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1 JOHDANTO

Ylitornion kunnanhallitus on keväällä 2014 päättänyt UPM-Kymmene
Oyj:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
laatimisen Reväsvaaran alueelle. UPM:n tavoitteena on toteuttaa
alueelle tuulivoima-alue, joka alustavan hankesuunnitelman mukaan
koostuisi 10-15 tuulivoimalasta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää
osayleiskaavan laatimista. Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy.

2 OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan
yhdyskunnan eri toimintojen sijoittumista tietyssä osassa kuntaa.
Osayleiskaava koostuu kaavakartasta, johon kuuluvat kaavamerkinnät ja
–määräykset. Osayleiskaava-asiakirjoihin kuuluu lisäksi kaavaselostus.

Tuulivoimaosayleiskaavassa osoitetaan tyypillisesti osa-alueet, joille
voimaloita saa sijoittaa, voimaloiden enimmäismäärät ja –korkeudet
sekä sähkönsiirron ratkaisuihin liittyvät reunaehdot. Kaavalla voidaan
myös estää tai pyrkiä lieventämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia
esimerkiksi toimintojen sijoittamisen suunnittelun tai kaavamääräysten
avulla.

Vuonna 2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
mukaan kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan suoraan
osayleiskaavan perusteella. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaava on
tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena ja siten, että se täyttää maankäyttö-
ja rakennuslain vaatimukset myös siltä osin, että sen perusteella voidaan
myöntää rakennuslupa hankkeelle.

3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Tämä asiakirja on Reväsvaaran osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (lyhenne OAS), jonka kunta asettaa julkisesti
nähtäville kaavoitusprosessin vireille tullessa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa

· esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita,
· kuvataan kaavoituksen vaiheet ja eteneminen,
· kerrotaan miten ja milloin osalliset voivat osallistua

kaavoitukseen ja
· miten kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsitellään yleiskaavoituksen
aloitusvaiheeseen liittyvässä viranomaisneuvottelussa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on saatavilla Ylitornion kunnanvirastosta tai
Ylitornion kunnan internet-sivuilta koko suunnitteluprosessin ajan ja
siihen on mahdollista ottaa kantaa siihen asti, kunnes
osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa osayleiskaavatyön
edetessä.

4 OSAYLEISKAAVOITUKSEN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN
KAAVOITUKSEEN

Osayleiskaavan laatiminen etenee seuraavasti:

· aloitusvaihe
· valmisteluvaihe (kaavaluonnos)
· ehdotusvaihe (kaavaehdotus)
· hyväksymisvaihe.
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Kaavoitus on käynnistynyt keväällä 2014, kun Ylitornion kunnanhallitus
UPM:n aloitteesta päätti käynnistää Reväsvaaran
tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan valmisteluvaihe on
alkanut kesällä 2014. Alustavana aikataulutavoitteena on, että kaavan
valmisteluaineisto (kaavaluonnos) olisi nähtävillä ja siitä voisi antaa
palautetta (lausunnot, mielipiteet) kesällä 2015. Kaavaehdotus
laadittaisiin tämän jälkeen, ja alustavan arvion mukaan kaavaehdotuksen
nähtävilläolo ja siihen liittyvä palautteen (lausunnot, muistutukset)
antaminen sijoittuisivat syksyyn-talveen 2015-2016.
Kaavaehdotusvaiheen jälkeen kaava viimeistellään, jolloin kaavan
hyväksymiskäsittelyajankohta olisi talvella 2016.

Aloitusvaiheessa kaava-alueen maanomistajille ja naapureille
tiedotetaan kirjeitse kaavoituksen käynnistymisestä ja tavoitteista.
Kaavoitustyön valmisteluvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus, jossa on
mahdollisuus saada tietoa ja antaa palautetta kaavahankkeesta. Sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavan valmisteluaineisto
(kaavaluonnos) että kaavaehdotus asetetaan eri vaiheissa julkisesti
nähtäville, jolloin osallisilla on tilaisuus esittää aineistosta mielipiteitä,
lausuntoja ja muistutuksia. Osayleiskaavaan liittyviä mielipiteitä voi
lisäksi esittää milloin tahansa suunnittelun aikana ottamalla yhteyttä
kunnan tai kaavaa laativan konsultin edustajiin. Kuntalaisilla ja muilla
asianosaisilla on myös oikeus valittaa osayleiskaavan
hyväksymispäätöksestä.

Osayleiskaavoituksen vaiheista, yleisötilaisuuksista sekä kaava-aineiston
valmistelu- ja ehdotusvaiheen nähtävilläoloista tiedotetaan ilmoituksina,
kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdissä, Ylitornion kunnan Internet-
sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Tietoa löytyy myös OAS:sta, jota

päivitetään prosessin edetessä ja aikataulujen tarkentuessa. Lisätietoa
voi saada myös UPM:n internet –sivuilta.  Reväsvaaran tuulivoima-
alueen ympäristövaikutuksia arvioidaan sekä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA) että kaavan yhteydessä.  Kaavoitus- ja YVA–
menettelyiden yleisötilaisuudet pyritään mahdollisuuksien mukaan
yhdistämään, ja kaavoituksen etenemisaikataulu mukautuu YVA -
menettelyn aikatauluun.

Yleiskaavoitukseen liittyy myös maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukaista viranomaisyhteistyötä. Viranomaisneuvottelut järjestetään
kaavoituksen aloitus- ja ehdotusvaiheissa. Lisäksi järjestetään tarpeen
mukaan epävirallisia työneuvotteluja. Yleiskaavoituksen yhteydessä
järjestetään myös poronhoitolain 53§:n mukainen neuvottelu Lohijärven
paliskunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Neuvottelu ajoitetaan
osayleiskaavan valmisteluvaiheeseen.

Ympäristöministeriön on ilmoitettava toiselle valtiolle sellaisista
kaavoista, joilla todennäköisesti on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia
(MRL 199§ ja MRA 99§). Reväsvaaran alueelle sijoittuvan tuulivoima-
alueen näkemäalue tulee ulottumaan myös Ruotsin puolelle.  Lapin ELY-
keskus on päättänyt, että yleiskaavoitukseen tulee liittää MRL 199§:n
mukainen kansainvälinen kuulemismenettely. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
keskeiset osat kaava-asiakirjoista valmistelu- ja ehdotusvaiheissa tullaan
kääntämään ruotsin kielelle ja toimittamaan kussakin vaiheessa Ruotsin
viranomaisille. Samassa yhteydessä pyydetään lausunnot.

Kaavoituksen etenemisvaiheet ja kaavoituksen alustava tavoiteaikataulu
on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.). Osallistumisen kannalta
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tärkeimmät vaiheet on esitetty paksunnetulla tekstillä. Taulukkoa ja työn
aikataulua päivitetään työn edetessä.

Suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä selviää, onko
Reväsvaaran alueelle mahdollista toteuttaa tuulivoimaloita ja jos on, niin
miten (sijainti, määrä, koko, sähkönsiirron ratkaisut, jne.).

5 OSALLISET

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksessa osallisia ovat
alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus
ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). Taulukkoon 2.
on koottu alustavasti Reväsvaaran tuulivoima-alueen
osayleiskaavoituksen osallisia. Taulukko täydentyy työn edetessä.
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Taulukko 1. Kaavoituksen eteneminen ja alustava aikatauluarvio. Osallistumisen kannalta keskeisimmät tapahtumat on esitetty paksunnetulla tekstillä. Aikataulua
tarkennetaan prosessin edetessä. Vihreillä tekstilaatikoilla on kuvattu YVA-menettelyn vaiheita suhteessa kaavaprosessiin.

SUUNNITTELUVAIHE AIKATAULU-
ARVIO

MITÄ KAAVAPROSESSISSA TAPAHTUU

Aloitusvaihe tammikuu -
elokuu 2014

• Vireilletulokuulutus
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville,

palautetta OAS:sta voi antaa kaavaehdotuksen
nähtävillepanoon asti

• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Valmisteluvaihe elokuu 2014 -
elokuu 2015

• Kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston laatiminen

• Kaavan valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä
• Yleisötilaisuus
• Lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta
• Vastineiden laatiminen kaavan valmisteluaineistosta

saatuun palautteeseen

Ehdotusvaihe syyskuu -
joulukuu 2015

• Kaavaehdotuksen laatiminen
• Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä
• Yleisötilaisuus
• Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta
• Vastineiden laatiminen kaavaehdotuksesta saatuun

palautteeseen
• Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Hyväksymisvaihe talvi 2016 • Hyväksyminen kunnanvaltuustossa,
hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

YVA-ohjelma nähtävillä
syksyllä 2014

YVA-selostus nähtävillä
kesällä 2015

yhteysviranomaisen
lausunto YVA-
selostuksesta syksyllä
2015
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Taulukko 2. Osalliset.

YKSITYISHENKILÖT YHTEISÖT, YHDISTYKSET VIRANOMAISTAHOT

• maanomistajat ja kiinteistönomistajat
• lähiympäristön asukkaat ja loma-

asukkaat
• kuntalaiset, naapurikuntalaiset
• muut, joiden asumiseen, työntekoon tai

muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa

• elinkeinoelämän yhdistykset
• energiayhtiöt
• Tornionlaakson Sähkö
• Finavia Oyj
• Fingrid Oyj
• kylätoimikunnat
• lintutieteellinen yhdistys
• luonnonsuojeluyhdistykset
• metsänhoitoyhdistykset
• metsästysseurat
• museo- ja kotiseutuyhdistykset
• riistanhoitoyhdistykset
• Lohijärven paliskunta
• Paliskuntain yhdistys
• muut mahdolliset yhteisöt

• Ylitornion kunnan hallintokunnat
• Lapin liitto
• Lapin elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus (ELY)
• Lapin aluehallintovirasto (AVI)

• Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
• Lapin metsäkeskus
• Lapin pelastuslaitos
• Museovirasto
• Metsähallitus
• Liikennevirasto
• Puolustusvoimat, pääesikunta
• Ilmatieteen laitos
• naapurikunnat
• Ruotsin puolen osalliset (tarpeen

mukaan)
• muut viranomaiset harkinnan mukaan
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6 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijoittuu Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan noin 4
- 5 kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta. Ruotsin raja
sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometrin ja Tornionjokilaaksoa seuraileva
E8 -tie (Torniontie) noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta
länteen.

Suunnittelualue on alustavan arvion mukaan kooltaan noin 1 000
hehtaaria ja se on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa.
UPM on tehnyt alueella maa-alueen vuokra- ja käyttöoikeussopimukset
tuulivoiman tuotantoa varten. Osayleiskaavan alustavana
suunnittelualueena on tuulivoimapuiston hankealue. Suunnittelualueen
rajaus tarkentuu kaavoitustyön aikana.

Suurin osa suunnittelualueesta sijoittuu metsäiselle selännealueelle
(maaston korkeustaso suunnittelualueella on maksimissaan noin + 240
mmpy, maanpinta Torniojokilaaksossa noin +50 mmpy). Suunnittelualue
on suurelta osin metsätalouskäytössä. Alueen kautta kulkee myös
retkeilyreitti, ja lakialueella on laavu. Hankealueen välittömässä
lähiympäristössä sijaitsee mm. maa-ainestenottoalueita ja niihin liittyvää
elinkeinotoimintaa sekä ampumarata ja vedenottamo.

Suunnittelualueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat suunnittelualueesta noin 1,5 kilometriä
kaakkoon. Tuulivoima-alueen alustavan hankesuunnitelman mukaan
etäisyyttä tuulivoimaloilta lähimpiin asuinrakennuksiin on vähimmillään
hieman yli 2 kilometriä.

Kuva 1. Osayleiskaava-alueen likimääräinen sijainti (ei mittakaavassa).
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2014, Lantmäteriet 2014

2 km
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7 PERUSTIETOA REVÄSVAARAN TUULIVOIMAHANKKEESTA

Seuraavassa esitetty Reväsvaaran tuulivoimahankkeen tekninen kuvaus
perustuu UPM:n alustaviin hankesuunnitelmiin:

· Alustavan hankesuunnitelman mukaan Reväsvaaran –
Kiimavaaran - Uksperin alueelle suunnitellaan sijoitettavan 10 -
15 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2–5 megawattia (MW).
Voimaloiden alustava sijoitussuunnitelma (maksimivaihtoehto)
on esitetty seuraavassa kartassa. Kukin tuulivoimala koostuu
perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on alustavan suunnitelman
mukaan korkeintaan 225 metriä maanpinnasta (torni noin 150
m, roottorin halkaisija noin 75 m).

· Tuulivoimalat on suunniteltu yhdistettäväksi alueen
lounaisosassa kulkevaan 110 kV:n voimajohtoon joko
maakaapelilla tai ilmajohdolla.

· Tuulivoima-alueen rakentamisen, mukaan lukien uusien teiden
rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja
sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 1-2 vuotta.
Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20 –
30 vuotta. Koneistoja uusimalla käyttöikää on mahdollista jatkaa
50 vuoteen asti. Perustukset ja torni mitoitetaan 50 vuoden
käyttöajalle.

Kuva 2. Tuulivoimaloiden alustavan hankesuunnitelman mukainen sijoittelu
Reväsvaaran – Kiimavaaran – Uksperin alueella (maksimivaihtoehto). Olemassa
oleva voimajohto on esitetty vihreällä, samoin Reväsvaaran tuulivoima-alueen
vaihtoehtoiset voimajohtolinjaukset (VE1, VE2 ja VE3).
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8 KAAVOITUSTILANNE

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös
30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja edistää niiden
toteuttamista.  Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä
vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista osayleiskaava-alueeseen ja
tuulivoimaan liittyvät erityisesti seuraavat tavoitekokonaisuudet:

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

(poronhoitoalue)

Tämän hankkeen kannalta korostuvat seuraavat tavoitteet:

· Ilmastonmuutoksen hidastaminen
· Elinympäristön laadun turvaaminen
· Maanpuolustuksen tarpeet
· Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi
· Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
· Uusiutuvan energian tuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän

infrastruktuurin tarpeet, lentoliikenteen turvallisuus
· Poronhoitoon kohdistuvien haittojen minimointi

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

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia
alueita. Maakuntakaava ohjaa osayleiskaavan suunnittelua.

Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt Länsi-Lapin maakuntakaavan
26.11.2012. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
19.2.2014. Maakuntakaavasta jäi vahvistamatta tuulivoimaloiden alueita,
mm. Reväsvaaraa koskeva merkintä tv 2390 sitä koskevine
määräyksineen. Ympäristöministeriön mukaan tämä tarkoittaa sitä, että
maakuntakaavalla ei tältä osin ole voitu ratkaista tuulivoimala-alueiden
sijoittumista Länsi-Lapin alueelle, jolloin maakuntakaava ei tältä osin
ohjaa yleiskaavoitusta. Reväsvaaran tuulivoimala-alueen
yleiskaavoituksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kaavaa varten on
tarpeen arvioida tuulivoima-alueen toteuttamisen seudullisia
vaikutuksia. Tässä hyödynnetään Länsi-Lapin maakuntakaavan
selvityksiä.

Länsi-Lapin maakuntakaavassa Reväsvaaran alue on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa
maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää
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pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Lisäksi hankealueelle on
osoitettu muinaismuistokohde (SM 3553) (Museoviraston
muinaisjäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)).
Hankealueen pohjoisosaan on osoitettu tärkeä tai vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue ja itäosaan maa-aineisten ottokohde (EO 2410).
Alueen itäosaan on osoitettu moottorikelkkailureitti. Hankealueen
lounaiskulma sisältyy maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk).
Alue Reväsvaarasta pohjoiseen on osoitettu matkailun vetovoima-
alueeksi (mv). Hankealueen lounasosaan on osoitettu voimajohto (z) ja
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve (jl). Ylitornion alue
sisältyy maakuntakaavassa osoitettuun poronhoitoalueeseen ja aluetta
koskevat myös maakuntakaavan yleismääräykset. Reväsvaaran
alueeseen kohdentuvissa suunnittelumääräyksissä edellytetään mm.

· luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön
huomioon ottamista

· tuulivoimaloiden sijoittamista usean tuulivoimalan
muodostamiin ryhmiin

· tuulivoimarakentamisen vaikutusten ottamista
huomioon sekä vaikutusten lieventämistä

· lentoesteiden korkeusrajoitusten, ilmavalvontatutkien
sekä puolustusvoimien radioyhteyksien huomioimista
tuulivoimaloiden suunnittelussa

· poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen
alueidenkäytöllisten toiminta-edellytysten turvaamista

· meluhaittojen ehkäisyä ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamista sekä

· muinaisjäännösten huomioimista.

Yleiskaavat ja asemakaavat

Kaava-alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Kaava-alueen
läntinen kärki sivuaa Tornionjoen osayleiskaavan (Ylitornion valtuusto
hyväksynyt 19.10.2003) kaava-aluetta.

Ylitornion keskus on asemakaavoitettu. Asemakaavoitettu alue ulottuu
lähimmillään noin 3 kilometrin etäisyydelle osayleiskaava-alueen
länsipuolelle.

Kuva 3. Ote Torniojoen osayleiskaavasta (ei mittakaavassa), jonka alueen
itäpuolelle Reväsvaaran osayleiskaava-alue (alustava rajaus mustalla
katkoviivalla) sijoittuu.
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Kuva 4. Ote ympäristöministeriön 19.2.2014 vahvistamasta Länsi-Lapin
maakuntakaavakartasta ja otteita kaavamääräyksistä. Reväsvaaran
alueen sijainti on osoitettu valkoisella soikiolla kaavakartan päällä.

Reväsvaara - Kiimavaara
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9 SUUNNITTELUN TAUSTA-AINEISTO

Kaavan laadinnan yhteydessä kootaan perustiedot alueen olosuhteista
kaavaselostukseen. Kaavoituksen tärkeä tausta-aineisto ovat hankkeen
YVA-menettelyn yhteydessä tehtävät perus- ja vaikutusselvitykset. YVA-
menettely on käynnistynyt keväällä 2014. Lisäksi hyödynnetään jo
olemassa olevaa selvitysaineistoa, ja kaavoituksen aikana voidaan myös
tarvittaessa tehdä uusia selvityksiä. Suoraan Reväsvaaran aluetta
koskevien selvitysten lisäksi hyödynnetään muita tausta-aineistoja, kuten
viranomaisten rekistereitä, sekä kokemuksia aiemmista
vastaavantyyppisistä hankkeista ja seudun olosuhteista.

Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvityksessä on maakuntaliiton
toimesta kartoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita
Länsi-Lapin, Rovaniemen sekä Itä-Lapin alueilta (Lapin liitto 2012).
Selvityksessä Reväsvaaran alue on osoitettu ehdotettuna tuulivoima-
alueena.

ALUETTA KOSKEVIA SELVITYKSIÄ JA MUUTA TAUSTA-AINEISTOA

Hanketta koskevat selvitykset
· Tiedustelu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen

tarpeesta, Reväsvaaran tuulipuistohanke, Liite 1.: Hankekuvaus ja
alustava ympäristövaikutusten arviointi, Pöyry Finland Oy 2014

· Reväsvaaran tuulipuisto. Luontoselvitykset (kasvillisuus, mahdolliset
viitasammakon kutu- ja kerääntymisalueet, liito-oravalle mahdollisesti
soveltuvat biotoopit, pohjanlepakon mahdolliset ruokailu- ja
muuttoreitit). Natans Oy, 2013.

· Ylitornion Reväsvaaran pesimälinnustoselvitys. Tmi Olli-Pekka Karlin,
2013.

· Ylitornion Reväsvaaran muuttolinnustoselvitys. Tmi Olli-Pekka Karlin,
2013.

· Maakotkaselvitys Ylitornion Reväsvaaran alueella 2013 – 2014. Tmi Olli-
Pekka Karlin

· Reväsvaaran tuulivoima-alueen alustava maisemavaikutustarkastelu,
Pöyry Finland Oy 2014

· Alustava paikkatietopohjainen näkemäalueanalyysi, UPM-Kymmene
Oyj 2014

Kaavat
· Länsi-Lapin maakuntakaava. (Lapin liiton valtuusto hyväksynyt

26.11.2012, vahvistettu YM:ssä 19.2.2014)
· Tornionjoen osayleiskaava. (Ylitornion valtuusto hyväksynyt

19.10.2003)

Lapin liitto
· Lapin maakuntasuunnitelma 2030
· Lapin maakuntaohjelma 2011–2014
· Lapin ilmastostrategia 2030
· Lapin energiastrategia 2009
· Länsi-Lapin maakuntakaavan taustaselvitykset (mm. Maisema ja

luonnonympäristö, 2011; Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys,
Länsi-Lappi, 2012)
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Lapin ympäristökeskus
· Lapin perinnemaisemat, Alueelliset ympäristöjulkaisut 116, 1999
· Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Suomen ympäristö 540, 1999

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

Liikennevirasto
· Tuulivoimalaohje – Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien

läheisyyteen. Liikenneviraston ohjeita 8/2012.

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

Metsäkeskus TAPIO
· Metsätalous kaavoitusalueilla, 2005, Metsäkeskus Tapio

Museovirasto, ympäristöministeriö
· Rakennettu kulttuuriympäristö, 2009, Museovirasto/YM
· Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto/YM

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

sosiaaliset vaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1.

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

Ympäristöministeriö
· Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I.

Ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992.

· Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 1992.
· Kansallismaisema, 1993.
· Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista,

1998.
· Natura 2000 -ohjelma (VNp 20.8.1998)
· Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

2000 sekä tarkistetut tavoitteet 2008.
· Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 (YM ja SYKE)
· Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista ohjaavat selvitykset ja

oppaat, esim.
o Ympäristölainsäädännön soveltaminen

tuulivoimarakentamisessa (Suomen ympäristö 584), 2002
o Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (Suomen ympäristö

721), 2004
o Tuulivoimalat ja maisema (Suomen ympäristö 5/2006)
o Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (Suomen

ympäristö 4/2007)
o Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon

ohjeita 4/2012)

10 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavan vaikutusten ja niiden merkittävyyden arviointi perustuu
hankkeen YVA-menettelyn tuloksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä
välittömät että välilliset vaikutukset sekä kaavan toteuttamiseen liittyvät
eri vaiheet (rakentamisaika, käyttö, käytöstä poisto).
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi
arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. YVA-menettelyn yhteydessä
tehtyä vaikutusten arviointia tarkennetaan tarvittaessa, mikäli kaavan
ratkaisut sitä edellyttävät.
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Kaavaa laadittaessa tulee arvioida vaikutukset (maankäyttö- ja
rakennusasetus 1§)

· ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
· maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
· kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja

luonnonvaroihin
· alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja

energiatalouteen sekä liikenteeseen sekä
· kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja

rakennettuun ympäristöön.

Tuulivoimahankkeissa tyypillisesti korostuvat vaikutukset maisemaan,
luontoon (mm. vaikutukset linnustoon) sekä ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön (mm. maisemavaikutusten kokeminen, melu,
vilkkuminen, vaikutukset elinkeinoihin).

Tässä yleiskaavassa vaikutusten arvioinnissa todennäköisesti korostuvat
erityisesti vaikutukset Tornionjokilaakson maisemaan ja maisema- ja
kulttuuriympäristöarvoihin.

Ruotsin puolelle kohdistuvat vaikutukset arvioidaan Suomen puolen
kanssa vastaavasti.

11 YHTEYSTIEDOT JA TIEDOTTAMINEN

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Ylitornion kunnasta sekä
Ramboll Finland Oy:n ja UPM Kymmene Oyj:n yhteyshenkilöiltä. Kuva 5. Tuulivoimalan rakenne, periaatekuva.

Lähde: Tuulivoimaopas 2014.
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Kuulutukset:
kunnan internetsivuilla, ilmoitustauluilla ja virallisissa ilmoituslehdissä

Aineistot nähtävillä nähtävilläoloaikoina:
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(www.ylitornio.fi)

Palautteen antaminen nähtävilläolevasta aineistosta:
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95600 Ylitornio
e-mail: kirjaamo@ylitornio.fi
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www.ylitornio.fi
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Marius Kokko
p. 040 756 7555
e-mail:marius.kokko@upm.com
www.upm.com

Ramboll Finland Oy (kaavaa laativa konsultti)
Mariikka Manninen, Pasi Rajala
p. 020 755 611
e-mail: etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi


