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TIIVISTELMÄ
Kaavan tausta ja tarkoitus
Ylitornion kunnanhallitus päätti 24.2.2014 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. Tuulivoima-alueen
toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kaavaa laatii konsulttina
Ramboll Finland Oy. Perustietoja alueesta on kerätty ja tuulivoimahankkeen
vaikutuksia arvioitu YVA-menettelyssä, joka on käynnistynyt keväällä 2014 ja
päättyy syksyllä 2015.

Kaava-alue
Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaava-alue sijaitsee Ylitornion
kunnassa, 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.
Kaava-alue on kooltaan noin 1000 hehtaaria ja se on kokonaan yksityisten
maanomistajien omistuksessa.

Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen
Seuraavaan taulukkoon on koottu kaavaprosessin vaiheet. Osallistumisen kannalta
keskeisimmät tapahtumat on esitetty paksunnetulla tekstillä. Tiedossa olevat
tulevat vaiheet on esitetty harmaalla tekstillä. Taulukkoa päivitetään ja
täydennetään kaavaprosessin edetessä.

Osayleiskaavan keskeinen sisältö
Kaava-alue on lähes kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M-1), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille
(tv/1, tv/2, tv/3), sekä tuulivoimatuotantoon liittyvää muuta infrastruktuuria, kuten
huoltotiestöä ja sähkönsiirron rakenteita. Toiminnassa oleva maa-aineistenottoalue,
jonka käyttötarkoitus maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä on maa- ja
metsätalous, on osoitettu merkinnällä EO/M-1. Lisäksi kaavassa on osoitettu
luonnon
monimuotoisuuden
kannalta
tärkeitä
alueita
tai
kohteita,
muinaisjäännösrekisterin mukainen muinaisjäännöskohde, pohjavesialueen rajaus
sekä ulkoilureitin yhteystarve, ja annettu näitä koskevia määräyksiä. Kaavassa on
myös annettu yleismääräyksiä liittyen muun muassa tuulivoimaloiden aiheuttamaan
meluun,
alueen
virkistyskäyttöön,
turvallisuuteen
ja
porotalouden
toimintaedellytysten turvaamiseen.

Osayleiskaavan vaikutusten arviointi
Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaavan taustaselvitykset ja vaikutusten
arviointi on pääosin tehty Reväsvaaran tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA-menettely) yhteydessä. Tässä kaavaselostuksessa on
esitetty tausta- ja vaikutusten arviointiaineistosta lyhyet yhteenvedot. YVA-selostus
kokonaisuudessaan on kaavan erillisliite ja saatavissa Ylitornion kunnasta ja kunnan
internet-sivuilta (http://www.ylitornio.fi/projektit/revasvaaran-tuulivoimahanke.html).

iii

Tuulivoima-alue aiheuttaa visuaalisia vaikutuksia laajalti seudun avoimilta alueilta
kuten Torniojokilaaksosta kohti tuulivoima-aluetta katsottaessa. Vaikutukset eivät
kuitenkaan ole merkittävästi haitallisia suhteessa aluekokonaisuuden ja sen
arvokkaiden osa-alueiden piirteisiin ja arvojen perusteisiin. Tuulivoima-alue ei
aiheuta merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön eikä
merkittäviä melu- tai vilkuntavaikutuksia lähimmille asuin- tai lomakiinteistöille.
Tuulivoima-alueen luontovaikutukset ovat vähäisiä, ja kaava-alueen luonto- ja
kulttuuriympäristöarvot on otettu huomioon kaavaratkaisussa. Tuulivoima-alueen
toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesiin tai maaja kallioperään. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Ylitornion kunnan talouteen
(työllistämismahdollisuudet, kiinteistöverotulot). Kaava-alueen nykyinen käyttö
(metsätalous, virkistys, metsästys, maa-ainestenotto, porotalous) voi jatkua pitkälti
nykyisellään. Tuulivoima-alueen toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, mutta sillä
tuotetulla sähköllä korvataan muita energiantuotantomuotoja. Tuulivoima-alue ei
aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä.

Kaavan toteuttaminen
Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja
sen perusteella voidaan suoraan myöntää tuulivoima-alueen toteuttamisen
edellyttämät rakennusluvat.
Tuulivoima-alueen rakentaminen voidaan aloittaa 2016, ja tuulivoima-alue voisi
näin ollen aloittaa toimintansa vuonna 2017. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä
on tällä hetkellä noin 25─30 vuotta, mutta koneistoja uusimalla käyttöikää on
mahdollista kaksinkertaistaa.
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Taulukko A. Kaavoituksen eteneminen ja aikatauluarvio. Kaavaprosessin tulevat vaiheet on esitetty
harmaalla tekstillä.

AIKATAULUARVIO

MITÄ KAAVAPROSESSISSA TAPAHTUU

ALOITUSVAIHE
tammikuu 2014 elokuu 2014

•
•

•
•
•

Vireilletulokuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville,
palautetta OAS:sta voi antaa kaavaehdotuksen
nähtävillepanoon asti
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 6.5.2014
Poronhoitolain 53 §:n menettelytapaa noudattava neuvottelu
14.8.2014
Kansainvälisen menettelyn (MRL 199 §, MRA 99 §)
käynnistäminen

VALMISTELUVAIHE
elokuu 2014 elokuu 2015

•
•
•
•
•

Kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston laatiminen
Kaavan valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä
keväällä – kesällä 2015
Yleisötilaisuus (yhdistettynä YVA-selostuksen
yleisötilaisuuteen) 2.6.2015
Lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta
Vastineiden laatiminen kaavan valmisteluaineistosta saatuun
palautteeseen

EHDOTUSVAIHE
elokuu 2015 –
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.
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LIITTEET
Liite 1.

Kooste kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta saadusta
palautteesta sekä palautteeseen laaditut vastineet (täydennetään
valmisteluvaiheen jälkeen)

ERILLISET LIITTEET
(SAATAVISSA YLITORNION KUNNASTA JA KUNNAN WWW-SIVUILTA)
1.

UPM-Kymmene Oyj, Reväsvaaran tuulivoimahanke, Ympäristövaikutusten
arviointiselostus, 2015

Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaavan taustaselvitykset ja vaikutusten
arviointi on tehty Reväsvaaran tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA-menettely) yhteydessä. Tässä kaavaselostuksessa on
esitetty taustaselvitys- ja vaikutusten arviointiaineistosta vain lyhyet yhteenvedot.
YVA-selostus on tämän kaavaselostuksen erillisliite ja se on kokonaisuudessaan
saatavissa Ylitornion kunnasta ja kunnan internet-sivuilta
(http://www.ylitornio.fi/projektit/revasvaaran-tuulivoimahanke.html).

Kannen kuva: Näkymä Reväsvaaralta talvella 2014 / Pöyry Finland Oy, Karoliina Joensuu
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LÄHTÖKOHDAT

1.1 Kaavan tausta ja tarkoitus
Ylitornion kunnanhallitus päätti 24.2.2014 käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan
laatimisen Reväsvaaran alueelle. Aloitteen kaavoituksen käynnistämiseksi teki UPMKymmene Oyj, jonka tavoitteena on perustaa alueelle tuulivoima-alue. Alustavien
hankesuunnitelmien mukaan alueelle voisi sijoittua 10─15 voimalaa. Yksittäisten
voimaloiden teho olisi maksimissaan noin 5 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan
225 m.
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.
Vuonna 2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan
kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan suoraan osayleiskaavan
perusteella. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena
ja siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset myös siltä osin,
että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupa hankkeelle.
Osayleiskaavan merkittävin tausta-aineisto on Reväsvaaran tuulivoimahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), johon on koottu perustiedot
alueesta ja arvioitu Reväsvaaralle sijoittuvan tuulivoimahankkeen vaikutukset. YVA
–selostuksen tekstejä on referoitu ja osa kartoista esitetty myös tässä
kaavaselostuksessa yleiskuvan antamiseksi sekä alueen olosuhteista että
Reväsvaaralle suunniteltavan tuulivoima-alueen vaikutuksista. YVA –selostus
kokonaisuudessaan on tämän kaavaselostuksen erillisliite, joka on saatavana
Ylitornion kunnasta ja kunnan internet –sivuilta. Lisäksi tausta-aineistona on ollut
UPM-Kymmene
Oyj:n
Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen
alustavat
hankesuunnitelmat.

2013

2014

2015

2016

2017

Esiselvitykset
YVA-menettely
Osayleiskaavan laadinta
Luvitus
Rakentaminen ja käyttöönotto

Kuva 1. Reväsvaaran tuulivoima-alueen suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikataulu
(tarkentuu suunnittelun edetessä).

YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot
Reväsvaaran tuulivoima-alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on
tutkittu kahta tuulivoima-alueen toteutusvaihtoehtoa ja useampia vaihtoehtoisia
sähkönsiirron reittiratkaisuja (Kuva 2.). Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei eri
vaihtoehtojen vaikutuksilla havaittu olevan merkittäviä eroja, eikä kumpikaan
vaihtoehdoista noussut selkeästi toista suositeltavammaksi.
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Kuva 2. YVA-menettelyn yhteydessä tutkitut hankevaihtoehdot. Vasemmalla vaihtoehto VE1 (15
tuulivoimalaa) ja oikealla vaihtoehto VE 2 (10 voimalaa). (UPM-Kymmene Oyj 2015)

1.2 Kaava-alueen sijainti, koko ja yleiskuvaus
Kaava-alue 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.
Kaava-alue on kooltaan noin 1 000 hehtaaria ja se on kokonaan yksityisten
maanomistajien omistuksessa. Kaava-alue on rajattu jonkin verran YVA menettelyssä tutkittua tuulivoima-alueen hankealuetta suppeammaksi.

Kuva 3. Reväsvaaran alueen sijainti. Sininen rajaus on YVA-menettelyn yhteydessä
käytetty hankealueen rajaus. Kaava-alue on rajattu jonkin verran YVA:n hankealuetta
suppeammaksi. (UPM-Kymmene Oyj 2015)
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Kuva 4. Näkymä vastarannalta Ruotsin puolelta kohti Reväsvaaraa.
Suurin osa kaava-alueesta sijoittuu metsäiselle selännealueelle, joka on pitkälti
metsätalouskäytössä. Alueen kautta kulkee myös retkeilyreitti. Alueella on myös
maa-aineistenottoa ja siihen liittyviä muita toimintoja. Kaava alueen pohjoispuolella
on ampumarata ja vedenottamo.
Kaava-alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole vakituista eikä lomaasutusta. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (Maanmittauslaitos 2014)
perusteella lähimmät yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat kaava-alueen
rajasta noin 450 metriä länteen, mutta etäisyyttä alustavan hankesuunnitelman
mukaisilta tuulivoimaloilta lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on jo yli kaksi
kilometriä. Ympäristön asutus on pääsääntöisesti vakituista asutusta, mutta
joukossa on jonkin verran myös loma-asutusta. Tuulivoimahankkeen lähialueiden
osalta maastotietokannan rakennuksia koskevien tietojen ajantasaisuus on
varmistettu YVA-selostuksen laatimisen yhteydessä (tammikuussa 2015) Ylitornion
kunnasta. Kunnan tietojen perusteella tiedot ovat ajan tasalla, eikä alueelle ole
myönnetty uusia rakennuslupia.

1.3 Alustava tuulivoimahankkeen kuvaus
Reväsvaaran alueelle suunnitellaan 10 - 15 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2–
5 MW. Sekä tuulivoimaloiden napakorkeus että roottorin läpimitta on noin 120–150
metriä, myöhemmin valittavasta laitevalmistajasta riippuen. Tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeus olisi siten maksimissaan 225 metriä. Tuulivoimalat rakennetaan
joko maanvaraiselle teräsbetoniperustukselle tai kalliovaraiselle perustukselle.
Teräsbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee tuulivoimalatoimittajasta ja
tornityypistä riippuen, mutta perustuksen halkaisija on noin 18–20 metriä ja
korkeus noin 1–2 metriä. Asennusalue on kooltaan noin 50 x 80 metriä.
Maavaraisen teräsbetoniperustuksen lisäksi myös kalliovarainen perustus voi tulla
kyseeseen, jolloin käytettävän betonin määrä on pienempi ja louhintaa tarvitaan
vähemmän. Tuulivoimaloiden tornit valmistetaan joko kokonaan teräsrakenteisina,
betonin ja teräksen yhdistelmänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Voimalat
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varustetaan lentoestevaloilla, joita koskevat tarkemmat vaatimukset määritellään
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta haettavassa lentoesteluvassa
Tuulivoima-alueen toteuttaminen ja käyttö edellyttää, että jokaiselle voimalalle
rakennetaan tie tai nykyistä tiestöä parannetaan.
Tuulivoima-alueelle rakennetaan sähköasema, johon tuulivoimalat liitetään 20 kV
tai 30 kV maakaapeleilla ja jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan 110
kV siirtojännitteeseen. Tuulivoimalat on suunniteltu yhdistettävän kaava-alueen
lounaisosan kautta kulkevaan 110 kV:n voimajohtoon joko maakaapelilla tai
ilmajohdolla. Liityntä sähköverkkoon tapahtuu kaava-alueella. Sähköverkkoon
liittymis- ja reittivaihtoehdot tulevat tarkentumaan hankesuunnittelun edetessä.
Yksikköteho

2–5 MW

Napakorkeus

noin 150 metriä

Roottorin halkaisija

noin 150 metriä

Kokonaiskorkeus

enintään 225 metriä

Kuva 5. Periaatekuva tuulivoimalasta ja hankesuunnitelman mukaiset mitoitustiedot.
(UPM-Kymmene Oyj 2015)

Kuva 6. Jännitetasoltaan 110 kV:n voimajohdon tyyppipiirustus. (kuva: Fingrid Oyj)
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Kuva 7. Tuulivoimahankkeen alustava suunnitelma (YVA:n vaihtoehto VE 1). Sininen
rajaus on YVA-menettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus. Osayleiskaava-alue
on rajattu jonkin verran YVA:n hankealuetta suppeammaksi. (UPM-Kymmene Oyj 2015)

1.4 Alueidenkäytön suunnittelutilanne
1.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna
2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on
ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten
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toiminnassa. Valtakunnalliset
kokonaisuuksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alueidenkäyttötavoitteet

käsittelevät

seuraavia

toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

- varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen
-

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä
kehitys
toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti
merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä
edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden
toteuttamiselle. (Ympäristöhallinto 2013)

Tätä hanketta koskevat erityisesti toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään
yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön,
virkistyskäyttöön
ja
luonnonvaroihin,
toimiviin
yhteysverkostoihin
ja
energiahuoltoon sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin
(poronhoitoalue) liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet on
jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin.
Tavoitteet
voivat
joskus
olla
keskenään
alueidenkäyttötavoitteiden
huomioiminen
alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista.

ristiriitaisia;
valtakunnallisten
edellyttää
erilaisten

Tuulivoima-osayleiskaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on
kuvattu vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

1.4.2 Maakuntakaava
Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt Länsi-Lapin maakuntakaavan 26.11.2012.
Maakuntakaava
on
vahvistettu
ympäristöministeriössä
19.2.2014.
Maakuntakaavasta jäi vahvistamatta tuulivoimaloiden alueita, muun muassa
Reväsvaaraa koskeva merkintä tv 2390 sitä koskevine määräyksineen.
Ympäristöministeriön mukaan tämä tarkoittaa sitä, että maakuntakaavalla ei tältä
osin ole voitu ratkaista tuulivoima-alueiden sijoittumista Länsi-Lapin alueelle, jolloin
maakuntakaava ei tältä osin ohjaa yleiskaavoitusta. Tuulivoima-alueen
yleiskaavoituksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kaavaa varten on tarpeen
arvioida tuulivoima-alueen toteuttamisen seudullisia vaikutuksia.
Länsi-Lapin maakuntakaavassa (Kuva 8.) Reväsvaaran alue on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää 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-ainesten ottokohde (EO 2410). Alueen
itäosaan on osoitettu moottorikelkkailureitti. Hankealueen lounaiskulma sisältyy
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk). Alue Reväsvaarasta pohjoiseen on
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osoitettu matkailun vetovoima-alueeksi (mv). Hankealueen lounaisosaan 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 muun muassa
·

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 toimintaedellytysten turvaamista

·

meluhaittojen ehkäisyä ja ympäristön viihtyisyyden turvaamista sekä

·

muinaisjäännösten huomioimista.
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Kuva 8. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavakartasta ja otteita kaavamääräyksistä
(Ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014). Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVAmenettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus on esitetty maakuntakaavakartan
päällä sinisellä. Osayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran YVA-menettelyvaiheen
rajausta suppeampi.
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1.4.3 Yleis- 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 (Kuva 9.).
Ylitornion kuntakeskus on asemakaavoitettu. Asemakaavoitettu alue ulottuu
lähimmillään
noin
kolmen
kilometrin
etäisyydelle
osayleiskaava-alueen
länsipuolelle.

Kuva 9. Ote Tornionjoen osayleiskaavasta (Ylitornion valtuusto hyväksynyt 19.10.2003).
Reväsvaaran osayleiskaava-alue sijoittuu välittömästi Torniojoen osayleiskaava-alueen
itäpuolelle. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä käytetty
hankealueen rajaus on esitetty kaavakartan päällä sinisellä. Reväsvaaran
tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran YVA-menettelyvaiheen rajausta
suppeampi.

1.5 Yleiskaavan sisältövaatimukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava
huomioon
·

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys

·

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö

·

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

·

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

·

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön

·

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

·

ympäristöhaittojen vähentäminen

·

rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen

·

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys (www.ymparisto.fi 12.2.2014)
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2

SELVITYS ALUEEN OLOISTA
Selvitys alueen oloista perustuu Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn
aineistoihin (UPM-Kymmene Oyj 2015) sekä kaavoituksen yhteydessä kesällä 2015
tarkentuneisiin tai täydentyneisiin selvityksiin.
YVA –menettelyn yhteydessä on selvitetty alueen olosuhteita ja hankkeen
vaikutuksia seuraavan jaottelun mukaisesti:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

melu
varjon vilkkuminen
liikenne
yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
talous ja elinkeinot
porotalous
maisema ja kulttuuriympäristö
turvallisuus sekä tutka- ja viestintäyhteydet
ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö
kasvillisuus
linnusto
muu eläimistö
suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet
pintavedet
maa- ja kallioperä ja pohjavedet
ilmasto ja ilmanlaatu
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
tuulipuiston käytöstä poiston vaikutukset

Edellisiin osatehtäviin liittyen YVA -menettelyn yhteydessä on tehty muun muassa
seuraavia erillisselvityksiä:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

melumallinnus
varjon välkkeen mallinnus
porotalousselvitys
kasvistoselvitys
muuttolintuselvitys (kevät ja syksy)
pesimälinnustoselvitys
selvitys uhanalaisesta päiväpetolinnusta (luottamuksellinen)
liito-oravaselvitys
lepakkoselvitys
viitasammakkoselvitys
Natura-tarvearviointi
muinaisjäännösinventointi
maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
näkemäalueanalyysi maisemavaikutusten arvioinnin tueksi
asukaskysely

Käytössä olleet lähtötietoaineistot on listattu YVA-selostuksessa (UPM-Kymmene
Oyj 2015).
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2.1 Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Kaava-alue sijoittuu Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan, Tornionjokilaaksoa
seurailevan valtatien 21 (tie E8, Torniontie) itäpuolelle. Ruotsin raja sijaitsee
lähimmillään noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. Kaavaalue on laajuudeltaan noin 1 000 hehtaaria ja se on suurelta osin
metsätalouskäytössä. Alue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Ylitornion seudulla, sekä Suomen että Ruotsin puolella, suurin osa asutuksesta ja
loma-asutuksesta on keskittynyt vesistöjen rannoille. Esimerkiksi Tornionjokilaakso,
sekä Tengeliönjoen ja Ratasjärven/Vuomajoen varret ovat tasaisen nauhamaisesti
asutettuja. Alueet ovat pääosin maatalousympäristöä ja haja-asutusaluetta. Lähin
taajama eli Ylitornion kuntakeskus sijaitsee noin 4–5 kilometriä kaava-alueesta
luoteeseen. Tornionjokilaaksoon, kuntakeskuksesta pohjoiseen ja etelään, sijoittuu
nauhamaisesti useita kyliä, esimerkiksi Armassaari noin 800 metriä kaava-alueesta
länteen ja Kainuunkylä noin viisi kilometriä kaava-alueesta lounaaseen.
Kaava-alueella ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Maanmittauslaitoksen
maastotietokannan (Maanmittauslaitos 2014) perusteella lähimmät yksittäiset
asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat kaava-alueen rajasta noin 450 metriä
länteen. Alustavan hankesuunnitelman mukaisilta tuulivoimalapaikoilta (Kuva 7.)
etäisyyttä lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on yli kaksi kilometriä. Ympäristön
asutus on pääsääntöisesti vakituista asutusta, mutta joukossa on jonkin verran
myös loma-asutusta. Kaava-alueen lähiympäristön osalta (noin kaksi kilometriä
hankealueen rajasta) maastotietokannan rakennuksia koskevien tietojen
ajantasaisuus on varmistettu YVA-selostuksen laatimisen yhteydessä (tammikuussa
2015) Ylitornion kunnasta. Kunnan tietojen perusteella maastotietokannan tiedot
ovat ajan tasalla, eikä alueelle ole myönnetty uusia rakennuslupia.
Kaava-alueen kautta kulkee retkeilyreitti, joka on osa laajempaa Aurinkovaarojen
Jotoksen noin 50 kilometriä pitkää vaellusreitistöä. Reväsvaaran lakialueella on
laavu. Hankealueen itäpuolitse kulkee moottorikelkkareitti. Ainiovaaralla, noin 2,3
kilometriä
kaava-alueesta
luoteeseen,
sijaitsee
lomakylä.
Aavasaksan
matkailukeskus sijaitsee noin kymmenen kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta
pohjoiseen.
Välittömästi Reväsvaaran kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee muun muassa
ampumarata ja vedenottamo. Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on
useampia maa-ainestenottoalueita ja niihin liittyvää muuta elinkeinotoimintaa.
Reväsjärven länsirannalla, noin 1,8 kilometriä kaava-alueesta länteen, sijaitsee
vankila.
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Kuva 10. Rakentamisen sijoittuminen Reväsvaaran lähialueilla.
Suomen Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineisto kattaa jonkin verran myös Ruotsin
puolta, ja tietoja Ruotsin puolen rakentamisen sijoittumisesta on täydennetty Ruotsin
Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoilla (ruskeat pistesymbolit). Kartalla on esitetty
myös Reväsvaaran alueen kautta kulkevat virkistysreitti (vihreä) ja moottorikelkkailureitti
(oranssi). Kaava-alueen rajaus on esitetty sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen
YVA-menettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus on esitetty sinisellä.
Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran YVAmenettelyvaiheen rajausta suppeampi. (UPM-Kymmene Oyj 2015)
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Kuva 11. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alueella ja sen lähiympäristössä
sijaitsevia toimintoja (lähde mm. Maanmittauslaitos 2014). Kartalla on esitetty
Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn hankevaihtoehdon VE1 mukainen
tuulivoimaloiden sijoittelu. YVA-menettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus on
esitetty sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran
YVA-menettelyvaiheen rajausta suppeampi. (UPM-Kymmene Oyj 2015)

2.2 Luonnonolot
2.2.1 Kasvillisuus
Reväsvaaran hankealue kuuluu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan ja sijaitsee
pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen rajalla. Kasvillisuutta
ajatellen Reväsvaara-Kiimavaaran alue on kallioperältään karua. Hankealue
kuitenkin rajoittuu idässä ravinteikkaampaan Kapurinjänkkään. Tällä karun ja
ravinteisen
kallioperän
raja-alueella
sekä
yleensäkin
hankealueen
valuvesivaikutteisilla vaarojen alarinteillä esiintyy rehevää kasvillisuutta.
Geologisesti alue kuuluu niin sanottuun kalottivaarojen alueeseen. Muinaisen
Itämeren rantavyöhykkeen huuhtoutumisrajan yläpuolelle kohoavalla selänteen
laella säilyi moreenipeite, niin sanottu kalotti. Kalottivaaroja on varsinkin
Tornionjoki- ja Kemijokilaaksossa.
Kalottivaarojen kallioisista ja karuista kitumetsistä on käytetty nimitystä
kalliometsät. Ne ovat verrattavissa karukkokankaisiin; jäkälät ovat enemmistönä ja
muutamat varvut vähemmistönä. Mäntypuustoisten kalliometsien sinänsä niukka
lajisto käsittää kuitenkin myös kostean kasvupaikan lajistoa ja jopa suolajeja, sillä
vettä pidättäviin kallionkoloihin, rakoihin, seinämiin ja painanteisiin muodostuu
monenlaisia pienipiirteisiä elinympäristöjä. Reväsvaaran-Kiimavaaran kalliometsät
sijoittuvat kokonaisuudessaan kalotin alapuolelle, huuhtoutuneelle vyöhykkeelle.
Vaara-alueilla on myös laajalti muinaisrantakivikoita.

16

Huuhtoutumavyöhykkeen
alapuolella
soveltuu
käytettäväksi
tavanomainen
metsätyyppijaotus. Hankealueen vaarojen alarinteillä esiintyykin kangasmetsiä
(erityisesti kuivahko kangas) sekä muutamia pienialaisia lehtokuvioita. Metsät ovat
talouskäytössä ja ikärakenteeltaan vaihtelevia.
Suurin osa hankealueen kosteikoista on luonnontilassa. Reväs- ja Kiimavaaran
lakialueiden suot ovat karuja ja saavat vetensä sateesta sekä lumen sulamisvesistä.
Ylimmät suot ovat lyhytkorsinevoja. Vaarojen väliset rinnesuot ovat luhtaisia
korpia, rämeitä ja pieniä rimpisoita. Hankealueen pohjoispuoliskossa esiintyy myös
muutamia karuja lähteitä.
Alueen kasvillisuus rehevöityy ja lajisto runsastuu itään päin siirryttäessä. Lajistoon
kuuluu keskiravinteisuutta vaativia lajeja. Hankealueen itäreunan suot ovat varsin
märkiä sara- ja lyhytkorsinevojen, rimpien ja korpien yhdistelmätyyppejä.
Reväsvaaran ja Kiimavaaran välisestä painanteesta alkunsa saavan Kiimaojan
ympäristössä on havaittavissa lettoisuuttakin.

Arvokkaat luontotyypit
Vaarojen lakialueita hallitsee kalliometsien luontotyyppi. Pohjois-Suomen
kalliometsät ovat silmälläpidettävä luontotyyppi (NT l. Near Threatened, ei
uhanalainen). Hankealueella kalliometsien arvoa laskee voimakas jäkälien
ylilaidunnus. Metsätalouden ja metsälain kannalta kalliometsät ovat vajaatuottoisia
kitumaita.
Kalliometsäkuviot
ovat
kuitenkin
pinta-alaltaan
liian
laajoja
metsälakikohteiksi.
Hankealueella on yksi uhanalainen luontotyyppi, puolukka-lillukkatyypin kuiva
lehto. Pohjois-Suomessa sekä keskiravinteiset että runsasravinteiset kuivat lehdot
kuuluvat uhanalaisluokkaan VU eli vaarantunut (Vulnerable). Ajonkentän kuiva
lehto sijaitsee Kiimavaaran itäreunalla, hankealueen kaakkoisosassa. Lehto on
kasvistollisesti selvitysalueen kiinnostavin ja monipuolisin kuvio. Runsaan varvikon
seassa kasvaa mm. lillukkaa (Rubus saxatilis), metsäkurjenpolvea (Geranium
sylvaticum),
rauhoitettua
valkolehdokkia
(Platanthera
bifolia)
sekä
maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata) ja kalkkimaariankämmekkää (D.
fuchsii).
Reväsvaaran ja Kiimavaaran välissä on luonnontilainen luhtainen purolaakso, jonne
vaarojen valumisvedet purkautuvat. Tämä Kiimaojan ympäristö on alueen
arvokkainta suoluontoa. Kiimaojan uoma on mutkikas eikä uoman sijainti ole
pysyvä. Puron ympäristössä on luhtia, rimpiä, siniheinäniittyjä (Molinia caerulea)
sekä kataja- ja paatsamapensaikkoja (Juniperus communis, Rhamnus frangula) ja
lettoisuutta. Alueella kasvaa myös uhanalainen kaitakämmekkä (Dactylorhiza
traunsteineri).
Hankealueen pohjoisosasta löydettiin maastoselvityksissä kolme karua lähdettä.
Hankealueen lähteiden ja tihkupintojen alapuolella sekä rinteiden alareunoissa on
paikoitellen myös keskiravinteisia lehtolaikkuja. Niiden tyyppilajeja ovat
pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina) ja hiirenporras (Athyrium filix-femina).
Lähteiden
lähiympäristöt,
lehtolaikut
sekä
alueella havaitut vesikuopat
ympäristöineen ovat myös mahdollisia metsälakikohteita.
Luonnontilaisten lähteiden muuttaminen tai vaarantaminen on kiellettyä (vesilaki
25.5.2011/587). Muut edellä mainitut arvokkaat luontotyypit ovat hankealueen
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja ne on huomioitava maankäytön
suunnittelussa.
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Kuva 12. Hankealueen kasvillisuuden ja kasviston kannalta suojeltavat ja huomioitavat
kohteet. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä käytetty
hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaavaalue on jonkin verran YVA-menettelyvaiheen rajausta suppeampi.

Kasvisto ja huomioitavien kasvilajien esiintymät
Reväsvaaralle
suunnitelluilta
tuulivoimalapaikoilta
ja
voimajohdon
reittivaihtoehtojen alueelta on selvitetty kasvilajistoa vuonna 2013 toteutetussa
kartoituksessa. Yhteensä voimalapaikoilta havaittiin noin sadan kasvilajin
esiintymiä. Lajit olivat pääosin tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Kartoituksessa
tuulivoimaloiden paikoilta ei löytynyt uhanalaisten tai muutoin huomioitavien
kasvilajien esiintymiä. Muualta hankealueelta havaittiin yksi rauhoitetun
valkolehdokin (Platanthera bifolia) sekä yksi vaarantuneen (VU) kaitakämmekän
(Dactylorhiza traunsteineri) esiintymä.
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Hankealueen suojelullisesti huomioitavien tai seudulle harvinaisten kasvilajien
havainnot on koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1.).

Taulukko 1. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä
hankealueella havaitut uhanalaisten, rauhoitettujen ja harvinaisten kasvilajien esiintymät.
Merkittävimmät esiintymät korostettuina.
Laji

Suojelustatus

Havainnot

tikankontti

Cypripedium calceolus

VU (vaarantunut)

Havaintoja Kiimaojan varresta, viimeisin v.
1992. Ei havaittu 2013, arvioitiin hävinneen
hakkuiden ja ojituksen seurauksena. Ylitorniolta
aiemmin 63 havaintoa.

kaitakämmekkä

Dactylorhiza traunsteineri

VU (vaarantunut)

Kiimaojan varrella Uksperin kohdalla.
Ylitorniolta aiemmin 4 havaintoa.

kallioimarre

Polypodium vulgare

-

5 havaintoa. Perä-Pohjanmaan
kasvimaakunnassa harvinainen, muuten koko
maassa yleinen. Ylitorniolta aiemmin 6
havaintoa.

kellotalvikki

Pyrola media

-

2 havaintoa - Ajonkentän kuiva lehto,
pohjansinivalvattilehto Kiimavaaran itärinne.
Ylitorniolta aiemmin 14 havaintoa.

lehtotähtimö

Stellaria nemorum

-

1 havainto - pohjansinivalvattilehto
Reväsvaaran kaakkoisrinne. Ylitorniolta ei
aiempia havaintoja.

mäkikeltano

Pilosella peletariana

-

Kiimavaaran kaakkoisrinne, Ajonkenttä. Koko
maakunnasta ei aiempia tietoja. Tunnetaan
Ruotsin puolelta samalta korkeudelta.

pohjankeltalieko

Diphasiastrum complanatum
ssp. montellii

-

1 uusi havainto alueelta. Ylitorniolta aiemmin 1
havainto. Keltalieon pohjoinen alalaji.

pohjansinivalvatti

Cicerbita alpina

-

Kolmessa rinteenaluslehdossa. Ylitorniolta
aiemmin 1 havainto.

rohtotädyke

Veronica officinalis

-

Havaintoja kolmesta paikasta. Tulokaslaji.
Ylitorniolta aiemmin 2 havaintoa, maan
pohjoisimpien joukossa.

valkolehdokki

Platanthera bifolia

rauhoitettu
(koko maa)

1 esiintymä - Kiimavaaran kuiva lehto.
Ylitorniolta aiemmin noin 16 havaintoa.

2.2.2 Linnusto
Pesimälinnusto
Hankealueella pesivä linnusto ei poikkea lajistollisesti Ylitornion muiden vastaavien
biotooppien lajistosta. Kesän 2013 linnustoselvityksessä alueella tavattiin yhteensä
41 lintulajia, joista 35 pesivänä. Reväsvaaran lakialueen yleisimpiä pesimälintuja
ovat leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (vastuulaji), järripeippo (Fringilla
montifringilla) ja metsäkirvinen (Anthus trivialis). Myös käpylintuja (Loxia sp.)
esiintyy lakialueella yleisesti. Koko hankealue huomioiden kolme yleisintä lintulajia
olivat leppälintu, pajulintu (Phylloscopus trochilus) sekä metsäkirvinen.
Hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei saatu vuonna 2013 viitteitä
pesivistä petolinnuista; alueen vanha kanahaukan (Accipiter gentilis) pesä oli
asumaton. Yksittäisiä havaintoja petolinnuista kuitenkin tehtiin (varpushaukka
Accipiter nisus, tuulihaukka Falco tinnunculus, mehiläishaukka Pernis apivorus ja
hiirihaukka Buteo buteo). Pöllöselvityksiä ei vuonna 2013 tehty, koska alhaisen
myyräkannan vuoksi soidintavista pöllöistä oli koko Lapin alueelta vain muutama
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havainto. Pöllöselvitys laadittiin keväällä 2015 ja sen tiedot on raportoitu YVAselostuksessa.
Hankealueella ei havaittu pesiviä uhanalaisia lajeja, mutta havaintoja tehtiin
kuitenkin kahdesta vaarantuneesta (VU) sekä kahdesta silmälläpidettävästä (NT, ei
uhanalainen) lajista. Lisäksi alueella havaittiin lintudirektiivin mukaisia lajeja sekä
vastuulajeja. Viimeksi mainitut ovat lajeja, joiden säilyttämisessä Suomella voidaan
katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Minkään lajin parimäärät
hankealueella eivät ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä.
Pesimälinnustokartoitusten yhteydessä tehdyn biotooppitarkastelun perusteella
Reväsvaaran itä-koillisrinteillä sijaitsevat tuoreet kuusikot ovat potentiaalisesti
muuta hankealuetta arvokkaampia linnustokohteita. Kohteiden linnustollinen arvo ei
kuitenkaan ole paikallista mittakaavaa merkittävämpi.
Hankealueen lähialueella pesivän erityisesti suojeltavan lintulajin pesä sijaitsee yli 6
kilometrin päässä lähimmästä Reväsvaaraan suunnitellusta tuulivoimalasta. Laji
havaittiin pesimälinnustoselvitysten yhteydessä kertaalleen hankealueella ja lisäksi
muutontarkkailuiden yhteydessä soimassa noin viiden kilometrin etäisyydellä
hankealueesta.
Lajia tullaan seuraamaan keväällä ja kesällä 2015. Seurannan tulokset selostetaan
hankkeen osayleiskaavoituksen yhteydessä kaavaehdotusvaiheessa syksyllä 2015.
Tehdyssä pöllöselvityksessä hankealueella ei havaittu yhtään soidintavaa pöllöä.
Hankealueen lähiympäristössä, vaarojen alarinteillä ja laaksopaikoilla, pöllöjä
esiintyi runsaasti.
Muuttolinnusto
Hankealueen länsipuolella sijaitseva Tornionjokilaakso on lintujen muuttoa selvästi
ohjaava tekijä. Jokilaakso ei kuitenkaan ole valtakunnallisesti merkittävä
muuttoreitti millekään lajille, poikkeuksena on joutsenen syysmuutto. Jokilaakson
läheisyydestä huolimatta Reväsvaaran hankealue ei osoittautunut vuonna 2013
muutonseurannoissa merkittäväksi kohteeksi.
Kokonaisuudessaan kevätmuuton aikana hankealueella havaittiin viiden päivän
aikana 771 lintuyksilöä ja syysmuuton aikana kahdentoista päivän aikana 1 331
yksilöä. Valtaosa havaituista lajeista oli varpuslintuja. Törmäyksille herkkiä,
kookkaita lajeja havaituista lintuyksilöistä oli 8,6 %. Havaituista linnuista
hankealueen kautta törmäyskorkeudella muutti 15,2 %. Näistä yksilöistä
törmäyksille herkkiä, kookkaita lajeja oli vain 3,5 %.

2.2.3

Muu eläimistö
Hankealueella ei todettu liito-oravan tai viitasammakon esiintymiä tai lajeille
potentiaalisia biotooppeja.
Myöskään muille nisäkäslajeille erityisen merkittäviä biotooppeja ei hankealueella
esiinny.
Hankealueen pohjoispuolella, mahdollisesti osittain hankealuerajauksen sisällä
sijaitsee pohjanlepakoiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Havaitut yksilömäärät
olivat pieniä. Lepakoiden levähdys-, talvehtimis-, tai lisääntymispaikkoja ei
hankealueelta todettu.
Ylitornion kunta kuuluu poronhoitoalueeseen. Hirviä esiintyy alueella ympäri vuoden
ja Tornionjokilaakso on myös metsäkauriin elinaluetta. Voimaloiden sijoituspaikat
sijaitsevat kuitenkin karuilla vaarojen lakialueilla, joten niillä ei sijaitse hirville tai
metsäkauriille keskeisiä elinympäristöjä.
Ylitornion seudulla esiintyy kaikkia suurpetojamme. Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen petohavaintoverkoston mukaan seudulla on tehty eniten
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havaintoja ilveksestä. Karhun ja suden osalta Tornionjokilaaksossa on tehty viime
vuosina havaintoja ilvestä vähemmän, ja ahmasta havaintoja tehdään selvästi
muita suurpetoja vähemmän. Kiimaojan latvat voivat periaatteessa olla saukon
elinympäristöä ja alajuoksulla voi olla saukkojen elinpiirejä. Lajin pesimäpaikoista
alueella ei ole tietoja. Hankealueella voi esiintyä myös näätä.

2.2.4

Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät
kohteet
Kaava-alueelle ulottuu yksi suojelullisesti huomioitava aluekohde, TornionjoenMuonionjoen vesistöalueen Natura-alue. Muut Natura-alueet, luonnonsuojelualueet
ja luonnonsuojeluohjelmakohteet sijaitsevat yli 2,4 kilometrin etäisyydellä
hankealueesta.

2.3 Maisema ja kulttuuriympäristö
2.3.1 Maiseman ja kulttuuriympäristön yleiskuvaus
Suomen maisemamaakuntajaossa Reväsvaaran alue sijoittuu Peräpohjolan-Lapin
alueelle ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Peräpohjolan vaara- ja
jokiseudulle. Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan seudulla ”maisemia
hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja voimakkaiden jokivarsien
asumusmaisemat”. Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen kuvauksessa todetaan mm., että ”Tomionjokilaakso edustaa Keminmaan
seudun vanhinta ja vakiintuneinta kulttuurimaisemaa.” (Ympäristöministeriö 1992)
Kaava-alue sijoittuu Tornionjokilaakson itäpuoliselle vaaraselänteiden vyöhykkeelle,
Reväsvaaran (noin + 240 mmpy), Kiimavaaran (noin + 190 mmpy) ja Uksperin
(noin + 140 mmpy) alueelle. Selännevyöhykkeeltä maasto laskee kohti länsipuolen
jokilaaksoa, ja kaava-alueen matalimmat maastonkohdat ovat noin korkeustasolla
+ 65 mmpy.
Kaava-alue sijoittuu selännevyöhykkeelle, joka on pääosin luonteeltaan metsäistä
luonnonaluetta. Selännevyöhykkeen vaarojen ympärillä on suoalueita. Hankealueen
pohjois-, itä- ja lounaispuolilla on pienialaisia vesistöjä (muun muassa Reväsjärvi,
Iso Mustajärvi ja Ehojärvi).
Reväsvaaran ja sitä ympäröivän alueen luonnontilaa ovat muuttaneet muun muassa
metsänhakkuut, sekä alueella sijaitsevat toiminnot, kuten maa-ainestenottoalueet
ja ampumaradat.
Merkittävin avoin maisematila seudulla on Reväsvaaran länsipuolella sijaitseva
Tornionjokilaakso, jossa laajaa, avointa vesipintaa kehystävät avoimet viljelyalueet,
jotka edelleen rajautuvat laaksoa ympäröiviin puustoisiin selänteisiin. Vähimmillään
etäisyyttä kaava-alueelta jokiuoman alueelle on noin 1,5 kilometriä.
Laajassa maisemakokonaisuudessa hankealue sijoittuu osaksi Tornionjokilaakson
maisemakokonaisuutta.
Tornionjokilaakso
on
perinteistä
ihmistoiminnan
vyöhykettä, jonne pääosa seudun asutuksesta, maataloudesta ja muusta ihmisen
maisemaa muokkaavasta toiminnasta on keskittynyt
Seudun arvokas maisema- ja kulttuuriympäristövyöhyke tukeutuu jokiuomaan ja laaksoon. Laaksovyöhykettä rajaavat metsäiset selännevyöhykkeet sekä Suomen
että Ruotsin puolella. Asutuksen vyöhyke sijoittuu laakson alavimpien
maastonkohtien
yläpuolelle,
maatalousvyöhykkeen
ja
metsäisen
selännevyöhykkeen väliselle alueelle. Reväsvaara sijoittuu muutamien kilometrien
etäisyydelle jokilaakson kulttuuriympäristövyöhykkeestä, eikä Reväsvaaran selänne
suoraan rajaa jokilaakson arvokasta avointa maisematilaa.
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Kuva 13. Tornionjokilaakson uomaa ympäröivän maisematilan (vihreä katkoviiva)
suuntautuneisuus eri jaksoilla (valkoiset nuolet). Maisematilan rajaus on pelkistys, jossa
on otettu huomioon sekä maastonmuodot että peitteisyys. Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus on esitetty
sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran YVAmenettelyvaiheen rajausta suppeampi.
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Kuva 14. Periaateleikkaus: Hankealueen suhde jokilaakson maisematilaan ja
arvokkaaseen maaseudun kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Leikkauksessa
korkeussuuntaa on liioiteltu maaston piirteiden esiintuomiseksi. (UPM-Kymmene Oyj
2015)

Kuva 15. Useammasta kuvasta yhdistettyjä panoraamanäkymiä kaava-alueen
lounaispuolisen Kainuunkylän alueelta kohti pohjoista - luodetta. Alueen avoin
maisematila avautuu kohti jokiuomaa. Rakennukset ovat sijoittuneet töyräälle hieman
alavimpia alueita ylemmille korkeustasoille ja suuntautuneet kohti jokilaakson avointa
maisematilaa. Avoin jokilaakso rajautuu metsäisiin selännevyöhykkeisiin. (UPMKymmene Oyj 2015)
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2.3.2 Arvokohteet
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty kaava-alueelta ja sen
ympäristöstä
olemassa
olevien
inventointien,
paikkatietoaineistojen
ja
viranomaisselvitysten perusteella.
Muinaisjäännöskohteet
on
selvitetty
kaava-alueelta
Museoviraston
muinaisjäännösrekisterin
tietojen
sekä
kesällä
2014
suoritetun
muinaisjäännösinventoinnin (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
2014) perusteella.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuvat Tornionjokilaakson valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue, sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristökohde Tornionjoen jokivarsiasutus. Kaava-alue ulottuu
lähimmillään
näiden
arvokohteiden
rajalle
asti.
Etäisyyttä
arvokkaiden
aluekokonaisuuksien alueelta lähimpiin tuulivoimaloihin on vähimmillään noin 2,2
kilometriä. Ruotsin puolella Tornionjokilaakso (Tornedalen) on osoitettu
valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.
Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet sisältyvät pitkälti alueen laajoihin
valtakunnallisesti
arvokkaisiin
aluekokonaisuuksiin.
Maiseman
ja
kulttuuriympäristön arvokohteet on esitetty kartalla (Kuva 16.).
Kaava-alueelle sijoittuvaa muinaisjäännöskohdetta (SM 3553) (Museoviraston
muinaisjäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)) ei pystytty
kesän 2014 muinaisjäännösinventoinnissa paikantamaan. Inventointiraportin
mukaan mahdollisen muinaisjäännöksen sijaintitiedot ovat virheelliset, tai kohde on
tuhoutunut (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 2014). Koska kohde
kuitenkin edelleen on muinaisjäännösrekisterissä, otetaan se normaalilla tavalla
huomioon alueen osayleiskaavoituksessa.
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Kuva 16. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Reväsvaaran alueella ja
lähialueella. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä käytetty
hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaavaalue on jonkin verran YVA-menettelyvaiheen rajausta suppeampi. (UPM-Kymmene Oyj
2015)
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2.4 Liikenne, tiestö, tekninen huolto
Kaava-alueen länsipuolella kulkee Torniojokilaaksoa myötäillen E8 –tie (Torniontie,
tie nro 21). Kaava-alueen ympäristössä on pienempiä teitä, kuten Rajantie,
Reväsvaarantie ja Pysäkkitie. Itse kaava-alueella on joitakin metsäautoteitä.
Hankealueen ja Torniontien välissä kulkee rautatie, joka johtaa Torniosta Kolariin.
Kaava-alueen lounaisosan kautta kulkee voimajohto.

Kuva 17. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat tiet ja rautatie. Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä käytetty hankealueen rajaus on esitetty
sinisellä. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaava-alue on jonkin verran YVAmenettelyvaiheen rajausta suppeampi. Kuvassa näkyvät myös YVA-menettelyn
yhteydessä tutkitun hankesuunnitelmavaihtoehto VE1:n mukaiset tuulivoimaloiden
paikat ja sähkönsiirron reittivaihtoehdot, jotka liittyvät kaava-alueen lounaisosan kautta
kulkevaan voimajohtoon. (UPM-Kymmene Oyj 2015)

2.5 Talous ja elinkeinot
Ylitornio sijaitsee Tornionjoen varrella, jossa luontainen yhteistyöalue on
Övertorneån kunta Ruotsin puolella Tornionjokea. Yhteinen kieli ja vanhat
kulttuurisiteet helpottavat yritysten yhteistyötä ja ihmisten liikkumista rajan
molemmin puolin. Ylitorniolla oli vuoden 2012 lopun tilaston mukaan 342
yritystoimipaikkaa ja noin 1 400 työpaikkaa, josta palvelualalla 67 %,
alkutuotannossa 13 %, jalostustoiminnassa 15 % ja muita 5 %. Asukkaita
Ylitorniolla oli vuoden 2013 lopussa 4 482. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli
37,9 %. Asuntokuntien lukumäärä oli 2 112 ja kesämökkien lukumäärä 1 332.
Övertorneån kunnan keskustaajama Matarengi sijaitsee noin 10 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta. Övertorneån kunnan alueella toimii noin 550 yritystä.
(UPM-Kymmene Oyj 2015)
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Reväsvaaran alueen elinkeinotoiminta
Reväsvaaran tuulivoimahankkeen hankealueen elinkeinotoiminta liittyy pääasiassa
metsätalouden
harjoittamiseen.
Metsätalouden
ohella
elinkeinotoimintana
hankealueella on poronhoito sekä maa-ainesten otto.
Reväsvaaran osayleiskaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
varsinaista matkailupalvelutoimintaa, vaan tämäntyyppinen toiminta keskittyy
muualle Ylitornion kunnan alueelle. Lähimpänä oleva kaupallinen majoituskohde
sijaitsee
Ainiovaaralla,
Reväsvaaran
pohjoispuolella:
Karemajat
tarjoaa
majoituspalveluita, ja kohteessa on myös 200-paikkainen näköalaravintola.
Karemajoilta on suora yhteys Ainionvaaran liikunta- ja ulkoilualueen, latu-, vaellus
ja pyöräilyreittiverkostoon.
Reväsvaaran alue on poronhoitoaluetta ja kuuluu Lohijärven paliskunnan alueeseen.
Lohijärven paliskunnan kotipaikka on Ylitornio ja paliskunnalla on maa-alaa
yhteensä 116 700 hehtaaria. Lohijärven paliskunnassa oli vuonna 2013 53
poronomistajaa
ja
paliskunnan
korkein
sallittu
poromäärä
oli
1400.
Poronhoitovuonna 2012–2013 paliskunnalla oli eloporoja 1369 kappaletta. (UPMKymmene Oyj 2015)

2.6 Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja alueen virkistyskäyttö
Reväsvaaran aluetta käytetään virkistykseen (vaellusreitti, marjastus, sienestys,
metsästys). Vaaran laella on retkeilijöitä varten laavu.
Aurinkovaarojen jotos -retkeilyreitti, joka on kokonaisuudessaan noin 50 kilometrin
pituinen,
kulkee
kaava-alueen
poikki.
Kaava-alueen
itäpuolella
kulkee
moottorikelkkaura, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole virallisen moottorikelkkareitin
statusta. Reväsvaaraa lähinnä olevat yleisesti kunnossa pidettävät ulkoilureitit
sijaitsevat Ainiovaaran liikunta- ja ulkoilukeskuksessa. Ainiovaaran liikunta-alue
sijaitsee muutaman kilometrin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Karemajojen
ympärillä olevia reittejä hyödynnetään kesäaikaan pyöräilyreitteinä, talvella
hiihtolatuina.
Ylitornion Nuotiorannassa sijaitsee Ylitornion reserviupseerit ry:n ja Ylitornion
Reserviläiset ry:n käyttämä ja ylläpitämä ampumarata. Kaava-alue on
kokonaisuudessaan
metsästysseura
Reväs-Jahti
ry:n
metsästysaluetta.
Reväsvaaralla harrastetaan ajoittain kuntosuunnistusta, mutta vaaran alueelle ei
ole kuitenkaan laadittu kilpailutoiminnan suunnistuskarttoja.

2.7 Muut tuulivoimahankkeet
Reväsvaaran hankealueen läheisyydessä ei sijaitse tai ole suunnitteilla muita
tuulivoimahankkeita. Lähin tuulivoima-alue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä
ja seuraavaksi lähimmät noin 30–60 kilometrin etäisyydellä Reväsvaaran
osayleiskaava-alueesta.
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3

KAAVAPROSESSIN VAIHEET JA NIIHIN LIITTYVÄ
OSALLISTUMINEN

3.1 Aloitusvaihe
Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen
päätöksellä kevättalvella 2014 (KH 24.2.2014). Tämän jälkeen laadittiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka kuulutettiin nähtäville samalla, kun kaava
kuulutettiin vireille. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin Rovaniemellä
6.5.2014.
Reväsvaaralle
sijoittuvan
tuulivoimahankkeen
poronhoidolle
aiheutuvien
vaikutusten arvioinnin selvittämiseksi pidettiin poronhoitolain 53§ menettelytapaa
noudattava neuvottelu 14.8.2014. Etenemistapa neuvottelussa oli samanlainen kuin
virallisissa poronhoitolain 53 §:n perusteella käytävissä neuvotteluissa valtion
omistamiin maihin liittyen.
Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä järjestettiin yleisölle
avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ylitornion kunnantalolla 1.10.2014.
Tilaisuudessa esiteltiin myös kaavoituksen etenemistä.
Kaavoituksen kansainvälinen menettely (MRL 199 §, MRA 99 §) käynnistyi syksyllä
2014. Menettelystä vastaa Suomen ympäristöministeriö. Palautteessaan Ruotsi
ilmoitti olevansa halukas olemaan jatkossakin mukana kaavaprosessissa. Suomesta
ei aloitusvaiheessa saatu palautetta koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

3.2 Valmisteluvaihe
Kaavan
valmisteluaineiston
laatiminen
valmisteluaineisto valmistui keväällä 2015.

käynnistyi

syksyllä

2014

ja

Kansainvälistä menettelyä varten laadittiin ruotsinkielinen kaavaselostuksen
tiivistelmä ja kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen käännettiin ruotsin
kielelle. Aineistot toimitettiin Lapin ely-keskukseen, joka toimitti ne edelleen
ympäristöministeriöön Ruotsiin toimitettaviksi.
Osayleiskaavan
valmisteluvaiheen
yleisötilaisuus
Ylitornion
kunnantalolla
2.6.2015

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä keväällä – kesällä 2015 (xx.xx.2015 –
xx.xx.2015), jolloin siitä pyydettiin lausunnot ja siitä sai lausua mielipiteensä.
Osayleiskaavan
valmisteluaineistoa
esiteltiin
yleisötilaisuudessa
Ylitornion
kunnantalolla 2.6.2015. Yleisötilaisuus yhdistettiin hankkeen YVA-menettelyn YVAselostusvaiheen yleisötilaisuuden kanssa.
Valmisteluvaiheen nähtävilläolosta saatu palaute analysoitiin ja siihen laadittiin
vastineet syksyllä 2015.

3.3 Ehdotusvaihe
·
·
·
·
·
·

kaavan jatkotyöstäminen valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella
kunnan käsittelyt
kaavaehdotus nähtäville
palaute kaavaehdotuksesta, vastineiden laatiminen
viranomaisneuvottelu
kaavaehdotuksen viimeistely

3.4 Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo
·

kaavan hyväksymiskäsittelyt
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4

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan tausta ja perustelut
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimatuotanto Ylitornion Reväsvaaran
alueella ja ottaa huomioon tuulivoimatuotantoon liittyvät ympäristön asettamat
reunaehdot.
Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä ei havaittu sellaisia
ympäristövaikutuksia,
jotka
suoraan
edellyttäisivät
hankkeen
alustavien
hankesuunnitelmien muuttamista. Näin ollen kaava perustuu pitkälti YVA-vaiheen
hankesuunnitelmavaihtoehtoon VE 1 ja YVA-menettelyn yhteydessä tehtyihin
tausta- ja vaikutusselvityksiin.

4.2 Kaavan sisältö
Kaava-alue on lähes kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M-1), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille
(tv/1, tv/2, tv/3), sekä tuulivoimatuotantoon liittyvää muuta infrastruktuuria, kuten
huoltotiestöä ja sähkönsiirron rakenteita. Toiminnassa oleva maa-aineistenottoalue,
jonka käyttötarkoitus maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä on maa- ja
metsätalous, on osoitettu merkinnällä EO/M-1. Lisäksi kaavassa on osoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita tai kohteita (luo-1, luo-2),
muinaisjäännösrekisterin mukainen muinaisjäännöskohde (sm), pohjavesialueiden
rajaukset (pv-1) sekä ulkoilureitin yhteystarve, ja annettu näitä koskevia
määräyksiä. Kaavassa on myös annettu yleismääräyksiä liittyen muun muassa
tuulivoimaloiden aiheuttamaan meluun, alueen turvallisuuteen sekä alueen
virkistyskäytön ja porotalouden toimintaedellytysten turvaamiseen.
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Kuva 18. Kaavakartta (valmisteluvaihe 30.4.2015), pienennös (ei mittakaavassa).
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4.3 Perus- ja vaikutusselvitysten tulosten huomioon ottaminen
kaavaratkaisussa
Hankkeen YVA -menettelyn yhteydessä ei havaittu sellaisia ympäristövaikutuksia,
jotka edellyttäisivät osayleiskaavan laatimista muutoin kuin YVA:ssa tutkittuihin
hankesuunnitelmavaihtoehtoihin tukeutuen.
Kaavassa on otettu huomioon alueen mahdollinen muinaisjäännöskohde
(Reväsvaara Laki-Autto), alueen luontoselvityksissä havaitut luontokohteet sekä
pohjavesialueet. Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka ohjaavat tulevan
tuulivoimarakentamisen suunnittelua niin, että alueelle sijoittuvan tuulivoimaalueen
ympäristövaikutukset
eivät
ylitä
YVA:ssa
tutkittujen
hankesuunnitelmavaihtoehtojen vaikutuksia (mm. voimaloiden korkeus, määrä,
meluvaikutusten hallinta) ja että alueen nykyinen käyttö voi jatkua pitkälti
nykyisellään.

4.4 Valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadun palautteen huomioon
ottaminen kaavaratkaisussa
·

täydentyy myöhemmin, kun valmisteluvaiheen palaute on saatu
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5

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa
Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu
hankkeen YVA-menettelyyn, joka on ollut käynnissä osittain samanaikaisesti
osayleiskaavan laatimisen kanssa ja päättyy syksyllä 2015 (Kuva 1.). YVAmenettelyn yhteysviranomainen on Lapin ELY-keskus.
Tässä kaavaselostuksessa on esitetty lyhyesti pääkohdat YVA:ssa havaituista
vaikutuksista. YVA-selostus on tämän kaavaselostuksen erillisliite ja se on
kokonaisuudessaan saatavissa
·

Ylitornion kunnasta ja kunnan internet-sivuilta
(http://www.ylitornio.fi/projektit/revasvaaran-tuulivoimahanke.html).

·

ympäristöhallinnon verkkopalvelusta
(http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_a
rviointi/YVAhankkeet/Revasvaaran_tuulivoimapuisto_Ylitornio/Revasvaaran_
tuulivoimapuisto_Ylitornio(29879)

YVA-selostuksen nähtävilläoloaikana
nähtävillä seuraavissa paikoissa:
·
·
·
·
·

keväällä

2015

YVA-selostus

on

lisäksi

Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, Ylitornio
Pellon kunnanvirasto, Kunnantie 4, Pello
Tornion kaupungintalo, Suensaarenkatu 4, Tornio
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa, Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi
Övertorneå förvaltningshus, Tingshusvägen 2, Övertorneå (Ruotsi)

Vaikutusten arvioinnin taustaselvitykset ja arvioinnissa käytetyt menetelmät on
kuvattu YVA –selostuksessa (UPM-Kymmene Oyj 2015).

5.2 Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Osayleiskaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on kuvattu
seuraavassa taulukossa (Taulukko 2.).

Taulukko 2. Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Reväsvaaran tuulivoima-osayleiskaavaan erityisesti
liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Reväsvaaran tuulivoima-osayleiskaavan
suhde valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin

Toimiva aluerakenne:
Yleistavoitteet:
·

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja

·
·

Tuulivoimatuotannossa hyödynnetään
luonnon voimavaroja kestävällä tavalla.
Reväsvaaran tuulivoima-alue sijoittuu
edullisesti nykyisen taajamarakenteen ja
voimajohtoverkon läheisyyteen.
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·

luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja
sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun
vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä.
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla
alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan
huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada
uusia pysyviä asukkaita.

Erityistavoitteet:
·

·
·

Nykyistä voimajohtoverkkoa
hyödynnetään Reväsvaaran tuulivoimaaluleen sähkönsiirrossa.
Erityisesti rakentamisen aikana
tuulivoima-alueen toteuttaminen tukee
alueen elinkeinotoimintaa. Tuulivoimaalue ei aiheuta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia alueen nykyisille elinkeinoille.

·

Pääesikunta on antanut
hankevastaavalle (UPM-Kymmene Oyj)
lausunnon Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä.
Lausunnon mukaan Pääesikunta ei
vastusta esitetyn suunnitelman
mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista
alueelle (Pääesikunta 2013).

·

YVA-menettelyn yhteydessä laadittujen
selvitysten perusteella hanke ei aiheuta
haittoja tai riskejä ihmisten terveydelle.
Hankkeen vaikutukset on tunnistettu ja
arvioitu. Haitallisten vaikutusten
lieventämiskeinoja on tuotu esiin YVAmenettelyn yhteydessä.
Uusiutuvan, päästöttömän energian
tuotanto on osa ilmastonmuutokseen
sopeutumista.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille
sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
toimintamahdollisuuksille.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:
Yleistavoitteet:
·

·

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen
poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset
luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia
ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

·

·

Erityistavoitteet:
·
·
·

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja
ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä
sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se,
että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan
toteuttaa.

·

·
·

Hankkeen meluvaikutukset on arvioitu
YVA-menettelyn yhteydessä. Hanke ei
aiheuta oleellista meluhaittaa lähialueen
asutukselle tai loma-asutukselle.
Tuulivoima on uusiutuva energialähde.
Hanke ei aiheuta vaikutuksia
Reväsvaaran pohjavesialueeseen tai
vedenottomahdollisuuksiin alueelta.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja
luonnonvarat:
Yleistavoitteet:
·
·

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien
säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä

·

·

Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia kansalliseen
kulttuuriympäristöön. Hanke ei aiheuta
vaikutuksia rakennusperintöön.
Hankealueen luontoarvot on huomioitu
hankesuunnittelussa, joten hankkeen ei
katsota heikentävän luonnon kannalta
arvokkaita kohteita tai heikentävän
monimuotoisuutta. Hanke ei aiheuta
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·

·

edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun
kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen
saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan
huomioon luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.

Erityistavoitteet:
·

·

·

Alueidenkäytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on
sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja
yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on
ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset
ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta
tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.

·

·

·

·

·

merkittäviä haitallisia vaikutuksia
ekologisiin yhteyksiin.
Hanke ei merkittävästi heikennä alueen
virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Hankealueen kautta kulkeva
virkistysreittiyhteys voi säilyä jatkossakin
tuulivoimahankkeen toteuduttua.
Lapin liiton tekemän maakunnallisen
tuulivoimaselvityksen (Lapin liitto 2012)
mukaan Reväsvaaran alue soveltuu
tuulivoimatuotantoon (teknistaloudellisuus, ympäristövaikutukset).

Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen
arvoihin.
Tuulivoimatuotanto muodostaa uuden
ajallisen kerroksen Tornionjokilaakson
käyttöhistoriaan. Alueen
kulttuuriympäristö on ajallisesti
kerrostunutta jo nykyisellään.
Hankealueen ei katsota olevan
ekologisesti merkittävä luonnonalue.
Alueella on pienialaisia arvokkaita
luontokohteita, jotka on huomioitu
hankesuunnittelussa.

·

Hanke ei aiheuta vaikutuksia alueen
pohjavesialueisiin tai
vedenhankintamahdollisuuksiin alueelta.

·

Hanke edistää uusiutuvien
energialähteiden
hyödyntämismahdollisuuksia ja osaltaan
turvaa energiahuollon valtakunnallisia
tarpeita.

·

Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia lentoliikenteelle.
Hankkeessa hyödynnetään olemassa
olevaa voimajohtokäytävää.
Hankkeen tuulivoimalat on sijoitettu
keskitetysti useamman voimalan
yksiköksi.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:
Yleistavoitteet:
·

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Erityistavoitteet:
·

·
·

·

Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen
nykyisten varalaskupaikkojen ja
lennonvarmistusjärjestelmien
kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä
olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti
useamman voimalan yksiköihin.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja
koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön

·
·
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suunnittelussa on otettava huomioon sään ääriilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen
kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti
asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet,
sekä maiseman erityispiirteet.

·

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu
ympäröivä maankäyttö ja sen
kehittämistarpeet. Arvokkaisiin luonto- ja
kulttuurikohteisiin ja – alueisiin, sekä
maiseman erityispiirteisiin ei aiheudu
merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

·

Hankkeella saattaa olla vaikutuksia
paikallisen paliskunnan laidunalueiden
käyttöön. Mahdollisia haittoja pyritään
vähentämään yhteistyöllä koko hankkeen
suunnittelun ajan ja myös mahdolliset
positiiviset vaikutukset arvioidaan. Koko
poronhoitoaluetta koskevat vaikutukset
ovat vähäisiä.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet:
Yleistavoitteet:
·

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset.

5.3 Suhde voimassa oleviin kaavoihin
Kaavan toteuttaminen ei ole ristiriidassa voimassa olevassa maakuntakaavassa
osoitettujen alueidenkäytön periaatteiden kanssa. Alueen pääkäyttötarkoitus (M,
maa ja metsätalousvaltainen alue) säilyy nykyisellään. Kaavan toteuttaminen ei
myöskään estä maakuntakaavan muiden aluetta koskevien tavoitteiden
toteuttamista, tai aiheuta merkittävää haittaa valtakunnallisille tai seudullisille
ympäristöarvoille. Länsi-Lapin maakuntakaavaan liittyvässä tuulivoimaselvityksessä
(Lapin
liitto
2012)
alue
todetaan
tietyin
varauksin
soveltuvaksi
tuulivoimatuotantoon.
Seuraavassa on lyhyesti kuvattu hankkeen suhdetta maakuntakaavan sisältöön:

- alue voi edelleen säilyä pääasiassa metsätalouskäytössä, mutta
-

tuulivoimahankkeen toteutuessa aluetta käytetään metsätalouden lisäksi
myös energiantuotantoon
tuulivoima-alue ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia lähellä sijaitsevaan
tärkeään tai vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen
alueen maa-ainestenottotoiminta ja tuulivoimarakentaminen on tarkemmassa
suunnittelussa yhteensovitettavissa
tuulivoima-alueen toteuttamisella ei ole vaikutuksia hankealueen itäosan
moottorikelkkailureittiin, eikä lounaisosan voimajohtoon tai joukkoliikenteen
kehittämiskäytävän/yhteystarpeen toteuttamismahdollisuuksiin
tuulivoima-alue ei kokonaisuutena katsottuna merkittävästi heikennä
maaseudun kehittämisen kohdealueen (mk) tai matkailun vetovoima-alueen
(mv) kehittämisedellytyksiä tai vetovoimaisuutta
tuulivoima-alue sijoittuu poronhoitoalueelle, mutta ei seudullisesti
kokonaisuutena tarkasteltuna aiheuta merkittäviä vaikutuksia poronhoidon ja
muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytöllisiin toimintaedellytyksiin
tuulivoima-alue ei merkittävästi heikennä alueen luonto-, maisema- tai
kulttuuriympäristöarvoja
tuulivoimalat on suunniteltu sijoitettavan usean tuulivoimalan muodostamaan
ryhmään
lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä ilmavalvontatutkien ja
puolustusvoimien radioyhteydet on mahdollista huomioida
tuulivoimaloista syntyvä ääni ei aiheuta oleellisia meluvaikutuksia lähialueen
pysyvälle tai loma-asutukselle
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- kaava-alueelle sijoittuvaa muinaisjäännöskohdetta (SM 3553) (Museoviraston

muinaisjäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)) ei
pystytty kesän 2014 muinaisjäännösinventoinnissa paikantamaan.
Inventointiraportin mukaan mahdollisen muinaisjäännöksen sijaintitiedot ovat
virheelliset, tai kohde on tuhoutunut (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen &
Luoto Oy 2014).

Kaava-alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja.
Kaava-alue sivuaa Torniojoen osayleiskaava-aluetta. Hanke ei aiheuta sellaisia
vaikutuksia, jotka olisivat ristiriidassa yleiskaavassa osoitetun maankäytön kanssa.

5.4 Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
Tuulivoima-alueen sijoittuminen Reväsvaaralle ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia
seudun aluerakenteeseen tai alueen yhdyskuntarakenteeseen. Kaava-alue sijoittuu
jokilaakson vyöhykkeen yhteyteen, alueelle, jolle ihmisen toiminnat ovat seudulla
pitkälti keskittyneet. Tuulivoima-alue sijoittuu Ylitornion keskustaajaman
kaakkoispuolelle, eikä näin pirsto yhtenäisiä rakennetun tai luonnonympäristön
kokonaisuuksia.
Tuulivoima-alueen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Reväsvaaran
alueen nykyiselle maankäytölle tai toiminnoille (metsätalous, maa-ainesotto,
ulkoilu), mutta muuttaa jonkin verran olosuhteita alueella. Hankkeen toteutuessa
muun käytön, kuten metsätalouden, mahdollistava maapinta-ala vähenee jonkin
verran (alustavan arvion mukaan tuulivoima-alueen maastoa muokkaavat
toimenpiteet kohdistuvat hieman alle neljän prosentin osuudelle kaava-alueen
pinta-alasta), mutta toisaalta esimerkiksi tuulivoima-alueen edellyttämän tieverkon
rakentaminen alueelle saattaa edesauttaa tai lisätä alueen muuta käyttöä.
Reväsvaaran kautta kulkevaa vaellusreittiä (Aurinkovaarojen Jotos) saatetaan
joutua paikoin linjaamaan uudelleen, mutta yhteys alueen kautta on jatkossakin
mahdollista toteuttaa.
Alueen
maa-ainesottotoiminta
on
mahdollista
yhteensovittaa
tuulivoimarakentamisen kanssa toimintojen tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Tuulivoima-alueen
toteuttaminen
ei
aiheuta
vaikutuksia
kaava-alueen
lähiympäristön
nykyiseen
maankäyttöön.
Kaava-alueen
välittömässä
lähiympäristössä ei sijaitse asutusta tai loma-asutusta, eikä alueelle ole myönnetty
rakennuslupia
(Ylitornion
kunnasta
tammikuussa
2015
saatu
tieto).
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (Maanmittauslaitos 2014) perusteella
lähimmät yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat kaava-alueen rajasta
noin 450 metriä länteen, mutta etäisyyttä alustavan hankesuunnitelman mukaisilta
tuulivoimapaikoilta lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on noin kaksi kilometriä.
Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditun melutarkastelun perusteella
tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ei ylitä valtioneuvoston asettamia melun
ohjearvoja
lähimmillä
asuintai
loma-asuntokiinteistöillä.
Myöskään
tuulivoimaloiden aiheuttamaa vilkuntaa ei kohdistu alueen vakituisiin asuin- tai
lomarakennuksiin.
Reväsvaaran osayleiskaava-alueen ja sen lähiympäristön toiminnot (muun muassa
ampumarata ja maa-ainesotto) ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kookas teollinen
energiantuotantorakentaminen
ole
niiden
kanssa
ristiriidassa.
Hankkeen
meluvaikutukset rajoittavat melulle herkkää rakentamista melualueella. Vaikutus ei
kuitenkaan ole merkittävä, sillä alue ei sijaintinsa ja olemassa olevan maankäytön
vuoksi sovellu muutoinkaan esimerkiksi asuinrakentamiseen.
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5.5 Vaikutukset luontoon
Kasvillisuus
Tuulivoima-alue on toteutettavissa luontoarvojen kannalta kestävästi. Tuulivoimaalueen aiheuttamia kasvillisuus- ja kasvistovaikutuksia on pyritty ehkäisemään
ottamalla huomioon tuulivoimaloiden alueiden rajausten suunnittelussa alueen
arvokkaat luontotyypit sekä huomioitavat kasviesiintymät.
Tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset ovat suurimmat luonnontilaisilla
alueilla. Rakentamisesta aiheutuu kasvillisuusvaikutuksia, kun puustoa kaadetaan
ja maaperää muokataan tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja kaapeleiden sekä
sähkönsiirtoyhteyden sijoituspaikoilla. Näillä alueilla olemassa oleva kasvillisuus
häviää tai muuttuu. Lisäksi pintavesien patoutuminen voi aiheuttaa paikallisia
kasvillisuusvaikutuksia. Suoalueilla teiden reunaojat voivat vaikuttaa suon
vesitalouteen.
Kasvillisuutta voi vaurioitua myös varsinaisten rakennusalueiden ulkopuolella
työkoneiden liikkumisen vuoksi, mutta vaikutukset ovat tilapäisiä. Rakentamisella
voi olla lisäksi välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen lisääntyvän
reunavaikutuksen vuoksi. Kasvillisuusmuutosten seurauksena rakentamisesta voi
aiheutua välillisiä vaikutuksia muuhun eliölajistoon.
Reväsvaaran ja Kiimavaaran lakialueita hallitsevat karut ja kallioiset mäntymetsät.
Kalliometsien silmälläpidettävä luontotyyppi (NT) on luonnon monimuotoisuuden
kannalta huomioitava. Osa kaavan mahdollistamasta tuulivoimarakentamisesta
sijoittuu kokonaan tai osittain kalliometsien luontotyypille.
Kaavassa ei ole osoitettu rakentamista alueen lähdekohteille tai luonnon
monimuotoisuuden
kannalta
huomioitavien
vesikuoppien
alueelle
tai
lähiympäristöihin (metsälaki 10 §).
Hankealueelta on havaittu kahden suojelullisesti huomioitavan kasvilajin esiintymät.
Esiintymät on otettu huomioon kaavaratkaisussa.
Hankealueelle
kuvioidut
keskiravinteiset
pohjansinivalvattilehtolaikut
ovat
monimuotoisuuden kannalta huomioitavia (mahdollinen metsälain10 §:n mukainen
kohde, ympäristöstään poikkeava kasvilajisto). Lehtolaikuista kolme sijoittuu
hankealueen itäreunalle. Niiden alueelle tai lähiympäristöön ei ole osoitettu
tuulivoimarakentamista mahdollistavia kaavamerkintöjä. Neljäs lehtolaikku sijoittuu
noin 100 metrin etäisyydelle YVA-menettelyn yhteydessä tutkitusta voimalapaikasta
9 (VE1, VE2) ja myös sähköasemavaihtoehdon VE-A läheisyyteen, joten sen sijainti
on syytä huomioida rakennustöiden aikana. Voimalapaikalle 9 menevä olemassa
oleva tie kulkee lehtolaikun läpi, eikä sen arvioida vaikuttavan lehdon vesitalouteen.
Hankealueen kosteikot ovat pääosin luonnontilaisia. Lakialueilla on pienialaisia
nevoja, vaarojen väliset rinnesuot ovat korpia, rämeitä ja pieniä rimpisoita. Alueen
arvokkainta suoluontoa on Kiimaojan ympäristön luonnontilainen, luhtainen
purolaakso. Suoraan kosteikoille ei ole osoitettu tuulivoimarakentamista. Osa
tielinjauksista kulkee lähellä luonnontilaisia suoalueita. Rakentamisesta voi aiheutua
vaikutuksia suokasvillisuuteen, jos rakentaminen ulottuu suon reunaan tai
rakennus- tai asennusalueen reunaan esimerkiksi kaivetaan oja.
Sähkönsiirron linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääosin hakatuille tai ojitetuille alueille.
Vaihtoehto VEa kulkee osittain Kiimaojan purolaakson tuntumassa. Vaihtoehto VEc
kulkee osittain luonnontilaisen suoalueen poikki. Vähäisimmän rakennustarpeen
takia vaihtoehto VEd on sähkönsiirtoyhteyksistä kasvillisuuden kannalta paras
vaihtoehto. Kaikki esitetyt johtoreittivaihtoehdot on kuitenkin linjattu niin, ettei
niiden alueelle sijoitu merkittäviä luontoarvoja.
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Linnusto
Hankkeen aiheuttamat linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Yleisesti voimaloiden aiheuttamat törmäysvaikutukset ovat linnuston kannalta
merkittävimpiä.
Tehdyissä
selvityksissä hankealueen
kautta
muuttavien,
törmäyksille herkkien lajien yksilömäärät todettiin kuitenkin vähäisiksi.
Pesimälinnustoon
kohdistuvista
vaikutuksista
merkittävimmät
ovat
elinympäristömuutokset sekä rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset.
Vaikutukset arvioidaan kuitenkin merkitykseltään vähäisiksi, sillä hankealueella
havaittujen suojelullisesti huomattavien lajien parimäärät ovat vähäisiä, eivätkä ne
ole lajien suojelutason kannalta merkittäviä. Myöskään suojelullisesti huomattaville
lajeille potentiaalisia biotooppeja ei sijaitse voimalapaikkojen välittömässä
läheisyydessä. (UPM-Kymmene Oyj 2015)

Muu eläimistö
Suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat pääasiassa karuilla, vähäpuustoisilla vaarojen
lakialueilla, missä ei esiinny liito-oravalle tai viitasammakolle sopivia
elinympäristöjä. Lajeja ei myöskään havaittu tehdyissä selvityksissä.
Pohjanlepakoiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä sijaitsee kaava-alueen
pohjoispuolella ja mahdollisesti myös kaava-alueen rajauksen sisällä. Suunnitellut
voimalapaikat eivät kuitenkaan sijaitse näillä alueilla, eikä lepakoiden arvioida
nousevan saalistaessaan vaarojen lakialueiden päällä sijaitsevien voimaloiden
lapakorkeudelle saakka, vaikka ne hankealueella saalistaisivatkin. Lisäksi havaitut
yksilömäärät
olivat
pieniä.
Lepakoiden
levähdys-,
talvehtimis-,
tai
lisääntymispaikkoja ei kaava-alueelta todettu. Kaava-alueen ulkopuolelta tehdyistä
lepakkohavainnoista Ylitornion vankilan alue todettiin lepakoiden kannalta
ehdottomasti säilytettäväksi alueeksi. Lisäksi Reväsvaaran pohjoispuolella sijaitseva
ampumaradan alue kuuluu lepakoiden ruokailualueisiin, mikä on huomioitava
maankäytön suunnittelussa. Kummallekaan näistä alueista ei kohdistu vaikutuksia
hankkeesta.
Hankkeen rakentamisen vaikutukset eivät ulotu Kiimaojaan, joka on saukolle
soveltuvaa elinaluetta, Näin ollen vaikutuksia mahdollisiin saukkojen elinpiireihin ei
arvioida aiheutuvan. Myöskään muiden nisäkäslajien kannalta keskeisiä
elinympäristöjä ei arvioida sijoittuvan hankealueelle tai sen välittömään
läheisyyteen.
Tätä taustaa vasten hankkeen vaikutukset maaeläimistöön arvioidaan korkeintaan
vähäisiksi.

Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet
Hankkeeseen
ei
arvioida
liittyvän
Natura-alueiden
suojeluperusteita
merkityksellisesti heikentäviä vaikutuksia. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan
vaikutuksia myöskään muille luonnonsuojelullisesti huomioitaville aluekohteille

5.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Tuulivoimaloiden vaikutukset
Reväsvaaralle sijoittuvat tuulivoimalat aiheuttavat merkittäviä visuaalisia
vaikutuksia lähialueiden avoimilta alueilta katsottuna. Aluekokonaisuuden
luonteesta johtuen (jokilaakso ihmisen toimintojen vyöhykettä, kaava-alue sijoittuu
keskeisen taajaman kaakkoispuolelle) tuulivoima-alue ei merkittävästi muuta
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seudun eri maisematyyppien suhdetta toisiinsa. Alueen maisema ei kokonaisuutena
katsottuna ole erityisen herkkää muutoksille, sillä alueella on jo nykyisellään
runsaasti ihmisen toimintoja, jotka ovat muokanneet maisemaa. Suuripiirteinen
maisema (laaja jokilaakso ja sitä rajaavat selänteet) antaa tukea suurikokoisille
tuulivoimarakenteille (Ympäristöministeriö 2006).
Tuulivoima-alue ei kokonaisuutena katsottuna aiheuta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia
seudun
laaja-alaisiin
arvokkaisiin
maisemaja/tai
kulttuuriympäristökokonaisuuksiin.
Visuaaliset
vaikutukset
tietyiltä
arvokokonaisuuksiin sisältyviltä osa-alueilta (jokiuoma, vastaranta Reväsvaaran
kohdalla) katsottuna voivat olla merkittäviäkin, millä voi näillä alueilla tai näissä
kohteissa olla vaikutusta myös maiseman luonteeseen ja laatuun: ilmeeltään
perinteisten maaseudun kulttuuriympäristöjen ja luonnonalueiden muodostaman
maiseman yhtenäisyys heikkenee, kun taustalla maisemakuvassa näkyy moderneja
teollisia rakenteita. Toisaalta etäisyyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus
maisemakuvassa
vähenee,
millä
on
vaikutusta
maisemavaikutusten
merkittävyyteen erityisesti Ruotsin puolelta katsottuna, josta lähimpään voimalaan
on etäisyyttä vähimmillään noin 4,5 kilometriä. Voimalat voidaan nähdä myös
uutena
kerrostumana
ihmisen
vuosisataisen
toiminnan
muokkaamassa
ympäristössä.
Kaava-alueelle sijoittuvaa muinaisjäännöskohdetta (SM 3553) (Museoviraston
muinaisjäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)) ei pystytty
Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä kesällä 2014
tehdyssä muinaisjäännösinventoinnissa paikantamaan. Inventointiraportin mukaan
mahdollisen muinaisjäännöksen sijaintitiedot ovat virheelliset, tai kohde on
tuhoutunut (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 2014). Koska kohde
kuitenkin edelleen on muinaisjäännösrekisterissä, on se osoitettu myös
kaavakartalla.

Voimajohdon vaikutukset
Tuulivoima-alueen toteuttaminen edellyttää huoltotiestön rakentamista tuulivoimaalueelle voimala-alueen rakentamista ja huoltoliikennettä varten.
Kaavassa osoitettujen vaihtoehtoisten voimajohtokäytävän toteuttaminen edellyttää
avointa maastokäytävää, joka erottuu muuten metsäisessä ympäristössä.
Kookkaiden tuulivoimalarakenteiden hallitessa maisemaa ja ottaen huomioon
alueen nykyinen luonne jäävät sähkönsiirron rakenteiden maisemavaikutukset
paikallisiksi ja vähäisiksi.
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Kuva 19. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen lähiympäristön näkemäalueet (violetti
peittorasteri) ja suuntia ja sektoreita, joilta katsottuna muutokset näkymissä korostuvat
(mustat nuolisymbolit). Jokilaakson avoin maisematila on rajattu vihreällä
pistekatkoviivalla. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä
käytetty hankealueen rajaus on esitetty sinisellä ja hankevaihtoehdon VE1 mukaiset
tuulivoimaloiden sijainnit rastisymboleilla. Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan
kaava-alue on jonkin verran YVA-menettelyvaiheen rajausta suppeampi.

Kuva 20. Havainnekuva, YVA -menettelyn valokuvasovite G: Näkymä Ainiovaaran
hiihtoladun suunnasta kohti hankealuetta. Voimalat hallitsevat maisemaa hankealueen
välittömän lähiympäristön pienialaisilta, kohti vaaraa suuntautuneilta avoimilta alueilta
katsottaessa. Kuvassa ei näy voimala 14, sillä se jää kuvan rajauksen ulkopuolelle.
(Etäisyys lähimpiin voimaloihin 2 kilometriä, pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä.)
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Kuva 21. Havainnekuva, YVA -menettelyn valokuvasovite D: Näkymä Kainuunkylän
alueelta kohti Reväsvaaran aluetta. Peltoaukeiden yli aukeavilla pitkillä avoimilla
näkymäakseleilla voi muutamien voimaloiden ylimpiä osia erottua horisontissa.
Maisemavaikutukset eivät ole merkittäviä, sillä alueen maisematila on suuntautunut
vastakkaiseen suuntaan kohti jokiuomaa, eivätkä voimalat dominoi alueen
maisemakuvaa. Päänäkymäakselit alueella eivät suuntaudu kohti hankealuetta. (Etäisyys
lähimpiin voimaloihin 4,2 kilometriä, pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä.)

Kuva 22. Havainnekuva, YVA -menettelyn valokuvasovite C: Näkymä Ruotsin puolelta
Luppiovaaralle nousevalta tieltä kohti Reväsvaaraa. Voimalat näkyvät alueelle selvästi.
Näkymäsektorilla etualan puusto vähentää voimaloiden hallitsevuutta maisemakuvassa,
ja jokilaakson kulttuuriympäristökokonaisuus erottuu omana vyöhykkeenään. Kuvassa
eivät näy voimalat numero 14 (jää kuvan oikean reunan ulkopuolelle) ja numerot 10, 3 ja 5
(sijaitsevat osittain puuston takana). (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 6,7 kilometriä,
pohjakuvan kinovastaavuus 75 millimetriä.)
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5.7 Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pinta- ja pohjavesiin
Merkittävimmät vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen muodostuvat
hankkeen rakennusvaiheessa, jolloin maaperää muokataan ja kalliota saatetaan
louhia.
Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia pohjavesivaikutuksia. Rakentamisen aikana
alueella muodostuvan pohjaveden määrä voi lisääntyä, kun vettä pidättävä maan
pintakerros on poistettu tuulivoimaloiden ja uusien teiden rakentamisen alueelta.
Tämän ei arvioida heikentävän pohjaveden laatua.
Hankealueella ei ole pintavesimuodostumia lukuun ottamatta Kiimasojan latvaosaa,
johon voi kohdistua tuulipuiston rakentamisvaiheessa vähäistä kuormitusta ja
toimintavaiheessa vähäisiä valuntamuutoksia.
Pintavesivaikutukset eivät ulotu Tornionjokeen johtuen vaikutusten vähäisyydestä,
paikallisuudesta ja hankealueen etäisyydestä.

5.8 Vaikutukset liikenteeseen, teknisen huollon järjestäminen
Tuulivoima-alueen vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu tarkastelemalla hankkeen
rakentamisen ja toiminnan aikaiseen liikenteeseen käytettäviä reittejä ja
liikennemääriä. Liikenteen aiheuttamista vaikutuksissa on huomioitu ilmanlaatuun,
alueen melutilanteeseen, liikennemääriin sekä liikenneturvallisuuteen kohdistuvia
vaikutuksia ja niitä on arvioitu perustuen hankeen aiheuttamaan liikennemäärän
kasvuun. Myös lavoista irtoavan jään vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä
liikenteestä tasoristeyksiin ja lentoturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset on
huomioitu. Tarkastelualueena ovat hankealueelle suuntautuvat tiet ja hankealueen
lähiympäristön liikenne.
Hankkeesta liikenteeseen kohdistuvat merkittävimmät vaikutukset syntyvät
rakentamisen aikana. Merkittävimmät vaikutukset syntyvät alueelle suuntautuvista
tuulivoimalakomponenttien erikoiskuljetuksista sekä sora- ja betonikuljetuksista.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia.
Hankealueen suuntautuva liikenne tulee Torniontieltä rautatien yli tasoristeyksen
kautta kaikissa liikennöintireiteissä. Rautatien liikennemäärät hankealueen kohdalla
ovat vähäisiä ja vaikka liikenne hankkeen rakennusvaiheessa tulee olemaan
vilkasta, ei sillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia raideliikenteeseen.
Tuulivoima-alueen ja voimajohdon toimintaan liittyvä liikenne on huoltoliikennettä
ja sen määrä on vähäinen. Näin ollen hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset
liikenteeseen ovat vähäiset.
Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi
lentoturvallisuudelle tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Finavia on määrittänyt
rajoituksia suurimmille sallituille rakenteiden korkeuksille eri alueilla. Finavian
paikkatietoaineistojen mukaan Reväsvaaran alueella ei ole tuulivoima-alueen
toteutettavuuteen vaikuttavia korkeusrajoitteita (Finavia 2015). Hankkeella ei
arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteeseen.
Tuulivoima-alueen toteuttaminen edellyttää huoltotiestön rakentamista tuulivoimaalueelle voimala-alueen rakentamista ja huoltoliikennettä varten.

Liikennemäärät
Tuulivoimalat
kuljetetaan
rakennuspaikoille
osissa
ja
yhtä
tuulivoimalaa kohden tarvitaan tyypillisesti 12–13 erikoiskuljetusta.
Tuulivoimaloiden koon kasvaessa, myös voimalakomponenttien

42

kuljetukseen tarvittavien erikoiskuljetusten määrät ovat kasvaneet,
koska
kooltaan
suuremmat
voimalat
jaetaan
useampaan
kuljetuserään.
Tuulivoimaloiden perustuksia varten tarvittavan betonin kuljetuksia
tarvitaan noin 80–100 yhtä tuulivoimalaa kohden. Merkittävin osa
tuulivoima-alueen rakentamiseen liittyvästä liikenteestä aiheutuu
tuulivoimaloiden perustuksiin ja nosto- ja kokoonpanoalueisiin sekä
teihin liittyvistä sorakuljetuksista. Lisäksi rakentamiseen liittyy
liikennettä muun muassa teiden kunnostamiseen sekä sähköaseman ja
maakaapelien rakentamiseen liittyen. Rakentamisen aikana alueelle
suuntautuu henkilöliikennettä arviolta noin 10–20 autoa päivässä.
Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä riippuu
valittavasta reittivaihtoehdosta ja siitä, toteutetaanko voimajohto
maakaapelilla vai ilmajohtona, mikä tarkentuu hankkeen suunnittelun
edetessä. Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä on
tuulivoimaloiden
rakentamiseen
verrattuna
vähäinen
kaikissa
vaihtoehdoissa.
(UPM-Kymmene Oyj 2015)

5.9 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin
Merkittävimmät vaikutukset Ylitornion taloudelle ja elinkeinoille aiheutuvat
tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Muun muassa metsäalueiden raivaus,
uuden tiestön teko, maansiirtotoimet, kuljetukset, perustusten teko ja mahdolliset
osallistumiset asennusvaiheen töihin lisäävät paikallisia työllistymisen ja
yritystoiminnan edellytyksiä rakentamisen aikana. Ostovoima sekä palveluiden
käyttö lisääntyy rakentamisen aikana myös paikkakunnalle saapuvan ulkopuolisen
työvoiman ansiosta. Rakentamisvaihe lisää majoitus- ja ravitsemuspalvelujen
käyttöä alueella.
Kaavassa osoitetut tuulivoimaloiden alueet eivät aiheuta suoria vaikutuksia alueen
toiminnassa olevaan maa-ainestenottoalueeseen. Alueelta otettavia maa-aineksia
voidaan mahdollisesti hyödyntää hankkeen rakentamisen yhteydessä.
Hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi alueen metsätalouskäyttöön.
Toimintavaihe antaa työtä tuulipuiston huolto- ja ylläpitotehtävissä.
Kunta saa toiminta-aikana kiinteistöverotuloja tuulivoimapuiston toiminnasta ja
maanomistajat vuokratuloja kiinteistöistä, joille tuulivoimahankkeen rakenteita
sijoittuu.

Vaikutukset porotalouteen
Tuulivoimahanke aiheuttaa porotaloudelle suoria laidunalueiden menetyksiä
tuulivoimatuotantoon käytettävällä alueella sekä mahdollisia epäsuoria laidunalueen
menetyksiä tai laidunalueiden kuormittumista laiduntamisen paineen kohdistuessa
muualle. Tarkkaa suoraan tai epäsuorasti menetettävien maa-alueiden määrää ei
pysty arvioimaan, koska porojen käyttäytyminen luonnossa ei ole kaavamaista.
Poromiesten työmäärän ja kustannusten odotetaan lisääntyvän muutosten myötä,
jos esimerkiksi poromiesten tulee reagoida lähialueen pelloille siirtyviin poroihin ja
siirtää tai aidata ne tavanomaisille laidunalueilleen.
Kaava-alueella ja sen lähialueella liikenteen lisääntyminen voi aiheuttaa porojen
väliaikaista välttämiskäyttäytymistä. Lisäksi rakennusaikana porokolareiden määrä
saattaa paliskunnan alueella lisääntyä liikennemäärien lisääntymisen vuoksi.
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Tuulivoima-alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy, mistä saattaa
aiheutua porojen väistämiskäyttäytymistä ja osittaista siirtymistä toisille alueille.
Lisäksi vilkkuminen ja tuulivoimaloiden lapojen liike voivat aiheuttaa väliaikaista
väistämisvaikutusta. On mahdollista, että tuulivoimahankkeesta aiheutuu
välttämiskäyttäytymistä, mutta siitä ei toistaiseksi ole kattavaa soveltuvaa
tutkimustietoa Suomessa.
Lohijärven Paliskunnalla on käynnissä porojen pantaseuranta 6 – 7
poron
osalta.
Pantoja
on
lisätty
10kpl
Reväsvaaran
tuulivoimahankkeen
YVA-menettelyn
aikana,
jotta
alueella
laiduntavista poroista saadaan tarkempaa tietoa.
Reväsvaaran tuulivoima-alueen vaikutuksista porotalouteen laaditaan
erillisraportti kesällä 2015 ja se tullaan ottamaan huomioon
kaavaehdotusvaiheessa. Raportissa huomioidaan muun muassa GPSpantatiedon avulla saatava kuvaus porojen nykyisestä liikkumisesta.
(UPM-Kymmene Oyj 2015)

5.10

Vaikutukset liittyen turvallisuuteen sekä tutka- ja
viestintäyhteyksiin
Tuulipuiston toimintaan liittyviä turvallisuuteen vaikuttavia asioita ovat mahdollinen
talviaikainen jään irtoaminen tuulivoimaloista sekä tuulivoimalan lapojen
rikkoutumisen aiheuttama riski. Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ovat myös
vaikutukset liikenteeseen sekä Puolustusvoimien toimintaan mahdollisten tutkiin
kohdistuvien vaikutusten osalta.
Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja ohjeita ja
suosituksia noudatetaan rakentamisen ja toiminnan aikana. Noudatettaessa
varovaisuutta talvisaikaan voidaan välttää jään putoamisesta ja sinkoutumisesta
aiheutuvat haitat alueella kulkeville.
UPM-Kymmene Oyj on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa suunnitellusta
Reväsvaaran tuulivoimahankkeesta. Puolustusvoimat on marraskuussa 2013
antamassaan lausunnossa todennut, ettei hankkeella arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan, ja ettei Puolustusvoimat vastusta
hanketta.
Tuulivoimalat voivat epäedullisessa tapauksessa häiritä tv-signaalin vastaanottoa
tuulivoimaloiden takana. Digita Networks Oy:n hankkeesta lokakuussa 2014
antaman lausunnon mukaan hanke voi aiheuttaa häiriöitä tv-signaaleihin
hankealueen länsi- ja kaakkoispuolella. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan
tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä). Tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriöitä voidaan
korjata kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimillä.
Mahdollisesti tarvittavat toimet häiriöiden korjaamiseksi suunnitellaan tarkemmin
hankkeen jatkovaiheissa.

5.11

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyisyyteen ja alueen
virkistyskäyttöön
Ihmisten
elinolojen,
viihtyvyyden
ja
alueen
virkistyskäytön
osalta
tuulivoimahankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Reväsvaaran alueen
käyttäminen virkistykseen, marjastukseen, sienestykseen jne. voi jatkua pitkälti
nykyisellään. Alueen kautta kulkevan ulkoilureitin linjausta saatetaan paikoin joutua
muuttamaan.
Lähialueiden asukkaiden elinoloja ja viihtyisyyttä voivat heikentää lähinnä
tuulipuiston maisemalliset vaikutukset, sekä lentoestevalojen vaikutukset pimeänä
aikana. Voimajohdon rakentamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa elinoloihin,
viihtyisyyteen tai virkistyskäyttöön.
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Lähialueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden mielipiteitä on kartoitettu
asukaskyselyllä. Asukaskysely toteutettiin yhtäaikaisesti Suomen ja Ruotsin
puolella. Kyselyn tulosten perusteella asukkaat suhtautuvat pääsääntöisesti
myönteisesti tai neutraalisti tuulivoimahankkeeseen. Vastauksissa nousi esille
erityisesti hankkeen maisemavaikutukset, jotka tulisi ottaa tuulipuistohankkeen
suunnittelussa huomioon.

Melu
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä meluvaikutuksia. Melumallinnuksen
mukaan hankkeesta ei aiheudu ohjearvot ylittävää melua lähimmille asuinkohteille.
Lähin asuinkohde sijaitsee 2,3 kilometrin päässä lähimmästä tuulivoimalasta.
Pientaajuinen melu ei lähimmissä asuinkohteissa ylitä sille asetettuja ohjearvoja.
Tuulivoimaloiden melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset
vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti. Ajallisesti suurin muutos havaitaan melulle
altistuvien kohteiden luona tilastollisen myötätuulen puolella eli hankealueen
pohjois- ja koillisosissa, sekä lähempänä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.
Melun erottuminen on hyvin pitkälti säätilasta riippuvaista. Erottumista lisääviä
säätekijöitä ovat stabiili ilta- ja yöajan alailmakehä, kostea säätila ja voimakas
alailmakehän inversio (ilmakerrosten lämpötilojen ero, lämpötilainversio).
Melu havaitaan paremmin myötätuuliolosuhteissa ja heikommin (tai ei lainkaan)
vastatuuliolosuhteissa. Mitä kauempana voimaloista ollaan, sitä enemmän
ilmakehän absorptio vaimentaa korkeita taajuuksia jättäen jäljelle vain matalimpia
tuulivoimamelun
taajuuksia.
Lisäksi
tuulivoimamelun
amplitudimodulaatio
(sykkivyys) voi erottua taustakohinan läpi ulkona kuunneltaessa.
Uudet voimalat ovat kuitenkin hitaasti pyöriviä siipien kärkivälin merkittävän
pituuden vuoksi, mistä syystä modulaation erottuminen voi kohdistua enemmän
vain kovemmille tuulennopeuksille. Tällöin etenkin aerodynaaminen melu voi
kuulostaa matalataajuiselta lentomelulta (”kuminaa”), jolla on jatkuvasti vaihteleva,
mutta yleisesti varsin matala äänitaso.
Alueen vallitseva melutaso nousee tuulipuiston lähettyville sijoittuvan liikenteen ja
muun toiminnan aiheuttaman melun, sekä tuulipuiston aiheuttaman melun
yhteisvaikutuksesta tuulisina aikoina. Tosin liikenne ja muut toiminnot peittävät
osin tuuliturbiineista kantautuvaa ääntä.

45

Taulukko 3. VNp 993/92 ohjearvot ulkomelutasolle (Ympäristöministeriö 1992a).

Asumisalueilla,
virkistysalueilla
taajamissa ja taajamien
välittömässä
läheisyydessä, hoito- tai
oppilaitoksia palvelevilla
alueilla

Loma-asumiseen
käytettävillä alueilla,
luonnonsuojelualueilla

LAeq päiväajalle (klo 7–22)

LAeq yöajalle
(klo 22–7)

55 dB

50 dB

45 dB

40 dB

Huomautukset

yöarvoa ei sovelleta
luonnonsuojelualueilla, joita
ei yleisesti käytetä
oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä
ohjearvon ei tarvitse alittua
koko
luonnonsuojelualueella

Taulukko 4. Tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjearvot (ulkomelutaso)
(Ympäristöministeriö 2012).
LAeq päiväajalle (klo 7–22)
Asumiseen käytettävillä
alueilla, lomaasumiseen käytettävillä
alueilla taajamissa,
virkistysalueilla
Loma-asumiseen
käytettävillä alueilla
taajamien ulkopuolella,
leirintäalueilla,
luonnonsuojelualueilla*
Muilla alueilla

45 dB

LAeq yöajalle
(klo 22–7)

Huomautukset

40 dB

40 dB

35 dB

ei sovelleta

ei sovelleta

* yöarvoa ei sovelleta
luonnonsuojelualueilla,
joita ei yleisesti käytetä
oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä
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Kuva 23. Melun leviäminen Reväsvaaran tuulivoima-alueen YVA-menettelyn yhteydessä
tutkitussa tutkitussa 15 voimalan (Gamesa G128 5 MW ) hankevaihtoehdossa VE1,
ylärajamallinnus. Karttaan on merkitty kirjaimella B lähin asuinkiinteistö, joka sijaitsee
2,3 kilometrin päässä lähimmästä hankesuunnitelmavaihtoehto VE1:n voimalasta.
Mallinnuksen perusteella tässä hankevaihtoehdossa valtioneuvoston VNp 993/92 sekä
ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun ohjearvot eivät ylity yhdenkään lomaasuinkiinteistön tai asuinkiinteistön kohdalla. Yöajan ohjearvon (40 dB) alittavan alueen
raja ulottuu noin 850 metrin päähän asuinkiinteistöstä ”B” (yöajan ohjearvo 35 dBvyöhyke). Lähimmän loma-asunnon pihassa melutaso sivuaa ohjearvoa yöaikaan ja
alittavan alueen raja ulottuu noin 1 200 metrin päähän päiväaikaan. (UPM-Kymmene Oyj
2015)
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Varjon vilkkuminen
Suomessa ei ole raja-arvoja tuulivoimaloista aiheutuvalle varjon vilkkumiselle tai
olemassa olevia suosituksia sen mallintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen
(Ympäristöministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkunnan vaikutusten arvioinnissa
on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. Vilkkumisvaikutusten
arvioinnin taustaksi esitellään Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytössä olevia
raja-arvoja, ohjeita ja suosituksia.
Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Reväsvaaran
hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tai olematonta tutkitulla
voimalatyypillä ja napakorkeudella molemmilla YVA-menettelyn yhteydessä
tutkituilla
tuulivoima-alueen
toteutusvaihtoehdoilla.
Teoreettisessa
maksimimallinnuksessa
vilkunta
ei
tuulivoima-alueen
kummassakaan
toteutusvaihtoehdossa ulotu yhteenkään reseptoripisteeseen. Vilkuntamallinnuksen
tuloksia on verrattu työssä sovellettuihin muiden maiden vilkunnan raja-arvoihin.
Vilkunnan määrä ei ylitä yhdessäkään reseptoripisteessä näitä raja-arvoja (Kuva
24.).

Kuva 24. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Reväsvaaran tuulivoima-alueen YVA –
menettelyssä tutkitussa toteutusvaihtoehdossa VE1. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla,
joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä, mikä vastaa
osayleiskaavan sallimaa voimaloiden maksimi-kokonaiskorkeutta. (UPM-Kymmene Oyj
2015)
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5.12

Yhteisvaikutukset muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa
Hankealueen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia muita hankkeita, joilla voisi olla
yhteisvaikutuksia Reväsvaaran tuulivoimahankkeen kanssa. Arvioinnissa on
huomioitu muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset muun muassa
porotalouteen, linnustoon ja maisemaan, mutta merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole
tunnistettu.
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6

KAAVAN TOTEUTTAMINEN
Tuulivoima-alueen rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella
kaavan tultua voimaan. Kaava tulee voimaan, kun kunta on kuuluttanut sen
lainvoimaiseksi tulosta.
Alueen rakentamista valvoo Ylitornion kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
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