien osalta kansainvälisiin vastuulajeihin lukeutuvaa lajia. 
Mahdollisia uhanalaislajiston esiintymiä selvitetään hankealueiden tulevissa luontoselvityksissä lisää. 
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista Seipimäen ja Tikkalan hankealueilla saattaa levinneisyytensä 
puolesta esiintyä todennäköisesti mm. pohjanlepakkoa, viitasammakkoa, saukkoa sekä mahdollisesti 
kaikkia suurpetoja. 
 
Asutus, väestö, elinkeinot ja virkistys 
Hankealueille ei sijoitu asuinrakennuksia eikä loma-asuntoja. Seipimäen hankealuetta lähimmät asuin-
rakennukset ja loma-asunnot sijaitsevat alle puolen kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Tikka-
lan hankealuetta lähimmät asuinrakennukset ja loma-asunnot sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä 
hankealueen rajasta Torviaavantien varressa. Alle puolentoista kilometrin etäisyydelle Seipimäen han-
kealueesta sijoittuu 127 asuinrakennusta ja 74 lomarakennusta ja Tikkalan hankealueesta 49 asuinra-
kennusta ja 39 lomarakennusta. Hankealueiden puolentoista kilometrin lähialueet menevät osin pääl-
lekkäin, joten yhteensä hankealueiden ympäristössä tällä etäisyydellä sijaitsee 166 asuinrakennusta ja 
90 lomarakennusta. Hankealueiden lähiympäristön asutus on pääosin väljää. Tiheimmillään asutus on 
Viantien, Tikkalan ja Maksniemen kylissä hankealueiden eteläpuolella.  
 
Hankealueiden virkistyskäyttö painottuu tavanomaiseen metsätalousalueiden virkistyskäyttöön, kuten 
ulkoiluun, marjastukseen ja metsästykseen. Simon kunnan matkailu painottuu kesäaikaan ja kunnan 
monet matkailupalvelut sijoittuvat Simojoen ranta-alueille. Hankealueille tai niiden välittömään lähei-
syyteen ei sijoitu matkailupalveluita. 
 
Hankealueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Seipimäen hankealueella sijaitsee myös maa-aineisten 
ottoalue. Hankealueille ei sijoitu pelto- tai muita maatalousalueita. 
 
Simo kuuluu poronhoitoalueeseen. Hankealueet sijaitsevat Isosydänmaan paliskunnan alueella. Seipi-
mäen hankealueen pohjoisosassa ja Tikkalan hankealueen kaakkoisosassa on poronhoitoon liittyviä 
rakenteita. 
 
Liikenne 
Kulku hankealueelle on valtatieltä 4 ja edelleen alemman asteen tieverkon ja yksityisteiden kautta. 
Yhdystie 19509 kulkee Tikkalan alueen halki. Maanteiden liikennemäärät ovat hankealueen ympäristössä 
matalia lukuun ottamatta valtatietä 4. Muuten hankealueella on lähinnä metsätaloutta palvelevia yksi-
tyisteitä. 
 
Kemi–Tornion -lentoasema sijaitsee noin 14 km hankealueesta koilliseen. Lentoaseman esterajoituspin-
tojen alue ulottuu sekä Tikkalan että Seipimäen tuulivoimapuistojen alueelle. 
 
Viestintäyhteydet ja tutkat 
Ympäristövaikutusten arvioinnin kuulemisten yhteydessä pyydetään lausunto Puolustusvoimilta hank-
keen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien toimintaan. Tarvittaessa laaditaan erillinen VTT:n laatima 
vaikutustenarviointi. 
 
Digita Oy:n mukaan antenni tv:n lähetysten vastaanotto tapahtuu Simon alueella Tervolan pääasemal-
ta. Pienempiä tv-mastoja sijaitsee myös Simossa ja Iissä. 
 
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla. 
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Arvioitavat ympäristövaikutukset 
 
Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren ajalta, eli noin 50 vuoden mittaiselta ajanjaksol-
ta. Vaikutustenarviointi jaetaan rakentamisen aikaisiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Lisäksi huo-
mioidaan tuulivoimapuiston käytöstä poiston vaikutukset. 
 
Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä laadittaviin selvityksiin sekä olemassa olevaan tie-
toon perustuen. Hankkeen yhteydessä käytetään erilaisia ja asianmukaisesti kohdennettuja selvitys- ja 
arviointimenetelmiä, kuten maastoinventointeja, kirjekyselyjä, eri mallinnusmenetelmiä ja havainneku-
via. 
 
Arvioitavat vaikutukset, vaikutusalue ja arviointimenetelmät: 
Vaikutustyyppi  Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus  Vaikutusten arviointiin käytettävät aineistot 

Maankäyttö ja 
yhdyskuntarakenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lä‐
hiympäristöineen (noin 5 kilometriä), voimajohtoalueet 
lähiympäristöineen (noin 500 metriä). 

Voimassa olevat kaavat ja selvitykset, viranomaisohjeet, 
laaditut selvitykset. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset 
kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi‐ ja välialueelle 0–12 
kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti 
tarkastellaan vaikutukset myös kaukoalueella 12–30 kilomet‐
riä tuulivoimaloista. 

Maastokäynnit (yhteensä noin 2 päivää), aineistot 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokkaista kohteista, näkemäalueanalyysi, havainne‐
kuvat, aiemmat selvitykset. 

Muinaisjäännökset  Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella, 
muuttuvan maankäytön alueella sekä tarpeen mukaan säh‐
könsiirtoreiteillä. 

Arkeologinen inventointi, muinaisjäännösrekisterin 
tiedot. 

Luonto  Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö sekä 
sähkönsiirron alueet. Koko hankealueelta tunnistetut arvok‐
kaat luontokohteet ja niiden säilyminen (mm. hydrologiset 
olosuhteet) 

Maastokäynnit (kasvillisuus ja luontokohteet yhteensä 
noin 15 päivää), karttatarkastelut, aiemmat selvitykset, 
viranomaisaineistot. 

Linnusto  Tuulivoimapuiston alue ja sähkönsiirtoreitit sekä lähialueen 
linnustollisesti merkittävät kohteet ja muuttoreitit. Mahdolli‐
nen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja 

Maastokäynnit (muuttolinnusto ja pesimälinnusto 
yhteensä noin 28 päivää), karttatarkastelut, aiemmat 
selvitykset, viranomaisaineistot. 

Melu, varjostus, 
vilkkuminen 

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 kilometrin 
säteellä tuulivoimapuistosta 

WindPRO‐mallinnukset tuulivoimaloiden melusta ja 
varjon vilkkumisesta, viranomaismääräykset melutasois‐
ta, tiedot liikennemääristä, aiemmat selvitykset. 

Liikenne  Tuulivoimapuiston pääliikennereitit sekä sähkönsiirtoreitin 
alueet, lähiympäristön lentoasemat ja ‐paikat 

Liikennemäärälaskennat ja ‐tarkastelut, viranomaisoh‐
jeet, karttatarkastelut, aiemmat selvitykset. 

Ihmisten elinolot ja 
viihtyvyys, elinkei‐
not 

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 kilometriä 
ja tarkemmin noin 5 kilometrin säteellä. 

YVA:ssa laaditut muut selvitykset, postikysely (otanta 
noin 600 taloutta.), haastattelut, aiemmat selvitykset, 
viranomaismääräykset. 
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Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten 
asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikut-
taa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen aiheuttamien vaiku-
tusten selvitystarpeista ja siitä, onko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. YVA-menettelyä 
varten on perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu seuraavat tahot: 
 

Seurantaryhmään kutsut tahot 

Simon kunta 

Lapin ELY‐keskus 

Lapin Liitto 

Kemin kaupunki 

Keminmaan kunta 

Iin kunta 

Simon riistanhoitoyhdistys ry 

Simoniemen metsästäjät ry 

Maksniemen erämiehet ry 

Viantienjoen Metsästysseura ry 

Simoniemi‐Viantie kyläyhdistys ry 

Maksniemen kyläyhdistys ry 

Länsi‐Pohjan Metsänhoitoyhdistys 

Maataloustuottajain Lapin Liitto MTK Lappi Ry 

Isosydänmaan paliskunta 

Narkauksen paliskunta 

Kemi‐Tornion Lintuharrastajat Xenus ry  

Museovirasto 

Fingrid Oyj 

TuuliWatti Oy 

Viestintävirasto (Ficora) 

Pohjois‐Suomen sotilasläänin esikunta 

Lapin Pelastuslaitos 

Vähäjärven metsätien tiekunta 

Leilimaantien tiekunta 

Pirttimaantien yksityistien tiekunta 

Sakulantien tiekunta 

Tikkalan metsätien tiekunta 

Rajastenojan metsätien tiekunta 

Ylimaansuon metsätien tiekunta 

Pirttimaan metsätien tiekunta 

Kurikkamaan metsätien tiekunta 

 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-
selostusvaiheessa. Yleisötilaisuuksissa on kaikilla mahdollisuus esittää mielipiteitään hankkeesta ja sel-
vitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta 
vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutuksissa sanomalehdessä (Lounais-Lappi –lehti, Lapin Kansa ja 
Pohjolan Sanomat) sekä internet-sivuilla.  
 
Lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla hankkeesta pyritään saamaan uutisia myös paikallislehtiin 
ja muihin medioihin. 
 
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan YVA-ohjelman kuulutuksen yhteydes-
sä. Laadittavien raporttien sähköiset versiot ovat nähtävillä www.ymparisto.fi –sivustolla. 
(http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi 
> YVA-hankkeet > YVA-hankehaku (Simon Seipimäki ja Tikkala)). 
 
Aikataulu 
 
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviran-
omaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle joulukuussa 2013. YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu 
elokuussa 2013. Ympäristönvaikutusten arviointia varten laadittavat selvitykset on aloitettu keväällä 
2013 ja selvitystyötä jatketaan kesän 2014 aikana.  
 
YVA-selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle syksyllä 2014. 
Hankkeen YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. 
Suunnitellun aikataulun mukaan lausuntoa voidaan odottaa alkuvuodesta 2015. 
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1 JOHDANTO 

Rajakiiri Oy on suomalaisten energia- ja teollisuusyritysten omistama tuulivoimatuotan-
toon keskittynyt yritys. Osakkaina yrityksessä ovat EPV Energia Oy, Oy Katternö Kraft 
Ab, Outokumpu Oyj ja Rautaruukki Oyj. Rajakiiri Oy:n tavoitteena on rakentaa Suomeen 
meri- ja maatuulivoimaa ja siten osaltaan vastata Suomelle asetettuihin uusiutuvan 
energian lisäämistavoitteisiin. 

Rajakiiri Oy suunnittelee kahta tuulituulivoimapuistoa Simon kunnan lounaisosaan. Han-
kealueille suunnitellaan yhteensä enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Näistä voima-
loista 4–6 rakennettaisiin pienemmälle Seipimäen hankealueelle ja loput laajemmalle 
Tikkalan hankealueelle. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 
240 MW.  

Seipimäen tuulipuisto kattaa noin 411 hehtaarin laajuisen alan valtatien 4 pohjoispuolella 
noin 7 kilometriä Simon kuntakeskuksesta luoteeseen. Tikkalan tuulipuiston kokonaisala 
on noin 1946 hehtaaria. Tikkalan alue sijoittuu valtatien 4 pohjoispuolelle Maksniemen 
alueelle noin 10 kilometrin etäisyydelle Simon kuntakeskuksesta ja noin 13 kilometrin 
etäisyydelle Kemin keskustasta. Tikkalan hankealue rajautuu pohjoisessa Keminmaan 
kunnan rajaan. Tikkalan tuulivoimapuisto on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa. 

Tuulivoimapuistot koostuvat tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maa-
kaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista, kytkinkentistä 
ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. 

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoalueilla on tehty YVA-menettelyn pohjaksi 
lepakko-, kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset kesällä 2013. Maastoselvityksiä on jat-
kettu syksyllä 2013 muuttolinnustoselvityksillä, jotka täydennetään kevätmuuton osalta 
keväällä 2014. Loput maastotyöt mm. pesimälinnustoselvitys ja liito-oravaselvitys laadi-
taan maastokauden 2014 aikana. Kesällä 2014 voidaan tarvittaessa täydentää jo tehtyjä 
selvityksiä.  

Tehtyjä selvityksiä hyödynnetään tässä YVA-ohjelmassa hankealueiden nykytilan kuva-
uksen yhteydessä sekä YVA-selostusvaiheessa ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

 

Kuva 1.1. Hankealueiden sijainti. 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena on edis-
tää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoitukse-
na on tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle 
ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvi-
oimiseksi, täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voi-
daan myöntää.  

Lisätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten 
_arviointia_koskeva_lainsaadanto 

2.1 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 

YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Valtioneuvoston asetuksessa (6§) on luettelo hankkeista, joihin on aina 
sovellettava YVA-menettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeissa, joissa 
laitosten määrä on vähintään 10 kpl tai joissa kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. 
Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus. 

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hanke ylittää selvästi asetuksen mukai-
sen arviointirajan, joten erillistä YVA:n tarveharkintaa ei ole pyydetty Lapin ELY-
keskukselta.  

2.2 Arviointimenettelyn vaiheet 

2.2.1 Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu ar-
viointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta (kuva 2.2). Molemmissa vaiheissa osalliset 
voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tar-
peelliseksi katsomiltaan tahoilta. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja 
suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset 
tehdään (kuva 2.1). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa ym-
päristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. 

2.2.2 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövai-
kutusten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä 
saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hank-
keet tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.  
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Vuorovaikutuksen ja osallistuminen takaamiseksi järjestetään YVA-menettelyn aikana 
kaikille avoimet tiedotus- ja yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-selostusvaiheissa. Ti-
laisuuksissa on läsnä hankkeesta vastaavan edustajat, yhteysviranomaisen edustaja sekä 
YVA-konsultin edustaja. 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tu-
kemaan ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on 
edistää osallistumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, vi-
ranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet 
huomioon arviointiohjelmaa ja –selostusta laadittaessa. 

Taulukko 2-1. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeen osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen järjestäminen. 

 

Mitä  Missä  Milloin 

YVA‐ohjelman raportti  www.ymparisto.fi –sivusto, 
hankealueen kirjastot 

Tammikuu 2014 (nähtävillä n. 1 kk) 

Tiedotus‐ ja yleisötilaisuus  Simon kunnantalo  Tammikuu 2014 (YVA‐ohjelmavaihe) 
Syksy 2014 (YVA‐selostusvaihe) 

YVA‐selostusraportti  www.ymparisto.fi –sivusto, 
hanke‐alueen kirjastot 

Syksyllä 2014 

Mielipiteiden ja lausuntojen anta‐
minen 

sähköisesti/postilla Lapin ELY‐
keskukselle 

YVA‐ohjelman nähtävillä oloaika 
YVA‐selostuksen nähtävillä oloaika 

Seurantaryhmän kokous  Simo  Marraskuu 2013 
Alkusyksy 2014 

Tiedottaminen hankkeesta  Internet (Ymparisto.fi –sivusto, 
Rajakiiri Oy), paikalliset sanoma‐
lehdet 

Koko YVA‐menettelyn ajan 

 

 

 

 

 

Kuva 2.3. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyä varten koottu 
seurantaryhmä kokoontui Simon kunnantalolla 19.11.2013. 
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2.3 Arviointimenettelyn osapuolet 

Oheisessa taulukossa on esitetty Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeen YVA-
menettelyn osapuolet. 

Asema YVA‐menettelyssä  Taho 

Hankkeesta vastaava  Rajakiiri Oy 

Yhteysviranomainen  Lapin ELY‐keskus 

YVA‐ohjelman, ‐selostuksen ja selvitysten toteuttaja 
(YVA‐konsultti) 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Seurantaryhmään kutsut tahot  Simon kunta 

Lapin ELY‐keskus 

Lapin Liitto 

Kemin kaupunki 

Keminmaan kunta 

Iin kunta 

Simon riistanhoitoyhdistys ry 

Simoniemen metsästäjät ry 

Maksniemen erämiehet ry 

Viantienjoen Metsästysseura ry 

Simoniemi‐Viantie kyläyhdistys ry 

Maksniemen kyläyhdistys ry 

Länsi‐Pohjan Metsänhoitoyhdistys 

Maataloustuottajain Lapin Liitto MTK Lappi Ry 

Isosydänmaan paliskunta 

Narkauksen paliskunta 

Kemi‐Tornion Lintuharrastajat Xenus ry 

Museovirasto 

Fingrid Oyj 

TuuliWatti Oy 

Viestintävirasto (Ficora) 

Pohjois‐Suomen sotilasläänin esikunta 

Lapin Pelastuslaitos 

Vähäjärven metsätien tiekunta 

Leilimaantien tiekunta 

Pirttimaantien yksityistien tiekunta 

Sakulantien tiekunta 

Tikkalan metsätien tiekunta 

Rajastenojan metsätien tiekunta 

Ylimaansuon metsätien tiekunta 

Pirttimaan metsätien tiekunta 

Kurikkamaan metsätien tiekunta 

 
 
2.4 YVA -menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyt-
tää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista. 
Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tu-
lee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Rajakiiri Oy on käynyt neuvotteluja alueen 
kaavoittamisesta Simon kunnan kaavoittajien kanssa ja kaavoitusaloite on jätetty Simon 
kuntaan kesällä 2013. 
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YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteisviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan lii-
ton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenet-
telyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Koska hankkeen YVA- ja kaavaprosessit to-
teutetaan samanaikaisesti, voidaan ne sovittaa yhteen. Käytännössä YVA-menettely ja 
kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että niihin liittyvät selvitystyöt yhdistetään. Ympäris-
tövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituk-
sessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn 
selvitysaineiston pohjalta. 

YVA- ja kaavoitusprosessit toteutetaan porrastetusti siten, että kaavoituksen keskeiset 
vaiheet ajoitetaan päättymään hieman YVA-menettelyn kunkin raportointivaiheen jälkeen 
(kuva 2.4). Tämä mahdollistaa sen, että kaavoituksessa voidaan tehokkaasti ottaa huo-
mioon YVA-menettelyssä esiin nousseet keskeiset asiat.  

YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan lisäksi yhdistämään siten, 
että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-
menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä 
tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. Kaavoituk-
sen aikana järjestetään lisäksi neuvotteluja Simon kunnan viranomaisten kanssa. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja 
niissä voidaan hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joi-
ta ohjaavat eri lait. 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2-4. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhdistäminen. 
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2.5 YVA -menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle joulukuussa 2013. Yhteysviranomainen 
asettaa YVA-ohjelman nähtäville 1–2 kuukauden ajaksi. Varsinainen arviointityö aloite-
taan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun yhteisviranomaisen 
lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää 
yhteysviranomaiselle kesän 2014 jälkeen. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi 
kuukaudeksi. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon vuo-
den 2014 lopulla. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu on esitetty taulukossa 2-2. Aikatau-
luun vaikuttavat mm. ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntoajat. 

 

Taulukko 2-2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteellinen aikataulu.  

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

YVA-MENETTELY
Arviointiohjelma
YVA-ohjelman laatiminen
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen lausunto
Arviointiselostus
Erillisselvitykset
Selostuksen laatiminen
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen lausunto
VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN
Seurantaryhmä
Yleisötilaisuus
OSAYLEISKAAVA (OYK)
Tavoitteet + OAS
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Nähtävillä olo
Hyväksymiskäsittely

2013 2014 2015
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3 RAJAKIIRIN SIMON TUULIVOIMAHANKE 

3.1 Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet 

3.1.1 Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliit-
tisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Kansainvälisiä 
sopimuksia, joissa ilmastopoliittisiin asioihin on otettu kantaa ovat mm.: YK:n ilmastoso-
pimus 1992, Kioton pöytäkirja 1997 – kasvihuonepäästöt, Suomen kansallinen energian 
hankinta suunnitelma 2001/2005 ja Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2008 – uusiu-
tuvan energian osuudet. 

Suomen tavoitteena on tuottaa vuonna 2025 sähköä tuulivoimalla noin 9 TWh. Vuoden 
2012 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 288 MW ja Suomessa oli 162 tuulivoima-
laa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2012, mikä 
vastaa noin 492 GWh. (VTT, 9/2013). 

 

Kuva 3.1.  Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu 
kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100% 
vastaa keskimääräistä tuulisuutta). VTT 10/2013. 

3.1.2 Tuulisuus 

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitse-
vat rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, et-
tä Suomessa tuulee eniten talvikuukausina. (Suomen tuuliatlas 2013). 

Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaa-
vasta tuuliatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). Tuuliatlas toimii apuvälineenä arvioitaessa mah-
dollisuuksia tuottaa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulos-
ten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuksiin. 
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4 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

4.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esittää hankkeen 
vaihtoehdot. Yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen 
vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. 

Rajakiirin Simon tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muo-
dostamaan vaihtoehdot, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa 
lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudelli-
sesti kannattavia. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen va-
kituinen ja loma-asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoi-
malat pyritään sijoittamaan siten, että lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on vähintään 
1000 metrin etäisyys. 

4.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan neljää varsinaista toteutusvaih-
toehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-
menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot ja niiden toteuttamiseen olennaisesti liit-
tyvät sähkönsiirtovaihtoehdot: 

Tuulivoiman 
vaihtoehto 

Tuulivoimaloiden kokoluokka kaikissa vaihtoehdoissa: napakorkeus noin 140–160 m, 
roottori max. 170 m, kokonaiskorkeus max. 240 m ja yksikköteho 3–6 MW. 

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. 

VE 1  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa. 

VE 2  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle n. 15 tuulivoimalaa. 

VE 3  Seipimäen alueelle toteutetaan 4–6 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle n. 34–36 tuulivoimalaa. 

VE 4  Seipimäen alue ei toteudu, Tikkalan alueelle toteutetaan n. 34–36 tuulivoimalaa. 

Sähkönsiirron 
vaihtoehto 

 

VE A  Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilma‐
johdolla 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 ilma‐
johdolla uudelle, olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 110/400 kV sähköase‐
malle. 

VEB toteutuu vasta, kun lähialueiden tuulivoimatuotanto yhteensä ylittää 250 MV. 

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisen 110 kV ilmajohdon rinnalle Simon Leipiön tuulivoimapuistoon asti, 
mistä sähkönsiirto yhteisjohtorakenteella olemassa olevan 400 kV johdon varteen uudelle sähköase‐
malle. Lisäksi vaihtoehdon toteutuminen saattaa sisältää kantaverkon nykyisen 110 kV voimajohdon ns. 
sisäänvedon uudelle 110/400 kV sähköasemalle. 

 
Tuulivoimaloiden alustavat sijoituspaikat on esitetty kuvassa 4.1. Tässä vaiheessa on esi-
tetty potentiaaliset voimaloiden sijoitusalueet. Voimaloiden sijoittelu tarkentuu hankkeen 
suunnittelun edetessä ja se esitetään YVA-selostusvaiheessa, kun luontoselvitysten ja ar-
keologisten selvitystien tiedot on käytettävissä ja tarkempi voimalasijoittelu voidaan to-
teuttaa. 
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Kuva 4.1.  Alustavat voimaloiden sijoittumisalueet. Osalle alueista voidaan sijoittaa kaksi 

voimalaa riippuen teknis-taloudellisesta ja ympäristöllisistä reunaehdoista. 
Alueiden sijoittelussa on jo huomioitu kesän 2013 maastotöiden tulokset, 
alueen tiestö sekä perustusolosuhteet. Alueet tarkentuvat YVA-
selostusvaiheessa. 



Rajakiiri Oy  Simon tuulivoimapuistot 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

 
 
 

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Kuva 4.2.  Sähkönsiirtovaihtoehto VE A. Liittyminen Taivalkosken sähköasemalle. 
Vaihtoehdon suunnittelussa on huomioitu alueen muut tuulivoimahankkeet ja 
niiden sähkönsiirtoreitit. 
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Kuva 4.3.  Sähkönsiirtovaihtoehto VE B. Rakennetaan uusi 110/400 kV sähköasema. 
Vaihtoehdon suunnittelussa on huomioitu alueen muut tuulivoimahankkeet ja 
niiden sähkönsiirtoreitit. 
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5 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

5.1 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueella on useita 
maanomistajia. Hankkeesta vastaava on aloittanut vuokrasopimusten laatimisen alueen 
maanomistajien kanssa. Hankealueiden kokonaislaajuus on yhteensä 2357 hehtaaria 
(Seipimäki 411 ha, Tikkala 1946 ha). Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle 
osalle hankealuetta, muualla maankäyttö säilyy ennallaan. 

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä 
hyödyntäen ja niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan lähinnä tuulivoima-
puiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tie-
pohjia.  

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustus-
ten viereen. Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on voimalaitostyypistä 
riippuen noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista varten noin 6 x 200 metriä. Tuuli-
voimalan perustusten halkaisija on noin 21–23 metriä. 

Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman 
pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Ilmajohtona toteutettava 
110 kV voimajohto tuulivoimapuistosta kantaverkon liityntäpisteeseen vaatii noin 26 
metriä leveän puuttoman alueen. Mikäli voimajohto sijoittuu olemassa olevan 400 kV 
voimajohdon rinnalle, levenee johtoalue noin 23 metriä. 

Tuulivoimaloiden, huoltoteiden, maakaapeleiden ja voimajohtolinjojen sijainnit ovat alus-
tavia ja tarkentuvat tuulivoimapuistojen ja sähkönsiirtoreittien suunnittelun edetessä. 
Sähkönsiirtoreittien linjaukset tarkentuvat hankkeen edetessä ja lopullisen sähkönsiirto-
reitin valintaan vaikuttaa myös muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden sähkönsiirto-
suunnittelun eteneminen. Eri toimijoiden tuulivoimapuistojen sähkönsiirrossa pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä niin että useita rinnakkaisia ilmajohtoja 
ei tarvitsisi rakentaa vaan osaa voimajohdoista voitaisiin käyttää yhteiskäyttönä alueen 
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. 

5.2 Tuulivoimapuiston rakenteet 

Rajakiirin Simon tuulivoimapuistot muodostuvat valitusta vaihtoehdosta riippuen maksi-
missaan 40 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuuli-
voimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), puistomuuntamoista (2 
kpl), alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), sekä valta-
kunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta 110 kV:n ilmajohdosta ja sähköase-
mista sekä mahdollisesti 400 kV:n sähköasemasta. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata, vain sähköasema-alueet aidataan 
turvallisuussyistä. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes samalla tavalla kuin en-
nen tuulivoimapuiston rakentamistakin. Teiden puomituksesta sovitaan erikseen maan-
omistajien kanssa.  

5.2.1 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta rootto-
rista sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneille on erilaisia rakennustekniikoita. Ra-
kennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit 
voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja 
teräksen yhdistelmänä, nk. hybridirakenteena. 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tai hybridituulivoimaloita, joiden yksik-
köteho on 3–6 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on toteutusvaihtoehdosta riippuen noin 
140–160 metriä ja roottoriympyrän halkaisija maksimissaan 170 metriä (siipi 85 m). Voi-
malat toteutetaan siten, että korkein pyyhkäisykorkeus on kuitenkin enintään 240 m (Kuva 
5.1). 
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Kuva 5.1.  Mallikuvat teräslieriötornista ja hybriditornista.  

 

5.2.2 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispai-
kan pohjaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten 
perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannuste-
hokkain perustamistapavaihtoehto. 
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Maavarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maavaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäi-
nen maaperä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan tur-
biinille sekä tornirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman, että aiheutuu lyhyt- tai pitkä-
aikaisia painumia. Tällaisia kantavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, 
luonnonsora ja eri rakeiset hiekkalajit. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset kerrokset sekä pintamaakerrokset noin 
1–1,5 m syvyyteen saakka. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen 
täytön (yleensä murskeen) päälle. 

 

 

Kuva 5.2.  Maavarainen teräsbetoniperustus. 

 
Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan 
alueen alkuperäinen maaperä ei ole riittävän kantava. Teräsbetoniperustuksessa mas-
sanvaihdolla kaivetaan perustusten alta ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Syvyys, 
jossa saavutetaan tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 m. Kaivun 
jälkeen kaivanto täytetään rakenteellisella painumattomalla materiaalilla (yleensä murs-
keella), ohuissa kerroksissa tehdään tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle 
tehdään teräsbetoniperustukset paikalla valaen. 

 
Kuva 5.3.  Teräsbetoniperustus ja massanvaihto. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky ei 
ole riittävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto 
ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat 
kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä 

Betoni Maa-aines Maa-aines 

Betoni 
Maa-aines Maa-aines 

Sora tai murske 
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tehdään paalutus. Paalutyyppejä on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat 
merkitsevästi pohjatutkimustulokset, paalukuormat sekä kustannustehokkuus. Pohjatut-
kimustulokset määrittävät, miten syvälle kantamattomat maakerrokset ulottuvat, ja mikä 
maa-ainesten varsinainen kantokyky on. Erilaisilla paalutyypeillä on eri asennusmene-
telmät, mutta yleisesti lähes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennukseen. 
Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan paalujen 
varaan. 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta 
on näkyvissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa 
louhitaan kallioon varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita 
varten. Ankkurien määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan kuormasta. 
Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn va-
rauksen sisään. Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä 
muita teräsbetoniperustamistapoja pienempi. 

 

Kuva 5.4.  Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus. 

5.2.3 Tieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. 
Tiet ovat vähintään 5 metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien 
mitoituksessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuo-
daan paikalle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet 
vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä. Joissa-
kin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta 
tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Oleva tie-
verkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuuli-
voimapuiston alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tiever-
kostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös 
paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 

Betoni 

Teräsankkurit 
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Kuva 5.5.  Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään muun 
muassa betonin ja soran sekä voimaloiden komponenttien kuljetuksiin. 
Tuulivoimapuiston käyttövaiheessa teitä käytetään mm. vuosittaisissa 
huolloissa. Maakaapelin oja on sijoitettu tien vasemmalle puolelle (Kuva: 
Hans Vadbäck / FCG). 

 

5.3 Sähkönsiirtoreitin rakenteet 

5.3.1 Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan 
20 kV maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuisto-
alueella kaapeliojaan suojaputkessa.  

Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia. Tuu-
livoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 20 kV tasol-
le. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuo-
neessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muun-
tamokopissa. 

5.3.2 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Tuulivoimapuistoissa tuotetun sähköenergian siirrossa valtakunnanverkkoon tarkastellaan 
kahta mahdollista liityntäreittiä.  

VEA Sähkönsiirto  

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta 110/20 kV sähkö-
asemilta 110 kV ilmajohdolla kantaverkon nykyiselle Taivalkosken sähköasemalle erillis-
rakenteessa tai yhteisrakenteessa TuuliWatin tuulivoimahankkeiden kanssa. Voimajohdon 
pylväsrakenne voi olla yhteispylväs (kolmijalkainen) tai erillinen (kaksijalkainen) 110 kV 
peruspylväsrakenne. Vaihtoehdon toteutuminen riippuu Simon alueen tuulivoimalahank-
keiden tehomäärän kasvusta. Yksi 110 kV voimajohto pystyy siirtämään enintään 250 
MW. 

Maakaapeli 
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VEB Sähkönsiirto 

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta 110/20 kV sähkö-
asemilta 110 kV ilmajohdolla olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennetta-
valle uudelle kantaverkon 110/400 kV sähköasemalle. Sähköaseman toteuttaminen edel-
lyttää vähintään 250 MW:n liityntätehoa eli muitakin tuulivoimantuottajia kuin Rajakiiriä, 
joka toteuttaa enimmillään 40 tuulivoimalaa (200 MW).  

Tämän lisäksi samalla tutkitaan, onko tarpeen liittää uuteen kantaverkon 110/400 kV 
sähköasemaan kantaverkkoyhtiön rannikonsuuntainen (Oulu-Keminmaa) 110 kV voima-
johto ns. sisäänvetona, joka mahdollistaisi paremmin nykyisen sähkönsiirtoverkon hyö-
dyntämisen mm. tuulivoimatuotannon käyttöön. 

Voimajohdon rakenteet 

Voimajohtopylväät tulevat olemaan harustettuja portaalipylväitä (kaksi tai kolmijalkai-
sia), joiden materiaalina on joko puu tai teräs. Pylväiden korkeus on noin 18–23 metriä. 
Yksittäisissä kohdissa esimerkiksi kulmapylväinä käytetään mahdollisesti vapaasti seiso-
via ristikkorakenteisia pylväitä. Pylväitä voimajohdolla on noin 200–250 metrin välein.  

Mikäli 110 kilovoltin 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. Joh-
toalue muodostuu johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen leveys 
on 46 metriä. Hankkeesta vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden. 

Mikäli 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, leve-
nee nykyinen johtoaukea noin 23 metriä.  

Lisäksi jatkosuunnittelussa huomioidaan kantaverkon ns. 3 Ruotsin yhdysjohdon hanketi-
lanne.  

 

Kuva 5.6.  Uuden 110 kV ja nykyisen 400 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus 
(Sähkönsiirtovaihtoehtoreitti Taivalkoksen sähköasemalle, VE A). 
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Kuva 5.7. Uuden 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus. (Sähkönsiirtovaihtoehto 

VEB). 

 

 
Kuva 5.8.  Kolmijalkainen 2 x 110 kV pylväs. 
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5.4 Tuulivoimapuiston ja voimajohtojen rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakenta-
misella. Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaape-
leiden suojaputket ja kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön valmistuttua tehdään voima-
loiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueella teiden rakentamiseen käytetään kiviainek-
sia. Kulku hankealueelle on valtatieltä 4 yhdysteiden 19505 (Palohovintie), 19508 (Vian-
tienjoentie) ja 19509 (Torviaavantie) sekä näihin liittyvien yksityisteiden kautta. 

Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueeksi 
tarvitaan noin 60 x 70 m alue, jolta raivataan kasvillisuus. Lisäksi torninosturin kokoami-
seen tarvitaan noin 6 x 200 metrin alue. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse 
raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen. Voimalakomponentit kuljete-
taan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 7-8 osassa. Hybridi-
tornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 2-3 teräs-
lieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto 
ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä 
riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturil-
la ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.  

Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2291 ha. Hankealueesta tullaan ra-
kentamaan vain muutama prosentti. Rakentamiseen osoitettava pinta-ala on tuulivoima-
loiden perustus- ja huoltoalueita (noin 3000 m²/voimala), voimaloita yhdistäviä huolto-
teitä, huoltorakennuksia sekä rakennettavan sähköaseman alueita. 

Simon Seipimäen ja Tikkalan rakentaminen on suunniteltu vuosille 2015–2016, jonka ai-
kana tehdään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat.  

Voimajohtojen rakentaminen aloitetaan valitun sähkönsiirtoreitin pelto- ja pehmeikköalu-
eilta talviaikaan, jotta rakentamisesta ei aiheudu haittaa maanviljelyyn eikä herkille kas-
villisuusalueille. Kesäaikaan rakennetaan enimmäkseen metsäalueilla. Tarkempi sähkö-
markkinalain mukainen voimajohdon rakentamissuunnitelma laaditaan, kun hankkeesta 
vastaava tekee päätöksen tuulivoimapuiston rakentamisesta. 

5.4.1 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä 
tieverkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Karke-
asti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan noin 100 kuljetus-
ta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja si-
ten myös kuljetusten määrä pienempi. Tuulivoimaloiden osia, torni, konehuone ja lapa, 
kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat 
osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lä-
hisatamasta (Kemin Ajos). Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikois-
kuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on 
150–180 kuljetusta riippuen voimalatyypistä. 

Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia noin 0,5 i-m3/m2. 
Uutta ja parannettavaa yksityistietä rakennetaan arviolta 1 – 2 km voimalaa kohti. Tar-
vittavan asennuskentän pinta-ala on noin 3 000 m2 voimalaa kohti. Yhteensä kiviaineksia 
tarvitaan noin 6 000 i-m3 voimalaa kohti, mikä vastaa noin 250 kuljetusta. Määrät tar-
kentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja esimerkiksi raken-
nettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 
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5.5 Huolto ja ylläpito 

5.5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. 
Huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös 
talvisin. 

Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 
kertaa vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä voima-
laa kohti vuosittain. Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin 3 käyn-
tiä vuodessa. 

Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotanto-
tappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat 
heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja kom-
ponentit nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa 
voidaan tarvita myös autonosturia, ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mah-
dollisesti telanosturia. 

5.5.2 Voimajohto 

Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapi-
to vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1-3 
vuoden välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen 
reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla. 

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reu-
navyöhykkeiden puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5-8 vuoden vä-
lein koneellisesti tai miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuo-
den välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston 
korkeus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj, 2010). 

5.6 Käytöstä poisto 

5.6.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on 20–25 vuotta. Perustukset mitoitetaan kahdelle 
voimalasukupolvelle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla 
on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat peri-
aatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. 

Perustusten ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai pois-
tetaanko ne. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja te-
räsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Useissa tapauksissa 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään 
paikoilleen ja maanpäälliset osat maisemoidaan. Maakaapeli voidaan käyttövaiheen pää-
tyttyä tarvittaessa poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistami-
nen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne 
voidaan kierrättää. Sama koskee kaapeleissa käytettyjä metalleja. 

5.6.2 Voimajohdot 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on 
mahdollista jatkaa 20–30 vuodella. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voima-
johdot voidaan jättää paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeetto-
maksi jääneen voimajohdon rakenteet voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää. 
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6 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (268/1999, 9 §) mukaan kertoa 
tiedot arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen lähei-
syydessä tai koko Suomen laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain 
tavalla liittyvät hankkeeseen ja ne tulee huomioida Simon Seipimäen ja Tikkalan tuuli-
voimahankeiden suunnittelussa. Seuraavassa on koottu merkittävimpiä hankkeita, jotka 
huomioidaan YVA- ja kaavamenettelyssä. 

Taulukko 6-1. Yhteisvaikutuksissa huomioitavia hankkeita. 

Hanke  Laajuus Tila 

Iin Laitakarin tuulivoimapuisto  1 voimala  Toiminnassa 

Iin Vatungin tuulivoimapuisto  8 voimalaa  Toiminnassa 

Iin Olhavan tuulivoimapuisto  8 voimalaa, 3 rakenteilla  Toiminnassa 

Simon Putaankangas  3 voimalaa  Toiminnassa 

Simon Leipiön tuulivoimapuisto  4 rakenteilla  13 voimalaa YVA‐vaiheessa 

Simon Karsikon tuulivoimapuisto  5 voimalaa  YVA‐vaiheessa 

Simon Onkalo tuulivoimapuisto  3 toiminnassa  11 voimalaa YVA‐vaiheessa 

Simon Halmekankaan tuulivoimapuisto  10 voimalaa  YVA‐vaiheessa 

Iin Myllykankaan tuulivoimapuisto  19 voimalaa  Rakennusluvat olemassa 

Iin Nybyn tuulivoimapuisto  8 voimalaa  Rakenteilla 

Kemin Ajos  10 voimalaa  Toiminnassa 

Ajoksen tuulivoimapuiston laajennus  60 + 3 voimalaa  Suunnitteilla, YVA‐tehty 

Tornion Röyttän tuulivoimapuisto  8  Toiminnassa 

Röyttän tuulivoimapuiston laajennus  45 voimalaa  Kaavoitus käynnissä 

Suurhiekan tuulivoimapuisto  80 voimalaa  Luvitus meneillään 

Oulu‐Haukipudas Tuulivoimapuisto  140 voimalaa  YVA‐tehty 

Oulunsalo‐Hailuoto tuulivoimapuisto  30–50 voimalaa  Kaavoitus käynnissä 

Simon  ydinvoimamaakuntakaava  ja 
ydinvoimayleiskaava 

Karsikon vaihemaakuntakaava vireillä, ydinvoimavaraus ehdotet‐
tu purettavaksi. 

 

Kuva 6.1.  Tornion Röyttän toiminnassa olevia tuulivoimaloita(©Rajakiiri Oy) 
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Kuva 6.2.  Muut hankkeet lähialueilla. 
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7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on 
koottu taulukkoon 7–1. Taulukossa 7–2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-
selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.  

7.1 Maankäyttöoikeudet ja –sopimukset 

Tuulivoimalat ja tuulivoimapuiston tuottamaan sähköenergian siirtoon tarvittavat maakaa-
pelit sijoittuvat yksityisten maanomistajien omistamille maa-alueille. Hankkeen toteuttaja 
tekee muiden maanomistajien kanssa tarvittavat sopimukset. Hankkeesta vastaava on 
tehnyt jo maanvuokrausesisopimukset tuulivoimaloiden paikoista tuulivoimapuiston alueel-
la. 

Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomistajien 
kanssa menetellään lunastuslain (603/1977) ja sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisin 
menettelyin. 

7.2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan hanke ja selvitetään ja arvioidaan sen aihe-
uttamat ympäristövaikutukset mukaan lukien vaikutukset ihmisten elinoloihin.  

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-
asioita. YVA-menettely on kuvattu tarkemmin luvussa 2. 

7.3 Osayleiskaavoitus  

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeiden rakennusluvan myöntäminen edellyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimista. Hankealu-
eilla ei ole tuulivoimapuiston rakentamista mahdollistavaa kaavaa, joten ne tulee laatia 
ennen rakennuslupien hakemista.  

Rajakiiri Oy on tehnyt kesäkuussa 2013 Simon kunnalle aloitteet tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan laadinnasta. Simon kunnanhallitus on kokouksessa 17.6.2013 hyväksynyt 
aloitteen ja päättänyt osayleiskaavan käynnistämisestä.  

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen alueen osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n 
mukaisesti, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
Osayleiskaavan yhteydessä ratkaistaan tuulivoimapuiston maankäyttö sekä tuulivoima-
loiden sijoittuminen. Osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon ympäristövaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä tehtävät selvitykset ja arvioinnit. Osayleiskaavan hyväksyy 
Simon kunnanvaltuusto. 

Osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin yhtey-
dessä tehtävät selvitykset ja arvioinnit. Kaavoitusprosessin ja YVA-menettelyn yhdistämi-
sestä on kuvattu tarkemmin luvussa 2.4. 

7.4 Rakennusluvat 

Kaavoitusprosessin päätyttyä hankkeelle voidaan hakea tuulivoimapuiston rakentamiseen 
vaadittavaa rakennuslupaa. Rakennusluvat haetaan Simon kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaiselta. 

7.5 Voimajohtoalueen tutkimuslupa 

Voimajohtoreittien maastotutkimus edellyttää aluehallintoviraston lunastuslain (Laki kiin-
teän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lupaa tut-
kimuksen suorittamiseen. Luvan voimajohtoreittien maastotutkimuksen suorittamiseen 
antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Tutkimusaikaiset vahingot on korvattava 
tutkimusluvan ehtojen mukaisesti. 
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7.6 Voimajohtoalueen lunastuslupa 

Maa-alueiden lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunastuslain (Laki 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lunas-
tuslupaa voimajohdon johtoalueen lunastamiseksi ja voimajohdon tarvitseman käyttöoi-
keuden supistuksen sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. 

7.7 Sähkömarkkinalain mukainen lupa 

Voimajohdon rakentamiseen tarvitaan sähkömarkkinalain (386/1995) mukainen raken-
tamislupa (Energiavirasto, EMV). Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että johdon ra-
kentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista. Lupa on tarveperusteinen ja sii-
nä todetaan johdon tarpeellisuus. 

7.8 Erikoiskuljetuslupa 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit tar-
vitsevat erikoiskuljetuksia, jotka puolestaan edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista. 
Erikoiskuljetusluvat koko Suomeen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. 

7.9 Lentoestelupa 

Kaikkien enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoasemasta tai enintään kymmenen kilo-
metrin etäisyydellä varalaskupaikasta sijaitsevien yli 30 metriä korkeiden laitteiden, ra-
kennusten, rakennelmien tai merkkien rakentamiseen tulee olla liikenteen turvallisuusvi-
raston myöntämä lentoestelupa (Ilmailulaki (1194/2009) 165 §). Tuulivoimapuistojen 
osalta lupaa haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Lupahakemus 
saatetaan vireille heti tarvittavien taustatietojen ollessa käytettävissä. 

 

Taulukko 7-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat 
päätökset. 

Suunnitelma/lupa  Laki  Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja ‐
sopimukset 

  Hankevastaava 

YVA‐menettely  YVA‐laki (468/1994) ja sen muu‐
tos (258/2006) 

Lapin ELY‐keskus  

Osayleiskaava  Maankäyttö‐ ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Simon kunnanvaltuusto  

Rakennuslupa   Maankäyttö‐ ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Simon rakennustarkastaja  

Voimajohtoalueen tutkimus‐
lupa 

Laki kiinteän omaisuuden ja eri‐
tyisten oikeuksien lunastuksesta 
(603/1977) 

Maanmittaustoimisto 

Voimajohdon johtoalueen 
lunastuslupa 

Lunastuslaki 

(603/1997) 

Valtioneuvosto 

Sähkömarkkinalain mukainen 
lupa 

Sähkömarkkinalaki 

(386/1995) 

Energiavirasto 

Erikoiskuljetuslupa  Liikenneministeriön päätös eri‐
koiskuljetuksista ja erikoiskulje‐
tusajoneuvoista (1715/92) 

Pirkanmaan ELY‐keskus 

Lentoestelupa  Ilmailulaki (1194/2009)   Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
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7.10 Muut mahdollisesti tarvittavat luvat 

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa edellä mainittujen lupien 
lisäksi edellyttää muita lupia. Lupien tarpeellisuus selviää pääasiallisesti YVA-menettelyn 
aikana, muun muassa arviointityöstä saatujen tietojen perusteella. Tarvittavat luvat tar-
kistetaan hankkeen jatkosuunnittelussa ja haetaan viimeistään rakennuslupavaiheessa. 

7.10.1 Vesilain mukainen lupa 

Mikäli hankkeeseen sisältyy mahdollisesti vesistöä muuttavia toimintoja, voidaan toimin-
toihin tarvita vesilain mukainen lupa. Luvanvaraisia vesitaloushankkeita voivat olla esi-
merkiksi sillan rakentaminen, vedenotto, vesistön alitus sekä kaapelin rakentaminen ve-
sistöön. 

7.10.2 Luonnonsuojelulain poikkeamislupa 

Suunnitellun hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää lajien rauhoitussäännöksistä 
poikkeamista. Luonnonsuojelulain 48 § nojalla ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa 
luonnonsuojelulain (1096/1996), 553/2004) rauhoitettuja eliölajeja (39 §, 42 §) koske-
vista rauhoitussäännöksistä sillä edellytyksellä, että lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 
Luonnonsuojelulain (1069/1996, 553/2004), rauhoitettujen lajien (39 ja 42 §) ja erityi-
sesti suojeltavien lajien (47 §) sekä luontodirektiivin liitteen IV b (49 §) osalta saattaa 
myös tulla kysymykseen mahdollinen poikkeamismenettely. 

Luontodirektiivin IV a liitteen eläinlajien, IV b kasvilajien sekä lintudirektiivin 1 artiklassa 
tarkoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä poikkeamisesta (LsL 49 §) voi ELY-keskus 
myöntää yksittäistapauksissa poikkeamisluvan artiklassa erikseen lueteltuihin tarkoituk-
siin. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole eikä poikkeami-
nen haittaa lajin kantojen suotuisan suojelutason säilymistä niiden luontaisella levinnei-
syysalueella. Lintudirektiivin lajien osalta poikkeamisesta säädetään lintudirektiivin 9 ar-
tiklassa, jossa myös yleisenä edellytyksenä on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. 
Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarve hankkeen osalta selviää ympäristö-
vaikutusten arviointityön perusteella. 

7.10.3 Liittymälupa maantiehen 

Mikäli hanke edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille tai ny-
kyisten yksityistieliittymien parantamista, tarvitaan Maantielain (2005/503) 37 §:n mu-
kainen liittymälupa. Luvan myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

7.10.4 Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen yleiselle tiealueelle 

Voimajohdon tai kaapelin sijoittuessa tieympäristöön on tarvittaessa haettava maantie-
lain (2005/503) 47 §:n mukainen poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle 
rakentamisesta. Lisäksi maantien ylitykselle tai alitukselle voimajohdolla on haettava lu-
pa. Luvan myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

7.10.5 Lupa voimajohtojen sijoittamiseen rautatiealueelle tai risteäminen rautatien kanssa 

Voimajohdon tai kaapelin sijoittuessa rautatiealueelle tai sen risteämiseen rautatien 
kanssa on haettava ratalain (2007/110) 36 §:n mukainen radanpitäjän lupa. Luvan 
myöntää Liikennevirasto. 

7.10.6 Lupa sähköradan jännitekatkoon ja ratatyöhön 

Mikäli hankealueelle erikoiskuljetukset kulkevat sähköradan tasoristeyksen yli ja kuljetus-
ten korkeus ylittää 4,5 m, on radan ylitykseen haettava lupa ratatyöhön ja jännitekat-
koon (Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä, Liikenneviraston ohje 
2879/065/2012). Luvat myöntää Liikennevirasto. 
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7.10.7 Muinaismuistolain poikkeamislupa 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja il-
man erillistä päätöstä. Muinaismuistolain 11 §:n nojalla “Milloin kiinteä muinaisjäännös 
tuottaa sen merkitykseen verraten kohtuuttoman suurta haittaa, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi hakemuksesta, johon on liitettävä muinaisjäännöstä koskeva tarkka 
selostus, Museovirastoa kuultuaan antaa luvan kajota muinaisjäännökseen tavalla, mikä 
muutoin 1 §:n 2 momentin mukaan on kielletty. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelliseksi 
katsottuja ehtoja. Jos 1 momentissa mainittu hakemus on muun kuin maanomistajan te-
kemä, on maanomistajaa kuultava. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, 
jolla on annettu lupa muinaisjäännökseen kajoamiseen, on alistettava opetusministeriön 
vahvistettavaksi, milloin päätös on Museoviraston lausunnon vastainen. Luvan saamises-
ta muinaisjäännökseen kajoamiseen yleistä työhanketta toteutettaessa säädetään Mui-
naismuistolain 13 §:ssä.” Muinaismuistolaista poikkeamisen tarve selviää hankkeen tar-
kemman suunnittelun myötä, kun tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja sähkönsiirtoyhtey-
det on selvitetty. 

7.10.8 Ympäristölupa 

Tuulivoimaloita ei mainita ympäristönsuojeluasetuksen hankeluetteloissa, joten niiden 
ympäristöluvanvaraisuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. 

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa on tarpeen, jos tuulivoimaloista aiheutuu 
naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista rasitusta, joita tuulivoimaloiden tapauksessa voivat 
olla lähinnä melu ja varjon vilkkuminen. 

Taulukko 7-2. Muut mahdollisesti tarvittavat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset. 

Suunnitelma/lupa  Laki  Viranomainen/Toteuttaja 

Vesilain mukainen lupa  Vesilaki (587/2011)  Aluehallintovirasto 

Luonnonsuojelulain poik‐
keamislupa 

Luonnonsuojelulaki 
(1096/1996, 553/2004) 
sekä Luontodirektiivin 
16 (1) artikla ja liite IV b 
(49 §) 

Lapin ELY‐keskus 

Liittymälupa maantiehen  Maantielaki (503/2005)  Lapin ELY‐keskus 

Lupa kaapeleiden ja johtojen 
sijoittamiseen yleiselle tiealueel‐
le 

Maantielaki (2005/503) 
47 §:n mukainen poik‐
keamislupa 

Lapin ELY‐keskus 

Lupa voimajohdon/ maakaape‐
lin sijoittaminen rautatiealueelle 
tai risteäminen rautatien kanssa 

Ratalaki (2007/110) 36 
§ 

Liikennevirasto 

Lupa sähköradan jännitekat‐
koon ja ratatyöhön 

Liikenneviraston ohje 
2879/065/2012, Eri‐
kois‐kuljetukset rauta‐
tien tasoristeyksissä 

Liikennevirasto 

Muinaismuistolain poikkeamis‐
lupa 

Muinaismuistolaki 
(295/1963) 

Lapin ELY‐keskus 

Ympäristölupa  Ympäristönsuojelulaki 
(86/2000) 

Simon kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
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8 HANKEALUEEN NYKYTILA 

8.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnitteilla olevat Rajakiirin Simon tuulivoimapuistot muodostuvat kahdesta tuulivoima-
alueesta. Pienempi Seipimäen alue on laajuudeltaan n. 411 ha ja laajempi Tikkalan alue 
n. 1946 ha. Tuulivoimapuistot sijoittuvat Simon kunnan lounaisosaan, valtatien 4 poh-
joispuolelle. Hankealueille on suunnitteilla enintään 40 tuulivoimalaa, joista 4–6 sijoittuisi 
Seipimäen alueelle ja loput Tikkalan alueelle. 

Seipimäen tuulivoimapuistoalue sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Simon 
kuntakeskuksesta ja noin 16 kilometrin etäisyydellä Kemin keskustasta. Tikkalan tuuli-
voima-alueelta etäisyyttä Simoon on noin 10 kilometriä ja Kemin keskustaan noin 13 ki-
lometriä. Tikkalan hankealue sijoittuu Simon kunnan lounaisrajan läheisyyteen siten, että 
lyhin etäisyys Kemin kaupungin rajalle on noin 2,3 km. Tikkalan hankealueen pohjoisosa 
rajoittuu Keminmaan kunnan rajaan. 

Lähimmät kyläalueet ovat Simoniemi, Viantien kylä sekä Maksniemi. Kylien ympäristössä 
on jonkin verran viljeltyjä peltoaukeita. 

Topografialtaan hankealueet ovat melko tasaisia. Tikkalan hankealueen pohjoisosissa on 
selkeämpiä maastonmuotoja. Maasto kohoaa itään päin siirryttäessä. Hankealueet ovat 
pääosin metsäisiä ja metsätalouskäytössä. Seipimäen alueelle sijoittuu myös maa-
aineisten ottopaikka. Tikkalan alue on suurelta osin metsätalouskäytössä. Tikkalan han-
kealueelle sijoittuu muutamia pieniä järviä ja suoalueita. Seipimäen hankealue rajoittuu 
pohjoisessa olemassa olevaan 110 kV voimajohtoalueeseen. Sama johtoalue halkoo Tik-
kalan hankealuetta. Hankealueille sijoittuu useita pieniä metsäautoteitä. 

 
Kuva 8.1.  Suunnitellun Seipimäen tuulivoimapuiston sijainti ja alustava aluerajaus.  
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Kuva 8.2.  Suunnitellun Tikkalan tuulivoimapuiston sijainti ja alustava aluerajaus.  

8.2 Asutus ja väestö  

Simon kunnassa asui vuoden 2012 lopussa 3 429 asukasta. Simon kunnan väestö on si-
joittunut pääosin kunnan keskustaajaman, Maksniemen sekä Simoniemen ja Simonkylän 
alueille. Lisäksi asutusta on erityisesti Simojokivarressa ja jonkin verran myös Viantienjo-
en varressa. Kemin kaupungin alueella tuulivoimapuistoalueita lähimmät asuinalueet ovat 
Hepola ja Taipaleenkylä. Vapaa-ajan asutus on sijoittunut pääosin meren ranta-alueille 
sekä Simojokivarteen ja Viantienjokivarteen. 
 

Seipimäki 

Seipimäen tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Tikkalanojan ja Viantienjoen väliselle 
alueelle valtatien 4, Palohovintien (19505) ja Oulu-Kemi rautatien pohjoispuolelle. Han-
kealueen pohjoisraja rajautuu Keminmaan kunnanrajaan. Lähimmät asuinrakennukset si-
jaitsevat alle puolen kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta Tikkalan ja Viantien ky-
lissä sekä Palohovintien varressa. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat alle puolen kilo-
metrin etäisyydellä hankealueen rajasta alueen länsipuolella Tikkalanojan varressa ja 
alueen itäpuolella Viantienjoen varressa. Lähimmät tiiviimmän asutuksen alueet ovat 
Viantien ja Saukkorannan kylissä hankealueen kaakkoispuolella. 

Tikkala 

Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Torviaavantien (19509) ja Viantien 
(19508) väliselle alueelle. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Torviaavantien varres-
sa hankealueen länsipuolella alle kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Viantien 
varressa olevat asuinrakennukset ovat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueen ra-
jasta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat hankealueen länsipuolella noin puolen kilomet-
rin etäisyydellä hankealueen rajasta. Loma-asuntoja on runsaasti myös Viantienjoen var-
ressa hankealueen itäpuolella, noin kilometrin etäisyydellä alueen rajasta. Lähimmät tii-
viimmän asutuksen alueet ovat Maksniemen kylässä hankealueen lounaispuolella. 
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Kuva 8.3.  Vakituinen asutus ja lomarakennukset hankealueiden ympäristössä. 

Sähkönsiirtoreitit 

Tarkasteltavissa sähkönsiirtovaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu olemassa olevan 110 kV 
voimajohdon rinnalle Leipiön tuulivoimapuistoon asti ja suuntautuu siitä kohti olemassa 
olevaa 400 kV voimajohtoa uudessa maastokäytävässä. Uuden mastokäytävän alue on 
asumatonta. Olemassa olevan 110 kV voimajohdon maastokäytävässä lähimmät asuinra-
kennukset ja loma-asunnot sijaitsevat Viantien ja Viantienjoen varressa. 

Tuulivoimapuistojen lähialueiden asukas- ja vapaa-ajan asuntojen määrä on arvioitu ti-
lastokeskuksen 250 x 250 metrin ruutuaineiston perusteella tuulipuiston aluerajoista 
muodostettujen etäisyysvyöhykkeiden avulla. Asukasmäärät on esitetty taulukossa 8–1. 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset vakituiset ja vapaa-ajan asunnot on 
esitetty kuvassa 8.3. 

Taulukko 8-1. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät 
vuoden 2009 lopussa. YVA-selostusvaiheeseen päivitetään vuoden 2013 
tiedot kokonaisuudessaan. (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2009).  

Alue  Etäisyys tuulivoimapuis-
tosta  

Asukkaita 
31.12.2009 

Vapaa-ajan 
asuntoja  

Seipimäki Alle 1,5 kilometriä 240 74 

 Alle 5 kilometriä  973 167 

 Alle 10 kilometriä  4302 510 

Tikkala Alle 1,5 kilometriä 94 39 

 Alle 5 kilometriä  1364 215 

 Alle 10 kilometriä  11 138 568 
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Kuva 8.4.  Vakituinen asutus tuulivoimapuistojen lähialueella. 

 

Kuva 8.5.  Vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuistojen lähialueella. 
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8.3 Elinkeinotoiminta ja alueen virkistyskäyttö 

8.3.1 Alueen elinkeinotoiminta 

Simossa oli vuoden 2011 lopussa 662 työpaikkaa. Työpaikoista 68,4 % oli palvelualoilla, 
13,7 % maa-, metsä- ja kalataloudessa ja 7,9 % rakennusalalla. Maa- ja metsätalouden 
ja kaivostoiminnan merkitys tulonlähteenä on huomattavasti suurempi kuin koko maassa 
keskimäärin. Suurin osa Simon kunnan työpaikoista sijoittuu kunnan keskustaajaman 
alueelle. 

Taulukko 8-2. Simon työpaikkamäärä ja työpaikkarakenne 2011 (Tilastokeskus). 

Työpaikat 2011 Simo Koko maa 

Maa-, metsä- ja kalatalous 13,7 % 3,5 % 

Kaivostoiminta ja louhinta 3,5 % 0,2 % 

Teollisuus 1,4 % 14,2 % 

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 

1,5 % 0,9 % 

Rakentaminen 7,9 % 6,6 % 

Palvelut 68,4 % 73,3 % 

Toimiala tuntematon 3,6 % 1,3 % 

Työpaikat yhteensä 662  

 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Seipimäen hanke-
alueella sijaitsee yksi maa-aineisten ottoalue, jonka maa-aineisten ottolupa on voimassa 
syyskuun loppuun 2018 saakka. Hankealueiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu erityi-
siä elinkeinotoimintoja. Sähkönsiirtovaihtoehtojen mukaiset voimajohtolinjaukset sijoit-
tuvat uuden johtokäytävän osalta metsätalouskäytössä olevalle alueelle ja pääosin ole-
massa olevien voimajohtojen rinnalle. 

8.3.2 Porotalous 

Simo kuuluu poronhoitoalueeseen. Hankealueet sijoittuvat Isosydänmaan paliskunnan 
alueelle. Isosydänmaan paliskunnassa on 69 poronomistajaa. Paliskunnan raja kulkee 
pohjoisessa Narkauksen paliskunnan rajaa, idässä Rovaniemen ja Pudasjärven pitäjien 
vanhaa rajaa Kuivaniemen kunnan rajaan, etelässä ja lännessä Kuivaniemen kunnan ra-
jaa Pohjanlahteen, siitä Kemin ja Simon kuntien väliseen rajaan, jota Narkauksen palis-
kunnan rajaan. Isosydänmaan paliskunnan eloporomäärä on 3000 poroa. Seipimäen 
hankealueen pohjoisosassa ja Tikkalan hankealueen kaakkoisosassa on poronhoitoon liit-
tyviä aitarakennelmia.  

Simon kunnan matkailu painottuu kesäaikaan ja kunnan monet matkailupalvelut sijoittu-
vat Simojoen ranta-alueille. Hankealueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu 
matkailupalveluita.  

8.3.3 Virkistyskäyttö 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin han-
kealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkai-
luun. Voimajohtoaukealle sijoittuva moottorikelkkareitti sijoittuu Tikkalan hankealueelle 
ja sivuaa Seipimäen hankealuetta. 

Hankealueille sijoittuu kolmen metsästysseuran metsästysvuokra-alueita. Seipimäen 
hankealue sijoittuu Maksniemen Erämiehet ry:n ja Simoniemen Metsästäjät ry:n metsäs-
tysvuokra-alueille. Tikkalan hankealue edellisten lisäksi myös Viantienjoen Metsästysseu-
ra ry:n metsästysvuokra-alueille. Hankealueilla mahdollisesti olevat metsästysseurojen 
omistamat rakenteet, mm. hirvikämpät ja -tornit, selvitetään YVA-menettelyssä toteutet-
tavien haastattelujen yhteydessä. 
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Kuva 8.6.  Poronhoito on yksi hankealueen elinkeinoista. Karttassa Isosydänmaan 

paliskunnan siojittuminen suhteessa hankealueisiin. 

 
Kuva 8.7.  Voimajohtoalueelle sijoittuva moottorikelkkareitti sivuaa Seipimäen 

hankealuetta ja halkoo Tikkalan hankealuetta. 
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8.4 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Hankealueiden luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa alueiden virkistyskäyttöä 
(marjastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa (metsätalous, maa-ainestenotto, po-
ronhoito). Tuulivoimapuiston alueella olemassa olevat maa-aineistenottoluvat on käsitelty 
alueen maankäyttöä käsittelevässä kappaleessa 9.7. 

Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan hankealueilla ei ole kaivoslain mukaisia valtauksia, 
varauksia tai kaivospiirejä. 

8.5 Liikenne  

Tikkalan alueen halki kulkee yhdystie 19509 (Torviaavantie). Seipimäen alueella ei ole maan-
teitä. Muita hankealueiden lähiympäristössä olevia maanteitä ovat valtatie 4 sekä yhdystiet 
19505 (Palohovintie), 19508 (Viantienjoentie) ja 19510 (Maksniementie). Kulku hankealueille 
on valtatieltä 4 näiden yhdysteiden kautta. Oulu – Kemi -rautatie sivuaa Seipimäen aluetta. 

Hankealueen halki kulkevien ja sen läheisyydessä olevien yhdysteiden liikennemäärät ovat 
matalia, korkeimmillaan noin 310 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskas liikenne on lähinnä sa-
tunnaista, joskin vuorokautinen vaihtelu on todennäköisesti suurta riippuen mm. teiden lä-
heisyydessä tehdyistä hakkuista. Valtatien 4 liikennemäärä hankealueen kohdalla on noin 
7 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tien liikenteestä on suuri, noin 15 
%. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 8-3. 

Yhdystien 19509 päällysteluokka hankealueen kohdalla on SOP (soratien pintaus). Muut 
maantiet hankealueen läheisyydessä ovat päällystettyjä. Hankealueen ympäristössä maan-
teillä on yleisimmin voimassa 80 km/h yleisrajoitus. Maksniemen ja Viantien kylien ympäris-
tössä yhdysteillä on nopeusrajoituksena 50 – 60 km/h. Valtatien 4 nopeusrajoitus on pääosin 
100 km/h, Maksniemen ja Viantien kohdalla on paikallisesti 80 km/h nopeusrajoitus. 

Oulu – Kemi -rata on hankealueen kohdalla yksiraiteinen sähköistetty päärata. Hankealu-
eelle johtavat yhdystiet ja yksityistiet risteävät radan kanssa tasoristeyksissä. 

Hankealueelle ei ole osoitettu Länsi-Lapin seutukaavassa tai vahvistettavana olevassa 
Länsi-Lapin maakuntakaavassa tie- tai ratahankkeita. Länsi-Lapin maakuntakaavassa 
valtatie 4 on hankealueen kohdalla osoitettu merkittävästi parannettavan tienä. Hanke-
alueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. 

Hankealuetta lähin satama on Kemin ajos noin 25 kilometrin päässä. Reitti Ajoksesta 
hankealueelle on seututien 920, valtatien 4 ja edelleen alemman tieverkon kautta (kuva 
8.4). Reitillä suurimmat liikennemäärät ovat valtatiellä 4, 8 200 – 9 600 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Seututiellä 920 liikennemäärät ovat 1 900 – 2 800 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. Alemman tieverkon teillä liikennemäärät ovat matalia. Liikennemäärät on esitetty 
tarkemmin taulukossa 8-3. 

Taulukko 8-3.  Maanteiden liikennemäärät tuulivoimapuistojen läheisyydessä sekä Kemin 
satamasta hankealueelle. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneu-
voja 

920 Ajos – vt 4 liittymä 1 900 – 2 800 470 – 550 

4 st 920 liittymä – Maksniemi 8 200 – 9 600 1 000 – 1 100 
Maksniemi – Viantie 7 900 1 200 

19505 Palohovintie 240 – 310 16 – 18 

19508 Viantienjoentie (Viantie – yt 
19509 liittymä) 

190 16 

19509 Torviaavantie 140 1 

19510 Maksniementie 210 7 
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Kuva 8.8. Todennäköiset kuljetusreitit Ajoksen satamasta hankealueelle. 

Suunniteltu voimajohto risteää sähkönsiirron vaihtoehdossa A ainoastaan yhdystien 
19508 kanssa. Vaihtoehdossa B voimajohto risteää yhdystien 19508 kanssa kahdesti ja 
lisäksi maantien 926 ja yhdystien 9262 kanssa. Näistä maantie 926 on osa suurten eri-
koiskuljetusten runkoverkkoa. 

Kuva 8-9.  Tuulivoimaloiden osat tuodaan Suomeen laivalla. Seipimäen ja Tikkalan 
tuulivoimahankkeissa tuontisatama olisi todennäköisimmin Kemin Ajos.(© 
Rajakiiri Oy) 
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8.5.1 Lentoliikenne 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kemi-Tornion lentoasema, joka sijaitsee noin 14 km 
hankealueesta koilliseen. Tikkalan tuulivoimapuisto sijaitsee kokonaan ja Seipimäen tuu-
lipuisto osittain lentoaseman esterajoituspintojen alueella. Tuulivoimapuistojen sijoittu-
minen suhteessa Kemi-Tornion lentoaseman lentoesterajoitusalueisiin on esitetty kuvassa 
8.10. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita lentoasemia, lentopaikkoja tai maantei-
den varalaskupaikkoja. 

 

Kuva 8.10.  Kemi-Tornion lentoaseman lentoesterajoitusalueet ja Seipimäen ja Tiikalan 
tuulivoimapuistojen aluerajaukset.  

8.6 Viestintäyhteydet ja tutkat 

Ympäristövaikutusten arvioinnin kuulemisten yhteydessä pyydetään lausunto Puolustus-
voimilta hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien toimintaan. Tarvittaessa laadi-
taan erillinen VTT:n laatima vaikutustenarviointi. 
 
Digita Oy:n mukaan antenni tv:n lähetysten vastaanotto tapahtuu Simon alueella Tervo-
lan pääasemalta. Pienempiä tv-mastoja sijaitsee myös Simossa ja Iissä. Ilmatieteenlai-
toksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Luostolla. 
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8.7 Äänimaisema 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten koko-
naisuutta, jossa kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kos-
ken pauhu ovat perusääniä, joihin totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aihe-
uttaa 40–50 dB äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei 
tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuulijaan. Esimerkiksi 
maantien lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänita-
son. 

 
Seipimäen hankealueen äänimaisemaan vaikuttaa nykytilanteessa eniten liikennemelu. 
Melua aiheuttaa ajoittaan myös alueella harjoitettavat elinkeinot; metsätalous ja maa-
aineisten otto. Elinkeinojen aiheuttama melu on ajoittaista. Merkittävin melun lähde on val-
tatie 4, joka aiheuttaa jatkuvaa taustamelua koko Seipimäen hankealueelle. Lisäksi Oulu–
Kemi -rautatie aiheuttaa ajoittaisempaa liikennemelua. Hankealueen pohjoisrajalle sijoittu-
va olemassa oleva voimajohto voi aiheuttaa aistittavaa nk. koronamelua kun ilmankosteus 
on riittävän suuri. Koronamelu ulottuu enintään noin 20–30 metrin etäisyydelle voimajoh-
dosta. Rakenteilla olevien Simon Leipiön tuulivoimaloiden mallinnetut meluvaikutukset ei-
vät ulotu Seipimäen hankealueelle. 35 dB:n mallinnettu melualue jää n. 500 m Viantien 
länsipuolelle. 
 
Tikkalan hankealueen äänimaisemaan vaikuttaa myös eniten liikennemelu. Valtatien 4 
tiemelu ulottuu hankealueen eteläosiin. Hankealueen pohjoisosassa liikennemelua aiheut-
taa jonkin verran Torviaavantien ja Viantien liikenne, joka on huomattavasti vähäisempää 
kuin valtatiellä 4. Oulu–Kemi -rautatien ajoittainen liikennemelu ulottuu hankealueen ete-
läosiin. Metsätalous aiheuttaa myös ajoittaista melua Tikkalan hankealueella. Hankealueen 
eteläosaa halkova olemassa oleva voimajohto voi aiheuttaa aistittavaa nk. koronamelua.  
 

8.8 Valo-olosuhteet 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaiku-
tuksesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. 
Ilmiö esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuuli-
voimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä. 
 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueille ei nykytilanteessa muodostu tuulivoimaloiden aiheut-
tamaa varjon välkkymistä. Rakenteilla olevan Leipiön tuulivoimaloille laadittujen varjos-
tusmallinnusten mukaan niiden varjostusvaikutukset jäävät Viantien länsipuolelle. 
 
Putaankankaan ja Leipiön tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat paikoin nähtävissä mm. Si-
moniemen alueella. Olemassa olevien tuulivoimaloiden lentoestevalot eivät juurikaan näy 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueille maastossa tehtyjen havaintojen ja voimaloista laadit-
tujen näkemäalueanalyysien mukaan. Olemassa olevien voimaloiden lentoestevalot ovat 
kuitenkin paikoin havaittavissa samoilla vaikutusalueilla, minne Seipimäen ja Tikkalan tuu-
livoimaloiden vaikutukset tulevat ulottumaan. 

Kuva 8.11.  Näkymä Simoniemen Kirkkotieltä kohti olemassa olevia tuulivoimaloita. 
Yksittäiset voimalat ja niiden lentoestevalot näkyvät avoimilta paikoilta. 
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8.9 Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankealueen ja sen lähiym-
päristön maisemakuvan yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä si-
jaitsevat maisemalliset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdolli-
sesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa.  

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai paikallisesti jo aiemmin arvotettuja kohteita (taulukko 8-4, kuva 8.12). Nykytilan 
kuvausta täydennetään ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa muun muassa 
maastokäynteihin perustuen. 

8.9.1 Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Seipimäki 

Seipimäen alueen kokonaispinta-ala on 411 hehtaaria. Alue rajoittuu Oulu-Kemi rauta-
tien, Viantienjoen, Tikkalanojan ja olemassa olevan 110 kV voimajohdon väliselle metsä-
alueelle. Alue on metsien ja soiden muodostamaa aluetta, jossa maisematila on pääosin 
sulkeutunut. Alue on suurelta osin ojitettu. Metsäautotiet pirstaloivat yhtenäiset metsä-
alueet. Alueelle sijoittuu myös maa-aineisten ottoalue. Alueen topografia on loivapiirteistä 
ja korkeusvaihtelut pieniä (korkeus 7–20 m mpy). 

Lähin asutus sijoittuu Viantienvarteen, sekä Tikkalanojan varrelle. Hankealueen eteläpuo-
lella on Kemintie (Vt4) lähimmillään noin 500 m hankealueen rajasta. Merenrantaan han-
kealueen rajalta on etäisyyttä noin kaksi kilometriä. Simon kuntakeskukseen etäisyyttä 
on noin seitsemän kilometriä. 

Hankealueelle ei sijoitu maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Lä-
himmät arvokohteet, Simojoen suun kulttuurimaisema (valtakunnallinen maisema-alue), 
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus (RKY 2009) ja pieni osuus Pohjanmaan rantatietä 
(RKY 2009) sijaitsevat noin 0,9–1,8 km etäisyydellä hankealueesta. 

Tikkala 

Tikkalan hankealueen kokonaispinta-ala on 1946 hehtaaria. Alue sijaitsee Maksniemen 
pohjoispuolella, seututien 19509 (Torviaavantie) ja seututien 19508 (Viantie) välisellä 
metsäalueella, ulottuen aina Keminmaan kunnanrajalle asti Tikkalanniemeen. Hankealue 
on metsäaluetta. Etenkin hankealueen eteläosa on voimakkaasti ojitettua. Kangasmaiden 
väliin jää suopainanteita. Pohjoisosa on paikoin kuivempaa kangasmaata (Pirttimaa), jota 
ympäröivät alavammat ojitettu metsäalueet. Maisema on suurelta osin sulkeutunutta. 
Useat metsäautotiet ja olemassa oleva 110 kV voimajohto halkovat aluetta. Hankealueen 
maasto on loivasti kumpuilevaa. Korkeuserot vaihtelevat 10–37,5 m mpy välillä. Alueen 
pohjoisosat ovat korkeampia. 

Lähin asutus sijaitsee Maksniemessä ja Viantien varrella. Oulu-Kemi –rautatie sijaitsee 
hankealueen eteläpuolella noin 900 metrin etäisyydellä ja Kemintie noin 1,3 kilometrin 
etäisyydellä. Hankealueen etäisyys merenrantaan on noin 2,5 kilometriä. 

Hankealueelle ei sijoitu maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Lä-
himmät arvokohteet, Simojoen suun kulttuurimaisema (valtakunnallinen maisema-alue), 
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus (RKY 2009) ja pieni osuus Pohjanmaan rantatietä 
(RKY 2009) sijaitsevat noin 3,5–4,0 km etäisyydellä hankealueesta. 

Sähkönsiirtoreitit 

Voimajohdon sijoittuessa olemassa olevan 110 kV voimajohdon rinnalle Leipiön tuulivoi-
mapuistoon asti ja suuntautuen siitä kohti olemassa olevaa 400 kV voimajohtoa uudessa 
maastokäytävässä, ei johtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoitu maisemallisesti tai kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Johtoalue sijoittuu suurelta osin peitteiseen met-
sämaisemaan.  
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8.9.2 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Simo kuuluu 
ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisema-
maakuntajaossa Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Pohjanmaan joki-
seutuun 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 selännealu-
eet sekä suhteellisen tasainen maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat yleensä vähäiset." 
 
Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon tunnuspiirteitä ovat suoraan kohti merta las-
kevat virrat ja jokilaaksoissa sijaitsevat viljellyn maan vyöhykkeet. Alueella on manner-
jäätikön 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. 
 

8.9.3 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimai-
semia, joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan so-
pimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b). Hankealueet eivät sijaitse 
valtakunnallisilla maisema-alueilla. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Simo-
joen suun kulttuurimaisema-alue, sijaitsee lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä Sei-
pimäen hankealueen rajauksesta.  

 
8.9.4 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, 
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympä-
ristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym-
päristöt (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. Hankealueiden ympäristöön sijoittuvat kohteet on 
esitetty taulukossa 8-4 ja kuvassa 8.12. 

 
8.9.5 Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet 

Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ovat aikaisemmin inven-
toituja kohteita, jotka edustavat alueelle tyypillistä ja omaleimaista rakennusperintöä ja 
kulttuuriympäristöä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden olemassa olo ei estä 
uutta rakentamista tai alueiden käytön muutoksia, mutta muutokset tulee sopeuttaa val-
litsevaan kulttuuriympäristöön sopiviksi. Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien 
kohteiden sijainti suhteessa hankkeen vaatimiin rakenteisiin tarkentuu ympäristövaiku-
tusten arviointityön aikana. 
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Maakunnallisesti merkittävinä kohteina on huomioitu alueen voimassa olevassa maakun-
takaavassa esitetyt maakunnallisesti merkittävät kohteet sekä RKY 1993 –luettelon koh-
teet, jotka eivät sisälly voimassa oleviin RKY 2009 kohteisiin tai maakuntakaavan kohtei-
siin. 

Maakunnallisesti merkittävien laajempien kohdekokonaisuuksien lisäksi etenkin vanhoilla 
asutusalueilla (Simon kuntakeskusta, vanhat kylät, Kemin keskustan alue, tehdasalueet) voi 
olla yksittäisiä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Nämä kohteet tarkentuvat 
YVA-selostusvaiheessa hankkeen laajuuden tarkennuttua. 

8.9.6 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 perinne-
maisemaa ovat muun muassa historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöi-
neen sekä muinaisjäännökset. 

Seipimäen ja Tikkalan hankealueille ei sijoitu inventoituja perinnemaisemia. Lähin perin-
nemaisemakohde, 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. Perin-
nemaisemakohteisiin ei kohdistu muutospaineita tuulivoimahankkeesta johtuen. 

 

Kuva 8.12.  Hankealueille ja lähiympäristöön sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävät kohteet. 
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Taulukko 8-4. Tuulivoimapuistoalueen ympäristöön (n. 0–30 km) sijoittuvat 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. 

Status  Valtakunnallinen kohde  Maakunnallinen/ 
paikallisesti merkittävä kohde 

Lyhin  etäisyys  hankealueen 
rajasta 

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Valtakunnallisesti 
merkittävä 
maisema‐alue 

Simojoen suun kulttuuri‐
maisemat 

  n. 0,89 km Seipimäestä 
n. 3,1 km Tikkalasta 

RKY 2009  Pohjanmaan rantatie 
(Maronstenmäen‐
tie/Kirkkotie) 

  n. 2,1 km Seipimäestä 
n. 3,8 km Tikkalasta 

RKY 2009  Simonkylän ja Simonnie‐
men kyläasutus 

  n. 1,3 km Seipimäestä 
n. 4,8 Tikkalasta 

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009  Simon rautatieasema    n. 6,5 km Seipimäestä 
n. 8,0 km Tikkalasta 

RKY 2009  Pohjanmaan rantatie 
(Järppi/Ouluntie) 

  n. 6,7 km Tikkalasta 
n. 10,3 km Seipimäestä 

RKY 1993    Karsikon entinen kalastajakylä  n. 7,2km Tikkalasta 
n. 8,6 km Seipimäestä 

RKY 1993    Simojokivarren kulttuurimaise‐
ma 

n. 7,4 km Seipimäestä 
n. 8,2 km Tikkalasta 

RKY 1993    Veitsiluoto Oy:n konttori ja 
työväenasunnot 

n. 7,9 km Tikkalasta 
n. 11,2 km Seipimäestä 

RKY 2009  Kemin ruutukaava‐alue ja 
kirkon ympäristö ja 

  n. 11,1 km Tikkalasta 
n. 14,5 km Seipimäestä 

RKY 2009  Lapin keskuspaikkojen 
linja‐autoasemat. 

  n. 11,1 km Tikkalasta 
n. 14,5 km Seipimäestä 

RKY 1993    Pohjoisrannan kylä  n. 14,5 km Seipimäestä 
n. 16,5 km Tikkalasta 

Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009  Karihaaran tehdasyhdys‐
kunta  

  n. 12 km Tikkalasta 
n. 15,2 Seipimäestä 

RKY 1993    Kemijoen ranta‐asutus  n. 14 km Tikkalasta 
n. 17,8 km Seipimäestä 

RKY 2009  Isohaaran voimalaitos ja 
Vallitunsaaren voimalai‐
tosyhdyskunta 

  n. 15 km Tikkasta 
n. 17,9 km Seipimäestä 

RKY 2009  Perämeren kalasatamat ja 
kalastustukikohdat 

  n. 15,5 km Tikkalasta 
n. 18,9 km Seipimäestä 

RKY 2009  Lapin uitto‐ ja savottatuki‐
kohdat 

  n. 15,6 km Tikkalasta 
n. 18,8 Seipimäestä 

RKY 2009  Kemijoen jokivarsiasutus 
ja kirkkomaisemat 

  n. 15,9 km Tikkalasta 
n. 20 km Seipimäestä 

RKY 1993   
 

Saavaojan niityt ja tulvaniityt  n. 15,9 Tikkalasta 
n. 22,5 Seipimäestä 

RKY 1993    Kuivaniemen kirkonkylä  n. 16 km Seipimäestä 
n. 18 km Tikkalasta 

RKY 2009  Pohjanmaan rantatie 
(Hirsikankaan‐
tie/Hietaharjun ja Laiva‐
järventie/Färimäentie) 

  väh. 18,6 km Tikkalasta 
väh. 21,6 km Seipimäestä 

RKY 1993    Kaakamoniemen kalasatama  n. 27,3 km Tikkalasta 
n. 30,5 km Seipimäestä 

RKY 2009    Pohjanmaan teollisuuden karta‐
not, Nyby 

n. 28,3 km Seipimäestä 
n. 30,4 Tikkalasta 
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8.10 Muinaisjäännökset  

Hankealueille sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset on tarkistettu museoviraston mui-
naisjäännösrekisteristä. Rekisterin mukaan hankealueille ei sijoitu tunnettuja muinais-
jäännöksiä. 

Tiedot alueen muinaisjäännöksistä tarkentuu YVA-menettelyn aikana. Hankealueille tul-
laan tekemään arkeologinen inventointi keväällä 2014. 

8.11 Luonnonolot  

8.11.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Simon alueella kallioperä on pääosin yli 2 miljardia vuotta vanhaa graniitti–
gneissialuetta, jossa vallitsevina kivilajeina ovat oligoglaasigraniitti- ja granodioottigneis-
si. Kallioperä muodostuu pohjagneissistä, jossa on graniittijuonteita. Simon rannikolla tu-
lee selkeästi esiin graniittigneissialueille tyypillinen maiseman muotojen alavuus ja loiva-
piirteisyys (Simonkylän ja Simonniemen osayleiskaava 2001). Hankealueella kallioperä 
on tonaliittista gneissiä Seipimäen alueella sekä Tikkalan alueen länsi- ja itäosassa. Tik-
kalan hankealueella kallioperä on graniittia alueen keski- ja pohjoisosissa. Seipimäen 
hankealueen länsiosaan sijoittuu suppea kvartsidioriitti muodostuma. Lisäksi hankealu-
eella esiintyy diabaasia kapeina juonina. (GTK 2013).  
 
Kuvassa 8.13 on esitetty hankealueen kallioperä GTK:n kallioperäkartta-aineiston 1:100 
000 perusteella.  
 

 

Kuva 8.13.  Hankealueiden kallioperä (GTK Suomen kallioperä 1:100 000). 
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Seipimäen hankealueen maaperä koostuu pääosin moreenimaista. Alueen etelä- ja luo-
teisosassa esiintyy saraturvemaita. Kalliomaita on erityisesti hankealueen kaakkois- ja 
lounaisosissa. (GTK 2013) 
 

Tikkalan hankealueella vallitseva maalaji on moreeni. Alueen pohjois- ja itäosien suo-
alueiden kohdalla maaperä on turvetta. Alueelle sijoittuu myös pienialaisia hiekka- ja so-
raharjuja sekä kallioalueita. (GTK 2013) 

Kuvassa 8.14 on esitetty hankealueen maaperä GTK:n maaperäkartta-aineiston 1:20 000 
siltä osin kuin em. aineisto kattaa hankealueen. Muiden alueiden osalta hankealueen 
maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 1:100 000 ja kart-
tatarkasteluun.  
 

 

Kuva 8.14.  Hankealueiden maaperä (GTK maaperäkartta 1:20 000). Maaperäkartta-
aineisto 1:20 000 ei kata koko hankealuetta.  

Hankealueiden topografia vaihtelee korkeammista kallioalueista ja moreenikumpareista 
alaviin suoalueisiin. Korkeuserot alueella ovat melko pieniä. Pääosin hankealueiden 
maanpinta sijoittuu noin 10—25 m mpy. Seipimäen alueella korkeimmat kohdat sijoittu-
vat alueen pohjoisosan Hoikkakankaalle ja ovat 20 m mpy. Tikkalan alueella korkeimmat 
alueet ovat pohjoisosan kallioilla Pirttimaassa 35—37,5 m mpy.  
 

8.11.2 Pintavedet 

Hankealueet sijoittuvat Kemijoen vesienhoitoalueelle ja Perämeren rannikkoalueen (ve-
sistöalue 84) Viantienjoen (84.14) valuma-alueelle.  
 
Seipimäen hankealueen keski- ja itäosat sijoittuvat Viantienjoen (84.140) 3. jakovai-
heen valuma-alueelle, länsiosa Tikkalanojan (84.142) 3. jakovaiheen valuma-alueelle ja 
lounaiskulma välialueelle 84V141. Seipimäen hankealueelle ei sijoitu järviä tai lampia. 
Hankealueen läpi pohjois-eteläsuunnassa virtaava Seipioja laskee Perämereen Viantien-
joen suualueella. Viantienjoki sijaitsee hankealueen itäpuolella noin 300 metrin etäisyy-
dellä. 
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Tikkalan hankealueen keski- ja pohjoisosat sijoittuvat Tikkalanojan (84.142) 3. jakovai-
heen valuma-alueelle, länsiosa Rajastenojan (84.144) 3.jakovaiheen valuma-alueelle ja 
itäosa Viantienjoen (84.140) 3.jakovaiheen valuma-alueelle. Lounaiskulmastaan Tikkalan 
hankealue ulottuu Kirnuojan (84.146) 3. jakovaiheen valuma-alueelle sekä välialueelle 
(84V145). Tikkalan hankealueelle sijoittuvia pienvesiä ovat Ohenojanjärvi, Syvänojanjär-
vi ja Hirvijärvi. Hankealueen keskiosalla sijaitseva Ohenojanjärvi on suorantainen lampi, 
jonka pinta-ala on noin 1,5 ha. Noin 400 metrin etäisyydellä Ohenojanjärvestä sijaitseva 
Syvänojanjärvi on pinta-alaltaan noin 1,3 ha oleva suolampi. Hirvijärvi on pieni suolampi 
hankealueen länsiosassa. Rajastenoja laskee Hirvijärvestä hankealueen eteläpuolella si-
jaitsevaan Rajastenjärveen ja edelleen Perämeren Rajastenlahteen. Hankealueella virtaa-
va Riitajärvenoja yhtyy Rajastenojaan ennen Perämereen laskemista. Muita hankealueen 
läpi virtaavia vesistöjä ovat Tikkalanoja ja Seipioja, jotka laskevat Perämereen Viantien-
joen suualueella.  
 
Hankealueiden sijoittuminen valuma-alueille (3.jakovaihe) on esitetty kuvassa 8.15. 
 

 

Kuva 8.15.  Hankealueen sijainti valuma-alueilla (Oiva 2013).  

8.11.3 Pohjavesialueet 

Hankealueet eivät sijoitu luokitelluille pohjavesialueille.  

Seipimäen hankealuetta lähimmät pohjavesialueet ovat Haarainkankaan (1275105 B) I-
luokan pohjavesialue ja Haarainkankaan (1275105 A) luokan II-pohjavesialue, jotka si-
jaitsevat hankealueen itäpuolella, noin kilometrin etäisyydellä. Palokankaan (1275102) I-
luokan pohjavesialue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä hankealueesta kaakkoon.  

Tikkalan hankealuetta lähin pohjavesialue on Haarainkankaan (1275105 B) I-luokan 
pohjavesialue, joka sijaitsee hankealueen itäpuolella, noin 0,7 km etäisyydellä. Ylikosken 
(12273176) I-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä hankealueesta 
itään ja Haarainkankaan luokan II-pohjavesialue (1275105 A) noin 1,7 km etäisyydellä 
hankealueesta kaakkoon.  
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Muita 3-5 km etäisyydellä hankealueista sijaitsevia pohjavesialueita ovat Maksniemi 
(1275153 A ja B), Ykskuusi (1275111), Holstinharju (1224051) ja Korsukangas 
(1224118). 

Hankealueilla ja niiden ympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty kuvassa 8.16 
ja kuvattu taulukossa 8-5.  
 

Taulukko 8-5. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet. 

Nimi Numero Alueluokka Muod.alueen 
pinta-ala (km2) 

Kok.pinta-
ala (km2) 

Arvio muod. 
pohjaveden 
määrästä 
(m3/d) 

Haarainkangas 1275105 A II 0,31 1,73 400 

Haarainkangas 1275105 B I 0,35 1,54 400 

Ylikoski 12273176 I 0,06 0,14 - 

Palokangas 1275102 I 1,06 2,14 200 

Maksniemi 1275153 A II 0,62 18,5 400 

Maksniemi 1275153 B II 0,07 3,6 50 

Ykskuusi 1275111 III 0,42 0,67 280 

Holstinharju 1224051 III 0,39 1,19 400 

Korsukangas 1224118 III 0,56 0,97 450 

 
 

 

Kuva 8.16.  Hankealueiden läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet.  
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Sähkönsiirtoreitti sijoittuu molemmissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa VEA ja VEB Haa-
rainkankaan (1275105 A) II-luokan pohjavesialueelle. Lisäksi vaihtoehdossa VEA sähkön-
siirtoreitti sijoittuu Ahmamaan (1275152) luokan I pohjavesialueelle. Sähkönsiirtovaih-
toehtoreiteille tai niiden läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet on esitetty taulukossa 8-
6. 

Taulukko 8-6. Sähkönsiirtoreittien lähimmät pohjavesialueet ja niiden etäisyys 
sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista VEA ja VEB. 

Nimi Numero Alue-
luok-
ka 

Muod.alueen 
pinta-ala 
(km2) 

Kok.pinta
-ala 
(km2) 

Arvio muod. 
pohjaveden 
määrästä 
(m3/d) 

Etäisyys 
sähkönsiirto- 
reitistä VEA/ 
VEB (km) 

Haarainkangas 1275105 A II 0,31 1,73 400 0,0/0,0 

Haarainkangas 1275105 B I 0,35 1,54 400 0,3/0,3 

Ylikoski 12273176 I 0,06 0,14 - 2,6/2,6 

Palokangas 1275102 I 1,06 2,14 200 1,5/1,5 

Ahmamaa 1275152 I 0,10 0,30 130 0,0/11,5 

Korsukangas 1224118 III 0,56 0,97 450 1,7/8,8 

Maula 1224106 I 0,38 0,83 300 1,0/19,8 
 

8.11.4 Ilmasto 

Simon alue kuuluu ilmasto-olosuhteiltaan Etelä-Lapin, eli Peräpohjolan ilmastovyöhyk-
keeseen. Ilmastollisesti Etelä-Lapin poikki kulkee keski- ja pohjoisboreaalisen luonnon-
vyöhykkeen raja. Suotuisinta ilmasto on Perämeren rannikolla ja laajemmin niin kutsutun 
Meri-Lapin alueella, missä Perämeri tasaa lämpötiloja. Vuoden keskilämpötila Perämeren 
rannikolla on noin +1 C◦. Perämeren rannikolla sataa vähiten ja rannikko onkin Etelä-
Lapin vähälumisinta aluetta. Vähäsateisin kuukausi on useimmiten huhtikuu, sateisinta on 
elokuussa. Kasvukauden pituus on noin 145 vrk (Kersalo ja Pirinen 2009). 
 

8.11.5 Kasvillisuus 

Simon alue lukeutuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen Pohjanmaan 
ja Lapin kolmion alueiden rajoille, Lapin kolmion puolelle. Pohjanmaan rannikkoseutu on 
pääosin karujen luontotyyppien aluetta. Lapin kolmion alueella sen sijaan esiintyy emäk-
sisiä ja karbonaattisia kivilajeja, joiden vuoksi maaperä on paikoitellen rehevämpää ja 
mahdollistaa vaateliaan kasvillisuuden esiintymisen. Hankealueilla diabaasin esiintyminen 
kallioperässä (kuva 8.13) voi mahdollistaa rehevämmän kasvillisuuden esiintymiselle näil-
lä alueilla.  
 
Simon alueella kangasmaan talousmetsät ovat pääosin kasvupaikkatyypiltään Pohjois-
Suomen tuoreita puolukka-mustikkatyypin (VMT) kankaita sekä karumpia kuivahkoja va-
riksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kankaita. Karuimmilla kallioalueilla esiintyy myös kui-
vaa variksenmarja-kanervatyypin (ECT) kangasta.  
 
Seipimäen hankealueen metsät ovat pitkään olleet voimakkaassa metsätalouskäytössä 
ja siten ne edustavat suurelta osin varhaisia sukkessiovaiheita eli taimikoita tai nuorten 
kehitysluokkien metsiä. Hankealueen kivennäismaan kasvillisuustyypeissä vaihtelevat 
kuivahkot havupuuvaltaiset kankaat sekä tuoreet sekapuustoiset kankaat. Hoikkakankaan 
ja Äijänkankaan alueilla esiintyy laajempia kalliopaljastumia ja niiden alueilla kuivia kan-
gasmaita. Äijänkankaan luoteispuolelle sijoittuu kiviainesten louhinta-alue.  
 
Turvepohjaisia alueita esiintyy etenkin Seipiojan lähivaluma-alueella sekä Keltamaan ja 
Hoikkakankaan moreeniselänteiden laiteilla. Metsätalouden turvemaiden ojitusten vuoksi 
hankealueen alkuperäiset laajemmat suoluontokohteet ovat tehokkaasti käsiteltyjä ja 
alueella esiintyy runsaasti sekä rämeisiä että korpisia turvemaamuuttumia. Merkittävim-
mät luonnontilaiset suokohteet sijoittuvat Hevossuon alueelle sekä Hoikkakankaan ja Kel-
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tamaan tuntumaan. Seipimäen hankealueelle kesällä 2013 suoritettujen luontotyyppi-
inventointien perusteella alueelta on tunnistettu arvokkaina luontokohteina karuja yhdis-
telmätyypin soita sekä pienialaisia runsaslahopuustoisia aitokorpia.  
 
Tikkalan hankealue on Seipimäen tapaan vahvasti metsätalouskäytössä ja alueen ylei-
simmät metsätyypit ovat havupuuvaltaisia kuivahkoja kankaita sekä sekapuustoisia tuo-
reita kankaita. Metsätalouden tehokkaiden ojitusten vuoksi tavanomaisella talousmetsä-
alueella on hyvin vähän luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsä- ja suoluonto-
tyyppejä. Turvemaiden ojikkojen sekä turvemaapohjaisten korpi- ja rämemuuttumien 
osuus alueilla on suuri. Metsien ikäluokissa esiintyy runsaasti nuoria kasvatusmetsiä ja 
taimikoita. Hankealueelle on sijoittunut alun perin suuria suoaltaita, joista laajimmat ovat 
olleen Tikkalanojan itäpuoliset Seipisuo sekä Ylimaansuon ja Kurikkamaansuon välinen 
alue. Nykytilassa edustavimmat suoluontokohteet sijoittuvat mm. laiteiltaan ojitetuille 
Pirttimaansuon ja Sipojuntinsuon avosuoalueille sekä Saintiensuunojan ja Rajastenojan 
korpikohteille.  
 
Tikkalan hankealueella on melko niukasti kalliopaljastumia ja sen myötä potentiaalisia 
kallioluontokohteita. Hankealueen kallioperässä on kapeita diabaasijuonteita, joten alueen 
moreenimaaperässä on paikoitellen ravinteisen kallioperän vaikutusta, mikä luo olosuh-
teet vaateliaamman kasvillisuuden esiintymiselle.  
 
Tikkalan hankealueelle kesällä 2013 suoritettujen luontotyyppi-inventointien perusteella 
alueelta on tunnistettu arvokkaina luontokohteina pienvesistöjen lähiympäristöjä, lehto-
korpia, aitokorpia, lahopuustoisia kangasmetsiä sekä lähes luonnontilaisia yhdistelmätyy-
pin soita, joista osa on rehevyystasoltaan meso-eutrofisia.  
 

Uhanalainen ja muutoin arvokas putkilokasvi- ja jäkälälajisto 

Hankealueilta ja niiden lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto on 
tiedusteltu ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit -
tietokanta, Lapin ELY-keskus 6/2013). Hankealueille ei sijoitu uhanalaislajiston tiedossa 
olevia esiintymiä. Hankealueilla on suoritettu kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointeja 
maastokaudella 2013, joiden perusteella voidaan todeta alueilla esiintyvän silmälläpidet-
tävää (NT) jäkälälajistoa sekä putkilokasvien osalta kansainvälisiin vastuulajeihin lukeu-
tuvaa lajia. Mahdollisia uhanalaislajiston esiintymiä selvitetään hankealueiden tulevissa 
luontoselvityksissä lisää.  
 

8.11.6 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Valtakunnallisessa Lintuatlashankkeessa selvitettiin koko Suomen pesimälinnuston levin-
neisyyttä 10 x 10 km suuruisilla atlasruuduilla vuosina 2006–2010 (Valkama ym. 2011). 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueet sijoittuvat Simon Simonniemen (728:340, selvitysas-
te hyvä) ja Torviaavan (729:340, selvitysaste erinomainen) sekä Kemin Nällin (729:339, 
selvitysaste erinomainen) atlasruutujen alueelle. Simonniemen, Torviaapan ja Nällin at-
lasruuduissa havaittiin atlaksen aikana yhteensä 155 lintulajia (taulukko 8-7), joista 143 
lintulajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Alueen pesivän maa-
linnuston keskitiheydeksi on arvioitu noin 125–150 paria/km2 (Väisänen ym. 1998). 
 
Hankealueiden pesimälinnustosta valtaosan muodostavat Suomen yleisimmät ja runsas-
lukuisimmat pesimälajit, sekä alueellisesti tavanomaiset, käsitellyillä talousmetsäalueilla 
runsaina esiintyvät lajit. Hankealueilla esiintyy paikoin myös iäkkäämpiä ja luonnontilai-
sempia metsiköitä sekä runsaslahopuustoisia korpia, joissa voi esiintyä myös vaateli-
aampaa metsälintulajistoa. Suurin osa hankealueiden soista ja turvemaista on ojitettu, 
mutta alueella esiintyy vielä pienialaisempia avosoita, joiden alueella saattaa esiintyä 
myös arvokkaampaa suolintulajistoa. Suolinnuston kannalta merkittävimmät avosuoalu-
eet sijoittuvat hankealueiden ulkopuolelle. Hankealueilla on hyvin niukasti vesistöjä, mut-
ta Tikkalan hankealueen muutamilla pienillä suorantaisilla lammilla voi esiintyä myös ar-
vokasta linnustoa. 
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Taulukko 8-7. Seipimäen ja Tikkalan hankealueille ulottuvissa lintuatlasruuduissa 
havaittujen lintulajien lukumäärä eri pesimävarmuusindeksiluokissa. 
Yhteensä rivillä on ilmoitettu kolmen atlasruudun yhteenveto. 

Ruutu  Varma  Todennäköinen  Mahdollinen  Yhteensä 

Simo, Simonniemi (728:340)  83  20  15  118 

Simo, Torviaapa (729:340)  49  27  12  88 

Kemi, Nälli (729:339)  115  25  14  153 

Yhteensä  121  22  12  155 

 
Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan hankealueilla tai niiden ympäristössä ei si-
jaitse tiedossa olevia erityisesti suojeltavien lintulajien pesäpaikkoja (Tuomo Ollila, kirjall. 
ilm. 2013). Hankealueiden lähiseudulle on viime vuosina muodostunut merikotkan reviiri, 
jonka tarkkaa pesäpaikkaa ei ole vielä tiedossa. Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääk-
sirekisterin mukaan hankealueiden läheisyyteen sijoittuu useampia tiedossa olevia ka-
lasääsken pesäpaikkoja (Juha Honkala, kirjall. ilm.). 
 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueille ulottuvien lintuatlasruutujen alueella on havaittu at-
laksen aikana yhteensä 73 suojelullisesti arvokasta lintulajia. Lintuatlasruutujen alueella 
pesii yhteensä 17 valtakunnallisesti uhanalaista lajia, 10 alueellisesti uhanalaista lajia ja 
21 silmälläpidettävää lajia. Kaikkia lintuatlasruuduissa tavattuja lajeja ei esiinny Seipi-
mäen ja Tikkalan hankealueilla, ja esimerkiksi uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeis-
ta noin puolet pesii tyypillisesti sellaisilla elinympäristöillä, joita ei hankealueilla esiinny. 
 

Muuttolinnusto 

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret joki-
laaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Lou-
naisen Lapin alueelle sijoittuu kolme lintujen muuttoa ohjaavaa pääjohtolinjaa: Kemijoki, 
Tornionjoki ja Perämeren rannikko. Seipimäen ja Tikkalan hankealueet sijoittuvat Simon 
rannikon läheisyyteen, joka toimii alueen kautta kulkevan lintumuuton pääjohtolinjana. 
 
Simon rannikkoalueen muuttoreittiä seuraileva lajisto käsittää tuulivoiman törmäysvaiku-
tuksille herkistä lajiryhmistä mm. joutsenia, hanhia, kurkia ja petolintuja, mutta rannik-
kolinjaa seurailee myös lukuisa joukko muita lajeja. Etenkin nousevia ilmavirtauksia hy-
väksi käyttävien petolintujen ja kurjen muutto sijoittuu kauemmas mantereen ylle, ja si-
ten enemmässä määrin hankealueille. Perämeren pohjoisosien kautta kulkeva kuikkalin-
tujen ja arktisten vesilintujen muuttovirta suuntaa sisämaahan tuulensuunnasta riippuen 
noin Ykskuusen ja Iin Myllykankaan välisellä rannikkoalueella, jolloin osa siitä saattaa 
kulkea hankealueiden yli. Rannikkoalueen ylle sijoittuva hanhi- ja joutsenmuutto kulkee 
valtaosin törmäyskorkeudella, petolintu- ja kurkimuutosta suuri osa kulkee törmäyskor-
keuden yläpuolella, ja kuikkalintujen sekä arktisten vesilintujen muutto sijoittuu mante-
reen yllä lähes kokonaisuudessaan törmäyskorkeuden yläpuolelle. 
 
Syksyllä etelään ja kaakkoon kulkeva lintujen muuttovirta tiivistyy kevään tavoin ranni-
kon tuntumaan. Syksyllä hankealueiden kautta muuttaa etenkin petolintuja sekä kurkia, 
joiden muutto sijoittuu muita lajeja kauemmas mantereen ylle. Alkusyksystä muuttavien 
petolintujen lentokorkeudet ovat yleisesti korkeampia kuin loppusyksyllä muuttavien pe-
tolintujen. Syksyn kurkimuutosta suurin osa kulkee törmäyskorkeuden yläpuolella. 
 
Simon rannikkoalueen kautta ja Seipimäen sekä Tikkalan hankealueiden kautta kulkee 
muutollaan todennäköisesti lukuisa joukko suojelullisesti arvokkaita lintulajeja. 
 

8.11.7 Muu eläimistö 

Alueella tavattava nisäkäslajisto on tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajistoa, käsittäen 
pääsääntöisesti alueellisesti yleisiä lajeja. Hankealueilla toteutettujen luontoselvitysten 
perusteella alueilla on talvehtiva hirvikanta. Lisäksi alueilla esiintyy hirvieläimistä myös 
metsäkaurista sekä ei-luonnonvaraisena poroa. Kaikkien suurpetojemme esiintyminen 
alueella on mahdollista. Niistä todennäköisimpiä ovat karhu ja ilves.  
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Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän la-
jeja, joiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentä-
minen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Luontodi-
rektiivin liitteen IV (a) lajeista Seipimäen ja Tikkalan hankealueilla saattaa levinneisyy-
tensä puolesta esiintyä todennäköisesti mm. pohjanlepakkoa, viitasammakkoa, saukkoa 
sekä mahdollisesti kaikkia suurpetoja. 

8.12 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet  

Seipimäen ja Tikkalan hankealueille ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeluohjelmien kohteita tai niitä vastaavia alueita. Hankealueita lähimmät Natura-alueet 
ovat Kirvesaapa (FI1300505, SCI/SPA) sekä Musta-aapa (FI1300507, SCI), jotka sijoit-
tuvat lähimmillään reilun kilometrin etäisyydelle Tikkalan hankealueen länsipuolelle. 
Huurtelan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA207830) sijoittuu noin 100 metrin etäisyy-
delle Seipimäen hankealueen eteläpuolelle. Kokonjärvi–Korpinjängän soidensuojeluoh-
jelman kohde (SSO120483) sijoittuu noin 350 metrin etäisyydelle Tikkalan hankealueen 
länsipuolelle. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 8-8) ja kuvissa (kuva 8.17, 8.18 ja 8.19) on esitelty 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueiden läheisyyteen sijoittuvat Natura-alueet, luonnonsuo-
jelualueet, suojeluohjelmien kohteet sekä niitä vastaavat alueet, kuten geologisten arvo-
jen perusteella luokitellut kohteet. Linnustoarvojen perusteella on esitetty myös kohtalai-
sen etäällä (n. 10 km) sijaitsevia kohteita, mutta muiden suojeluarvojen perusteella on 
harkinnanvaraisesti listattu vain lähellä hankealuetta sijaitsevat suojelualueet ja suoje-
luohjelmien kohteet.  

Taulukko 8-8. Hankealueita lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, 
suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet sekä niiden etäisyys 
hankealueilta. 

Alue  Koodi  Suojeluperuste  Etäisyys hankealueelta 

Natura‐alueet 

Perämeren saaret   FI1300302  SCI, SPA  n. 5,9 km Seipimäen hanke‐
alueelta 

Musta‐aapa  FI1300507  SCI  n. 1,3 km Tikkalan hanke‐
alueelta 

Martimoaapa–Lumiaapa–
Penikat 

FI1301602 
SCI, SPA  n. 8,6 km Tikkalan hanke‐

alueelta 

Kirvesaapa  FI1300505  SCI, SPA  n. 1 km Tikkalan hankealu‐
eelta 

IBA‐ ja FINIBA‐alueet 

Martimoaapa–Lumiaapa–
Penikat 

FI021  IBA, FINIBA  n. 8 km Tikkalan hankealu‐
eelta 

Simon sisäsaaristo  910005  FINIBA  n. 6 km Seipimäen hanke‐
alueelta 

Kemin saaret  910008  FINIBA  10‐20  km  Tikkalan  han‐
kealuelta 

Lämsänkari  910076    n.  9  km  Tikkalan  hankealu‐
eelta 

Yksityiset luonnonsuojelualueet 

Huurtelan luonnonsuojelualue  YSA207830 

LIFE10NAT/FI047 

Runsaslahopuustoinen 
kangasmetsä, Metso ‐
ohjelma, NATNET Life+ 

< 100 metriä Seipimäen 
hankealueelta  
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Suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet 

Kirvesaapa  SSO120486 
soidensuojeluohjelma  n. 1 km Tikkalan hankealu‐

eelta 

Musta‐aapa  SSO120487 
soidensuojeluohjelma  n. 1,3 km Tikkalan hanke‐

alueelta  

Kokonjärvi–Korpinjänkä  SSO120483 
soidensuojeluohjelma  n. 350 m Tikkalan hanke‐

alueelta 

Martimojärven–Kivaloitten alue  SSO120478 
soidensuojeluohjelma  n. 7 km Tikkalan hankelau‐

eelta 

Martimoaavan laajennus  AMO120141 
vanhojen metsien suoje‐
luohjelma 

n. 8,7 km Tikkalan hanke‐
alueelta 

Ala‐Penikka  TUU‐13‐130 
valtakunnallisesti arvo‐
kas tuuli‐ ja rantakerros‐
tuma 

n. 8 km Tikkalan hankealu‐
eelta 

Keski‐Penikka  TUU‐13‐129 
valtakunnallisesti arvo‐
kas tuuli‐ ja rantakerros‐
tuma 

n. 13 km Tikkalan hankealu‐
eelta 

Ykskuusenhiekka  TUU‐13‐131 
valtakunnallisesti arvo‐
kas tuuli‐ ja rantakerros‐
tuma 

n. 2,8 km Tikkalan hanke‐
alueelta 

 
 

 
Kuva 8.17.  Natura-alueiden ja hankealueiden sijoittuminen. 
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Kuva 8.18.  IBA- ja FINIBA -alueiden sijoittuminen tuulivoimapuistoihin nähden. 

 

Kuva 8.19.  Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet  
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8.13 Voimassaolevat maankäyttösuunnitelmat 

8.13.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 
mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakun-
nan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto, joka päätti 13.11.2008 
tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysver-
kostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoit-
teet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin asiasisällön perusteella.  
 
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoja ja niiden kaavoitusta koskevat seuraavat valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
 

Toimiva aluerakenne: 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän 
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman 
hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja 
luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.  
 
Aluerakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin 
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.  
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoi-
tus-alueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toiminta-
mahdollisuuksille. 
 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, so-
siaalista 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 nii-
den alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkki-
en alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualuei-
den sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua pa-
rantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-
alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tuki-
alueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamat-
ta. Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säi-
lymistä. 
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Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan 
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kan-
nalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei 
näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutu-
vien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennon-
varmistusjärjestelmien 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 yksiköi-
hin. 

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden-
käytön 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. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on näiden neljän teeman lisäksi kaksi erityis-
teemaa: Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet, joka koskee lähinnä rannikkoaluetta, Lapin tunturialueita ja Vuoksen 
vesistöaluetta. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoja ja niiden kaavoitusta koskevat 
rannikkoalueita ja poronhoitoalueita koskevat seuraavat tavoitteet:  

Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta 
erityisen merkittävänä aluekokonaisuutena. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elin-
keinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja 
alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luon-
nonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luon-
nonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä. 

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.  

 
8.13.2 Kaavoitus 

Länsi-Lapin seutukaava 

Simon kunnan alueella on voimassa Länsi-Lapin seutukaava, joka on vahvistettu ympäris-
töministeriössä 25.2.2003. Maankäyttö- ja rakennuslain siirtymäsäädöksen mukaan seutu-
kaavat muuttuivat maakuntakaavoiksi 1.1.2010. Samalla seutukaavan oikeusvaikutukset 
muuttuivat maakuntakaavan oikeusvaikutuksiksi.  

Seipimäen tuulivoimapuiston hankealue on Länsi-Lapin seutukaavassa osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) eli pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoite-
tuksi alueeksi, jota voidaan pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja 
luonnetta muuttamatta käyttää myös muihin tarkoituksiin. Hankealueen pohjoisrajalle on 
seutukaavassa osoitettu sähkölinja ja moottorikelkkailureitti samaan maastokäytävään. 
Hankealueen etelärajalle on seutukaavassa osoitettu päärata. Seipimäen hankealueen koil-
lispuolelle on seutukaavassa osoitettu pohjavesien suojelualue (sp). Hankealueen eteläpuo-
lelle on seutukaavassa osoitettu kyläalue AT 314 (Simoniemi-Viantie). Seutukaavassa on 
osoitettu arvokas maisema-alue (am) Onkalon-Simonkylän-Simoniemen ja Simojoen suis-
tosaariston alueelle, valtatie 4:n eteläpuolelle. Arvokas maisema-alue sijaitsee tuulivoima-
puiston suunnittelualueen eteläpuolella. 
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Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue on Länsi-Lapin seutukaavassa osoitettu maa- ja met-
sätalousvaltaiseksi alueeksi (M) eli pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuksi 
alueeksi, jota voidaan pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 
muuttamatta käyttää myös muihin tarkoituksiin. Hankealueelle on seutukaavassa osoitettu 
maa-aineksen ottoalueen kohdemerkintä EO 2609 (Kurikkamaan sora-alue). Hankealueen 
läpi on seutukaavassa osoitettu sähkölinja ja moottorikelkkailureitti samaan maastokäytä-
vään. Tikkalan hankealueen lounaispuolelle on seutukaavassa osoitettu luonnonsuojelualue 
SL 4060 (Kokonjärvi–Korpijänkä), länsipuolelle luonnonsuojelualue SL 4052 (Musta-aapa) 
ja koillispuolelle luonnonsuojelualue SL 4161 (Viantienjoen letto). Hankealueen itäpuolelle 
on seutukaavassa osoitettu pohjavesien suojelualue (sp). 

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen sähkönsiirtovaihtoehtojen voimajohtojen alusta-
vien linjausten alueet ovat seutukaavassa pääosin osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi (M) ja maa- ja metsätalousalueeksi (MT). Suunnitellut vaihtoehdot sijoittuvat pää-
osin olemassa olevien ilmajohtojen viereen. Voimajohtoyhteyksien sijainnit tarkentuvat 
hankesuunnittelun edetessä. 

 

 

Kuva 8.20.  Ote Länsi-Lapin seutukaavasta. Kuvassa Seipimäen tuulivoimapuiston 
hankealueen rajaus on esitetty sinisellä pistekatkoviivalla ja Tikkalan 
tuulivoimapuiston hankealueen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 
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Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaava ja Kemi-Simon alueen Karsikon vaihemaakuntakaava 

Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueella on voimassa Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaa-
kuntakaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.11.2009 ja vahvistettu ympäris-
töministeriössä 30.3.2010. Ydinvoimamaakuntakaava koskee tieverkkoa, laivaväyliä, pää-
voimalinjoja, energiahuollon alueita, satama-alueita ja ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeitä. 
Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueelle on ydinvoimamaakuntakaavassa osoitettu ohjeelli-
nen päävoimalinja.  

Fennovoima Oy on valinnut suunnitellun ydinvoimalaitoksen sijaintipaikaksi Pyhäjoen Hanhi-
kiven alueen lokakuussa 2011. Simon kunnanhallitus ja Kemin kaupunginhallitus ovat ke-
väällä 2012 esittäneet Lapin liitolle, että maakuntaliitto ryhtyisi muuttamaan ydinvoimamaa-
kuntakaavaa ydinvoimavarauksen purkamiseksi. Lapin liiton maakuntahallitus on päättänyt, 
että Lapin liitto varautuu uuden vaihemaakuntakaavan laadintaan ydinvoimamaakuntakaa-
van alueella. 

Kemi-Simo alueen Karsikon vaihemaakuntakaava on ilmoitettu vireille 11.3.2013. Vaihe-
maakuntakaavan suunnittelualue on rajattu koskemaan Kemi-Tornio -alueen ydinvoimamaa-
kuntakaavan aluetta. Koska vaihemaakuntakaavaan liittyvässä keskustelussa on tuotu esille 
moninaisia tavoitteita alueen suhteen, syksyllä 2013 Lapin liitto ja Simon kunta käyvät ta-
voitekeskustelun kaavan tavoitteista. Sen perusteella voidaan päättää, löytyykö alueelta 
uutta maakuntakaavatasoista kaavoitettavaa vai riittääkö edellisen ydinvoimamaakuntakaa-
van ydinvoimaa koskevien määräysten purkaminen. 

 

Kuva 8.21.  Kemi-Simon alueen Karsikon vaihemaakuntakaavan suunnittelualue 
vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. 
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Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava  

Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion kuntien alueelle on laadittu meri- ja rannikkoalueen 
tuulivoimamaakuntakaava, joka on hyväksytty Lapin maakuntavaltuustossa 19.11.2004 ja 
vahvistettu ympäristöministeriössä 16.6.2005.  

Maakuntakaava-alueen rajaus ulottuu Simossa Oulu–Kemi -rautatiehen saakka, joten Sei-
pimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoalueet eivät sijoitu tuulivoimamaakuntakaavan alueel-
le.  
 

 
Kuva 8.22.  Ote Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavasta. Kuvassa 

Seipimäen tuulivoimapuiston hankealueen rajaus on esitetty sinisellä 
pistekatkoviivalla ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueen rajaus punaisella 
pistekatkoviivalla. 

Länsi-Lapin maakuntakaava  

Länsi-Lapin maakuntakaava on hyväksytty Lapin maakuntavaltuustossa 26.11.2012. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hyväksytty maakuntakaava on saatettu ympäris-
töministeriön vahvistettavaksi.  

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 ete-
läisten osien tuulivoimaselvitys. Selvityksen teknisten ja taloudellisten tarkastelujen perus-
teella jatkotarkasteluun valikoitui Simossa kolme aluetta (Putaankangas-Leipiö-Näätämää, 
Onkalo-Posonpalo ja Onkalo-Korkiamaa-Patokoski).  

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueet sijoittuvat maakuntakaavassa osoi-
tetun Perämeren kaaren kehittämisvyöhykkeen alueelle. Kaavamääräyksen mukaan kehit-
tämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee edistää alueidenkäyttöratkaisuilla.  

Seipimäen ja Tikkalan hankealueet sijaitsevat poronhoitoalueella, joka on osoitettu myös 
maakuntakaavassa. Koko maakuntakaava-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan 
poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölli-
set toiminta- ja kehittämisedellytykset. 
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Seipimäen tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavassa osoitetun maa-
seudun kehittämisen kohdealueelle (mk 8040). Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, 
joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. 

Tikkalan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavassa osoitetun kaivos-
toiminnan kehittämisen vyöhykkeelle (ek). 

 

Kuva 8.23. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta (Maakuntavaltuusto 26.11.2012). 
Kuvassa Seipimäen tuulivoimapuiston hankealueen rajaus on esitetty sinisellä 
pistekatkoviivalla ja Tikkalan tuulivoimapuiston hankealueen rajaus punaisella 
pistekatkoviivalla. 

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueet sijoittuvat maakuntakaavan maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jolla osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön 
tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallisesti käyttötarkoitusta haittaamatta ja 
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.  

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueet sijoittuvat pääosin maakuntakaavassa 
osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle (tv). Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden 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) kos-
kien on maakuntakaavassa esitetty myös kohdekohtainen suunnittelumääräys, jonka mukaan 
tuulivoimaloiden suunnittelussa tulee selvittää pesimälinnusto ja lintujen muuttoreitit sekä ar-
vioida yhteisvaikutukset jo toteutuneiden tuulivoimahankkeiden kanssa ja pyrkiä lieventä-
mään haitallisia vaikutuksia. 

Seipimäen hankealueen pohjoisrajalle ja Tikkalan hankealueen läpi on maakuntakaavassa 
osoitettu voimajohto ja moottorikelkkailureitti. Seipimäen hankealueen etelärajalle on maa-
kuntakaavassa osoitettu raideliikenteen kehittämiskäytävä (rl) ja joukkoliikenteen kehittä-
miskäytävä (jl). 
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Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen sähkönsiirtovaihtoehtojen voimajohtojen alusta-
vien linjausten alueet on maakuntakaavassa pääosin osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi 
(M). Suunnitellut vaihtoehdot sijoittuvat pääosin olemassa olevien ilmajohtojen viereen. 
Voimajohtoyhteyksien sijainnit tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä. 

Yleiskaavat  

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueilla ei ole voimassa olevia yleiskaavo-
ja. 

YVA:ssa tarkasteltavien voimajohtoreittien alueilla ei pääosin ole voimassa olevia yleiskaa-
voja. Keminmaan koko kunnan aluetta koskeva yleiskaava on hyväksytty 1970-luvulla.  

Rajakiiri Oy on tehnyt Simon kunnalle aloitteen Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen 
osayleiskaavojen laadinnasta. Simon kunnanhallitus on 17.6.2013 (§ 163) päättänyt käyn-
nistää osayleiskaavojen laatimisen Seipimäen ja Tikkalan alueille. 

Asemakaavat 

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen hankealueilla ei ole voimassa olevia asemakaa-
voja. Vaihtoehtojen mukaisten 110 kV:n voimajohtoreittien alueilla ei ole voimassa olevia 
asemakaavoja. 

Simon kunnassa asemakaavoitettuja alueita on Simon keskustan ja Maksniemen alueilla. 
Lisäksi kunta on hyväksynyt ydinvoimalan asemakaavan 20.9.2010. Korkein hallinto-
oikeus on antanut päätöksensä 11.6.2013 asemakaavaa koskevista valituksista ja asema-
kaavaa koskevat valitukset on KHO:n päätöksellä hylätty.  
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9 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

9.1 Arvioitavat vaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia koko-
naisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin 
sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä 
laajuudessa (kuva 9.1). 

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtu-
vat tyypilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huo-
miota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtai-
sesti. Ympäristövaikutus määritetään tilaksi, jossa hankealueella tai sen lähiympäristössä 
sijaitseva kohde muuttuu hankkeen rakennusvaiheessa tai käytön aikana (kuva 9.2).  

Kuva 9.1.  Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja  
-asetuksen mukaisesti. 

9.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan 
kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa 
myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilk-
kuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta mer-
kittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakautuvat kolmeen vaiheeseen: ra-
kentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen 
aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja 
ne aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen rakentamisen 
vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevai-
kutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset 
kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutuk-
set ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käy-
tön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia, ja ne aiheutuvat pääosin työ-
maakoneiden äänistä ja liikenteestä. 

Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset

Ihmisen terveyteen, 
elinoloihin ja 
viihtyvyyteen

Maaperään, vesiin, 
ilmaan, ilmastoon, 

eliöihin, 
kasvillisuuteen ja 

luonnon 
monimuotoisuuteen

Yhdyskunta-
rakenteeseen, 
rakennuksiin, 
maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen 
hyödyntämiseen



Rajakiiri O
 
 
 
 
 

FC

 

Luonnonv

Yhdys
raken

ka
ku

Maap
ilmastoon
ja luonn

Ihmisen t

Oy 

ARV

CG Suunnitte

Kuva 9.

Sähkön
kaapeli
tojen r
siirtore
heessa

Arvioin
rajautu

 

Kuva 9.

Rakenta
minen

varojen hyödyn

skuntarakentee
nnuksiin, maise
aupunkikuvaan
ulttuuriperintöö

perään, vesiin, il
n, eliöihin, kasv
on monimuoto

terveyteen, elin
viihtyvyyteen

VIOITAVAT

elu ja tekniik

.2.  Vaikutu

nsiirtoreittien
ien (20 kV) 
rakentamista
eittien luonto
 sekä ilmajo

tityön perus
ua tässä ohje

.3. Tässä h

 

a‐

ntämiseen

eseen, 
maan, 
 ja 
ön

lmaan, 
illisuuteen 
oisuuteen

noloihin ja 

l

T YMPÄRI

kka Oy 

uksen kesto 

n ympäristö
asentamista
a varten raiv
oarvoihin, m
ohtojen elink

steella hank
elmassa arvi

hankkeessa 

Asuminen, 
elinolot

Arvokkaat 
luontokohteet

Maankäyttö

Marjastus, 
sienestys

STÖVAIKU

 hankkeen e

övaikutusten
a varten teht
vattavat ma
maisemaan 
kaaren aikan

keen vaikut
ioiduista. 

 arvioitavat y

Käyt

Hankke

ja välilli

Elink

(mm. po
metsä

Linn

Rakenn
in

Kaiva

Simon Seip
Ym

UTUKSET 

elinkaaren ai

 tarkastelua
tävät kaivan
astokäytävä
tai elinkeino
a. 

usalueet tar

ympäristöva

tö

een välittömä

iset vaikutuks

keinot

orotalous, 
ätalous)

nusto

nukset ja 
nfra

nnaiset

pimäen ja Ti
mpäristövaik
 JA ARVIO

ikana. 

alueeseen lu
tolinjaukset 
t, joilla voi 
oihin lähinnä

rkentuvat ja 

aikutukset. 

ät

set

Melun 
kokeminen,
maiseman 
muutos

Natura‐ ja 
suojelualuee

Maisema

Metsästys

ikkalan tuuliv
kutusten arv
OINTIMEN

ukeutuvat k
 sekä 110 kV
olla vaikutu
ä kaapelin 

 saattavat l

K

, 
 

et

Voim
v

te

I

M
jää
k
p

Virk

voimapuisto
iointiohjelma
ETELMÄT

 65

keskijännite-
V:n ilmajoh-
sta sähkön-
asennusvai-

aajentua tai

Käytöstä 
poisto

majohtojen 
vaikutus 
rveyteen

lmasto

Muinais‐
ännökset, 
ulttuuri‐
perintö

istyskäyttö

t 
a 
T 

5 

 

-
-
-
-

i 

 



Simon Seip
Ympäristöv
ARVIOITA
 
 
 

66 

9.3 Vaiku

9.4 Vaiht

9.5 Tarka

 

pimäen ja Tik
vaikutusten a
AVAT YMP

utusten luo

Vaikutuk
tetaan ku
tellään I
9.4).  

Kuva 9.4

 

toehtojen v

Vaihtoeh
tetaan er
ten vaiku
painoarv
positivist
tävyyttä 

Menetelm
teen, mu
vaihtoeh
toehtojen

asteltava va

Tarkaste
ten voida
suureksi,
kopuolell

Vaikutus
set rajoit
rakentam
vaikutuk

Seuraava
peittäin. 
teella.  L
viestiyhte
ilmanlaat

LUONN

myö
teine

kieltei

kkalan tuuliv
arviointiohjelm
PÄRISTÖV

onnehdinta 

kset ja niiden
uvin ja taulu
EMA:n (200

.  Vaikutuk

vertailumen

tojen vertai
ri arvolähtök
utusten kesk
o muuhun v
tisin menete
 ei tulla verta

mällä voidaa
utta menete
dosta tekevä
n välillä koot

aikutusalue

ltavalla vaik
aan perustel
, ettei merk
la.  

alueen laaju
ttuvat tuuliv
mistoimenpit
set maisema

assa tauluko
 Vaikutusalu
Lisäksi huom
eydet, lento
tuun. 

 

NE

n-
en

nen

TYY

v

vä

voimapuistot
ma 

VAIKUTUK

 ja merkittä

n väliset erot
ukoin. Arvioi
04) arviointi

ksen luontee

netelmät 

lumenetelm
kohdista läht
kinäisiä merk
vaikutustyyp
elmin määrit
ailemaan ma

n ottaa kan
elmällä ei vo
ät ko. hankk
taan tauluko

e 

kutusalueella
lusti katsoa 

kityksellisiä y

uus riippuu t
oimapuiston

teet ja jotkin
aan. 

ossa 9-1. es
ueiden laajuu
mioon otettav
oliikenne, pu

YPPI

älitön

lillinen

PAL

t  

KSET JA A

ävyyden mä

t kuvataan p
nnissa kunk
oppaan avu

en ja merkitt

änä käytetä
tevää päätö
kittävyysver
piin on useis

tettävissä. T
aisemahaitta

taa vaihtoeh
oida ratkaist
keen päätök
oksi vaihtoeh

a tarkoitetaa
 ulottuvan. T
ympäristöva

tarkasteltava
n alueelle tai
n levittäytyv

itetään hank
us on määri
via vaikutust
uolustusvoim

LAUTUVUUS

palautuva

palautumaton

RVIOINTIM

äärittely 

pääasiassa s
in vaikutuks

ulla kehitetty

tävyyden mä

ään ns. eritt
ksentekoa. V
rtailuja ei te
ssa tapauksi

Tällöin esime
aan. 

htojen ympä
ta parasta v
sentekijät. A
htojen keskin

an aluetta, jo
Tarkastelual
ikutuksia vo

an kohteen 
i sähkönsiirt
vät hyvin la

kkeen arvioi
itelty vaikut
tyyppejä ova

mien toiminta

LAAJUUS

paikallinen

alueellinen

laaja-
alainen

MENETELM

FCG Suun

anallisesti. K
sen luonne ja
yjen kriteeri

ääritys. 

elevää mene
Vaihtoehtoje
hdä, koska 
issa liian arv
erkiksi meluh

äristölliseen 
vaihtoehtoa. 
Arvioidut vai
näisen verta

olle hankkee
ue on pyritty

oida olettaa 

ominaisuuks
oreitin aluee
ajalle aluee

tavat vaikut
ustyypin om
at turvallisu
a) sekä vaik

n

n

KESTO

lyhyt-
aikaine

pitkä-
aikaine

R

MÄT 

nittelu ja tek

Kuvausta ha
a merkittävy
ien perustee

etelmää, jos
en sisäisiä, e
kunkin vaiku
voperusteine
haittaa ja se

toteuttamis
 Päätöksen 
ikutukset ja 
ailun helpotta

en ympäristö
ty määrittele
 ilmenevän 

sista. Jotkut 
elle, kuten e
elle, kuten e

tusalueet va
minaispiirteid
us (liikenne
kutukset ilm

n

n

VAIKU
KOHTE
JA HE

Rajakiiri Oy 

kniikka Oy 

vainnollis-
yys määri-
ella (Kuva 

ssa koros-
erityyppis-
utustyypin 
en eikä ole 
en merkit-

kelpoisuu-
parhaasta 

 erot vaih-
amiseksi. 

övaikutus-
emään niin 
alueen ul-

 vaikutuk-
esimerkiksi 
esimerkiksi 

ikutustyy-
den perus-
, tutka- ja 

mastoon ja 

TUKSEN 
EN ARVO 
RKKYYS

 



Rajakiiri Oy Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  67 

Maankäyttöön kohdistuvat suorat rajoitukset tarkastellaan tuulivoimapuiston ja säh-
könsiirron alueilla. Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan laajempana kokonaisuutena. 

Liikennevaikutusten arvioinnissa tarkastellaan niitä teitä joille hankkeen rakentaminen 
lisää liikennettä, eli hankealueen rakennus- ja huoltotiestö sekä lähiympäristön maantiet 
ja valtatie 4. Myös sähkönsiirtoreittien ja maanteiden tai rautateiden risteämispaikat tar-
kastellaan. Lentoliikenteen osalta vaikutusalueena ovat ne lentoasemat ja -paikat, joiden 
korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuistot sijoittuvat. 

Maisemavaikutusten tarkastelu keskitetään hankeen lähi- ja välivaikutusalueelle, eli  
0–12 km:n etäisyydelle tuulivoimaloista. Tarkastelu ulottuu keveämpänä niin kauas kuin 
tuulivoimapuisto voidaan käytännössä ihmissilmin havaita, eli noin 20–30 km:n etäisyy-
delle tuulivoimaloista.  

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan alueella, jo-
hon voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestön vahvistaminen, kaape-
lointi) tai jonka maisemakuva voi merkittävästi muuttua. Tarkastelu keskittyy maisemal-
liselle lähi- ja välivaikutusalueelle 

Vaikutuksia alueen muinaisjäännöksiin tarkastellaan rakennuspaikkakohtaisesti tuu-
livoimapuiston alueella, uusien teiden alueella sekä sähkönsiirtoreiteillä. 

Luontovaikutusten arviointi rajataan ensisijaisesti tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtorei-
tin rakennuspaikoille ja niiden lähiympäristöön. Arviointi kohdennetaan hankkeen suun-
nittelussa huomioitaviin arvokohteisiin ja niiden edustavuuden säilymiseen. Tarkastelu-
alue ulotetaan laajemmalle suuremmalla alueella liikkuvien lintujen ja muiden eläinten 
osalta. Muuttolintujen osalta tarkastelu ulotetaan käsittelemään lintujen muuttoreittejä.  

Melu, varjostus ja valon vilkkuminen tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin laskelmat 
osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia. 

Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkastellaan laajalla alueella vä-
hintään noin 20 kilometrin etäisyydelle, eli alueella josta ihminen voi teoriassa havaita 
tuulivoimaloita. Keskeisin huomio kohdistetaan noin viiden kilometrin säteelle tuulivoi-
mapuistoista. 

Taulukko 9-1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi  Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne  Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km), 
voimajohtoalueet lähiympäristöineen (n. 500 m). 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi‐ ja välialueelle 0–12 km:n etäisyydelle 
tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset myös kaukoalueella 12–
30 km tuulivoimaloista. 

Muinaisjäännökset  Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä tarpeen mukaan säh‐
könsiirtoreiteillä. 

Luonto  Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron alueet. 
Hankealueelta tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden säilyminen (mm. 
hydrologiset olosuhteet). 

Linnusto  Tuulivoimapuiston alue ja sähkönsiirtoreitit, lähialueen linnustollisesti merkittävät 
kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja. 

Melu, varjostus, vilkkuminen  Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoimapuistosta. 

Liikenne  Tuulivoimapuiston pääliikennereitit sekä sähkönsiirtoreitin alueet, lähiympäristön 
lentoasemat ja ‐paikat. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, 
elinkeinot 

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km ja tarkemmin noin 5 kilomet‐
rin säteellä. 
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Kuva 9.5.  Etäisyysvyöhykkeet 1–20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. 

 

9.6 Vaikutustyyppien käsittely YVA-selostuksessa 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on ennen kaikkea selvittää, miten hanke 
vaikuttaa hankkeen vaikutuspiirissä asuviin ihmisiin ja luontoon. Tuulivoimahankkeen ra-
kentaminen aiheuttaa selkeitä muutoksia hankealueen maankäytössä, joka puolestaan 
aiheuttaa muutoksia maisemaan ja luontoon. Nämä muutokset edelleen vaikuttavat sii-
hen, millaisia muutoksia hanke aiheuttaa ihmisille. YVA-selostuksessa tullaankin käsitte-
lemään hankkeen aiheuttamia vaikutuksia niiden kumuloituvassa syntyjärjestyksessä. 
Useat laajemmat vaikutustyypit vaikuttavat ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin, ja siksi 
ihmisiin kohdistuvat vaikutukset käsitellään arvioinnin loppuosassa. 
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9.7 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen  

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen sovel-
taminen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää 
hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset 
voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään tekniik-
kaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin. 

Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuksessa. 
Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ai-
kana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

9.8 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät  

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleis-
tyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien 
tai muodostettavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee. 

Myös hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Ar-
vioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden 
vaikutus arvioinnin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sessa ja erillisselvitysraporteissa. 

9.9  Vaikutusten seuranta  

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraa-
miseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden pe-
rusteella. Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista, mikä auttaa havait-
semaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perus-
teella voidaan käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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10 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN 

10.1 Vaikutukset maankäyttöön 

10.1.1 Vaikutusmekanismit 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja voimajoh-
toreitin fyysisessä ympäristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdalla alue 
muuttuu maa- ja metsätalousalueesta energiatuotannon alueeksi. Koska tuulivoimaloita 
ei tulla aitaamaan, tulee alueella liikkuminen rajoittumaan vain hyvin paikallisesti. Muual-
la tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. 
 
Maa- ja metsätalouden harjoittamista tulee rajoittamaan myös tuulivoimapuistoalueen 
yhteyteen rakennettava rakennus- ja huoltotiestö sekä sähkön siirtoon vaadittava voima-
johto. Toisaalta alueella rakennettava tiestö voi myös helpottaa alueella liikkumista. 
 
Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua 
toiminnan aikaisesta melusta ja välkkeestä, jotka voivat rajoittaa tiettyjen maankäyttö-
muotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä. 
Lisäksi tuulivoimaloiden ohjeelliset suojaetäisyydet voivat rajoittaa liikkumista tuulivoima-
loiden läheisyydessä ja vaikuttaa siten muun muassa virkistyskäyttömahdollisuuksiin. 
 

10.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia se-
kä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjo 
ja näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA-ohjelmasta saatua palautetta. Lisäksi 
haastatellaan paikallisia maankäytön suunnittelijoita. YVA-selostusvaiheessa kaavamerkin-
töjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuiston ja voimajohdon reittivaih-
toehtojen alueilla. 

Hankkeesta aiheutuvat rajoitukset sekä ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäytön 
kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan Si-
mon kunnan kaavoituksen ja maankäytön kannalta sekä riittävässä määrin Kemin kau-
pungin ja Keminmaan kunnan osalta. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa kiinnite-
tään huomiota hankealueelle olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvi-
naisuuteen. 

Hankkeen soveltuvuutta sekä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön arvi-
oidaan hankealuetta laajempana kokonaisuutena. Vaikutuksissa arvioidaan tarkasteltavan 
tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtovaihtoehtojen soveltuvuutta nykyiseen yhdyskuntaraken-
teeseen ja infrastruktuuriin sekä alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön. Lisäksi 
arvioidaan vaikutusta mahdollisesti muihin vireillä oleviin maankäyttösuunnitelmiin. 

Paikallisen ja kunnallisen tarkastelutason lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntara-
kenteen ja maankäytön vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön 
tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdis-
tuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona. 
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10.2  Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 

10.2.1 Vaikutusmekanismit 

Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien 
sähkönsiirron maakaapeleiden ja voimajohtojen rakentamisesta johtuvia maiseman ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luon-
teen muuttumisen kautta syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaitta-
vuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Maisemavaikutusten kokemi-
nen 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. Ym-
päröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaiku-
tusten 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 km 
etäisyydellä voimaloista. Yleisesti on todettu, että tuulivoimat ovat hallitsevia maisemas-
sa noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella.  
 
Sähkönsiirto aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun maakaa-
pelia kaivetaan ja puustoa voidaan joutua poistamaan maakaapelin tai voimajohtoreitin 
tieltä. Voimajohtopylväät ja johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkön-
siirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupis-
teestä ja ajankohdasta. 
 
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 
pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. 
 

10.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arviointityön pohjana käytetään ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita Tuu-
livoimarakentamisen suunnittelu (2012), Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006) sekä 
Mastot maisemassa (Weckman & Yli-Jama 2003). Kulttuuriympäristön vaikutustenarvioin-
nissa käytetään apuna teosta Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas 
pohjoismaiseen käytäntöön (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002). 

Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin 
lähtöaineistona käytetään selvityksiä alueen maisemasta, tietoja arvokkaista alueista ja 
erityiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja. Lähtötietoja täydennetään hankealu-
eelle ja lähiympäristöön tehtävällä maastokäynnillä. 

Lähtötietojen pohjalta laaditaan maisema-analyysi, jossa selvitetään maisemakuvan kan-
nalta merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet, maisemakuvallisesti arvokkaat ympä-
ristöt sekä herkät alueet. Analyysin pohjalta päätetään mm. havainnekuvien kohteet ja 
valokuvauspaikat. 

Havainnekuvia laaditaan arvioinnin tueksi ja maisemakuvan muutosten havainnollistamisek-
si hankealueen lähiympäristöstä otettuihin valokuviin. Havainnekuvat laaditaan alueelta teh-
tyä maastomallinnusta hyödyntäen Wind-PRO-ohjelmalla. Havainnekuvien avulla pyritään 
osoittamaan, miten suunnitellut tuulivoimalat näkyvät tai eivät näy valittuihin kohteisiin. 

Maisemavaikutusten laajuuden arvioimiseksi laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa 
yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voimalat tulisivat näkymään. 
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Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuiston että voimajohdon vaikutuksia valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön mai-
semakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti ar-
vioimaan, miten maisemakuva muuttuu lähialueen asutukseen ja merenrannikon asutuk-
seen nähden. Maisemalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden 
kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 

Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitse-
vuutta yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyi-
seen maisemakuvaan verrattuna. 

Rakennetun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvalli-
sia, koska hankkeet eivät aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakentei-
siin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan, vaikuttaako maisemakuvan muu-
tos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen. Yksittäisten 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden osalta huomioidaan enintään 12 km:n etäi-
syydelle sijoittuvat kohteet. 

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisel-
la lähi- ja välialueella, eli 0–12 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkas-
tellaan vaikutukset kaukoalueella 12–30 km tuulivoimaloista. 

 

 

 

Kuva 10.1.  Simoniemen vanhimmat osat ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Osana maisemavaikutusten arviointia 
arvioidaan, vaikuttaako tuulivoimahanke kohteen suojeluperusteina oleviin 
arvoihin. 

  



Rajakiiri Oy Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistot 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  73 

10.3 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

10.3.1 Vaikutusmekanismit 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesinei-
tä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mu-
kaan rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinais-
jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja 
muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi 
muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennel-
mat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvai-
heeseen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinais-
jäännöksissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennus-
työn välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, ku-
ten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin 
muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee 
huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa 
vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä. 

Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskiti-
lanteita muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa. 

10.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hanke-
alueella mahdollisesti tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita 
täydennetään hankealueella laadittavalla arkeologisella inventoinnilla. Arkeologinen in-
ventointi laaditaan maastokaudella 2014. Tuulivoimapuiston alueella tehtävän arkeologi-
sen inventoinnin tarkoitus on paikantaa esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinais-
jäännökset. Hankealueen ulkopuolisten sähkönsiirtolinjausten potentiaali muinaisjään-
nösten osalta arvioidaan olemassa olevaan tietoon perustuen. Vaikutukset muinaisjään-
nöksiin arvioidaan olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. 

Muinaisjäännösinventointi 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnit-
telualueen tunnettujen muinaisjäännösten rajojen ja tarkemman sijainnin selvittäminen 
sekä ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys 
koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. 

Valmisteluvaiheessa kartoitetaan alueen potentiaaliset muinaisjäännösalueet sekä selvi-
tetään alueen muinaisjäännökset muinaisjäännösrekisterin sekä aiempien arkeologisten 
tutkimusraporttien avulla. Muita esitöissä käytettäviä lähteitä ovat ilmakuvat sekä maa-
peräkartat. 

Maastotarkastukset kohdennetaan muuttuvan maankäytön alueille, kuten voimalapaikoil-
le ja huoltoteiden ja maakaapeliverkoston alueelle, sekä tarvittaessa muille maastollisesti 
otollisille alueille. Tunnettujen muinaisjäännösten osalta tarkastetaan kohteiden nykytila 
sekä nykyinen maankäyttö. Tarvittaessa maastotarkastelulla pyritään tarkentamaan koh-
teiden sijaintia esimerkiksi koekuoppien avulla. 

Kohteiden paikantaminen ja alustava rajaus tehdään riittävällä tarkkuudella. Maastossa 
kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet doku-
mentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimitta-
ukset tehdään tarpeen mukaan joko GPS -laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden si-
jainnista laaditaan kartta. 
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11 VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN 

11.1 Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

11.1.1 Vaikutusmekanismit 

Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakenta-
misen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä 
saattaa hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Tuuli-
voimapuiston rakentaminen voi siten teoriassa vaikuttaa väliaikaisesti myös pohjavesien 
laatuun.  

11.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään, pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-
arviona. Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä (OIVA) ja paikkatie-
tojärjestelmästä.  

Vaikutusten laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja 
kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallis-
ta kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liuke-
nevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä. Tuulivoimalan 
konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle, pinta- ja 
pohjavesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia. 

11.2 Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon 

11.2.1 Vaikutusmekanismit 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen ja huoltotöiden aikana syntyy päästöjä ilmaan ajo-
neuvoista ja työkoneista. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon ovat näiden osalta hyvin 
vähäisiä, eikä niitä tulla käsittelemään tarkemmin. 

Välillisiä myönteisiä vaikutuksia aiheutuu tuulivoiman korvatessa fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettua sähköä. Toisaalta ilmapäästöjä saattaa aiheutua, kun tuulivoiman tuotannon 
epätasaisuudesta johtuen tarvitaan säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuo-
dolla. Tästä syystä sen vuosittaisia vaikutuksia sähköntuotantojärjestelmästä aiheutuviin 
päästöihin ei ole mahdollista arvioida tuulivoimalaitoksen käyttöaikana. 

11.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoima korvaa vastaavan määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Tuuli-
voimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen energiantuotan-
tokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus 
määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutokse-
na. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia. 
Vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona. 

11.3  Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin  

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia kasvillisuuteen, kansal-
listen lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Putkilokas-
vi-, jäkälä- ja kääväkäslajiston osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita 
ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset lajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä 
muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit. 

Kaikissa elollista ympäristöä koskevissa selvityksissä ja vaikutusarvioinneissa hyödynne-
tään aiheesta laadittua ohjeistusta (Söderman 2003, Sierla ym. 2004). 
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11.3.1 Vaikutusmekanismit ja tarkastelualue 

Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tuulivoimapuiston ja sähkönsiirto-
reitin alueet olemassa olevalle voimajohdolle saakka sekä niiden välittömän lähiympäris-
tön keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelulli-
sesti arvokkaaseen lajistoon. 
 
Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin sekä sähkönsiirron rakentamises-
ta saattaa sijainnista riippuen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. 
Tuulivoimaloiden ympärillä ja voimajohtoalueilla rakentaminen aiheuttaa pääosin avohak-
kuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuudelle. Luontokohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat 
johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksesta sekä alueen hydrologisista muutok-
sista. Suoluontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alueen olosuhteisiin.  
 

11.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  
 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueiden kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit aloitettiin 
heinä-elokuussa 2013. Inventointeja molemmilla hankealueilla jatketaan myös maasto-
kaudella 2014. Inventoinneissa tarkasteltiin alustavan suunnitelman mukaisia voimala-
paikkoja sekä erityisesti koko hankealueilta metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, 
luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisia arvokkaita luonto-
tyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston esiintymiä.  

Luontotyyppi-inventointien taustatietoina on hyödynnetty maastokarttoja, ilmakuvia ja 
ympäristöhallinnon avoimien tietokantojen aineistoja. Lisäksi on selvitetty hankealueilta 
ja niiden lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto ympäristöhallin-
non uhanalaisrekisteristä (tiedonanto, Hertta Eliölajit -tietokanta, Lapin ELY-keskus 
10/2013). Lisäksi tiedusteltiin alueille mahdollisesti sijoittuvia metsätalouden ympäristö-
tukikohteita (tiedonanto, Lapin Metsäkeskus, 9/2013). Ympäristötukikohteita hankealu-
eille ei sijoitu.  

 
Taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit 
kohdistettiin arvokohdetarkasteluna koko hankealueelle. Lisäksi inventoitiin alustavia ra-
kennusalueita. Inventoinneilla pyritään paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittävät kohteet: 

 Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LSL 29 §) 
 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL 10 §) 
 Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VesiL 11 §) 
 Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / LSA 21 §) 
 Muut arvokkaan lajiston esiintymät: uhanalaiset lajit (Rassi ym. 2010) ja alueelli-

sesti uhanalaiset ja muutoin merkittävät lajit (Ryttäri ym. 2012) 
 Alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (iäkkäämpää lahopuustoa si-

sältävät kohteet, geologisesti arvokkaat muodostumat) 
 Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti arvok-

kaimmat luontokohteet 
 Linnuston ja riistalajien kannalta arvokkaat elinympäristöt 

Raportointi ja vaikutusarviointi  
 
Kasvillisuus ja luontotyyppi-inventointien perusteella laaditaan alueen kasvillisuuden 
yleispiirteinen kuvaus, mm. rakentamisalueiden metsien kasvupaikkatyypit ja käsittely-
aste. Kasvilajistoa kuvataan tarkemmin mahdollisten luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta merkittävämpien kohteiden, esimerkiksi ojittamattomien, luonnontilaltaan hyvien soi-
den ja pienvesiympäristöjen osalta. Kaikista hankealueiden luontoselvityksistä laaditaan 
erillisraportti, jossa myös arvokkaiksi tunnistetut kasvillisuuskohteet kuvaillaan tarkem-
min. Raportti valmistuu YVA-selostuksen arviointityön pohjaksi.  
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Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen luon-
non monimuotoisuuteen kokonaisuutena, yksittäisiin luontokohteisiin sekä alueelle omi-
naisiin luontotyyppeihin sekä niiden lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajis-
toon. Arvioinnin aineistona käytetään YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia luontoselvi-
tyksiä sekä selvitysten lähtötietoja, kuten uhanalaisten lajien esiintymispaikkatietoja. 

Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa 
huomioidaan seuraavia näkökohtia: 

 välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-
aloissa 

 välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä 
 vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit) 
 Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen tai lajin suojelubiologiseen sta-

tukseen sekä edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 
 Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon se-

kä lajin paikallista kantaa verottaviin muihin tekijöihin 
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11.4  Vaikutukset linnustoon 

11.4.1 Vaikutusmekanismit 

Tuulivoimaloilla, niiden huoltotiestöllä ja sähkönsiirtojärjestelmillä voi olla erityyppisiä 
vaikutuksia linnustoon ja niiden pesimäalueisiin voimaloiden rakentamisen, toiminnan ja 
purkamisen aikana. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kol-
meen osaan, joiden vaikutusmekanismit eroavat oleellisesti toisistaan (Koistinen 2004):  
 

 rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnus-
toon,  

 häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä 
alueilla ja muuttoreiteillä sekä  

 törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen linnustoon sekä lintupopulaatioi-
hin.  

 
Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista 
seikoista muodostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanis-
meiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen linnustoon sekä eri lajien populaatioihin. 

11.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arviointityön tueksi ja selvitysten lähtötiedoiksi olemassa olevia linnustotietoja hankitaan 
hankealueelta sekä sen lähiympäristöstä julkaistuista luontoselvityksistä, muusta kirjalli-
suudesta, paikallisesta lintutieteellisestä yhdistyksestä sekä mahdollisesti alueen tuntevil-
ta lintu- ja luontoharrastajilta sekä metsästysseuroilta.  

Hankealueella toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä 
muu olemassa oleva tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan ai-
neistojen sallimalla tasolla. Linnustovaikutukset arvioidaan tuoreimpaan tuulivoiman lin-
nustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuustietoon sekä arvioijien omakohtaisiin kokemuk-
siin perustuen. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kaikille 
suojelullisesti arvokkaille lajeille sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedetyille 
lajeille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin. Kerättävän aineiston määrästä ja laadusta 
riippuen tietyille erikseen valittaville lajeille laaditaan törmäysmallinnus ja arvioidaan 
törmäyskuolleisuuden mahdollisia populaatiovaikutuksia. Linnustovaikutusten arvioinnin 
yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet.  

Lisäksi pohditaan hankkeen vaikutuksia lähialueen linnustollisesti arvokkaiden alueiden 
(mm. Natura-, IBA- ja FINIBA -alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. Lähistön muiden 
tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset linnustoon arvioidaan sillä tarkkuudella, kuin se 
käytettävissä olevan aineiston perusteella on mahdollista.  

Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston 
nykytila raportoidaan YVA-selostuksen tausta-aineistoksi valmistuvaan luontoselvitysten 
erillisraporttiin. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset sekä niiden mahdolliset lievennyskei-
not arvioidaan YVA-selostuksessa. 
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11.4.3 Pesimälinnusto 

Hankealueen pesimälinnustoa inventoidaan kevään ja kesän 2014 aikana. Seipimäen ja 
Tikkalan hankealueiden pesimälinnustoa inventoidaan yleisesti käytössä olevia ja pesimä-
linnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (Koskimies & Väisänen 1988) 
soveltamalla. Hankealueiden pesimälinnuston yleiskuva (pesimälajit ja lajien yleisyys) 
selvitetään hankealueelle luotavan pistelaskentaverkoston avulla, missä laskentapisteet 
sijoitetaan tuulivoimaloiden suunnitelluille rakennuspaikoille. Hankealueille mahdollisesti 
sijoittuvia linnustollisesti arvokkaita kohteita sekä uhanalaisten ja muiden suojelullisesti 
arvokkaiden lajien esiintymistä alueella selvitetään sovelletun kartoituslaskennan avulla. 
Sovelletussa kartoituslaskennassa kierrellään kartta- ja ilmakuvatarkastelun pohjalta en-
nalta valittuja elinympäristöjä, joissa suojelullisesti arvokkaita lajeja arvioidaan esiinty-
vän. Pesimälinnustoselvitysten yhteydessä huomioidaan myös hankealueille mahdollisesti 
sijoittuvia petolintujen pesäpaikkoja ja hankealueiden kautta mahdollisesti tapahtuvaa 
lintujen ruokailulentoliikehdintää. Pesimälinnuston pistelaskennat ja kartoituslaskennat 
ajoittuvat touko-kesäkuulle. 

Hankealueilla toteutetaan lisäksi yleispiirteinen metson ja teeren soidinpaikkojen inven-
tointi huhtikuun ja toukokuun vaihteessa, missä yhteydessä saadaan tietoja myös muista 
aikaisin pesintänsä aloittavista lintulajeista sekä mahdollisesti myös muun eläimistön lu-
mijäljistä. 

Hankkeen linnustoselvitykset kohdennetaan erityisesti kaikkien suojelullisesti arvok-
kaiden (luonnonsuojelulailla ja -asetuksella säädetyt erityistä suojelua vaativat lintulajit, 
uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, EU:n lin-
tudirektiivin liitteen I mukaiset lajit) lintulajien ja tuulivoiman linnustovaikutuksille her-
kiksi tiedettyjen lintulajien reviirien selvittämiseen ja lintujen liikkeisiin tuulivoimapuisto-
jen hankealueilla tai niiden läheisyydessä.  

Hankealueen pesimälinnustoinventointeihin käytettävä työmäärä on yhteensä noin 8 
maastotyöpäivää. 

Hankkeen alkuvaiheessa on selvitetty hankealueille ja niiden ympäristöön sijoittuvia eri-
tyisesti suojeltavien lintulajien sekä muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien pesä-
paikkatietoja Metsähallituksen ja Rengastustoimiston sekä Sääksirekisterin tietokannois-
ta. Hankealueilla toteutettavien pesimälinnustoselvitysten lisäksi tietoa alueen linnustosta 
saadaan myös kaikkien muiden alueille kohdennettujen luontoselvitysten aikana sekä 
haastattelemalla mm. alueen tuntevia lintu- ja luontoharrastajia sekä metsästysseurojen 
edustajia. 
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11.4.4 Muuttolinnusto 

Muuttolinnustoselvitysten perusteella on tarkoitus arvioida kulkeeko hankealueiden kaut-
ta merkittävää lintujen muuttovirtaa. Seipimäen ja Tikkalan hankealueiden kautta muut-
tavien lintujen lajistoa sekä muuttajamääriä ja muuttoreittien laajuutta selvitetään muu-
tontarkkailujen avulla syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Muutontarkkailua tehdään ennak-
kotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella hyviksi arvioituina muuttopäi-
vinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten 
ja/tai leveäsiipisten lintulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut, kurki) muuttokau-
delle. Muutontarkkailun tarkoituksena on luoda yleiskuva myös muuhun alueen kautta 
muuttavaan lintulajistoon, niiden yksilömääriin sekä lentokorkeuksiin ja lentoreitteihin 
suunniteltujen tuulivoimapuistojen alueella. Muutontarkkailun ohessa kiinnitetään myös 
huomiota alueilla tai niiden läheisyydessä mahdollisesti sijaitseviin joutsenen, hanhien ja 
kurjen merkittäviin muuttolevähdyspaikkoihin.  

Hankkeen yhteydessä on tehty syysmuuton tarkkailua elokuun ja lokakuun 2013 välisenä 
aikana yhteensä 10 maastotyöpäivän ajan. Tarkkailua on suoritettu yhden ihmisen toi-
mesta Kemin Holstinharjun vanhalla kaatopaikalla, mistä hankealueiden kautta kulkeva 
muuttolinnusto saadaan riittävällä tavalla havainnoitua. Alueiden kautta kulkevaa lintujen 
kevätmuuttoa tullaan havainnoimaan huhtikuussa ja toukokuussa 2014 yhteensä 10 
maastotyöpäivän ajan. 

Hankealueiden kautta kulkevan lintumuuton taustatietoina hyödynnetään myös muiden 
Kemin ja Iin välisellä rannikkoalueella toteutettujen muuttolinnustoselvitysten tuloksia. 

 

Kuva 11.1. Muuttolinnustoa on tarkkailtu syksyn 2013 aikana yhteensä kymmenen 
maastotyöpäivän ajan. Muuttolinnuston tarkkailu jatkuu keväällä 2014. 
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11.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

11.5.1 Vaikutusmekanismit 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkön-
siirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan 
menetyksinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena häi-
riövaikutuksena. Elinympäristöjen pinta-alan menetyksellä voi lisäksi olla välillisiä, toissijai-
sia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen ja lajien elinkiertoon liittyvien 
alueiden välillä. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja selvityksissä on pääpaino EU:n luon-
todirektiivin liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä. 

11.5.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta sekä Ym-
päristöhallinnon Hertta eliölajit -tietojärjestelmästä. Lisäksi taustatietoa saadaan haastat-
telemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia. Hankealueella 
esiintyvää tavanomaisempaa eläimistöä havainnoidaan yleispiirteisesti vuosien 2013 ja 
2014 luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä.  

Lepakkoselvitykset 
Seipimäen ja Tikkalan hankealueilla on tehty EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston 
osalta lepakkoselvityksiä kesällä 2013. Lepakkoselvitysten tarkoituksena on selvittää tuu-
livoimapuistojen hankealueilla esiintyvä lepakkolajisto, lepakoiden merkittävimmät ruokai-
lualueet sekä mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat. Lepakkoselvitykset on toteutettu 
detektoriselvityksenä ja lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti kesäkuun ja elokuun 
välisenä aikana, jolloin lepakoille soveltuvia alueita on selvitetty kolmen käyntikerran kier-
tolaskentana. Lepakkoselvityksiin käytetty työmäärä oli yhteensä 12 yötä. 

Lepakoille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut, kallionhalkeamat ja 
vanhat rakennukset) sekä potentiaalisten ruokailualueiden esiintymiseen kiinnitetään huo-
miota myös muiden hankealueilla suoritettavien luontoselvitysten yhteydessä. 

Hankealueilla ei toteuteta lepakoiden muuton seurantaa, koska Pohjois-Suomessa lepakoi-
den tiheydet ovat hyvin alhaisia, eikä alueen kautta arvioida kulkevan merkittävää lepakoi-
den muuttoa. Ulkomaalaisten tutkimusten mukaan lepakoiden muutto painottuu voimak-
kaasti rantaviivan tuntumaan, ja muuttoaktiivisuus vähenee merkittävästi jo noin 500 met-
rin etäisyydellä rantaviivasta. Perämeren pohjoisosan rannikkoalueen kautta mahdollisesti 
kulkevaa lepakoiden muuttoa arvioidaan olemassa olevaan tietoon sekä kartta- ja ilmaku-
vatarkasteluihin pohjautuen. 

Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 
Muun EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisen eläinlajiston osalta luonto- ja linnus-
toselvitysten yhteydessä huomioidaan eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä (mm. vii-
tasammakko, liito-orava, saukko) sekä niiden esiintymisedellytyksiä hankealueilla. Eri-
tyishuomioita kiinnitetään lajien mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Metsäs-
tysseurojen ja muiden sidosryhmien haastatteluilla saadaan yleiskuva suurpetojen esiin-
tymisestä hankealueilla sekä niiden kannanvaihteluista. 
 
Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimapuistohank-
keen rakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien 
elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan sekä lajien elinolosuhteisiin. Lisäksi tarkastellaan 
eläinten mahdollisuuksia hyödyntää hankealueilla mahdollisesti olevia ekologisia käytä-
viä, esimerkiksi läpikulkuun talvehtimisalueilta kesälaitumille. 
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11.6  Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

11.6.1 Vaikutusmekanismit 

YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arvioinnin tarveharkinta niille hankealuei-
den ympäristössä sijaitseville Natura-alueille, joihin hankkeilla saattaa olla potentiaalisia 
vaikutuksia. Luontodirektiivin (SCI) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen 
kohteiden osalta tarkastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin, 
luontotyyppeihin tai eläinlajistoon kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimapuistojen osal-
ta ulotu kovin laajalle alueelle. Lintudirektiivin (SPA) mukaisten Natura 2000-verkostoon 
sisällytettyjen kohteiden osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue on laajempi. 
 

11.6.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistohankkeiden YVA-menettelyn aikana laaditaan Na-
tura-arvioinnin tarveharkinta alueen lähimmille Natura 2000-verkostoon sisällytetyille 
kohteille. Arvioinnissa keskitytään erityisesti linnuston perusteella Natura 2000-
verkostoon sisällytettyihin ns. SPA-kohteisiin. 
 
Natura-tarveharkinta laaditaan hankealueista alle 10 km:n etäisyydellä sijoittuville Natu-
ra-alueille, jotka sisältyvät Natura-ohjelmaan myös lintudirektiivin mukaisina kohteina. 
Natura-arvioinnin tarveharkinta laaditaan luonto- ja lintudirektiivin perusteella Natura 
2000-verkostoon sisällytetyille Perämeren saarten (FI1300302, SCI & SPA), Kirvesaapan 
(FI1300505, SCI & SPA) sekä Martimoaapa – Lumiaapa – Penikoiden (FI1301602, SCI & 
SPA) Natura-alueille ja pelkästään luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon 
sisällytetylle Musta-aapan (FI1300507, SCI) Natura-alueelle. Natura-arvioinnin tarvehar-
kinnan laatiminen ei sisällä maastoselvityksiä, vaan se perustuu virallisten Natura-tietolo-
makkeiden tietoihin sekä muuhun alueilta mahdollisesti olemassa olevaan luontotietoon. 
 
Natura-arvioinnin tarveharkinnassa selvitetään heikentääkö suunniteltu tuulivoimahanke 
Natura-alueiden suojeluperusteita (eli niitä luontoarvoja joiden perusteella alueet on si-
sällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon), siinä määrin, että varsinaisen luonnonsuoje-
lulain mukaisen (Lsl. 65 §) Natura-arvioinnin kynnys ylittyy. Lopullisen päätöksen Natura-
arvioinnin tarveharkinnan riittävyydestä ja varsinaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuudes-
ta tekee yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus. 
 
Natura-alueiden lisäksi hankeen vaikutusarvioinneissa huomioidaan muut lähialueille si-
joittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet.  
 
Jos sähkönsiirron vaihtoehtotarkastelu muuttuu YVA-selostusvaiheessa, laaditaan Natu-
ra-arvioinnin tarveharkinta myös uusien sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta, jos ne sijoittu-
vat Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden välittömään läheisyyteen. 

11.7  Riistalajisto ja metsästys  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien ko-
kemusten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttö-
muotona. Arviointi pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mah-
dollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutokseen 
alueella. 
 
Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään RKTL:n aineistojen pe-
rusteella sekä haastattelemalla hankealueilla toimivien metsästysseurojen edustajia sekä 
Simon riistanhoitoyhdistyksen edustajaa. Olemassa olevan aiemman tuulivoimahankkei-
den haastatteluaineiston sekä pohjoismaisen tutkimusaineiston perusteella arvioidaan 
tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikkumiseen. Haastattelujen 
ja metsästäjien kokemusten avulla arvioidaan lähialueelle jo rakennettujen tuulivoimaloi-
den sekä ko. hankealueiden vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona.  
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12 VAIKUTUKSET IHMISIIN  

12.1 Ihmisin kohdistuvat kokonaisvaikutukset 

12.1.1 Vaikutusmekanismit 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmisten 
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoite-
taan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat 
muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosi-
aaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan muun muas-
sa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä. 
 
Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät asuinviih-
tyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin 
kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä alueen maankäytön ja maiseman muutoksista, tuuli-
voimalaitosten melun ja välkkeen kokemisesta, tuulivoimalaitokseen kertyvän jään tur-
vallisuusriskeistä sekä voimajohtojen koetuista terveysvaikutuksista. Sosiaalisia vaiku-
tuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen käytön aikana. Erityisesti ra-
kentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. 
 
Käytännössä ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa hankkeen muihin 
vaikutuksiin ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat kokevat hank-
keen aiheuttamat muutokset. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa 
mm. asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat 
liittyä sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan että tietoon mahdollisista tai todennäköi-
sistä vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity 
vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikalli-
sista olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yh-
teisöön ovat riippumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella ai-
hetta vai ei. 
 

12.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen 
muiden vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, mai-
semaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuhteisiin.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi 
toteutetaan kysely. Kysely kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteensä noin 
600 kotitalouteen, asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille, hankkeen keskeisellä 
vaikutusalueella Simon kunnan ja Kemin kaupungin alueella. Postitse toteutettavassa ky-
selyssä selvitetään hankealueiden nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkee-
seen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä 
vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. 
Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin asukkaat 
voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus 
hankkeesta. 
 
Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastaus-
ten jakautumat ja kuvaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoi-
daan myös vastaajaryhmittäin (esimerkiksi vakituinen tai loma-asukas, asuinrakennuksen 
tai loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), mikäli vastausten määrä vastaaja-
ryhmissä on riittävän suuri.  
 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistetta-
essa sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Ky-
selyn tulosten pohjalta voidaan myös tunnistaa asukkaiden merkittävimmiksi kokemat 
vaikutukset, jolloin niihin voidaan vaikutusten arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota. 
Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioin-
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nissa, mikäli vastauksissa tulee esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi 
maiseman tai eläimistön kannalta merkittävistä kohteista. Virkistyskäyttövaikutusten ar-
viointityön yhteydessä hyödynnetään riistatalousselvityksessä toteutettavia haastatteluja 
alueen metsästykseen ja muuhun luontovirkistykseen liittyen (ks. 11.7).  
 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina käytetään tietoja hankkeen vai-
kutusalueiden pysyvästä ja loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on 
sidoksissa mm. hankkeen lähiasutuksen määrään ja sen sijaintiin suhteessa tuulivoima-
puistoon ja voimalinjoihin. 
 
Arvioinnissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä 
sekä mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestö-
ryhmät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten ar-
vioinnissa painotetaan hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkit-
tävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen 
suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vai-
kutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomat-
tavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle.  
 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena käytetään sosiaali- ja terveysministe-
riön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. Vaikutusten tunnistami-
sessa hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja sekä voi-
majohtohankkeiden arviointiin laaditun oppaan vaikutusmatriisia (Reinikainen, Karjalai-
nen 2005). 
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12.2 Vaikutukset äänimaisemaan 

12.2.1 Vaikutusmekanismit 

Vaikutuksia äänimaisemaan eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. 
teiden, tuulivoimaloiden ja voimajohdon rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana 
tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaamista melua. Tuulivoimaloiden 
ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynaamisesta melusta sekä la-
van ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu rungosta, kun rungon ja lavan väliin 
puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen aiheut-
tamasta liikenteestä. 

Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tä-
mä melu peittyy lapojen huminan alle (Di Napoli 2007). 

Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suun-
nasta sekä tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden 
kannalta olennaista on taustamelun taso. Taustamelua aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli 
(tuulen oma kohina ja puiden humina). 

12.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO-ohjelmalla 
suoritetun mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelma on kehitetty tuulivoimaloiden ympä-
ristövaikutusten arviointiin. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalis-
ta kolmiulotteista maastomallia ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuuli-
voimaloiden melu mallinnetaan siten, että huomioidaan voimalaitosten ominaisuudet. 
Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustumaan hank-
keesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin. Melumallinnukset laaditaan uusimpien 
ohjeiden mukaisesti (VTT, 2013, Eurasto & Nykänen: Tuulivoimamelun mittausmetodii-
kan kehittäminen. VTT-R-04680-13) käyttäen tuulennopeutena 8 m/s. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen 
aiheuttamat keskiäänitasot (LAeq). Melukartoissa esitetään 35–45 dB:n keskiäänitasojen 
meluvyöhykkeet 5 dB:n välein. 

Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmista-
jan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan 
kolmasosalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan rakennuksille, joihin ISO 9613-2  
-mallinnus on osoittanut korkeimman melutason. 

Hankealueen muita nykyisiä melulähteitä sekä tieväylien ja tuulivoimaloiden yhteismelua 
arvioidaan asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten sekä samankaltais-
ten projektien tuomien kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio 
hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nykyisiin melutasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan ly-
hytaikaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua 
ei tarkastella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin (noin kaksi kertaa vuodessa) ja yllä-
pidon pääasiallisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. 

Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja 
vapaa-ajan rakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään Suo-
messa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Tau-
lukossa 12-1 on esitetty kyseiset ohjearvot ulkona. 

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan, miten ihmiset kokevat tuulivoimalai-
toksien aiheuttaman melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja 
tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä. 
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Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ympäristöministeriö suosittelee käytettäväksi 
seuraavia suunnitteluohjearvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012). Näillä suunnitte-
luohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriö-
tä. 

Taulukko 12-2. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason 
suunnitteluohjearvot. 

Tuulivoimarakentamisen    ulkomelutason  suun‐
nitteluohjearvot 

LAeq päivä 

klo 7‐22 

LAeq yö 

klo 22‐7 

Huomautukset 

Asumiseen käytettävillä alueilla, loma‐asumiseen 
käytettävillä alueilla taajamissa ja virkistysalueilla 

45 dB  40 dB 
 

Loma‐asumiseen  käytettävillä  alueilla  taajamien 
ulkopuolella,  leirintäalueilla  ja  luonnonsuojelu‐
alueilla* 

40 dB  35 dB 

*  yöarvoa  ei  sovelleta 
luonnonsuojelualueilla, 
joita ei yleisesti käytetä 
oleskeluun  tai  luonnon 
havainnointiin yöllä 

Muilla alueilla  ei sovelleta  ei sovelleta   

 
 

Matalataajuinen melu 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuiselle me-
lulle ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taa-
juuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koskevat 
yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatu-
loksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjau-
ksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan 
näihin ohjearvoihin. 

Taulukko 12-3. Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot 

Terssin keskitaa‐
juus, Hz 

20  25  31,5  40  50  63  80  100  125  160  200 

Painottamaton 
keskiäänitaso 

sisällä  

Leq, 1h, dB 

74  64  56  49  44  42  40  38  36  34  32 

 
 
 

 
12.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

12.3.1 Vaikutusmekanismit 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäi-
sessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihtelu-
na, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei 
muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi au-
ringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tar-
kastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää aurin-
gosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaita. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttaa myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettä-
vät lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella, Trafin oh-
jeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. 
Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa 
myös alueen maisemakuvaa. 
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12.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO–ohjelman Shadow-
moduulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Mallinnuksessa otetaan huomioon auringon 
asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain (eli kuinka paljon 
aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella) sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuo-
tuinen käyntiaika. Tuulivoimalaitoksien vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 70 %. 

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja 
varjoksi lasketaan tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen 
mallinnuksessa huomioidaan maaston korkeussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain han-
kevaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet mer-
kitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät myös voimalaitokset ja niiden ympäristö vaiku-
tusalueelta. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyy-
destä sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. Arviossa huomioi-
daan vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet eli lomakiinteistöt sekä vakituinen asu-
tus. Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muo-
dostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. 
Vastaavissa hankkeissa varjonmuodostumisen vaikutusten arvioinneissa on häiriintyviin 
kohteisiin muodostuvia varjostusaikoja verrattu muissa maissa käytössä oleviin ohjeelli-
siin suosituksiin varjostusajoista. Varjostusvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään tässä 
hankkeessa Ruotsissa käytössä olevia ohjearvoja. Ruotsin ohjearvot ovat varjostuksen 
osalta 8 tuntia varjostusta vuodessa jos varjostusmallinnus on tehty ns. normaalintilan-
teen mukaan ja 30 tuntia jos mallinnus on tehty ns. pahimman tilanteen mukaan. 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden käytön 
ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodostusta. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyy-
siä hyödyntäen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoes-
tevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten 
arviointia. 

12.4 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen 

12.4.1 Vaikutusmekanismit 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuk-
sista. Merkittävä osa kuljetuksista syntyy mm. rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen 
tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi 
määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuulivoimalakomponenttien, kuten lapojen ja 
konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voimaloiden rakenteita jou-
dutaan mahdollisesti kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti lii-
kenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin 
hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liiken-
nemäärien kasvun suhteen. 

Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huolto-
käynneistä. Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenne-
turvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi 
tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riski-
en minimoimiseksi on Liikennevirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 
8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä 
maanteistä ja rautateistä sekä voimaloiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan 
näkökenttään. 
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Tuulivoimalat ja voimajohto voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoja, sillä 
niiden alueella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohto voi rajoittaa erikoiskuljetus-
ten kulkua maanteiden ja voimajohdon risteyskohdissa. 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, 
mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. 
Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan TraFin myöntämä lentoestelupa ennen 
voimalan rakentamista. Vaikutukset arvioidaan etenkin Kemi-Tornion lentoaseman osalta, 
joka on hankealuetta lähimpänä sijaitseva lentoasema. 

12.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat 
kuljetukset arvioidaan tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien 
erikoiskuljetusten määrä arvioidaan erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantami-
seen tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella. Käytön aikai-
sesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila selvitetään 
Liikenneviraston Tierekisterin tiedoista, josta on saatu mm. ajantasainen tieto maantei-
den liikennemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheut-
tamia kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan 
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen 
kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan erikseen. Liiken-
teen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kuljetus-
reittien liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään 
tarvittaessa toimivuustarkasteluja. 

Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tar-
kasteltu Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perus-
teella. Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoit-
tumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusalueiden perusteella. 

Suunniteltujen voimajohtojen osalta tarkastellaan niiden vaikutuksia maanteihin ja rauta-
teihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Liikenteellis-
ten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona. 

12.5 Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

12.5.1 Vaikutusmekanismit 

Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maankäytön vaikutusten arviointia kiinnite-
tään huomiota elinkeinoihin kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoima-
puistojen sekä voimalinjojen vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen. 

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsä-
talouteen sekä hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan 
kuten porotalouteen ja matkailuun. Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteut-
taminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Työl-
lisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille. Tuulivoimahanke työllistää etenkin ra-
kentamisvaiheessa, mutta myös käytön aikana kunnossapito- ja huoltotöiden kautta. 
Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto lisää myös 
kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

12.5.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa ole-
vien lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin 
lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja 
elinkeinoista sekä muita vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin 
lähtötietoina käytetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä, va-
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kituisille ja loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia sekä esimerkiksi metsäs-
tysseurojen edustajien haastatteluissa saatuja tietoja.  

Metsätalouden osalta arvioidaan mm. metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuuli-
voimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huol-
totiet, maakaapelilinjat sekä voimajohtoalue).  

Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen 
nykyiset matkailumuodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huo-
mioidaan hankkeen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia matkailukohteiden, retkeilyreit-
tien ja muiden olennaisten alueiden ja kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin 
ja miten nämä muutokset mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäy-
tymistä alueella. 
 

12.5.3 Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi 

Hankealue sijaitsee Isosydänmaan paliskunnan alueella. Paliskunta sijaitsee poronhoito-
lain (848/1009) mukaisen erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen eteläpuolella. 
Vaikutusten arviointi poronhoitoon pyritään laatimaan Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin 
liiton laatiman oppaan mukaisesti (Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeis-
sa). Arvioinnissa selvitetään miten hanke vaikuttaa porolaitumiin, porojen laidunnukseen, 
poronhoitoon, porovahinkoihin, porojen terveyteen sekä miten hanke vaikuttaa elinkeinon 
kannattavuuteen ja poronhoitokulttuuriin Isosydänmaan paliskunnassa. 
 
Vaikutusten arvioinnissa verrataan paliskunnan laitumien ja porotalouden rakenteiden si-
joittumista suhteessa tuulivoimapuiston rakenteisiin ja toimintoihin. Lisäksi arvioidaan 
mm. porotalouden käytöstä poistuvat maa-alat sekä poistuvien maa-alueiden merkitys 
laidunmaina. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan muiden vaikutustyyppien aiheuttamat 
vaikutukset ja peilataan niiden vaikutusta porotalouden elinehtoihin alueella. Arvioinnissa 
huomioidaan myös muiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset porota-
louden näkökulmasta. Tulokset esitetään kirjallisena asiantuntija-arviona sekä havainnol-
listavien karttaesitysten avulla. 
 
Tiedot paliskunnan porotalouteen liittyvistä rakenteista ja laidunmaista pyritään hankki-
maan paliskunnalta ja paliskunnan edustajia tullaan haastattelemaan arviointityön aika-
na. Hankkeen YVA-menettelyn aikana tullaan myös järjestämään Poronhoitolain 53§ mu-
kainen neuvottelu yhdessä viranomaisten ja paliskunnan edustajien kanssa. 
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13 MUUT VAIKUTUKSET 

13.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin 
kohdistuvina vaikutuksina, sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät luonnonvarat 
muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys). Lisäksi 
arvioidaan, miten hanke vaikuttaa hankealueella tai hankkeen lähivaikutusalueella sijait-
seviin maa-aineisten ottoalueisiin sekä maa-ainesten ottoalueiksi merkittyihin alueisiin. 

13.2 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja 
viestintäyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, ilmatieteenlaitoksen säätut-
kat, radio- tai televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet).  

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutus-
ten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin. 
Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 

Hankkeen vaikutukset puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan puolustusvoimi-
en pääesikunnan lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaiku-
tuksia puolustusvoimien valvontajärjestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.  

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyk-
sien välittämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli 
tuulivoimala on lähettimen ja vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto 
häiriintyä. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tie-
dot kaikista linkkiyhteyksistä. 

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voi-
maloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden sijainnis-
ta suhteessa lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta 
ja suuntauksesta sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lähettimen ja 
vastaanottimen välillä. Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin 
analogisissa. 

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lau-
suntojen perusteella (mm. Digita). 

Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologis-
ten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituk-
sen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätut-
kista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 km:n etäisyydellä sää-
tutkista. Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tar-
kemmin. 

13.3 Vaikutukset ilmastoon 

Tuulivoima korvaa vastaavan määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Toisaal-
ta tuulivoima tarvitsee myös säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuodolla. 
Säätövoimaa tarvitaan kuitenkin vain silloin, kun tuulivoimaa ei voida hyödyntää. Tuuli-
voimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen energiantuotan-
tokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus 
määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutokse-
na. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia. 
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13.4 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääse aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. 
Turvaetäisyydet on huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suoja-
etäisyyksissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset, jne.). Tuulivoi-
maloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida Finanssialan keskusliiton 
suojeluohje Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013. 

YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella toteutu-
vatko Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistoissa yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäk-
si tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriö-
tapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja 
pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja estämiseksi. 

13.5 Vaikutukset toiminnan jälkeen  

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alu-
eilla olevat maanpäälliset voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä maakaa-
pelit jätetään maahan. 

Sähkönsiirron vaikutuksia arvioidaan olettaen, että voimajohdon rakenteet puretaan tai 
sähköasemat ja voimajohdot jäävät muuhun käyttöön.  

Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset 
vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa 
otetaan kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin hank-
keen jälkeen. 

Kuva 13.1.  Tuulivoimaloiden rakentamista Simon Leipiössä syksyllä 2013. Rakentamisen 
aikaiset, kuten koko hankkeen elinkaaren turvallisuusriskit arvioidaan YVA-
menettelyssä. 
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13.6 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo 
nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hank-
keilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri 
hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan etenkin yhteisvaikutukset Simon 
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Maisemavaikutusten yhteisvaikutuksissa huomioi-
daan myös etäämpänä olevat tuulivoimahankkeet. Etenkin pyritään arvioimaan miten 
useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkit-
tävät pelto-, suo- ja vesialueet sekä arvokkaat maisema-alueet). 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tar-
kastellaan erityisesti linnuston kannalta. 

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmah-
dollisuuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta. 

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähi-
alueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoit-
tuu samaan aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja 
kuljetusreitit. 

 

Kuva 13.2.  Simoon on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja. Yhteisvaikutusten 
arvioinnissa keskitytään ennen kaikkea lähimpiin hankkeisiin, mutta 
huomioidaan myös muut lähiympäristön tuulivoimahankkeet. Simossa on 
valmiita tai rakenteilla olevia tuulivoimaloita 10 kpl. 
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