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kilöt ja tahot: 

 

Projektikoordinaattori  

KTM Leena-Kaisa Piekkari, Pöyry 

 

Asukaskysely ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Iteronomi, eMBA Jari Laitakari, Pöyry 

FM Ville Koskimäki, Pöyry 

 

Luontoselvitykset 

Luontoselvitykset (kasvillisuus, viitasammakot, liito-oravat, lepakot) 

Natans Oy, Lassi Kalleinen 

 

Linnustoselvitykset 

Tmi Karlin Olli-Pekka 

 

Luontovaikutusten arviointi 

FM (biologi) Ella Kilpeläinen, Pöyry 

FM (biologi) Sari Ylitulkkila, Pöyry (kasvillisuus) 

Ympäristöasiantuntija Harri Taavetti, Pöyry (linnusto ja muu eläimistö) 

 

Maankäyttövaikutusten arviointi 

Maisema-arkkitehti Mariikka Manninen, Ramboll 

 

Maaperään, kallioperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset 

FM (ympäristögeologia) Maarit Korhonen, Pöyry 

 

Maisema ja havainnollistaminen 

Maisema-arkkitehti Mariikka Manninen, Ramboll 

FM (biologi) Ilona Välimaa, Pöyry (näkemäalueanalyysi ja havainnekuvat) 

Ark.yo. Mikko Peltonen, Ramboll (havainnekuvat) 

 

Melumallinnus ja meluvaikutusten arviointi 

DI Carlo Di Napoli, Pöyry 

DI Panu Lehto, Pöyry 

 

Muinaisjäännösinventointi 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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Porotalouteen kohdistuvat vaikutukset 

YTL Kalle Reinikainen, Pöyry 

 

Varjon vilkkumismallinnus 

FM (meteorologi) Iida Sointu, Pöyry 

FM (biologi) Ilona Välimaa, Pöyry 

 

Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset 

MMM (limnologi) Lotta Lehtinen, Pöyry 

 

Karttaesitykset 

FM (biologi) Ilona Välimaa, Pöyry 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 

YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia lyhenteitä ja termejä: 

LYHENNE SELITYS 

dB(A), desibeli Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin (= 1 beli) nousu melutasos-
sa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumittauksissa käytetään 
eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin on ns. A-suodatin, jonka 
avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen. 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

FINIBA-alue Kansallisesti arvokas lintualue 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-selostuksessa aluetta, jolle tuulivoimalat 
ja sähkönsiirtoyhteydet sijoitetaan. Hankealueesta käytetään myös nimitystä tuu-
lipuistoalue. 

IBA-alue Kansainvälisesti arvokas lintualue 

kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö 

LAeq Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-äänitasoa. A-
painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin. Kun pitkän ajan-
jakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viih-
tyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänita-
son muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tun-
nus on LAeq. 

Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. Määritelmään 
sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suuremmat äänenpai-
neet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa. 

mpy Meren pinnan yläpuolella 

MW Megawatti, energian tehoyksikkö (1 MW = 1 000 kW) 

MWh (GWh) Megawattitunti (gigawattitunti), energian yksikkö (1 GWh = 1000 MWh) 

SCI-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Site of Com-
munity Importance) 

SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special Protecti-
on Area) 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

Sähköasema Tarvitaan voimalaitosten kytkemiseksi verkkoon. Sähköasema voi olla joko pelk-
kä kytkinlaitos, joka yhdistää vain saman jännitetason johtoja, tai muuntoasema, 
jolla voidaan yhdistää kahden eri jännitetason johtoja. Muuntoasemalla on yksi 
tai useampi muuntaja, jolla jännite muunnetaan vaaditulle tasolle. 

VU Vaarantunut laji 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi 

  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS  
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 10 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

TIIVISTELMÄ 

 

Hankekuvaus 

UPM-Kymmene Oyj (jäljempänä hankevastaava tai UPM) suunnittelee tuulivoimahan-

ketta Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin viisi 

kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta ja se on kooltaan noin 1 000 hehtaa-

ria.  

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vaihtoehtoisesti joko 15 tai 

kymmenen yksikköteholtaan 2–5 MW tuulivoimalaa. Tuulipuisto suunnitellaan liitettä-

vän hankealueen lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n voimalinjaan. 

Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, 

tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV voi-

majohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. 

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Samanaikaisesti YVA-

menettelyn kanssa on käynnistetty osayleiskaavan laadinta suunnitellulle tuulipuistoalu-

eelle. Osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

yhtä aikaa YVA-ohjelman kanssa. YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset on 

laadittu siten, että niitä voidaan hyödyntää myös kaavan vaikutusten arvioinnissa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi elokuussa 2014, 

kun hankevastaava jätti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle eli Lapin elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). YVA-menettelyn tarkoituksena on ollut 

arvioida Reväsvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksia, suunnitella haitallisten 

vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä, sekä lisätä avoimuutta ja vuorovaiku-

tusta hankkeen eri sidosryhmien kanssa. Tämä dokumentti on ympäristövaikutusten ar-

viointiselostus (YVA-selostus), johon on koottu eri selvitysten ja arviointityön tulokset.  

Hankevastaava 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen hankevastaavana on UPM-Kymmene Oyj (UPM). 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella lii-

ketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, 

UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Yhtiön tuotteet valmistetaan 

uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä.  

UPM Energialiiketoiminnan tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. 

Vankan perustan kasvulle muodostavat vahva markkina-asiantuntijuus ja osaaminen 

monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM toimii pohjoismaisilla ja Keski-

Euroopan energiamarkkinoilla. Yhtiön palveluksessa on noin 70 energia-alan ammatti-

laista. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoi-

masta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja 

lämmön yhteistuotannosta. 

Hankkeen tausta ja tarkoitus 

EU:n tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 pro-

senttia vuonna 2020. Tavoitteet on säädetty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan energian käytön edistämisestä (2009/28/EY). Suomen kansallinen ko-
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konaistavoite vuodelle 2020 on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta, mikä merkit-

see uusiutuvan energian käytön lisäämistä 9,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2005 nähden. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuussa 2013 päivitetyn kansallisen energia- ja 

ilmastostrategian, jonka tavoitteena on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen kansallisten 

energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen, sekä valmistella tietä kohti pitkän aikavä-

lin tavoitteita.  

Strategiassa on esitetty tavoitteeksi, että vuonna 2025 tuulivoimalla tuotetaan sähköä 

noin yhdeksän terawattituntia. Aiemmin asetettu tavoite vuodelle 2020 on kuusi tera-

wattituntia. Tuulivoima nähdään tärkeänä uusiutuvan energian tuotantomuotona, joka 

vähentää Suomen riippuvuutta tuontipolttoaineista kuten hiilestä ja öljystä, lisää ener-

giaomavaraisuutta ja parantaa kauppatasetta. 

Reväsvaaran tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto, riippuen tuulivoimaloiden koko-

luokasta, olisi karkean arvion mukaan noin 84–210 GWh vuodessa toteutuessaan han-

kevaihtoehdon VE1 mukaisena. Hankevaihtoehdossa VE2 olisi sähköntuotanto noin 

56–140 GWh vuodessa. Tuulipuisto tuottaisi sähköä molemmissa hankevaihtoehdoissa 

enemmän kuin Ylitornion kunnassa käytetään sähköä. Hankkeen toteutumisella on posi-

tiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Hankkeen toteutusaikataulu 

Reväsvaaran hankkeen suunnittelu on aloitettu alustavilla selvityksillä hankealueen so-

veltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja luontoselvityksillä vuonna 2013. Alustavan aika-

taulun mukaan hankkeen luvitus on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2016. Tuuli-

puisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2017. Toteutusaikataulu tarkentuu teknisen 

suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. 

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka 

eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta.  

Vaihtoehdossa 1 (VE1) tarkastellaan yhteensä korkeintaan 15:n, yksikköteholtaan 2–

5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus (kor-

keus maanpinnasta, jolla roottorin keskiö sijaitsee) ja roottorin halkaisija olisivat kor-

keintaan 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 225 metriä.  

Vaihtoehdossa 2 (VE2) tarkastellaan yhteensä korkeintaan kymmenen, yksikkötehol-

taan 2–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakor-

keus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä ja voimalan koko-

naiskorkeus enintään 225 metriä. Vaihtoehdon VE1 sijoittelusta on vaihtoehdossa VE2 

poistettu viisi tuulivoimalaa.  

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jossa 

tuulipuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta. 

Sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan liittymistä tuulipuiston sähköasemalta han-

kealueen lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n 110 kV:n voimalinjaan. 

Tarkastelussa huomioidaan neljä sähkönsiirron vaihtoehtoa (VE-A, VE-B, VE-C ja VE-

D), jotka kaikki sijoittuvat hankealueen sisälle. Sähkönsiirto voidaan toteuttaa kaikissa 

reittivaihtoehdoissa 110 kV:n ilmajohdolla tai vaihtoehtoisesti maakaapelilla. Kaikissa 

vaihtoehdoissa tuulipuistoon rakennettaisiin uusi 110 / 20 tai 30 kV sähköasema. Tuuli-

voimalat liitettäisiin tuulipuiston sähköasemaan 20 tai 30 kV maakaapeleiden avulla. 
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YVA-menettelyn vaiheet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994) tavoitteena on edis-

tää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 

päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-

mahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten 

ympäristövaikutusten syntymistä, sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten 

arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tuulipuiston toteuttamisesta. 

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-ohjelma on suunnitelma 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityk-

sistä. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet ja arviointimenettelyn tulok-

sena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. YVA-menettely 

päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta hankevas-

taavalle ja hanketta käsitteleville lupaviranomaisille. 

Tiedottaminen ja vuorovaikutus 

YVA-lain yhtenä tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Kan-

salaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunniteltuun hankkeeseen YVA-menettelyn eri 

vaiheissa. Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus kuuluttaa arviointiselostuk-

sen nähtävillä olosta kunnan ilmoitustauluilla, sanomalehdissä sekä Internet-sivuillaan. 

Kuulutuksessa kerrotaan tarkemmin, miten mielipiteitä voi esittää. Kansalaiset voivat 

osallistua hankkeeseen myös esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä suoraan hanke-

vastaavalle tai YVA-konsultin edustajille. 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeeseen sovelletaan kansainvälistä kuulemismenettelyä, 

koska hankkeesta voi aiheutua valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. YVA-selostus on 

käännetty ruotsin kielelle ja se on nähtävillä myös Ruotsissa Övertorneå förvalt-

ningshus;lla sekä Naturvardsverket:n internetsivuilla. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtäville asettamisen jälkeen yleisölle jär-

jestetään avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esitellään suunniteltu han-

ke, YVA-menettely ja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. Yleisöllä on 

mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä arviointityöstä sekä sen riittävyydestä. Ti-

laisuuksissa on paikalla tulkki ruotsinkielisiä osallistujia varten. 

Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä on vastannut konsulttiyhtiö Pöyry. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tehty useita asiantuntijaselvityksiä Pöyryllä, ja 

selvityksiä on teetetty myös muilla tahoilla. Seuraavassa on esitetty tiivistelmä hank-

keen vaikutuksista ympäristöön. 

Maisemavaikutukset 

Hankealue sijoittuu osaksi Tornionjokilaakson maisemakokonaisuutta.  Hankealueen 

länsipuolella sijaitsevat Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, 

sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde Tornionjoen jo-

kivarsiasutus, joihin kohdistuviin vaikutuksiin kiinnitettiin vaikutusten arvioinnissa eri-

tyistä huomiota. Hankkeen maisemavaikutusten arvioinnin tueksi laadittiin näkemäalue-

analyysi ja havainnekuvia.  
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Koska hanke sijoittuu jokilaakson alueelle, joka on ihmisen toimintojen vyöhykettä, se 

ei merkittävästi muuta seudun eri maisematyyppien suhdetta toisiinsa. Alueen maisema 

ei ole erityisen herkkää muutoksille, sillä alueella on jo nykyisellään runsaasti ihmisen 

toimintoja, jotka ovat muokanneet maisemaa.  

Maisemavaikutusten merkittävyys on monin paikoin riippuvainen katseluetäisyydestä ja 

suunnasta. Hanke ei kokonaisuutena katsottuna aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuk-

sia seudun laaja-alaisiin arvokkaisiin maisema- ja/tai kulttuuriympäristökokonaisuuk-

siin. Visuaaliset vaikutukset tietyiltä arvokokonaisuuksiin sisältyviltä osa-alueilta kat-

sottuna voivat olla merkittäviä, millä voi näillä alueilla olla vaikutusta myös maiseman 

luonteeseen ja laatuun. Toisaalta etäisyyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus maise-

makuvassa vähenee, millä on vaikutusta maisemavaikutusten merkittävyyteen erityisesti 

Ruotsin puolelta katsottuna, josta lähimpään voimalaan on etäisyyttä vähimmillään noin 

4,5 kilometriä. 

Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset maisemaan ovat vaihtoehtoa VE1 pienemmät. Säh-

könsiirtovaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maisemaan. 

Meluvaikutukset 

Reväsvaaran tuulipuiston meluvaikutuksia on arvioitu laskennallisin menetelmin. Arvi-

oinnissa on hyödynnetty kansallista ohjetta (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, 

Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014) tuulipuistojen melun leviämislaskentoihin. 

Melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei asuin- tai lo-

ma-asuinrakennusten osalta ylitä Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ja Ympäristö-

ministeriön (2012) ohjeen mukaisia päivä- ja yöajan ohjearvoja kummassakaan tarkas-

tellussa tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa. Laskentatulosten mukaan pientaajuinen si-

sämelutaso on hyvin todennäköisesti annettujen ohjearvojen alapuolella.  

Varjon vilkkuminen 

Tehdyn varjonvilkkumisanalyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että hankealueen 

lähiympäristössä varjon vilkunta on vähäistä. Tuulipuiston toteutusvaihtoehdoissa lähei-

siin asutuskohteisiin ei ylety varjon vilkuntaa.  

Liikenne 

Tuulipuiston merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen syntyvät sen rakentamisen ai-

kaisista kuljetuksista. Rakentamisen aikainen raskaan liikenteen kasvu vaikuttaa liiken-

teen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Rakentamisen aikaisen liikenteen aiheutta-

ma haitta on lyhytaikainen. Kuljetusreitit valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen 

tarvittaviin kuljetuksiin ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asutukselle.  

Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä on tuulipuistoa vähäisempi, 

eikä niistä arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. 

Tuulipuiston toiminnan aikana liikennettä syntyy ainoastaan huoltotöistä.  

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealueella ei ole pysyvää asutusta eikä loma-asutusta. Tuulivoimahankkeen toteu-

tumisen myötä alue muuttuu osittain energiantuotannon alueeksi.  

Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevien kaavojen kanssa ja hankkeen toteuttamiseksi 

alueelle laaditaan osayleiskaava. 
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Porotalous 

Hankealue sijoittuu Lohijärven paliskunnan alueelle. Hankkeen arvioidaan aiheuttavan 

mahdollisesti kohtalaista haittaa porotaloudelle johtuen laidunalueiden mahdollisista 

suorista ja välillisistä menetyksistä, melu- ja välkevaikutusten aiheuttamasta mahdolli-

sesta haitasta ja mahdollisista poronhoidon rakenteiden siirroista aiheutuvista vaikutuk-

sista. Porojen liikkumista paliskunnan alueella seurataan YVA-menettelyn yhteydessä 

aloitetulla satelliittipantaseurannalla, jota tullaan jatkamaan tiiviissä yhteistyössä palis-

kunnan edustajien kanssa hankkeen jatkovaiheissa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Hankealue on pääosin karua, mutta sen itäosassa ja valuvesivaikutteisilla vaarojen ala-

rinteillä esiintyy rehevää kasvillisuutta. Suurin osa hankealueen kosteikoista on luon-

nontilassa. Vaarojen lakialueita hallitsee kalliometsien luontotyyppi, joka on silmälläpi-

dettävä luontotyyppi. Hankealueella kalliometsien arvoa laskee voimakas jäkälien yli-

laidunnus. Hankealueella on yksi uhanalainen luontotyyppi, puolukka-lillukkatyypin 

kuiva lehto. Reväsvaaran ja Kiimavaaran välissä sijaitsevan luonnontilaisen Kiimaojan 

ympäristö on alueen arvokkainta suoluontoa. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee kolme 

karua lähdettä. 

Hankealueen kasvillisuus edustaa pääosin tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Tuulivoi-

maloiden paikoilta ei ole löytynyt uhanalaisten tai muutoin huomioitavien kasvilajien 

esiintymiä. Muualta hankealueelta havaittiin yksi rauhoitetun valkolehdokin sekä yksi 

vaarantuneen kaitakämmekän esiintymä. 

Tuulivoimahankkeen rakentamisesta aiheutuu vaikutuksia kasvillisuuteen kun tuulivoi-

maloiden ja huoltotie- ja kaapelilinjausten alueilta kaadetaan puustoa ja muokataan 

maaperää. Hankkeen kasvillisuus- ja kasvistovaikutuksia on pyritty ennaltaehkäisemään 

huomioimalla rakenteiden sijoittelussa alueen arvokkaat luontotyypit sekä huomioitavat 

kasviesiintymät. Hankealueella sijaitseviin lähteisiin, vesikuoppiin ja suojelullisesti 

huomioitavien kasvien esiintymiin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia, kun ne huomi-

oidaan asianmukaisesti hankkeen rakennusaikana. Hankealueella sijaitseville kosteikoil-

le ei sijoitu hankkeessa rakentamista. Hanke on toteutettavissa luontoarvojen kannalta 

kestävästi. 

Linnusto ja muu eläimistö 

Linnuston osalta merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat hankealueen pesimälinnus-

toon. Hankealueella pesivä linnusto ei poikkea lajistollisesti Ylitornion muiden vastaa-

vien biotooppien lajistosta. Hankealueella ei havaittu pesiviä uhanalaisia lajeja, mutta 

havaintoja tehtiin kahdesta vaarantuneesta, sekä kahdesta silmälläpidettävästä lajista. 

Lisäksi alueella havaittiin lintudirektiivin mukaisia lajeja sekä vastuulajeja.  

Muutonseurannassa Reväsvaara ei osoittautunut merkittäväksi kohteeksi. Hankealueen 

kautta muuttavien, törmäyksille herkkien lajien yksilömäärät todettiin vähäisiksi. 

Pesimälinnustoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävimmät ovat elinympäristömuu-

tokset sekä rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset. Vaikutukset arvioi-

daan 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. 



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS  
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 15 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

Hankealue kuuluu mahdollisesti lähialueella pesivän erityisesti suojeltavan lajin revii-

riin. Etäisyyden vuoksi hankkeesta aiheutuvat häiriövaikutukset eivät ulotu lajin nykyi-

selle tunnetulle pesäpaikalle saakka. Arviota mahdollisesti tarkennetaan osayleiskaa-

vaselostuksessa vuonna 2015 alkavan seurannan tulosten perusteella.  

Hankkeen aiheuttamat, linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudes-

saan vähäisiksi. 

Hankealueella ei todettu liito-oravan tai viitasammakon esiintymiä tai lajeille potentiaa-

lisia elinympäristöjä. Alueella ei esiinny myöskään muille nisäkäslajeille erityisen mer-

kittäviä elinympäristöjä. Hankealueen pohjoispuolella, mahdollisesti osittain han-

kealuerajauksen sisällä sijaitsee pohjanlepakoiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä. 

Hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia lepakoihin. 

YVA-menettelyn yhteydessä laadittiin Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen ja Kai-

nuunkylän saarten Natura-alueiden osalta Natura-tarvearvioinnit. Arviointien perusteel-

la Reväsvaaran tuulivoimahankkeeseen ei arvioida liittyvän Natura-alueiden suojelupe-

rusteita merkityksellisesti heikentäviä vaikutuksia.  

Maa- ja kallioperä sekä vesistöt 

Hankealue sijaitsee osin Reväsvaaran vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, 

jossa sijaitsee myös Ylitornion kunnan vedenottamo. 

Hankkeen maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset syntyvät rakentamisen aikana, 

kun maa-ainesta muokataan tuulivoimaloiden, teiden ja sähkönsiirtoyhteyksien raken-

nuspaikoilta ja mahdollisesti voidaan joutua louhimaan kalliota. 

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia pohjavesiin, vedenot-

tamoon eikä maa- ja kallioperään. Rakentamisen aikana alueella muodostuvan pohjave-

den määrä voi lisääntyä, kun vettä pidättävä maan pintakerros on poistettu tuulivoima-

loiden ja uusien teiden rakentamisen alueelta, mutta sen ei arvioida heikentävän pohja-

veden laatua.  

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Tornionjokeen eikä muihin pin-

tavesiin. 

Ilmasto ja ilmanlaatu 

Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuone- tai muita savukaasupäästöjä tai 

pienhiukkaspäästöjä. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun, 

koska tuulisähkön tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. 

Tuulipuiston rakentamiseen tai toimintaan liittyvät ilmanpäästöt eivät aiheuta merkittä-

viä vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tuulipuiston toteutusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 

välillä ei ole merkittävää eroa.  

Turvallisuus 

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja tuulipuiston rakentamiseen liittyvissä muissa raken-

nustöissä noudatetaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä, joilla ehkäistään onnetto-

muuksien syntymistä. Tuulivoimaloiden rikkoutumistapaukset ovat erittäin epätodennä-

köisiä. Näin riski sille, että tuulivoimaloista irtoaa ja putoaa osia niiden rikkoutuessa, on 

epätodennäköinen ja voidaan arvioida, ettei tästä aiheutuva vaara ole merkittävä. 

Tuulivoimalan rakenteista mahdollisesti irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin 

lähellä liikkuville ihmisille. Talviaikaisesta lapoihin kertyvän jään irtoamisen muodos-

tamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita virkistyskäytölle voimaloiden välit-
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tömässä läheisyydessä. Rajoitteista voidaan ilmoittaa esimerkiksi varoituskyltein. Tuu-

livoimaloiden talviaikaisesta toiminnasta aiheutuvien haittojen ei arvioida olevan mer-

kittäviä.  

Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimalat voivat epäedullisessa tapauksessa häiritä tv-signaalin vastaanottoa han-

kealueen lähiympäristössä. Häiriöitä voidaan korjata tarvittaessa kiinteistökohtaisella 

antennikunnostuksella tai niin sanotuilla täytelähettimillä. Korjaustoimien tarve selvite-

tään tarkemmin hankkeen jatkovaiheissa. 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö 

Tuulipuiston vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen ovat kokonaisuudessaan 

vähäiset. Lähialueiden asukkaiden elinoloja ja viihtyisyyttä heikentävät lähinnä tuuli-

puiston maisemalliset vaikutukset, sekä lentoestevalojen vaikutukset pimeänä aikana. 

Hanke ei estä alueen virkistyskäytön, kuten retkeilyn, jatkumista. Voimajohdon raken-

tamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa elinoloihin, viihtyisyyteen tai virkistyskäyttöön.  

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, linnus-

toon ja maisemaan, mutta merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tunnistettu. 

Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus 

Hankkeen tuulipuiston ja sähkönsiirron toteuttamisvaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien 

perusteella toteuttamiskelpoisia. 
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1 JOHDANTO 

UPM-Kymmene Oyj (myöhemmin UPM tai hankevastaava) suunnittelee enintään vii-

dentoista tuulivoimalan rakentamista Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan. Alue si-

jaitsee noin viisi kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta. Alueen sijainti on 

esitetty kuvassa 1-1. Hankealue on kooltaan noin 1 000 hehtaaria. Alue on kokonaan 

yksityisten maanomistajien omistama ja UPM on tehnyt alueella maa-alueen vuokra- ja 

käyttöoikeussopimukset tuulivoiman tuotantoa varten. Tuulipuisto koostuu tuulivoima-

loista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, 

tuulivoimaloita yhdistävistä teistä sekä maakaapelista tai ilmajohdosta, jolla tuulipuisto 

liitetään sähköverkkoon. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi elo-

kuussa, kun hankevastaava toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-

ohjelma) yhteysviranomaisena toimivalla Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle (ELY-keskus). YVA-ohjelmassa esiteltiin kyseessä oleva hanke toteutusvaih-

toehtoineen, sekä suunnitelman miten ympäristövaikutuksia tämän YVA-menettelyn yh-

teydessä selvitetään. Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) 

esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa. 

Vaihtoehto 1 (VE1) koostuisi enintään yhteensä 15:stä ja vaihtoehto 2 (VE2) enintään 

kymmenestä alueelle rakennettavasta tuulivoimalasta. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja 

roottorin halkaisija olisivat enintään 150 metriä ja teho 2–5 MW. Sähkönsiirto toteutet-

taisiin maakaapelilla tai ilmajohdolla, joka kulkisi hankealueen rajojen sisäpuolella ja 

joka yhdistettäisiin alueen lounaisosassa kulkevaan, olemassa olevaan 110 kV:n voima-

johtoon.  

 

Kuva 1-1. Tuulivoimahankkeen sijainti. Oikeanpuoleisessa kuvassa hankealueen rajaus on 
esitetty sinisellä viivalla ja kuntarajat punaisella katkoviivalla. 

 

YVA-lain (468/1994) 4 §:n mukaan hankkeissa, joista voi aiheutua merkittäviä haitalli-

sia ympäristövaikutuksia, tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi ennen lupien ha-

kemista ja hankkeen toteutuspäätöstä. YVA-asetuksen (713/2006, muutos 359/2011) 

mukaan tuulivoimahankkeisiin sovelletaan YVA-menettelyä, kun yksittäisten laitosten 
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lukumäärä on vähintään kymmenen kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 MW. 

YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäista-

pauksessa sellaiseen hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuu-

deltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa vaikutusten merkittä-

vyyttä yksittäistapauksessa YVA-asetuksen 7 §:n mukaisesti on tarkasteltava erityisesti 

hankkeen ominaisuuksia (muun muassa hankkeen kokoa), sijaintia (muun muassa ny-

kyistä maankäyttöä) sekä vaikutusten luonnetta (muun muassa vaikutusten kohteena 

olevan väestön määrää, vaikutuksen suuruutta, kestoa, toistuvuutta ja palautuvuutta). 

Lapin ELY-keskus on 16.4.2014 antanut päätöksen (Dnro LAPELY/2/07.04/2014), jon-

ka mukaan maisemavaikutusten vuoksi Reväsvaaran hankkeeseen sovelletaan YVA-

menettelyä. Päätöksen jälkeen hankkeessa tarkasteltavien tuulivoimaloiden lukumäärää 

on nostettu YVA-tarveharkintavaiheen kahdeksasta voimalasta 10–15 tuulivoimalaan, 

jolloin YVA-menettelyä tulee soveltaa hankkeeseen myös tuulivoimaloiden lukumäärän 

perusteella.   

Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa yhteysviranomaisena 

toimivalle Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Samanaikaisesti YVA-

menettelyn kanssa on käynnistynyt osayleiskaavan laadinta.  

 

  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS  
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 19 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

2 HANKEKUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankevastaava 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen hankevastaavana on UPM-Kymmene Oyj (UPM). 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella lii-

ketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, 

UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Yhtiön tuotteet valmistetaan 

uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailman-

laajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja sen vuosittainen liike-

vaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin 

pörssissä. 

UPM Energialiiketoiminnan tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. 

Vankan perustan kasvulle muodostavat vahva markkina-asiantuntijuus ja osaaminen 

monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM toimii pohjoismaisilla ja Keski-

Euroopan energiamarkkinoilla. Yhtiön palveluksessa on noin 70 energia-alan ammatti-

laista. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoi-

masta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja 

lämmön yhteistuotannosta. 

2.2 Hankkeen tausta, tavoitteet ja merkitys valtakunnallisesti ja paikallisesti 

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan 

unionissa sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoittee-

na on, että uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 % vuonna 2020. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2013) Tavoitteet on säädetty direktiivissä uusiutuvista energialäh-

teistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (2009/28/EY). Suomen kansallinen 

kokonaistavoite vuodelle 2020 on 38 % energian loppukulutuksesta, mikä merkitsee uu-

siutuvan energian käytön lisäämistä 9,5 prosenttiyksiköllä vuoteen 2005 nähden.  

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuussa 2013 päivitetyn kansallisen energia- ja 

ilmastostrategian (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013), jonka tavoitteena on varmistaa 

vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen, 

sekä valmistella tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Strategiassa on esitetty tavoit-

teeksi, että vuonna 2025 tuulivoimalla tuotetaan sähköä noin 9 TWh. Aiemmin asetettu 

tavoite vuodelle 2020 on 6 TWh. Päivityksessä esitetään keinot, joilla voidaan turvata 

uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energiansäästö, energiatehokkuuden paranta-

minen, energian saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen sekä päästöjen vä-

hentäminen samanaikaisesti. Tuulivoima nähdään tärkeänä uusiutuvan energian tuotan-

tomuotona, joka vähentää Suomen riippuvuutta tuontipolttoaineista kuten hiilestä ja öl-

jystä, lisää energiaomavaraisuutta ja parantaa kauppatasetta. 

Kuvassa 2-1 on esitetty Suomeen asennetun tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys 

vuosina 1992–2013. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2013 lopussa 447 MW 

ja tuulivoimaloiden määrä oli 209. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2013 sähköä noin 

777 GWh, mikä vastaa noin 0,9 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. 

(VTT 2014) Vuoden 2014 lopussa tuulivoimakapasiteetti oli Suomen tuulivoimayhdis-

tyksen mukaan 627 MW (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2015). 
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Kuva 2-1. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh) ja asennettu kapasiteetti 
vuoden lopussa (MW, pylväät). (VTT 2014, vuoden 2014 tiedot: Suomen tuulivoimayhdistys ry 
2015) 

 

Tuulivoiman tuotantotuki 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa 

(1396/2010) säädetään syöttötariffijärjestelmästä, johon voidaan hyväksyä säädetyt 

edellytykset täyttävät tuulivoimalat. Syöttötariffijärjestelmässä on määritelty tuulivoi-

malla tuotetulle sähkölle tavoitehinta (83,5 €/MWh). Järjestelmässä sähkön tuottajalle 

maksetaan sähkölle asetetun takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Jos sähkön 

markkinahinta on alle 30 €/MWh, syöttötariffina maksetaan tavoitehinta vähennettynä 

30 eurolla megawattitunnilta. Tukea maksetaan enintään 12 vuoden ajan. 

Tuulisuus 

Suomen tuuliatlas kuvaa tuuliolosuhteita Suomessa ja sen tarkoitus on toimia apuväli-

neenä arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa tuulen avulla sähköä sekä suunnata tuuli-

voimarakentamista tuuliolosuhteiltaan hyville alueille. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden 

kasvaessa. Nopeuden kasvu riippuu muun muassa maaston korkeuseroista ja rosoisuu-

desta (maaston muodot, sekä pintakasvillisuus ja -piirteet), sekä ilman lämpötilamuu-

toksesta. Tämän vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloi-

ta. (Tuuliatlas 2015) 

Vallitseva tuulensuunta Reväsvaaralla on etelästä ja lounaasta (kuva 2-2). Tuulennopeus 

hankealueella on 100 metrin korkeudella 6,1 m/s ja 200 metrin korkeudella 7,5 m/s. 

(Tuuliatlas 2015) 
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Kuva 2-2. Tuulensuunta Reväsvaaralla 200 metrin korkeudessa. (Tuuliatlas 2015) 

 

Hankkeen energiatuotannon vaikutus Ylitornion alueelle  

Sähkönkulutus Ylitorniossa oli vuonna 2013 noin 45 GWh, josta asumisen ja maatalou-

den osuus oli noin 65 %. Palveluiden ja rakentamisen osuus oli noin 33 % ja teollisuu-

den noin 2 % (Energiateollisuus ry 2014). Reväsvaaran tuulipuiston vuotuinen sähkön-

tuotanto hankevaihtoehdossa VE1 olisi karkean arvion mukaan noin 84–210 GWh/a ja 

hankevaihtoehdossa VE2 noin 56–140 GWh/a riippuen tuulivoimaloiden yksikkötehos-

ta. Tuulipuisto tuottaisi sähköä hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 enemmän kuin Ylitor-

niolla käytetään sähköä. Reväsvaaran tuulipuiston sähköntuotanto vastaa hankevaih-

toehdossa VE1 noin 4 200–10 500 ja hankevaihtoehdossa VE2 noin 2 800–7 000 sähkö-

lämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta (Motiva 2014). 

2.3 Hankkeen suunnittelutilanne ja alustava toteutusaikataulu 

Tässä hankkeessa tarkasteltava alue soveltuu tarkastelun perusteella hyvin tuulivoiman 

tuotannolle sekä tuuliolosuhteiden että muiden ympäristöolosuhteiden perusteella. Tuu-

livoimalat sijoitetaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haitallisia vaiku-

tuksia. 

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on esitetty kuvassa 2-3. Reväsvaaran hankkeen 

suunnittelu on aloitettu alustavilla selvityksillä hankealueen soveltuvuudesta tuulivoi-

matuotantoon ja luontoselvityksillä vuonna 2013. Alustavan aikataulun mukaan hank-

keen luvitus on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2016 ja tuulipuisto on tarkoitus ot-

taa käyttöön keväällä 2017. 
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Kuva 2-3. Hankkeen alustava toteutusaikataulu. Siniset aikajanat kuvaavat lakisääteisiä 
menettelyitä, joissa osallisilla (kaikki, joihin hanke vaikuttaa) on mahdollisuus seurata 
menettelyä ja vaikuttaa siihen. 

 

2.4 YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa. Säh-

könsiirron osalta tarkastellaan tuulipuiston liittämistä sähköverkkoon voimajohdolla, jo-

ka sijoittuu kokonaisuudessaan hankealueelle ja voidaan toteuttaa joko ilmajohtona ja 

maakaapelina. 

2.4.1 Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tarkasteltavat kaksi tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa eroa-

vat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Lisäksi tarkastellaan nollavaihtoehtona hank-

keen toteuttamatta jättämistä. 

 

YVA-ohjelmassa esitettyä tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa sekä tuulipuiston si-

säisten teiden ja maakaapeleiden reittejä on arviointivaiheessa tarkennettu voimalapai-

koilla toteutettujen maastoselvitysten perusteella. Muutoksia on kuvattu kappaleessa 

2.5.4.  

 

2013 2014 2015 2016 2017

Esiselvitykset

YVA-menettely

Osayleiskaavan laadinta

Luvitus

Rakentaminen ja käyttöönotto

Vaihtoehdossa 1 (VE1) tarkastellaan yhteensä korkeintaan 15:n, yksikköteholtaan 2–
5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle (kuva 2-4). Tuulivoimaloiden napa-
korkeus (korkeus maanpinnasta, jolla roottorin keskiö sijaitsee) ja roottorin halkaisija 
olisivat korkeintaan 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 225 metriä.  

 

Vaihtoehdossa 2 (VE2) tarkastellaan yhteensä korkeintaan kymmenen, yksikkötehol-
taan 2–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle (kuva 2-5). Tuulivoimaloiden 
napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä ja voimalan koko-
naiskorkeus enintään 225 metriä. Vaihtoehdon VE1 sijoittelusta on vaihtoehdossa 
VE2 poistettu viisi tuulivoimalaa (voimalat 11–15).  

 

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jos-
sa tuulipuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta. 
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Kuva 2-4. Tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja teiden sijainti hankealueella vaihtoehdossa VE1. 
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Kuva 2-5. Tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja teiden sijainti hankealueella vaihtoehdossa VE2. 
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2.4.2 Sähkönsiirto 

Sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan liityntää tuulipuiston sähköasemalta hanke-

alueen lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n 110 kV:n voimalinjaan. 

Tarkastelussa huomioidaan neljää voimajohdon reittivaihtoehtoa (VE-A, VE-B, VE-C 

ja VE-D), jotka kaikki sijoittuvat hankealueen sisälle. Sähkönsiirto voidaan toteuttaa 

kaikissa reittivaihtoehdoissa 110 kV:n ilmajohdolla tai vaihtoehtoisesti maakaapelilla. 

Voimajohdon reittivaihtoehdot ovat molemmissa tarkasteltavissa tuulipuiston vaihtoeh-

doissa samat ja ne on esitetty kuvissa 2-4 ja 2-5.  

Sähkönsiirron vaihtoehdot ovat tarkentuneet arviointivaiheessa ja YVA-ohjelmaan ver-

rattuna mukaan on otettu uusi reittivaihtoehto (VE-D). Myös tämä reittivaihtoehto sisäl-

tyy hankealueelle. Myös maakaapeleiden sijoitteluun on tehty pieniä muutoksia alueella 

toteutettujen maastoselvitysten perusteella. 

Luontoselvitykset on toteutettu hankealueella vuonna 2013 reittivaihtoehdoille VE-B ja 

VE-C (kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.13.1). Reittivaihtoehdot VE-A ja VE-D on 

suunniteltu huomioiden luontoselvitysten tulokset.  

2.5 Hankkeen tekninen kuvaus 

Suunniteltu tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista, voimalat tuulipuiston sähköase-

maan yhdistävästä maanalaisesta 20 tai 30 kV:n maakaapeliverkostosta, tuulipuiston 

sähköasemasta rakennuksineen ja tuulipuiston Tornionlaakson sähkö Oy:n sähköverk-

koon yhdistävästä 110 kV:n voimajohtolinjasta, joka toteutetaan joko ilmajohtona tai 

maakaapelina. Tuulipuistoalueelle rakennetaan lisäksi huoltotieverkosto, joka mahdol-

listaa pääsyn voimalapaikoille.  

2.5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimalat muodostuvat perustuksesta, tornista, konehuoneesta ja roottorista (ku-

va 2-6). Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 2–5 MW, napakorkeus (rootto-

rin navan keskipiste) on enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150 metriä 

molemmissa tarkasteltavissa hankevaihtoehdoissa. Hankkeen tuulivoimaloiden koko-

naiskorkeus vaihtoehdoissa olisi näin ollen korkeintaan 225 metriä. 
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Yksikköteho 2–5 MW 

Napakorkeus enintään 150 metriä 

Roottorin halkaisija enintään 150 metriä 

Kokonaiskorkeus enintään 225 metriä 

 

Kuva 2-6. Periaatekuva tuulivoimalasta ja tiedot hankkeeseen suunniteltujen tuulivoimaloiden 
koosta. 

Tuulivoimaloiden tornit valmistetaan joko kokonaan teräsrakenteisina, betonin ja teräk-

sen yhdistelmänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Lisäksi on mahdollista käyttää 

teräsristikkorakenteista tornia. Tyypillisesti yli 100 metriä korkeat tornit ovat teräs-

betonitorneja. Tässä hankkeessa käytettävä tornityyppi tullaan päättämään hankkeen 

suunnitelmien tarkentuessa. 

Kemikaalit 

Tuulipuiston toimintaan liittyvät merkittävimmät kemikaalit ovat muuntajissa ja voima-

loissa olevat öljyt. Tuulivoimaloissa olevissa muuntajissa on öljyä noin 2–3 ton-

nia/voimala, eli yhteensä koko tuulipuistossa hankevaihtoehdossa VE1 noin 30–45 ton-

nia ja hankevaihtoehdossa VE2 noin 20–30 tonnia. Lisäksi tuulipuiston sähköaseman 

muuntajissa arvioidaan olevan öljyä noin 20–25 tonnia. Muuntajat sijoitetaan öljykauka-

loihin, joilla estetään öljyn pääsy ympäristöön mahdollisen, mutta epätodennäköisen 

vuodon sattuessa. 

Lentoestevalot 

Voimalat varustetaan lentoestevaloilla, joita koskevat tarkemmat vaatimukset määritel-

lään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta haettavassa lentoesteluvassa (kappale 

2.7.1.5). Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on marraskuussa 2013 julkaissut ohjeen 

tuulivoimaloiden lentoestevalaistusta koskien. Ohjeen vaatimukset lentoestevaloista 

tuulivoimaloissa, joiden lavan korkein kohta on yli 150 metrin korkeudessa, on esitetty 

taulukossa 2-1. Ohjeessa huomioidaan puistomaiset, useista tuulivoimaloista muodostu-

vat tuulivoimahankkeet siten, että alueen keskiosassa sijaitsevien voimaloiden valaistus 

voi olla reuna-alueen voimaloiden valaistusta pienitehoisempi. (Liikenteen turvallisuus-

virasto Trafi 2013). Tällä lievennetään lentoestevalaistuksen vaikutuksia lähiympäris-

töön. 
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Taulukko 2-1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun tuulivoimalan lavan korkein kohta on yli 150 
metrin korkeudessa. (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013) 

Päivällä 
- B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päällä 

Hämärällä 
- B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päällä 

Yöllä 
- B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai  
- keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai  
- keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen päälle 
- Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta, 

tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin pienitehoiset lentoestevalot 
tasaisin, enintään 52 m, välein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröi-
vän puuston yläpuolelle. 

 

2.5.2 Sähkönsiirto 

Tuulivoimahankkeessa rakennetaan tuulipuiston alueelle sähköasema (kuva 2-7), jossa 

puiston tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan 110 kV siirtojännitteeseen. Tuuli-

puiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 tai 30 kV maakaapeleilla tuulipuiston sähkö-

asemaan. Tuulipuisto tullaan yhdistämään alueen länsiosassa kulkevaan Tornionlaakson 

Sähkö Oy:n 110 kV:n voimajohtoon ilmajohdolla tai maakaapelilla. Suunnitelma säh-

könsiirron ja sähköasemien sijoittumisesta hankealueelle on esitetty kuvissa 2-4 ja 2-5. 

Tuulipuiston sähköaseman muuntajissa arvioidaan olevan öljyä noin 20–25 tonnia. 

 

Kuva 2-7. Esimerkki tuulivoimapuiston 20/110 kV sähköasemasta. (kuva: Pöyry) 

 

Puiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 

metrin syvyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan pääasiassa 

sijoittamaan alueella kulkevien ja alueelle rakennettavien teiden varsille. 
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Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitetään 110 kV ilmajohdolla tai maakaapelilla Tor-

nionlaakson Sähkö Oy:n voimajohtoon. Tyypillisesti 110 kV ilmajohto vaatii noin 26–

30 metriä leveän johtoaukean (kuva 2-8). Lisäksi johtoaukea vaatii molemmin puolin 10 

metrin reunavyöhykkeet, joissa puuston kasvua on rajoitettu (kuva 2-8).  Johtoalue on se 

alue, johon siirtoyhtiöllä on rajoitettu käyttöoikeus. Se antaa siirtoyhtiölle oikeuksia joh-

toalueen käyttöön ja asettaa samalla maanomistajille rajoituksia johtoalueen vapaaseen 

käyttöön. Jännitetasoltaan 110 kV ilmajohdon pylväät ovat alustavien suunnitelmien 

mukaan korkeudeltaan noin 15 metriä.  

 

 

Kuva 2-8. Jännitetasoltaan 110 kV:n voimajohdon tyyppipiirustus. (kuva: Fingrid Oyj) 

 

110 kV:n maakaapelin vaatima johtokatu on 110 kV:n ilmajohdon vaatimaa johtoauke-

aa kapeampi, asennuspaikasta riippuen kuitenkin leveydeltään vähintään kuusi metriä.  

Tämän lisäksi asennusvaiheessa puustoa joudutaan raivaamaan noin 15–20 metrin le-

vyiseltä alueelta. 110 kV:n maakaapeli koostuu kolmesta ulkohalkaisijaltaan noin 10 cm 

leveästä eristetystä johtimesta, jotka asennetaan vähän yli metrin syvyiseen kaapeli-

kaivantoon. Tyypillisesti maakaapeli suojataan mekaanisesti kaapelin päälle asennetta-

villa betonilaatoilla, jonka lisäksi esimerkiksi teiden alituksissa voidaan käyttää suoja-

putkea. 

2.5.3 Tuulipuiston sisäinen tieverkosto 

Teiden sijoituksesta laadittu alustava tiesuunnitelma on esitetty kuvissa 2-4 ja 2-5. Tie-

suunnitelma käsittää tuulipuiston sisäisen tieverkoston, jota tullaan käyttämään sekä 

hankkeen rakentamisen että käytön aikana. Hankealueelle suunniteltuja työmaateitä 

suunnitellaan käytettävän pääasiassa rakentamisaikaiseen liikenteeseen, lukuun ottamat-

ta tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksia. 

Tuulipuiston sisäinen tieverkosto (kuva 2-9) tullaan toteuttamaan siten, että olemassa 

olevia teitä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tällä tavalla vältetään tur-
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hien tieosuuksien rakentaminen ja minimoidaan rakennettavan tieverkoston haitalliset 

vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä. Alueen olemassa olevaa tiestöä kun-

nostetaan niiltä osin kuin tuulivoimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytys-

kaluston erikoiskuljetukset vaativat. Erikoiskuljetuksiin tarvittavan tien ajoradan mini-

mileveys (tuulivoimalan napakorkeuden ja roottorin läpimitan ollessa noin 150 metriä) 

on noin viisi metriä. Käännösten kohdilta tiet ovat leveämpiä. Teiden varsilla puustoa 

joudutaan raivaamaan siten, että tieaukean leveydeksi tulee noin 15–20 metriä. 

Hankealueelle suunniteltuja alustavia työmaateitä käytetään tuulipuiston rakentamisen 

aikana kuljetuksiin, mutta niillä ei suunnitella käytettävän tuulivoimaloiden komponent-

tien kuljetuksiin. Rakentamisajan jälkeen nämä tiet jäävät tuulipuiston huoltoteiksi tai 

niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää myös retkeilyreitteinä. Lisäksi tuulipuistoalueella 

sijaitsevia olemassa olevia teitä hyödynnetään hankkeeseen liittyviin kuljetuksiin.  

 

 

Kuva 2-9. Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. (kuva: Pöyry) 

2.5.4 Tuulivoimaloiden, teiden ja sähkönsiirtoreittien sijoittelun periaatteet 

Hankkeen alustavissa selvityksissä on otettu huomioon YVA-menettelyssä esitettyä si-

joitussuunnitelmaa enemmän vaihtoehtoisia tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja. Luon-

toselvitykset on toteutettu siten, että ne kattavat hankealueen mahdollisimman laajasti ja 

YVA-menettelyssä esitetyssä sijoitussuunnitelmassa on huomioitu selvityksissä havaitut 

arvokkaat luontokohteet.  

YVA-menettelyssä tarkasteltavia tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmia sekä niihin liit-

tyvää tieverkostoa ja sähkönsiirtoa suunniteltaessa on huomioitu muun muassa seuraa-

vat seikat: 

 tärkeimmät ympäristön aiheuttamat rajoitteet liittyen Reväsvaaran hankealueeseen 

ja sen lähialueisiin (mm. luontoselvitysten alustavat tulokset hankealueen luonto-

arvoista sekä hankealueen lähiympäristön nykytila, kuten asutus ja muu maan-

käyttö) 

 alustava tuulianalyysi  
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 voimaloiden minimietäisyydet toisistaan puistohävikin minimoimiseksi 

 maaperän rakennettavuus ja rinteiden jyrkkyys  

YVA-ohjelmassa esitettyä tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa on arviointivaiheessa 

tarkennettu voimalapaikoilla toteutettujen maastoselvitysten perusteella. Tuulivoimaloi-

den sijoitussuunnitelmaan tehdyt muutokset ovat pieniä. Verrattuna YVA-ohjelmaan, 

hankevaihtoehdon VE1 voimaloiden numero 12 ja 14 paikkaa on siirretty alemmas vaa-

ran lakialueilta. Tuulipuiston sisäisten teiden ja maakaapeleiden linjauksiin on tehty 

pieniä muutoksia rakennusteknisistä syistä sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Sähkönsiirron reittivaihtoehtoihin on lisätty YVA-selostusvaiheessa uusi tarkasteltava 

vaihtoehto (VE-D). 

2.5.5 Tuulipuiston rakentaminen 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään alustavia maaperätutkimuksia kairaamalla tai 

maatutkaamalla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla. Näiden tutkimusten perusteella vali-

taan tuulivoimaloiden perustustapa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista teh-

dään vielä tarkentavia maaperätutkimuksia, joiden perusteella tehdään perustusten lo-

pullinen mitoitus ja yksityiskohtainen suunnittelu. 

2.5.5.1 Olemassa olevien teiden perusparantaminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen 

Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla tarvittava määrä puustoa voimalapaikoille 

johtavien tieyhteyksien kohdalta. Tuulipuiston tieverkosto rakennetaan ja kunnostetaan 

raivauksien jälkeen. Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan niiltä osin kuin voi-

maloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston erikoiskuljetukset vaati-

vat. Lopuksi rakennetaan tarvittava uusi tiestö, jolla tuulivoimalat yhdistetään olemassa 

oleviin ja tarvittaessa kunnostettuihin yleisiin ja yksityisiin teihin. 

2.5.5.2 Kokoonpano- ja pystytysalueiden valmistelu 

Rakennustöitä varten poistetaan kunkin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa noin 

0,3–0,5 hehtaarin alueelta, rakennettavan tuulivoimalan koosta riippuen. Voimaloiden 

rakennuspaikan viereen tasoitetaan ja vahvistetaan niin sanottu asennusalue pystytyska-

lustoa varten. Asennusalueiden koko on enimmillään noin 50 x 80 metriä, asennettavas-

ta tuulivoimalan mallista riippuen. Asennusalueiden pinnat tulevat olemaan joko luon-

nonsoraa tai kivimurskaa. Roottorin kokoamista varten puustoa on lisäksi raivattava ai-

nakin niiltä kohdilta, joille roottorin lavat sijoittuvat roottorin kokoamisvaiheessa. Tä-

män raivauspinta-alan tarve on noin 20 x 100 metriä, mutta se riippuu roottorin koosta 

ja kokoamistekniikasta. 

2.5.5.3 Perustukset 

Hankkeen suunnittelun edetessä tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään alustavia 

maaperätutkimuksia kairaamalla tai maatutkaamalla. Näiden tutkimusten perusteella va-

litaan tuulivoimaloiden perustustapa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista 

tehdään vielä tarkentavia maaperätutkimuksia, joiden perusteella tehdään perustusten 

lopullinen mitoitus ja yksityiskohtainen suunnittelu. Perustamistapoja on useita ja niiden 

valintaan vaikuttavat alueen maaperä ja sen pohjaolosuhteet. Voimaloiden perustamis-

tavan valinta riippuu myös valittavasta tornivaihtoehdosta. Seuraavassa on esitelty lyhy-

esti tyypillisesti käytettävät perustustekniikat. 
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Maanvaraan perustettaessa raudoitettu betonilaatta valetaan kaivamalla tiettyyn syvyy-

teen pohjaolosuhteista riippuen. Laatan paksuus on reunoilta noin 1–2 metriä ja keski-

kohdasta noin 2–3 metriä. Tarvittava perustuslaatan koko ja halkaisija riippuvat suuresti 

voimalasta ja pohjaolosuhteista. Nykyään käytettävillä voimalavaihtoehdoilla halkaisija 

on tyypillisesti noin 15–25 metriä. Perustus peitellään valmistumisen jälkeen maamas-

soilla tai kiviaineksella, jolloin siitä jää näkyviin pieni osa. Maanvarainen perustus edel-

lyttää maaperältä riittävää kantavuutta.  

Kallioon ankkuroitua perustusta käytetään olosuhteissa, joissa tuulivoimalat sijoittuvat 

ehjille kallioalueille ja kallion pinta on joko näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. 

Tällöin kallioon louhitaan varaus perustukselle ja porataan reiät kallioankkureita varten. 

Ankkurit asennetaan kallioon porattuihin reikiin. Yläpäästä ankkurit yhdistetään tuuli-

voimalan teräsbetoniperustukseen, joka valetaan kallioon louhittuun varaukseen. Tarvit-

tava kallioankkureiden määrä ja pituus riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan aihe-

uttamasta kuormituksesta. Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko 

on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pienempi. 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky 

ei ole riittävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaih-

to ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pinta-

maat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka 

päältä tehdään paalutus. Eri paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti lä-

hes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen paalu-

jen päät valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan paalujen varaan. 

2.5.5.4 Tuulipuiston sisäisen kaapeliverkon ja voimajohtoliitynnän rakentaminen 

Ennen tuulivoimaloiden pystyttämistä rakennetaan ja asennetaan tuulipuiston sisäiset 

kaapeloinnit, sekä rakennetaan yhteys voimajohtoliitynnälle. Tuulipuisto tullaan yhdis-

tämään alueen länsiosassa kulkevaan voimajohtoon ilmajohdolla tai maakaapelilla. Tuu-

lipuiston vaatimat maakaapelit pyritään sijoittamaan tuulipuiston sisällä teiden yhtey-

teen kaivettaviin kaapeliojiin.  

Jos liittyminen sähköverkkoon toteutetaan ilmajohdolla, rakennetaan se johtoaukealle, 

joka tullaan pitämään puuttomana voimajohdon toiminnan ajan. 110 kV ilmajohdon 

johtoaukea on noin 26–30 metriä leveä. Ilmajohdon rakentamiseksi johtoaukealta pois-

tetaan ensin puusto, jonka jälkeen rakennetaan pylväille betoniset perustukset. Tämän 

jälkeen pystytetään pylväät ja asennetaan johtimet.  

Jos liityntä toteutetaan maakaapelilla, aloitetaan rakennustyöt vastaavasti puuston pois-

tamisella maakaapelin sijoitusreitiltä. Asennusvaiheessa puustoa joudutaan tyypillisesti 

raivaamaan noin 15–20 metrin levyiseltä alueelta, mutta maakaapelin toiminnan aikana 

johtoaukean koko voi olla tätä kapeampi (noin kuusi metriä). Maakaapelia varten kaive-

taan kaapelikaivannot, joihin kaapeli asennetaan vähän yli metrin syvyyteen. Tyypilli-

sesti maakaapeli suojataan mekaanisesti betonilaatoilla, jotka asennetaan kaapelin pääl-

le.  

Sähköaseman rakentamiseksi alueelta poistetaan puusto ja se tasataan. Sähköaseman ra-

kenteille ja rakennukselle tehdään perustukset ja muuntajalle tarvittava niin sanottu 

muuntajabunkkeri, jonka jälkeen laitteistot asennetaan ja sähköasemalle rakennetaan 

pieni rakennus. Sähköaseman alue tyypillisesti aidataan. 
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2.5.5.5 Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto 

Tuulivoimalan torni ja muut komponentit tuodaan asennusalueelle yleensä useassa osas-

sa. Tuulivoimaloiden koon kasvaessa voimalat jaetaan useampaan kuljetuserään.  

Tuulivoimaloiden pystytys alkaa, kun tarvittavat tuulipuiston tieyhteydet, asennusalue ja 

perustukset ovat valmiina ja voimaloiden eri komponentit on toimitettu paikalle erikois-

kuljetuksin. Tuulivoimalat pystytetään nostureiden avulla asennusalueelta. Ensimmäise-

nä nostetaan torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen konehuone ja viimeiseksi maassa 

valmiiksi koottu roottori. 

Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustukselle kuluu tyypillisesti 2–3 päivää. 

Nosturin purkaminen, siirtäminen ja kasaaminen pystytyspaikalta toiselle voi viedä 1-2 

työpäivää. Vaikeat sää-olosuhteet, kuten esimerkiksi kova tuuli tai sumu, voivat kes-

keyttää nostotyöt. Yhden tuulivoimalan asennukseen ja käyttöönottoon voi kulua, käyt-

töönotto- ja testausvaihe mukaan lukien, yhteensä noin 1,5–2 viikkoa. 

2.5.6 Tuulivoimaloiden ja voimajohdon huolto ja kunnossapito 

2.5.6.1 Tuulivoimalat 

Tuulipuiston valmistuttua alueella käydään tarvittaessa suorittamassa huoltotoimenpitei-

tä. Tuulivoimaloita huolletaan niiden toiminnan aikana voimalavalmistajan huolto-

ohjelman mukaisesti, 1–2 kertaa vuodessa. Käyttöönoton ja normaalien huolto-ohjelman 

mukaisten toimenpiteiden lisäksi voimaloissa voidaan joutua tekemään satunnaisia 

huoltokäyntejä, mikäli voimaloissa ilmenee vikoja.  

Vuosihuolto kestää tyypillisesti 2–3 päivää voimalaa kohti. Ennakoimattomien huolto-

jen kesto voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin. Huoltokäynnit suoritetaan 

pääsääntöisesti pakettiautoilla. Voimalan omaa huoltonosturia voidaan käyttää ras-

kaampien välineiden ja komponenttien nostamisessa konehuoneeseen. Erikoistapauksis-

sa voidaan tarvita nostoavuksi myös autonosturia tai raskaimpien pääkomponenttien vi-

kaantuessa mahdollisesti jopa telanosturia. Tällaisissa tapauksissa yksittäinen tuulivoi-

mala saattaa olla poissa käytöstä jopa useita viikkoja. Vaikeat sääolosuhteet saattavat 

pitkittää suurempien huoltojen suorittamista niin että huollot kestävät jopa joitakin kuu-

kausia. 

2.5.6.2 Voimajohto 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää 

johtorakenteiden ja johtoalueen säännöllistä tarkastamista ja säännöllisten kunnossapito-

töiden suorittamista. Rakentamisvaiheen jälkeen johtoaukea pidetään avoimena raivaa-

malla se koneellisesti tai miestyövoimin noin 5–8 vuoden välein. Voimajohdon reuna-

vyöhykkeillä sijaitsevat puut käsitellään 10–25 vuoden välein kaatamalla ylipitkät puut. 

Myös maakaapelin läheisyydestä on raivattava isojuurinen kasvillisuus säännöllisesti 

kolmen metrin alueelta kaapeliojan molemmin puolin, jotta juurakot eivät vahingoittaisi 

maakaapelia. 

2.5.7 Tuulipuiston käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi niiden käyttöiän loputtua. Tuu-

livoimalan tekninen käyttöikä on noin 20–30 vuotta, mutta koneistoja ja komponentteja 
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uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa pidempäänkin, mikäli muiden raken-

teiden kuten tornien ja perustuksien kunto sen sallivat. Koneistoja uusimalla voimaloi-

den käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti, joka on tornin ja perustusten mi-

toitettu rakenteellinen käyttöikä. Toinen vaihtoehto jatkaa tuulipuiston toimintaa on uu-

sia voimalat kokonaan tornia ja perustuksia myöten. Käytetyt tuulivoimalat voidaan 

mahdollisesti myös myydä. Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta, mutta 

sen käyttöikää on mahdollista pidentää minimissään 20–30 vuodella tekemällä siihen 

perusparannuksia.  

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa 

kalustoa kuin pystytysvaiheessakin. Käytöstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vas-

taavat kuin rakennusvaiheessa. Tarvittaessa tuulivoimalat on mahdollista poistaa alueel-

ta perustuksia myöten. Tuulivoimaloiden entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida ym-

päröivän maiseman mukaisesti. Joissain tapauksissa perustusten jättäminen paikoilleen 

ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla vähemmän vaikutuksia aiheuttavia 

toimenpiteitä kuin niiden poistaminen. Perustuksia voi olla mahdollista hyödyntää myös 

osana muuta rakentamista. 

Voimajohdon käytön päätyttyä voimajohdon rakenteet poistetaan ja voimajohtoalueena 

käytössä ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Maakaapelit voi-

daan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdin-

ten poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä tarkoituksenmukaista. 

2.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

Reväsvaaran hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tai ole suunnitteilla mui-

ta tuulipuistohankkeita. Lähin tuulipuisto sijaitsee noin 20 kilometrin päässä ja seuraa-

vaksi lähimmät yli 30 kilometrin päässä Reväsvaaran hankealueesta. Lähimmät kaivok-

set / kaivoshankkeet sijaitsevat noin 50 kilometrin etäisyydellä Reväsvaaran hankealu-

eesta. Kuvassa 2-10 on esitetty Reväsvaaran lähialueille sijoittuvat, tällä hetkellä tiedos-

sa olevat muut tuulivoimahankkeet / tuulipuistot ja kaivokset / kaivoshankkeet noin 50 

kilometrin etäisyydeltä hankealueesta. Hankkeiden toteutuminen ja sijaintipaikat tarken-

tuvat suunnittelun edetessä. 

TuuliWatti Oy aloitti kesäkuussa 2014 sähköntuotannon Tornion Kitkiäisvaaraan ra-

kennetussa tuulipuistossaan. Tuulipuistoon rakennetaan kahdeksan, yksikköteholtaan 

4,5 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 140 metriä ja roottoreiden 

halkaisija 128 metriä. Hankealue sijaitsee noin 20 kilometriä Reväsvaaran tuulipuisto-

alueesta etelään. (TuuliWatti Oy 2015a) 

wpd Finland Oy suunnittelee 21–26 kolmen MW:n tuulivoimalan rakentamista Pelloon, 

Palo- ja Ahkiovaaran alueille. Alue sijaitsee noin 30 kilometriä Reväsvaaran hankealu-

eesta pohjoiseen. Hankkeen YVA-menettely käynnistyi keväällä 2014 Lapin ELY-

keskuksessa ja YVA- ja kaavamenettelyt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2015 

aikana. Rakentaminen voitaisiin aloittaa aikaisintaan loppuvuodesta 2016. (wpd Finland 

Oy 2015) 

Tervolassa sijaitseva TuuliWatti Oy:n Varevaaran tuulipuisto on otettu käyttöön huhti-

kuussa 2013. Alue sijaitsee noin 50 kilometriä Reväsvaaran tuulipuistosta kaakkoon. 

Tuulipuisto koostuu kymmenestä kolmen MW:n tuulivoimalasta. Tuulivoimaloiden na-

pakorkeus on 139 metriä ja roottoreiden halkaisija 112 metriä. (TuuliWatti Oy 2015a) 

Lisäksi TuuliWatti Oy suunnittelee kolmen tuulivoimalan rakentamista Löylyvaaralle, 
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Varevaaran tuulipuiston länsipuolelle. Tämän hankkeen osayleiskaava on valmisteilla. 

(TuuliWatti Oy 2015b) 

Rajakiiri Oy:n maatuulivoimahanke Puuskan myötä Outokummun terästehtaan meren-

ranta-alueelle Tornion Röyttään valmistui vuodenvaihteessa 2010–2011 kahdeksan tuu-

livoimalan tuulipuisto. Kukin puiston kahdeksasta voimalasta on teholtaan 3,6 MW. 

Tuulivoimaloiden napakorkeus on 100 metriä ja roottorin halkaisija 120 metriä. (Raja-

kiiri Oy 2015a) Rajakiirillä on alueella käynnissä myös merituulivoimahanke Kiiri, joka 

suunnitellaan toteutettavaksi Röyttän edustan merialueelle. Hanke on läpikäynyt YVA-

menettelyn ja aluetta koskien on vireillä tuulivoimaosayleiskaavoitus. Alueelle suunni-

tellaan rakennettavan maksimissaan 45 3–5 MW:n tuulivoimalaa. Vireillä oleva 

osayleiskaavoitus käsittää tätä pienemmän kokonaisuuden. Voimaloiden napakorkeus 

olisi noin 100 metriä ja roottorin halkaisija noin 100–125 metriä. (Rajakiiri Oy 2015b) 

Nämä hankkeet sijaitsevat noin 50 kilometriä Reväsvaaran hankealueesta kaakkoon. 

Ruotsin puolella lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat noin 40 kilometrin päässä suunnitel-

lusta Reväsvaaran tuulipuistosta. Reväsvaaran hankealueesta etelään Perämeren ranni-

kolla sijaitsevat Kalix Vindkraftin olemassa olevat kaksi tuulipuistoa, jotka käsittävät 

yhteensä kahdeksan tuulivoimalaa (Vindlov 2015). Reväsvaaran hankealueesta noin 40 

kilometriä pohjoiseen sijaitsee olemassa oleva Aapuan tuulipuisto, joka käsittää seitse-

män 1,5 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 125 metriä ja roottorin halkaisi-

ja 82 metriä (Siral 2015).  

Aapuan tuulipuiston lounaispuolelle OX2 on suunnittelemassa ja rakentamassa Maevaa-

ran tuulivoimahanketta, joka käsittää yhteensä 33–34 tuulivoimalan rakentamisen. Tuu-

livoimaloista 24 rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa. Pystytystyöt aloitettiin kesällä 

2014 ja ne on tarkoitus saada päätökseen alkuvuodesta 2015. Toisen vaiheen aikana on 

tarkoitus rakentaa 9-10 voimalaa. (OX2 2015)  

Reväsvaaran hankealueesta noin 50 kilometrin etäisyydellä sijaitsee kolme kaivoshan-

ketta (Arctic Centre 2015). Ylitornion kunnan alueelle suunnitellaan Rompaksen kulta-

kaivosta, joka on tutkimusvaiheessa. Tornioon on suunnitteilla Ristimaan kaivos. Torni-

on Kalkkimaan kaivos on jo toiminnassa. Ruotsin puolella Reväsvaaran hankealueen 

lähialueilla ei ole tiedossa kaivoshankkeita tai toimivia kaivoksia. Myöskään turvetuo-

tantohankkeita ei ole tiedossa Reväsvaaran lähialueilla (Arctic Centre 2015).  

YVA-menettelyn laadinnan yhteydessä ei ole tiedossa muita hankealueen lähiympäris-

tössä sijaitsevia hankkeita. 
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Kuva 2-10. Muut hankkeet Reväsvaaran ympäristössä. 

2.7 Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät luvat ja suunnitelmat 

2.7.1 Hankkeen edellyttämät luvat 

2.7.1.1 Ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-lain (468/1994) 4 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä hai-

tallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. 

YVA-asetuksen (713/2006, muutos 359/2011) 2 luvun 6 §:n hankeluettelon 7 e) kohdan 

mukaan tuulivoimahankkeisiin sovelletaan YVA-menettelyä, kun yksittäisten laitosten 

lukumäärä on vähintään kymmenen kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 MW. Ar-

viointimenettelyä sovelletaan lisäksi hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laa-

dultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, mer-

kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Lapin ELY-keskus on antanut 16.4.2014 lausunnon (Dnro LAPELY/2/07.04/2014) ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Reväsvaaran tuulipuistohank-

keessa. Lausunnon mukaan hankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä johtuen hank-
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keen vaikutuksista valtakunnallisesti arvokkaisiin ja maisemallisesti herkkiin kohteisiin.   

YVA-menettelyn tarpeesta saadun päätöksen jälkeen hankkeessa tarkasteltavien tuuli-

voimaloiden lukumäärää on nostettu YVA-tarveharkintavaiheen kahdeksasta voimalasta 

10–15 tuulivoimalaan, jolloin YVA-menettelyä tulee soveltaa hankkeeseen myös tuuli-

voimaloiden lukumäärän perusteella.  

Hankkeen YVA-menettely käsittää YVA-ohjelman sekä tämän YVA-selostuksen. 

YVA-selostus ja yhteysviranomaisen (tässä hankkeessa Lapin ELY-keskus) siitä antama 

lausunto ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien saamiselle. 

2.7.1.2 Kaavoitus  

Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja (luku 4.7.2.2.3). Samanai-

kaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty osayleiskaavan laadinta suunnitellulle 

tuulipuistoalueelle. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset, esimerkiksi luon-

to-, linnusto- ja maisemaselvitykset, sekä vaikutusten arvioinnit toimivat myös kaavoi-

tuksen selvitysaineistona.  

Kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittamista on kuvattu kappaleessa 3.1.5. 

YVA-lain 5 §:n mukaan yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan ja hankevastaavan 

on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteen-

sovittamiseksi. 

2.7.1.3 Maankäyttöoikeudet ja -vuokrasopimukset 

Hankealue on yksityisten maanomistajien omistama ja UPM on tehnyt alueella maa-

alueen vuokra- ja käyttöoikeussopimukset tuulivoiman tuotantoa varten. 

2.7.1.4 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudis-

rakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa 

myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmää-

räysten mukainen.  Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella (134/2011) mahdollistet-

tiin rakennusluvan myöntäminen tuulivoimalalle suoraan yleiskaavan perusteella 

(77a §). Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Rakennusluvan myön-

täminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu.  

2.7.1.5 Lentoestelupa 

Lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta voivat hankaloittaa niin sanotut lentoesteet. 

Lentoesteen asettamiseen tarvitaan ilmailulain (1194/2009) mukaan lentoestelupa, jonka 

tarve määritellään ilmailulain 165 §:ssä. Käytännössä kaikki yli 60 metriä (lentoasemien 

lähellä 30 metriä) korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan, jo-

ka haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemukseen liitetään Finavian lau-

sunto asiasta ja varsinaisen lentoesteluvan myöntää Trafi. Ilmailulain mukaan lentoeste 

ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä, eikä sitä voida asettaa niin, 

että sitä voisi erehdyksissä pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä.  

Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan sille ilmailulain mukainen lentoeste-

lupa. Voimaloille on jo saatu lupahakemuksiin liitettävä Finavian lausunto. 
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2.7.1.6 Puolustusvoimien hyväksyntä  

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa tutkahavaintoihin ja Puolustusvoimien toimintaan. Han-

kevastaavan tulee tästä syystä pyytää suunnitellusta tuulipuistosta lausuntoa Puolustus-

voimien Pääesikunnalta. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Pää-

esikunta kerää eri puolustushaaroilta ja laitoksilta kannanotot Puolustusvoimien koko-

naiskannan muodostamiseksi.  

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa suunnitellusta Reväsvaaran 

tuulivoimahankkeesta. Puolustusvoimat on marraskuussa 2013 antamassaan lausunnos-

sa (Pääesikunta 2013) todennut, ettei hankkeella arvioida olevan merkittäviä vaikutuk-

sia Puolustusvoimien toimintaan, ja ettei Puolustusvoimat vastusta hanketta. 

2.7.1.7 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen 

Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista 

lupaa, jota haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa koskee tarvetta sähkön siirtämi-

seen, ei voimajohdon rakentamista.  

Liittymisestä Tornionlaakson Sähkö Oy:n verkkoon on keskusteltu ja verkkoliityntäso-

pimus tehdään hankkeen edetessä. 

2.7.2 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat 

2.7.2.1 Ympäristölupa  

Tuulivoimaloilta voidaan tapauskohtaisesti edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) 

mukaista ympäristölupaa, mikäli ne sijoittuvat esimerkiksi hyvin lähelle asutusta ja niis-

tä voi aiheutua naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista rasitusta. Tuulivoimaloiden ta-

pauksessa tällaisia rasitusta aiheuttavia vaikutuksia voivat olla melu ja lapojen pyörimi-

sestä aiheutuva varjon vilkkuminen. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristöviran-

omaiselta. 

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön asu-

tukseen esimerkiksi melun tai vilkunnan osalta (luvut 4.4 ja 4.5) eikä siitä arvioida ai-

heutuvan naapuruussuhdelain mukaista rasitusta. Näin ollen hankkeessa ei arvioida tar-

vittavan ympäristölupaa. 

2.7.2.2 Vesilupa 

Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa (vesilupa), jos se vaarantaa pu-

ron uoman luonnontilan säilymisen tai aiheuttaa muita muutoksia vesistöihin (esimer-

kiksi luonnontilaisen lähteen tilan muuttaminen). Vesilupaa voidaan tarvittaessa hakea 

ympäristöluvan yhteydessä. 

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia vesistöihin (kappale 4.17), eikä 

hankkeessa näin ollen arvioida tarvittavan vesilupaa. 

2.7.2.3 Liittymälupa 

Uusien yksityistieliittymien rakentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen edellyt-

tävät liittymälupaa, jonka myöntämisestä vastaa ELY-keskus. 
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2.7.2.4 Poikkeaminen eräistä luonnonsuojelu- ja vesilain säädöksistä 

Jos tuulipuiston ja siihen liittyvien toimintojen rakentaminen vaikuttaa haitallisesti eri-

tyisesti suojeltaviin lajeihin, rauhoitettuihin tai luontodirektiivin (92/43/ETY) liit-

teen IV(a) lajeihin, hakee hankevastaava tarvittaessa luonnonsuojelulain mukaista poik-

keamislupaa. 

Luonnonsuojelulain (1996/1096) 42 §:n nojalla on rauhoitettu lajeja, joiden olemassaolo 

on käynyt uhatuksi tai rauhoittaminen on muusta syystä osoittautunut tarpeelliseksi. 

Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävittäminen on kielletty. Luon-

nonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltavan lajin säilymisellä tärkeän esiinty-

mispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kielto on voimassa sen jälkeen 

kun ELY-keskus on tehnyt ja antanut tiedoksi päätöksen alueen rajoista. Erityisesti suo-

jeltavat lajit ovat sellaisia uhanalaisia lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Lajit il-

menevät luonnonsuojeluasetuksen liitteestä 4. ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa 

kasvilajin rauhoitussäännöksistä tai erityisesti suojeltavan lajin kiellosta, jos lajin suoje-

lutaso säilyy suotuisana.  

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV (a) mai-

nittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kiellettyä. Nämä lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja. Suomessa 

esiintyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä. ELY-

keskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka 

ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. 

2.7.2.5 Natura tarvearviointi 

Natura 2000 -verkosto on Euroopan yhteisön kattava ekologinen verkosto. Luonnonsuo-

jelulain (20.12.1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään 

tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkitykselli-

sesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman 

laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. 

Osana tämän hankkeen YVA-menettelyä on käsitelty luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-

sen Natura-arvioinnin tarve koskien Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen Natura-

aluetta ja Kainuunkylän saarten Natura-aluetta. Natura-tarvearvioinnissa selvitetään, 

voisiko hankkeella olla jokin vaikutuskanava Natura-alueen suojelun perusteina oleviin 

luontoarvoihin. Natura-tarvearvioinnin mukaan Natura-arviointia ei ole tarpeen laatia 

(kappale 4.16.3.1). Natura-arvioinnin tarpeesta päättää ELY-keskus. 

2.7.2.6 Erikoiskuljetuslupa  

Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- 

tai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä lupahakemus tai 

vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla, faksilla tai postitse Pirkanmaan ELY-

keskukseen. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat vaa-

tia erikoiskuljetusluvan hakemista.  
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2.7.2.7 Sopimus kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittami-

sesta tiealueelle 

Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen tiealueelle 

edellyttää ELY-keskuksen kanssa tehtävää sopimusta. 

2.7.2.8 Työlupa tiealueelta käsin tehtävään työhön 

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella, tarvitaan ELY-keskuksen 

myöntämä työlupa. 

2.7.2.9 Voimajohtoalueen tutkimuslupa 

Voimajohtoreittien maastotutkimuksia varten haetaan tarvittaessa lunastuslain 

(603/1977) mukaista tutkimuslupaa aluehallintovirastolta.  

Voimajohtoreitti sijaitsee hankealueella, jossa UPM on tehnyt maanvuokra- ja käyttöoi-

keussopimukset yksityisten maanomistajien kanssa ja näin ollen voimajohdon tutkimus-

lupaa ei tarvita.  

2.7.2.10 Voimajohtoalueen lunastuslupa 

Maa-alueiden mahdollinen lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunas-

tuslain (603/1977) mukaista lunastuslupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Ennen lunas-

tusmenettelyjä käyttöoikeuskysymyksistä neuvotellaan maanomistajien kanssa. Jos lu-

nastuslupaa haetaan voimalinjan rakentamista varten, ja jos lunastusluvan antamista ei 

vastusteta tai kysymys on yleisen tai yksityisen edun kannalta vähemmän tärkeästä lu-

nastuksesta, lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee asianomainen maanmittaus-

toimisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen 

lausunto liitetään hakemukseen. 

Voimajohtoalue sijaitsee hankealueella, jossa UPM on tehnyt maanvuokra- ja käyttöoi-

keussopimukset yksityisten maanomistajien kanssa ja näin ollen voimajohdon lunastus-

lupaa ei tarvita.  

2.7.2.11 Muinaisjäännöksiin kajoamiseen liittyvä lupamenettely 

Muinaisjäännökset ovat suojeltuja, mutta yhteiskunnan kannalta merkittävien hankkei-

den yhteydessä suojelusta on mahdollista poiketa riittävien tutkimusten jälkeen, mikäli 

muinaisjäännöskohteen säilyttäminen on esteenä hankkeen toteuttamiselle (Muinais-

muistolain 11 § (22.12.2009/1443)). Tarkemmat tutkimukset edellyttävät ELY-

keskukselta kajoamislupaa. Museovirasto antaa asiasta lausunnon ja määrittelee tulevat 

tutkimus- ja neuvottelutarpeet. Riittävien tutkimusten ja dokumentoinnin jälkeen, mikäli 

kohde ei osoittaudu erityisen arvokkaaksi, se voidaan hävittää.  

2.7.3 Lausuntopyynnöt 

2.7.3.1 Vaikutukset tv- ja radiolähetyksiin  

YVA-menettelyn yhteydessä on pyydetty lausunto Digita Oy:ltä hankkeen vaikutuksista 

tv- ja radiolähetyksiin.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#a22.12.2009-1443
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2.7.3.2 Vaikutukset säätutkiin 

Tuulivoimalat voivat vaikuttaa säätutkien toimintaan, jos tutkat sijaitsevat lähellä tuuli-

voimaloita. Ilmatieteen laitokselta pyydetään YVA-menettelyn kuulemisen yhteydessä 

lausunto. 

2.8 Hankkeen suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunni-

telmiin ja ohjelmiin  

Tuulivoimahankkeen kannalta keskeisimpiin ympäristönsuojelua koskeviin suunnitel-

miin ja ohjelmiin kuuluu sekä kansallisia tavoiteohjelmia että kansainvälisiä sitoumuk-

sia. Nämä eivät yleensä suoraan velvoita toiminnanharjoittajia, mutta niiden tavoitteet 

voidaan tuoda toiminnanharjoittajatasolle esimerkiksi tarvittavien lupien kautta. Taulu-

kossa 2-2 on esitetty tuulivoimahankkeen suhde voimassaoleviin ympäristönsuojelua 

koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 
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Taulukko 2-2. Hankkeen suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 

Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin 

Nimi Sisältö Suhde hankkeeseen Viite 

YK:n ilmastosopimus Joulukuussa 1997 järjestetyssä Kioton ilmastoko-
kouksessa EU:n tavoitteeksi hyväksyttiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää kah-
deksan prosenttia vuoden 1990 tasosta. Suomen 
tavoitteeksi on asetettu päästöjen vakiinnuttami-
nen vuoden 1990 tasolle. Kioton pöytäkirjan toinen 
velvoitekausi on alkanut 1.1.2013 ja kestää kah-
deksan vuotta, päättyen 31.12.2020.   

Kattava, vuonna 2020 voimaan astuva ilmastoso-
pimus on määrä solmia Pariisissa vuonna 2015. 

Tuulivoiman tuotannosta ei suoraan synny kas-
vihuonekaasupäästöjä. Tuulivoiman tuotannolla 
voidaan korvata polttoprosesseihin perustuvia 
fossiilisia energiantuotantomuotoja ja vähentää 
näin sähköntuotannon keskimääräisiä hiilidioksi-
dipäästöjä Suomessa. 

1997 Kioton ilmastokokous, 1998 EU-
maat sopivat päästöjenvähentämistavoit-
teen keskinäisestä jakamisesta.  

 

EU:n energiastrategia EU:n energiastrategian tavoitteena on turvata kil-
pailukykyinen ja puhdas energiansaanti vastaten 
ilmastonmuutoksen hillintään, kasvavaan globaa-
liin energiankysyntään ja tulevaisuuden energian 
toimituksen epävarmuuksiin. Energiastrategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty kym-
menen kohdan toimintaohjelma. Ohjelmaan sisäl-
tyvät muun muassa EU:n sisäisen energiamarkki-
nan kehittäminen, energian huoltovarmuuden ta-
kaaminen, sitoutuminen kasvihuonekaasujen vä-
hentämiseen ja pitkän aikavälin tavoite uusiutuvan 
energian käytölle. 

Ohjelman mukaan EU:n tulisi luoda pitkän aika-
välin tavoitteet uusiutuvan energian käytön li-
säämiseksi ja kasvihuonepäästöjen vähentämi-
seksi. Tuulivoiman tuotannosta ei suoraan synny 
kasvihuone-kaasupäästöjä ja tuulivoima on uu-
siutuvaa energiaa. Tuulivoiman tuotannon li-
sääminen tukee näin ollen EU:n energiastrategi-
assa asetettuja tavoitteita. 

EU:n energiastrategia (An Energy Policy 
for Europe) julkaistiin 10.1.2007. Komis-
sion tiedonanto Energia 2020 - Strategia 
kilpailukykyisen, kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamiseksi annettiin 
10.11.2010. 
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Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin 

Nimi Sisältö Suhde hankkeeseen Viite 

EU:n ilmasto- ja ener-
giapaketti 

EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita kos-
kevasta velvoitteesta vähentää kasvihuonekaasu-
jen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentil-
la vuoteen 1990 verrattuna. Lisäksi ilmasto- ja 
energiapaketissa tehdyt päätökset linjaavat, miten 
EU siirtyy tarvittaessa tiukempaan päästövähen-
nysvelvoitteeseen osana kansainvälistä ilmasto-
sopimusta. Tavoitteena on lisäksi lisätä uusiutuvi-
en energialähteiden osuus keskimäärin 20 pro-
senttiin EU:n energian loppukulutuksesta, energia-
tehokkuutta lisätään keskimäärin 20 prosentilla 
perusuran mukaiseen kehitykseen verrattuna vuo-
teen 2020 mennessä ja liikenteen biopolttoainei-
den osuus nostetaan kymmeneen prosenttiin.  

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman 
tuotannon lisääminen auttaa Suomea saavutta-
maan uusiutuvan energian osuudelle asetetut 
tavoitteet. Tuulivoiman tuotannosta ei suoraan 
synny kasvihuonekaasupäästöjä. Sillä voidaan 
korvata polttoprosesseihin perustuvia fossiilisia 
energiantuotantomuotoja ja vähentää näin säh-
köntuotannon keskimääräisiä hiilidioksidipäästö-
jä Suomessa. 

EU julkaisi uusiutuvaan energiaan ja il-
mastonmuutokseen liittyvän pakettinsa 
23.1.2008. 

Suomen energia- ja 
ilmastostrategia 

 

Valtioneuvosto hyväksyi 2008 pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee ilmas-
to- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 
ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti. Työ- ja 
elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuussa 2013 
päivitetyn kansallisen energia- ja ilmastostrategi-
an. Päivityksellä varmistetaan vuodelle 2020 ase-
tettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen sekä valmistetaan tietä kohti pitkän 
aikavälin tavoitteita, joilla kasvihuonekaasupäästö-
jä vähennettäisiin vähintään 80 prosenttia. Strate-
giapäivityksen mukaan uusiutuvan energian vuo-
den 2020 tavoite, 38 prosentin osuus loppukulu-
tuksesta laskettuna, voidaan saavuttaa nykytoi-
menpiteillä. Velvoitteiden täyttäminen edellyttää 
muun muassa tuulienergian käytön voimakasta 
lisäämistä. Tuulivoimaloiden rakentamista joudute-
taan kehittämällä suunnittelua ja lupamenettelyjä 
ja siten lupien saamista. Tuotantotavoitteeksi vuo-
delle 2025 asetetaan noin yhdeksän terawattitun-
tia. Aiemmin asetettu tavoite vuodelle 2020 on 
kuusi terawattituntia. 

Tuulivoiman tuotannon lisääminen tukee Suo-
men ilmasto- ja energiastrategiassa asetettuja 
tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta 
sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattami-
sesta. 

Valtioneuvoston 6.11.2008 hyväksymä 
selonteko energia- ja ilmastopolitiikassa 
lähiaikoina toteutettavista toimenpiteistä, 
sekä Valtioneuvoston selonteko edus-
kunnalle 20.3.2013. 
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Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin 

Nimi Sisältö Suhde hankkeeseen Viite 

Valtioneuvoston tule-
vaisuusselonteko 
ilmasto- ja energiapo-
litiikasta 

Valtioneuvosto hyväksyi 15.10.2009 ilmasto- ja 
energiapoliittisen tulevaisuusselonteon, jossa linja-
taan Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energia-
politiikkaa. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi 
vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 
80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 
mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Halli-
tuksen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on 
nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin 
vuoteen 2020 ja edelleen 60 prosenttiin vuoteen 
2050 mennessä. Selonteon mukaan keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä suurin potentiaali on tuulivoi-
massa. 

Tuulivoiman tuotannon lisääminen tukee Suo-
men pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitii-
kassa asetettuja tavoitteita ilmastopäästöjen 
rajoittamisesta sekä uusiutuvan energian osuu-
den kasvattamisesta. 

Valtioneuvoston 15.10.2009 hyväksymä 
ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuus-
selonteko Suomen pitkän aikavälin ilmas-
to- ja energiapolitiikasta. 

Lapin maakunta-
suunnitelma 2030 

Lapin maakuntasuunnitelma 2030 linjaa alueen 
kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä stra-
tegian tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatuo-
tannon osalta tavoitteena on, että Lappi on oma-
varainen hyödyntäen omaa uusiutuvaa tuotanto-
potentiaalia. 

Suunnitelmassa energiaratkaisuissa on huomioitu 
tuulivoimatuotanto, jonka painopistealueiksi on 
määritelty merialueet ja siirtoverkkojen lähiympä-
ristö. Sisämaan kohteiden osalta pyritään keskitet-
tyihin ratkaisuihin ja sovittamaan maankäyttö yh-
teen matkailun, luonnonsuojelun ja porotalouden 
kanssa. Lisäksi kuntien tulee saada voimaloista 
kiinteistöveroa. 

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka edistää 
energiaomavaraisuutta. Reväsvaaran tuulivoi-
mahanke sijaitsee sähkönsiirtoverkon välittö-
mässä läheisyydessä ja hankkeen suunnittelus-
sa otetaan huomioon alueen muu maankäyttö, 
matkailu, luonnonsuojelu ja porotalous.  

LAPPI – Pohjoisen luova menestyjä, La-
pin maakuntasuunnitelma 2030 
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3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY  

3.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994) tavoitteena on edis-

tää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 

päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-

mahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten 

ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.  

Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa ar-

viointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin 

toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta 

siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten 

arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tuulivoimahankkeen toteuttamisesta.  

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (kuva 3-1). Ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja 

arviointimenettelyn tuloksena muodostettu arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. 

3.1.1 Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan YVA-

ohjelma, jossa esitetään hanke toteutusvaihtoehtoineen, hankealueen nykytila sekä 

suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten selvi-

tykset tehdään. Ohjelmassa esitetään lisäksi muun muassa hankkeen perustiedot ja tut-

kittavat vaihtoehdot, sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hank-

keen aikataulusta.  

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisel-

le, joka tässä hankkeessa on Lapin ELY-keskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa arvioin-

tiohjelman asettamisesta nähtäville alueen kuntiin vähintään kuukauden ajaksi muun 

muassa paikallisissa sanomalehdissä. Nähtävilläoloaikana kansalaiset voivat esittää 

YVA-ohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyy-

tää lausuntoja ohjelmasta viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta anne-

tut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankevastaa-

valle.  
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Kuva 3-1. YVA-menettelyn vaiheet. 

3.1.2 Arviointiselostus 

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun 

yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. 

Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. YVA-

selostuksessa esitetään muun muassa: 

 arvioitavat vaihtoehdot 

 hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot 

 ympäristön nykytilan kuvaus 

 toteutusvaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkit-

tävyys 

 arvioitujen vaihtoehtojen vertailu 

 haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot 

 ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi 

 kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVA-menettelyn aika-

na 

 selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin 

 kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen laa-

dinnassa. 
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Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin arviointioh-

jelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä kahden kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta 

pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää 

mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut 

lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kah-

den kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Yhteysviranomaisen antama lau-

sunto päättää YVA-menettelyn.  

Lupaviranomaiset käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa lau-

suntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. 

3.1.3 Kansainvälinen kuuleminen 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu ns. Espoon so-

pimuksessa. Suomi ratifioi tämän YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen 

(67/1997) vuonna 1995 ja sopimus tuli voimaan vuonna 1997.  

Sopimuksen osapuolilla on oikeus osallistua Suomessa tehtävään YVA-menettelyyn, 

mikäli arvioitavan hankkeen ympäristövaikutukset saattavat kohdistua kyseiseen valti-

oon. Vastaavasti Suomella on oikeus osallistua toisen valtion alueella sijaitsevan han-

keen YVA-menettelyyn, mikäli hankkeen vaikutukset saattavat kohdistua Suomeen.  

Suomessa kansainvälisen kuulemisen käytännön järjestelyistä vastaa ympäristöministe-

riö. Ympäristöministeriö tiedottaa lähivaltioiden ympäristöviranomaisille hankkeen 

YVA-menettelyn aloittamisesta. Jos kohdevaltio päättää osallistua menettelyyn, laittaa 

se YVA-ohjelman ja myöhemmässä vaiheessa myös YVA-selostuksen julkisesti nähtä-

ville mahdollisia lausuntoja ja mielipiteitä varten. Ympäristöministeriö kerää saadut lau-

sunnot ja mielipiteet ja välittää tiedot yhteysviranomaiselle huomioitavaksi yhteysviran-

omaisen lausunnossa. 

3.1.4 Arviointimenettelyn osapuolet 

Arviointimenettelyn toteuttamisesta vastaa hankevastaava, joka tässä hankkeessa on 

UPM-Kymmene Oyj. YVA-ohjelman ja -selostuksen laatii joko hankevastaava tai han-

kevastaavan toimeksiannosta YVA-konsultti, joka tässä hankkeessa on Pöyry. Yhteysvi-

ranomaisella, joka tässä hankkeessa on Lapin ELY-keskus, on keskeinen lakisääteinen 

rooli YVA-menettelyssä. Yhteysviranomainen muun muassa ohjaa YVA-menettelyä 

määrittelemällä YVA-selostuksessa tarkasteltavat asiat. Tärkeässä osassa YVA-

menettelyssä ovat myös kansalaiset ja muut viranomaiset, jotka vaikuttavat YVA-

menettelyn kulkuun muun muassa antamalla lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän hankkeen 

YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja on havainnollistettu kuvassa 3-2. 
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Kuva 3-2. YVA-menettelyyn osallistuvat tahot. 

 

3.1.5 YVA-menettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen kanssa 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. 

YVA-lain 5 §:n mukaan yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan ja hankevastaavan 

on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteen-

sovittamiseksi. Tässä hankkeessa osayleiskaavan laadinta on käynnistetty samanaikai-

sesti YVA-menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain (kuva 3-3) 

muun muassa järjestämällä yhteiset yleisötilaisuudet mahdollisuuksien mukaan.  YVA-

menettelyn yhteydessä laaditaan myös kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset ja vai-

kutusten arvioinnit. 

YVA-ohjelman ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointiohjelman (OAS) laatiminen 

(eli käytännössä näiden kahden menettelyn ohjelmointi) on tehty samanaikaisesti heti 

työn alussa. Näin on voitu varmistaa, että menettelyjen vaiheiden ja aikataulujen määrit-

telyssä on voitu ottaa huomioon eri lainsäädäntöjen edellytykset sekä osallisten oikea-

aikaiset vaikutusmahdollisuudet. YVA-ohjelmasta ja kaavan OAS:sta voi antaa saman-

aikaisesti palautetta. OAS:n nähtävilläolo jatkuu edelleen kaavaehdotuksen nähtävillä-

oloon saakka. 

Kaavan valmisteluaineistoa on laadittu samanaikaisesti kun hankkeen vaihtoehtojen 

ympäristövaikutuksia arvioidaan ja arviointiselostusta kirjoitetaan. Valmisteluaineisto, 

joka tulee sisältämään myös kaavaluonnoksen, on tarkoitus asettaa samanaikaisesti näh-

täville YVA-selostuksen kanssa. Aineistoista pyydetään lausunnot YVA-lain sekä 

maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti. Nähtävilläolon aikana pyritään järjes-

tämään yhteinen yleisötilaisuus. Nähtävilläolon aikana voi molemmista aineistoista jät-

tää myös mielipiteitä. Saatu palaute käsitellään yhteisesti.  
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Kuva 3-3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen. 

 

Kaavaehdotus laaditaan ja asetetaan nähtäville sen jälkeen, kun yhteysviranomainen 

(Lapin ELY-keskus) on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta. YVA-menettely päät-

tyy lausunnon antamiseen, mutta kaavoitus jatkuu kaavaehdotuksen laadinnalla. Tässä 

yhteydessä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon YVA-selostuksesta saatu pa-

laute. Tämän jälkeen kaavoitus jatkuu ehdotusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntokierrok-

sella, yleisötilaisuudella sekä saadun palautteen käsittelyllä ja kaavan hyväksymiskäsit-

telyllä. 

Kuvassa 3-4 on esitetty Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn ja kaavoi-

tuksen suunniteltu aikataulu. YVA-menettely on tarkoitus saattaa päätökseen syksyllä 

2015. Kaavan valmisteluaineisto, mukaan lukien siihen sisältyvä kaavaluonnos, asete-

taan nähtäville kesällä 2015. Valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot ja mielipiteet. 

Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka tämän hetkisen arvion mukaan ase-

tetaan nähtäville loppuvuodesta 2015. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kun-

nan hyväksymiskäsittelyyn ennen vuoden 2015 loppua. 
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Kuva 3-4. YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustava aikataulu. 

3.2 Tiedottaminen ja osallistuminen 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mah-

dollisuus osallistua. Asukkaat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua menet-

telyyn esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-

keskukselle sekä hankevastaavalle tai YVA-konsultille. Saadut mielipiteet ja näkemyk-

set pyritään huomioimaan ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan hankkeen suun-

nittelussa prosessin edetessä. 

Tässä hankkeessa asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu mah-

dollisimman laajasti. YVA-menettelyn aikana on järjestetty useita erilaisia vuorovaiku-

tustilaisuuksia. Tiedottamisessa ja osallistumisessa on huomioitu sekä Suomen että 

Ruotsin puolen sidosryhmät. Tiedottamista ja osallistamista on kuvattu tarkemmin seu-

raavissa kappaleissa. 

3.2.1 Seurantaryhmä 

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan koottiin eri intressiryhmistä koostuva seu-

rantaryhmä. Seurantaryhmän tarkoituksena on ollut jakaa tietoa hankkeesta ja sen ym-

päristövaikutuksista eri osapuolille, saada tietoa ja näkemyksiä eri näkökulmista, var-

mistaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja 

mahdollisimman kattavia sekä edistää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Seuranta-

ryhmä on seurannut hankkeen YVA-menettelyn etenemistä ja antanut kommenttinsa 

menettelyn aikana valmistuneista selvityksistä sekä YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta. 

Seurantaryhmä pyrittiin kokoamaan sellaisista tahoista, joiden toimintaan tai etuihin ky-

seinen hanke saattaa vaikuttaa. Seurantaryhmän kokoonpanoa on täydennetty yhteysvi-

ranomaisen ja Ylitornion kunnalta saatujen kommenttien perusteella. 

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

YVA-MENETTELY

Arviointiohjelman laatiminen

Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
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Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta

Arviointiselostuksen laatiminen

Erillisselvitykset

Arviointiselostus yhteysviranomaiselle

Arviointiselostus nähtävillä

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta
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Seurantaryhmään kutsuttiin edustajat seuraavista tahoista: 

 

 

Lisäksi seurantaryhmän työskentelyyn osallistuvat UPM:n (hankevastaava) ja Pöyryn 

(YVA-konsultti) edustajat.  

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 18.6.2014 Ylitornion kunnantalolla. Ko-

kouksessa keskusteltiin mm. porotalouteen kohdistuvien vaikutusten huomioinnista, 

maakuntakaavoituksesta ja YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laadinnan yhteensovit-

tamisesta. Kokouksessa ja sen jälkeen saadut kommentit otettiin huomioon YVA-

menettelyssä. 

Toisen kerran seurantaryhmä kokoontui 26.2.2015 käsittelemään laadittuja selvityksiä ja 

YVA-selostuksen luonnosta. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa hankealueella si-

jaitsevan retkeilyreitin mahdollisesta kehittämisestä, porotalouteen kohdistuvista mah-

dollisista vaikutuksista ja niiden seurannasta porojen GPS-pantojen avulla sekä tuuli-

voimaloihin asennettavista lentoestevaloista. Kokouksessa esitetyt kommentit on huo-

mioitu YVA-selostuksen laadinnassa.  

3.2.2 Asukaskysely 

YVA-menettelyn yhteydessä osana sosiaalisten vaikutusten arviointia toteutettiin tam-

mikuussa 2015 asukaskysely sekä Suomen että Ruotsin puolella, jonka tarkoituksena oli 

selvittää hankkeen lähivaikutusalueen (10 kilometrin säteellä tuulipuistoalueesta) asuk-

kaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskyselyä on tarkemmin 

kuvattu kappaleissa 4.12.1 ja 4.12.3. 

3.2.3 Yleisötilaisuudet ja muu tiedottaminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja kes-

kustelutilaisuus 1.10.2014 Ylitornion kunnantalolla. Yleisötilaisuuteen osallistui yh-

teysviranomaisen, kunnan, hankevastaavan ja YVA-konsultin edustajien lisäksi noin 20 

henkilöä. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esiteltiin hanketta, han-

kevastaavaa, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa sekä kaavoitus- ja YVA-

menettelyiden kulkua. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään 

ympäristövaikutusten arvioinnista, kaavoituksesta ja hankkeesta, sekä esittää kysymyk-

siä ja keskustella hankkeesta ja YVA-menettelyistä yhteysviranomaisen (Lapin ELY-
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keskus), hankevastaavan sekä YVA-konsultin edustajien kanssa. Yleisötilaisuudessa 

keskusteltiin muun muassa Reväsvaaran tuulivoimahankkeen etenemisestä ja maisema-

vaikutusten huomioimisesta hankkeen suunnittelussa. Tilaisuudessa oli paikalla tulkki 

ruotsinkielisten osallistujien tarpeisiin. 

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselos-

tuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. 

Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioin-

tityöstä ja sen riittävyydestä. 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tiedon-

välityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden välityksellä. Hankevastaava järjesti li-

säksi hankkeesta avoimen tiedotustilaisuuden 30.1.2014 Ylitorniolla. 

3.2.4 Arviointiohjelman nähtävillä olo 

YVA-menettely käynnistyi, kun hankevastaava jätti YVA-ohjelman yhteysviranomai-

selle eli Lapin ELY-keskukselle elokuussa 2014.  

YVA-ohjelma oli nähtävillä 18.9.–17.11.2014 välisen ajan Lapin ELY-keskuksessa se-

kä Pellon ja Ylitornion kunnanvirastoissa ja Tornion kaupungintalolla. Lisäksi arvioin-

tiohjelma oli nähtävillä Lapin ELY-keskuksen internet-sivuilla. Lapin ELY-keskus kuu-

lutti syyskuussa 2014 arviointiohjelman nähtävilläolosta Lapin Kansassa, Meän Tor-

nionlaakso -lehdessä sekä Pohjolan Sanomissa. 

Kansainvälisen kuulemisen toteuttamiseksi Ruotsissa YVA-ohjelma oli nähtävillä Na-

turvårdsverket:in internetsivuilla 22.9.–14.11.2014. Viranomainen kuulutti ohjelman 

nähtävilläolosta Haparandabladet- ja NSD-lehdissä. 

3.3 Arviointiohjelmasta saadut lausunot ja mielipiteet 

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta seuraavilta tahoilta: 
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Näiden lisäksi muilla tahoilla ja muun muassa lähialueen asukkailla on ollut mahdolli-

suus esittää mielipiteensä hankkeesta. Yhteysviranomaiselle toimitettiin yhteensä 22 

lausuntoa ja 2 mielipidettä, joista kuusi Ruotsista ja loput Suomesta. Lausunnoissa ja 

mielipiteissä on tuotu esiin arviointiin liittyviä täydennystarpeita. Näistä keskeisimmät 

sisältyvät myös yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiohjelmasta. 

3.4 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta ja sen huomioon ottaminen YVA-

selostuksessa  

ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 16.12.2014. Taulukossa 3-1 

on esitetty ne asiat, joihin yhteysviranomaisen lausunnon mukaan tuli kiinnittää huo-

miota ympäristövaikutusten arviointiselvitysten tekemisessä ja arviointiselostuksen laa-

dinnassa. Taulukon oikean puoleisessa sarakkeessa on esitetty se, miten yhteysviran-

omaisen lausunto on otettu huomioon ympäristövaikutusten arviointityössä (lausunto 

saatavana http://www.ymparisto.fi  Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi 

 Ympäristövaikutusten arviointi  YVA-hankkeet). 
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Taulukko 3-1. Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon johtopäätökset ja 
niiden huomioon ottaminen arviointityössä ja YVA-selostuksessa.  

Yhteysviranomaisen lausunto Käsittely YVA-selostuksessa 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman sisältö YVA-asetuksen 
9 §:n edellyttämällä tavalla. 

Hankekuvaus 

Hankealueen sijainnin hahmotettavuutta olisi yhteysvi-
ranomaisen näkemyksen mukaan helpottanut kartta, 
josta käyvät ilmi myös kuntarajat. 

YVA-selostuksessa on esitetty kuntarajat hankkeen 
sijaintia havainnollistavassa kartassa (kuva 1-1). 

Ympäristön nykytilan kuvaus 

Ympäristön nykytilan kuvaamisessa on tärkeää kiinnit-
tää huomiota vaikutusalueen nykytilan ominaisuuksiin 
ja muutosherkkyyteen, jotta voidaan arvioida hank-
keen aiheuttamien vaikutusten merkittävyyttä. 

YVA-selostuksessa on huomioitu kunkin vaikutuksen 
osalta ko. vaikutusalueen nykytilan ominaisuudet ja 
muutosherkkyys. 

Vaihtoehdot ja niiden vertailu 

Ottaen huomioon sen, että hankkeen vaikutusalueelle 
sijoittuu muun muassa yksi Suomen 27 kansallismai-
semasta, yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan 
myös hankkeen visuaalisiin vaikutuksiin liittyvät tekijät 
tulisi huomioida vaihtoehtojen muodostamisessa. Myl-
lyjen määrän lisäksi vaihtoehtotarkastelussa voitaisiin 
huomioida voimaloiden ryhmittelyn periaatteet ja ryh-
mien esteettiset ominaisuudet. 

Tuulivoimaloiden sijoitteluun on YVA-ohjelmavaiheen 
jälkeen tehty pieniä muutoksia ja muutamia voimaloita 
on siirretty pois vaaran lakialueilta. Tuulivoimaloiden 
sijoittelun periaatteita on kuvattu kappaleessa 2.5.4. 

Yhteysviranomainen painottaa, että vaihtoehtojen 
vertailussa tulisi noudattaa avoimuuden ja läpinäky-
vyyden periaatteita, jotta osallisilla on mahdollisuus 
arvioida ympäristövaikutusten arvioinnin vertailumene-
telmien lähtökohtia ja oletuksia. Näin ollen vaihtoehto-
jen osalta tulisi selventää esimerkiksi sitä mikä on 
tuulivoimaloiden tehon ja kokonaiskorkeuden välinen 
suhde, eli sisältyykö arviointiohjelmassa esitettyihin 
vaihtoehtoihin jo tosiasiallisesti erikokoisten voimaloi-
den vaikutusten vertailu.  

Vaihtoehtojen muodostamisen perusteluita on hyvä 
täsmentää myös muun maankäytön osalta: onko vaih-
toehtojen muodostamisessa huomioitu esimerkiksi 
poronhoito ja hankealueen läpi kulkeva vaellusreitti. 

YVA-menettelyssä vaikutusten arviointi on toteutettu 
huomioiden hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat 
enimmäisvaikutukset ympäristöön ja hankkeessa 
suunniteltujen tuulivoimaloiden suurin mahdollinen 
koko. Tuulivoimaloiden tornin korkeudella, lapojen 
pituudella ja generaattorin nimellisteholla ei ole suo-
raa riippuvuutta. 

Tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden sijoittelun 
periaatteita on kuvattu kappaleessa 2.5.4. 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu muun 
muassa poronhoito ja vaellusreitti. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös sähkönsiir-
ron aiheuttamat mahdolliset ympäristövaikutukset. 

Sähkönsiirron mahdolliset ympäristövaikutukset on 
arvioitu YVA-selostuksessa kunkin oleellisen vaiku-
tustyypin osalta.  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan sähkönsiir-
ron vaihtoehdot (VE1, VE2 ja VE3) olisi selkeyden 
vuoksi syytä nimetä erilailla, kuin hankkeen toteutus-
vaihtoehdot (VE1 ja VE2). Usein sähkönsiirron vaihto-
ehdot on merkattu esimerkiksi kirjainyhdistelmällä 
SVE (SVE1, SVE2, jne.) tai käyttämällä numeroiden 
sijaan vaihtoehtojen erottamiseksi kirjaimia (VEA, VEB 
jne.). 

Sähkönsiirron vaihtoehdot on nimetty YVA-
selostuksessa selkeyden vuoksi uudelleen käyttämäl-
lä numeroiden sijaan kirjaimia (VE-A, VE-B, VE-C ja 
VE-D). 
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Arviointimenettelyn sovittaminen yhteen muiden lakien mukaisiin menettelyihin 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakun-
takaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. Viran-
omaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koske-
via toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamises-
ta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edis-
tämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toi-
menpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Näin ollen 
YVA-selostuksessa tulee arvioida hankkeen toteutta-
misvaihtoehtoja suhteessa maakuntakaavassa annet-
tuihin määräyksiin. 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja on arvioitu YVA-
selostuksen kohdassa 4.7 suhteessa maakuntakaa-
vassa annettuihin määräyksiin. 

 

Yhteisviranomaisen katsoo, että Reväsvaaran tuuli-
voimahankealue on pinta-alaltaan laaja ja sijoittuu 
Natura-alueen valuma-alueelle lähimmillään kahden 
kilometrin etäisyydelle Tornionjoesta, joten arvioin-
tiselostukseen tulee laatia Natura-arvioinnin tarvehar-
kintaselvitys, jossa riittävällä tavalla selvittäen, arvioi-
den ja perustellen ilmenee tuleeko varsinaista luon-
nonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia ja 
siihen liittyvä lausuntomenettelyä tehdä. Tarveharkin-
nan tuloksena selviää, heikentääkö hanke merkittä-
västi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on 
sisällytetty Natura 2000- verkostoon. 

Natura-arvioinnin tarveharkintaselvitys liittyen Tornio-
joen-Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueeseen 
(FI1301912, SE0820430, SCI) laadittiin osana YVA-
menettelyä ja selvitys on esitetty luvussa 4.16.3.1. 
Selvityksen mukaan luonnonsuojelulain 65 §:n mu-
kaista Natura-arviointia ei ole tarpeen laatia. 

Vesistöalueelle kohdistuvissa vaikutuksissa tulee 
myös ottaa huomioon Tornionjoen – Muonionjoen 
vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt vesien tilan tavoit-
teet. Vaikutusten arviointi tulee kohdistaa mm. hanke-
alueelta huuhtoutuvien tie- ja maakaapelilinjojen, tuu-
livoimaloiden pystytyskenttien ja maa-ainespaikkojen 
mahdolliseen maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen 
vaikutuksiin, jotka voivat kulkeutua Natura-alueelle. 
Natura-tarveharkintaselvityksessä ei kuitenkaan tarvit-
se tehdä erillisiä luontoselvityksiä. 

Pintavesiin kohdistuvissa vaikutuksissa on otettu 
huomioon vesienhoitosuunnitelman vesien tilan ta-
voitteet ja maa-ainesten mahdollinen huuhtoutuminen 
vesistöön (kappaleet 4.16.3.1 ja 4.17). 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja päätökset 

Arviointiohjelman kappaleessa 6.4 Rakennus- ja len-
toestelupa on tarkasteltu sekä rakennuslupaa että 
lentoestelupaa. Yhteysviranomaisen näkemyksen 
mukaan kyseisiä lupia tulisi selkeyden vuoksi tarkas-
tella erillisissä kappaleissa. 

Lentoestelupaa ja rakennuslupaa on YVA-
selostuksessa käsitelty erillisissä kappaleissa 2.7.1.4 
ja 2.7.1.5. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan YVA-
selostuksessa tulisi mainittujen lupien lisäksi käsitellä 
myös voimajohtoalueen tutkimuslupaa, voimajohto-
alueen lunastuslupaa, sekä muita mahdollisesti tarvit-
tavia lupia.  

YVA-ohjelmassa ei ole huomioitu muinaisjäännöksiin 
kajoamiseen liittyvää lupamenettelyä.  

Vesilain mukaisen luvan tarpeen osalta on huomioita-
va, että myös luonnontilaisen lähteen tilan muuttami-
nen vaatii vesilain mukaisen luvan. 

YVA-selostuksen suunnitelmia, lupia ja päätöksiä 
koskevaa osuutta on täydennetty YVA-ohjelman jäl-
keen ja sinne on lisätty kappaleet voimajohtoalueen 
tutkimusluvasta ja lunastusluvasta, sekä muista mah-
dollisesti tarvittavista luvista. 

YVA-selostuksessa on myös käsitelty muinaisjään-
nöksiin kajoamiseen liittyvää lupamenettelyä sekä 
vesilain mukaisia lupia. 

 

Yhteysviranomainen kiinnittää huomioita myös kappa-
leessa 6 tehtyyn jäsentelyyn ja otsikointiin ja esittää, 
että hankkeen edellyttämien lupien ja suunnitelmien 
yhteydessä eroteltaisiin selkeämmin mitä lupia hank-
keen toteuttaminen ainakin edellyttää ja mitkä luvat 
ovat sellaisia, joiden tarve selviää vaikutusten arvioin-
nin ja hankesuunnittelun edetessä. Tällainen jäsentely 
auttaisi lukijaa hahmottamaan hankkeeseen liittyvän 
lupakokonaisuuden. Lisäksi lupien esittelyn yhteydes-
sä olisi syytä mainita, miltä taholta kyseistä lupaa hae-
taan.   

YVA-selostuksessa on YVA-ohjelman kappaleen 6 
asiat jäsennelty uusiksi (YVA-selostuksen kappale 
2.7) niin, että ensiksi esitellään hankkeen toteuttami-
sen edellyttämät luvat ja suunnitelmat, ja seuraavas-
sa kappaleessa kerrotaan, mitkä luvat ovat sellaisia, 
joiden tarve selviää vaikutusten arvioinnin ja hanke-
suunnittelun edetessä. Lupien esittelyn yhteydessä 
on myös mainittu, miltä taholta kyseistä lupaa hae-
taan.   
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Arviointiohjelman mukaan YVA-menettelyn yhteydes-
sä laadittavia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja on 
tarkoitus hyödyntää kaavoituksessa. Näin ollen yh-
teysviranomainen katsoo, että YVA-menettelyn yhtey-
dessä tulee arvioida myös hankkeen eri vaihtoehtojen 
toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten suhdetta val-
takunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

Reväsvaaran hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttami-
sesta aiheutuvien vaikutusten suhdetta valtakunnalli-
siin alueidenkäyttötavoitteisiin on arvioitu ja käsitelty 
YVA-selostuksen luvussa 4.7.3.2. 

Reväsvaaran YVA-ohjelmassa on käsitelty valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita pintapuolisesti. Yh-
teysviranomaisen näkemyksen mukaan YVA-
selostuksessa tulee esittää Reväsvaaran tuulivoima-
hankkeen kannalta olennaisimmat tavoitteet ja arvioi-
da miten eri vaihtoehdot voivat edistää tavoitteiden 
toteutumista. 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen 
luvussa 4.7.2.2.1 on esitetty hankkeen kannalta olen-
naisimmat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
sekä arvioitu sitä, miten hankkeen eri toteutusvaih-
toehdot voivat edistää ko. tavoitteiden toteutumista. 

Hankealueen läntistä kärkeä sivuaa Tornionjoen 
osayleiskaava. Mikäli kaavassa on osoitettu hanke-
alueen läheisyyteen rakennuspaikkoja, joille saattaa 
kohdistua ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
teen liittyviä haitallisia vaikutuksia kuten melua ja var-
jon vilkkumista, tulee rakennuspaikat ottaa huomioon 
vaikutusten arvioinnissa. 

Tornionjoen osayleiskaavassa osoitetut rakennuspai-
kat on huomioitu vaikutusten arviointityössä niiltä osin 
kuin niihin on oletettu kohdistuvan joitakin vaikutuksia. 
Ko. rakennuspaikkojen tulokset sisältyvät YVA-
selostuksen arviointityön tulosten raportointiin. 

Merkittävyyden ja sen perusteiden käsittely on tärkeää 
arvioinnin läpinäkyvyyden kannalta, joten siihen tulee 
YVA-selostuksessa kiinnittää huomiota. Yhteysviran-
omaisen käsityksen mukaan vaikutuksen ominaisuu-
det ja alueen nykytila ja muutosherkkyys on huomioi-
tava ympäristön sietokykyä ja vaikutusten merkittä-
vyyttä määriteltäessä. 

Kunkin arvioitavan vaikutuksen ominaisuudet ja alu-
een nykytila ja muutosherkkyys on huomioitu YVA-
selostuksessa ympäristön sietokykyä ja vaikutusten 
merkittävyyttä määriteltäessä. 

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys 

Arviointiohjelmassa annetuista tiedoista ei käy ilmi 
ulottuuko kysely myös Ruotsin puolen asukkaisiin ja 
maanomistajiin, jotka ovat alle 5-10 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueesta. Yhteysviranomaisen näkemyk-
sen mukaan kyselyyn vastaamiseen olisi hyvä olla 
yhtäläiset mahdollisuudet rajan molemmin puolin. 

Asukaskysely on pyritty toteuttamaan vastaavilla pe-
riaatteilla sekä Suomen että Ruotsin puolella.  Asu-
kaskysely on lähetetty Suomessa kaikkiin vakituisiin 
ja vapaa-ajan talouksiin tuulivoimaloista noin 0–3 
kilometrin etäisyydellä ja otannalla noin joka kolman-
teen vakituiseen ja vapaa-ajan talouteen siten noin 3–
10 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi kysely on lähetetty 
Ruotsissa satunnaisotannalla noin joka kolmanteen 
vakituiseen talouteen 3–10 kilometrin etäisyydellä 
tuulivoimaloista. Ruotsin lainsäädäntö estää kyselyi-
den toimittamisen vapaa-ajan asuntojen omistajille. 

Asukaskyselyn toteuttamistapaa on kuvattu tarkem-
min kappaleessa 4.12.1. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa 
on esitetty arvioitavan olennaiset ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset. Vaikutusten arvioinnin menetelmät tulee 
kuvata siten, että lukija kykenee ymmärtämään mihin 
YVA-selostuksessa arvioinnin lopputulema sosiaalis-
ten vaikutusten arvioinnista kokonaisuutena perustuu. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmät on 
kuvattu YVA-selostuksen luvussa 4.12. 

Asutuksen osalta arviointiohjelmassa esitetyt tiedot 
perustuvat ympäristöhallinnon OIVA ympäristö- ja 
paikkatietopalvelusta saatuihin tietoihin. Tiedot on 
esitetty yleispiirteisesti kartalla. Yhteysviranomaisen 
näkemyksen mukaan käsiteltäessä erityisesti lähivai-
kutusalueelle kohdistuvia vaikutuksia, kuten tuulivoi-
mamelua, vaikutusalueella sijaitsevista asuin- ja loma-
rakennuksista tulee olla riittävät tiedot. 

Ympäristöhallinnon OIVA ympäristö- ja paikkatieto-
palvelusta saatuja tietoja on asutuksen osalta täy-
dennetty mm. Tornionjoen osayleiskaavassa osoite-
tuilla oleellisilla rakennuspaikoilla ja kunnalta tarkiste-
tuilla tiedoilla.  

YVA-selostuksessa tulee arvioida lähettyville sijoittu-
vien valtatie 21:n, Reväsvaarantien, Ylitornio-Kolari–
rautatien, maa-ainestenottopaikan, ampumaradan ja 
metsäkoneiden käytön mahdollisia yhteisvaikutuksia 

Valtatie 21:n, Reväsvaarantien, Ylitornio-Kolari–
rautatien, maa-ainestenottopaikan, ampumaradan ja 
metsäkoneiden käytön mahdolliset yhteisvaikutukset 
on huomioitu arvioinnissa ja kuvattu näiden vaikutus-
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tuulivoimapuiston vaikutusalueen äänimaisemaan. ten arvioinnin yhteydessä.. 

On todennäköistä, että Reväsvaaran suunnitellut tuu-
livoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä tv-signaaliin. 
Häiriöiden korjaamiseen tulee varautua hankkeen 
suunnittelussa. YVA-selostuksessa tulee esittää 
hankkeesta vastaavan suunnitelma häiriöiden korjaa-
miseksi. 

Hankkeesta vastaavan suunnitelma tuulivoimaloiden 
toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien tv-
signaalihäiriöiden korjaamiseksi on esitetty YVA-
selostuksen luvussa 4.11.2.4. 

Aurinkovaarojen Jotoksen Reväsvaaran uuden reitti-
linjauksen selvittäminen voisi koskea retkeilyreitin 
soveltumista patikoinnin lisäksi myös maastopyöräily-
reitiksi. Arviointiselostuksessa olisi hyvä selvittää tuu-
livoimahankealueelle rakennettavien uusien teiden 
soveltuminen osaksi pyöräilyreittiä.  

Hankealueelle johtavalla metsätiellä kulkee talvisin 
maastoliikennelain 15 §:n mukaisesti hyväksytty reitti-
suunnitelma ja reittitoimitettu moottorikelkkailureitti. 
Mikäli metsätietä käytetään talvella tuulipuistoalueen 
huoltotienä, tulee uusi reittilinjaus suunnitella ja perus-
taa hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. 

Moottorikelkkareittiin ja retkeilyreittiin kohdistuvia vai-
kutuksia ja reitin uudelleen linjausta ja soveltumista 
maastopyöräilyyn on tarkasteltu luvussa 4.12. Reitin 
uudelleen linjauksesta ja käytöstä esimerkiksi maas-
topyöräilyreittinä sovitaan hankkeen jatkovaiheissa 
yhdessä Ylitornion kunnan kanssa. 

 

Riistan ja myös metsästyksen osalta hankealueelta 
tulee olla riittävästi tietoa, jotta hankkeen vaikutuksia 
voidaan arvioida. 

Riistan ja metsästyksen osalta on oltu yhteydessä 
paikalliseen metsästysseuraan ja heidän mielipiteen-
sä on otettu huomioon arvioinnissa (kappale 4.12). 

Poronhoitoon kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa 
apuna on syytä käyttää myös Paliskuntain yhdistyksen 
opasta poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhank-
keissa.  

Selvitykset tulee tehdä koko paliskunnan alueelta ja 
niissä tulee huomioida paliskunnan toiminnallinen 
ympäristö ja miten aluetta käytetään poronhoidossa 
eri aikoina (kesä- ja talvilaitumet, rykimä- ja vasoma-
alueet, kuljetusreitit jne.). 

Paliskuntain yhdistyksen opasta poronhoidon tarkas-
teluun maankäyttöhankkeissa on käytetty tukena ar-
vioitaessa tuulipuiston vaikutuksia poronhoitoon.  

Poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arviointi on 
kuvattu kappaleessa 4.9. 

Mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), 
määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedois-
ta, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on antanut 
lausunnon, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta 
uusi lausunto. 

Pääesikunta on antanut lausunnon perustuen vastaa-
viin tietoihin tuulivoimaloiden koosta, määrästä ja 
sijoittelusta kun YVA-selostuksessa on esitetty (Pää-
esikunta 2013). 

Luonnonympäristö 

Reväsvaaran tuulipuistohanke sijaitsee osin myös 
Reväsvaaran vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella (Reväsvaara 12976101). Hankealueen 
eteläpuolelle sijoittuu Huitaperin (12976115) veden-
hankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Reväsvaaran 
pohjavesialueen varsinainen pohjaveden muodostu-
misalue on varsin pieni. Vedenottamolle on vuonna 
1971 myönnetty lupa ottaa pohjavettä 400 m

3
/d ja 

vedenottamolle on määrätty suojavyöhykkeet vuonna 
21.11.1973 tehdyllä päätöksellä, jota korkein hallinto-
oikeus on muuttanut 20.5.1975. Hankkeessa tulee 
tarkastaa suojavyöhykkeiden sijainnit ja määräykset. 

Reväsvaaran vedenottamon suojavyöhykkeiden si-
jainnit ja määräykset on huomioitu hankkeessa saa-
tavilla oleviin tietoihin perustuen (kappale 4.18.3.3). 

Arviointiohjelmasta ei käy ilmi, mitä kuljetusreittejä 
käytetään tuulivoimala-alueelle mentäessä. Nykykäy-
tännön mukaan uusia teitä ja muita liikennealueita 
voidaan osoittaa pohjavesialueille vain poikkeustapa-
uksissa, esimerkiksi jos uudella tiellä saavutetaan 
merkittävää etua myös pohjavesien suojelun kannalta 
(esim. kemikaalikuljetukset). Vedenottamon lähisuoja-
vyöhykkeelle ei tule osoittaa mitään uutta toimintaa. 
Hankkeen kuljetusreittejä suunniteltaessa on vältettä-
vä pohjavesialueilla tapahtuvia kunnostustoimia, jotka 
saattavat aiheuttaa pohjaveden laatumuutoksia tai 

Kuljetusreittien ja rakennettavien uusien teiden sijoit-
tuminen pohjavesialueelle on huomioitu vaikutusten 
arvioinnissa ja kuvattu kappaleessa 4.18.3.3. 
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pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Tämä 
koskee kaikkea rakentamista, ojitusta ja maankaivua 
pohjavesialueella. 

Luonnontilaiset lähteet tulee myös huomioida, sillä 
niiden luonnontilan muuttaminen vaatii vesilain mukai-
sen luvan. 

Luonnontilaiset lähteet on huomioitu YVA-selostuksen 
luvussa 4.13.  

Vaikutusten arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa 
tulee ottaa huomioon luonnon ekosysteemit. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on asiakirjassakin mainittu vesita-
lous; esim. veden virtaamissuunnan muuttuminen voi 
aikaansaada hallitsemattomia muutoksia toisaalla 
luonnossa. Tämä koskee niin pinta- kuin pohjavesiä-
kin. Erityisesti tulee tässä mielessä ottaa huomioon 
hankealueelle tyypilliset lähteet ja kuivat lehdot ja 
muutkin lehtokuviot. 

Lähteisiin, pintavesiin ja pohjavesiin kohdistuvia vai-
kutuksia on arvioitu kappaleissa 4.13, 4.17 ja 4.18. 

Vesistöalueelle kohdistuvissa vaikutuksissa tulee 
myös ottaa huomioon Tornionjoen – Muonionjoen 
vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt vesien tilan tavoit-
teet. Vaikutusten arviointi tulee kohdistaa mm. hanke-
alueelta huuhtoutuvien tie- ja maakaapelilinjojen, tuu-
livoimaloiden pystytyskenttien ja maa-ainespaikkojen 
mahdolliseen maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen 
vaikutuksiin, jotka voivat kulkeutua Natura-alueelle. 

YVA-selostuksen luvussa 4.17 on arvioitu hankkeen 
mahdollisesti aiheuttamat maa-ainesten vesistöön 
huuhtoutumisen vaikutukset Tornionjoen – Muonion-
joen Natura-alueella.  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan pinta- ja 
pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tulee 
perustua riittäviin tietoihin nykytilanteesta ja vaikutus-
ten arvioinnissa tulee käsitellä koko tuulivoimahank-
keen vaikutuksia alueen vesitalouteen kokonaisuute-
na. 

YVA-selostuksessa on esitetty tarkennetut tiedot pin-
ta- ja pohjavesien tilasta ja vaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan koko tuulivoimahankkeen vaikutukset. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida ja perustella eri 
vaihtoehtojen osalta kalliometsien ja muiden edustavi-
en luontokohteiden sekä pohjanlepakon lisääntymis-
alueiden ja pesimälinnuston turvaamisen näkökohdat. 
Mikäli selvitys antaa luontoarvojen turvaamisen osalta 
aihetta, tulee tuulivoimapuiston uusi vaihtoehto esittää 
arviointiselostuksessa. 

YVA-selostuksessa on luvuissa 4.13–4.15 arvioitu ja 
perusteltu tuulipuiston eri toteutusvaihtoehtojen osalta 
kalliometsien ja muiden edustavien luontokohteiden 
sekä pohjanlepakon lisääntymisalueiden ja pesimä-
linnuston turvaamisen näkökohdat. Arvioinnin tulosten 
perusteella ei ole luontoarvojen turvaamisen kannalta 
todettu aiheelliseksi esittää uutta vaihtoehtoa tuuli-
puiston toteuttamiseksi. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää tarkasti kartoitetut 
reitit ja ajankohdat, jotta voidaan varmistua, että lepa-
koille tärkeitä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei 
esiinny mm. kallion ja puiden koloissa hankealueella. 
Mikäli tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella jää 
epävarmuutta johtopäätöksien osalle, tulee lisäänty-
mis- ja levähdyspaikat selvittää aktiivisella detektori-
seurannalla vähintään kahdessa jaksossa kesä-
elokuussa. 

Arviointiselostuksen luvussa 4.15.2 on esitetty kartalla 
lepakkoselvityksessä kartoitetut reitit ja ajankohdat. 
Tehtyjen selvitysten ja arviointien tulosten perusteella 
ei nähdä tarvetta lisäselvityksille kuten esimerkiksi 
uudelle aktiiviselle detektoriseurannalle. 

Hankealueella tulee tehdä pöllöselvitys reviirikuunte-
luun perustuen helmi-maaliskuussa.  

Arviointiselostuksessa tulee esittää tarkasti lintulajit ja 
yksilömäärät, jotka käyttävät hankealuetta muuttomat-
kalla.  

Kevätmuuton muutontarkkailun täydentäminen var-
mentaisi kevään 2013 lyhyen tarkkailujakson tietoja 
myös eri hankkeiden yhteisvaikutusten näkökulmasta. 

Hankealueella suoritettiin pöllöselvitys kevättalvella 
2015 (luku 4.14).  

Lintulajit ja yksilömäärät, jotka käyttävät hankealuetta 
muuttomatkalla, on esitetty taulukkomuodossa YVA-
selostuksen luvussa 4.14.2.  

Aiemmin suoritettu kevätmuuton muutontarkkailu on 
koettu riittäväksi, eikä sen täydentämistä ole nähty 
tarpeelliseksi. 
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Liikenne 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä, joten niiden 
vaikutus lentoliikenteeseen ja -turvallisuuteen tulee 
selvittää. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset lentoliikenteeseen ja – 
turvallisuuteen on selvitetty YVA-selostuksen luvuissa 
4.6.3.4. 

Reväsvaaran hankealue rajautuu lännessä Torniosta 
Kolariin johtavaan rautatiehen. Liikenneviraston lau-
sunnon mukaan on tärkeää jättää rautatien suoja-alue 
hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ulkopuolelle, 
sillä rautatie-alueella voidaan joutua tekemään kun-
nossapitotoimia. Rautatien suoja-alue on 30 metriä 
rautatien uloimman raiteen keskilinjasta. Kyseinen 
rautatie tullaan todennäköisesti sähköistämään tulevi-
na vuosina. Hankevastaavan tulee olla yhteydessä 
Liikennevirastoon hankkeen toteutusaikataulun tar-
kentuessa. YVA-selostuksessa tulee tarkentaa kuvaa 
4-19, sillä siinä hankealue ulottuu rautatiealueen yli - 
toisin kuin muissa hankealuetta esittävissä kuvissa. 

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu mm. rautatien 
suojavyöhykkeet. Kuvaa on tarkennettu YVA-
selostukseen niin, ettei hankealue ulotu rautatien suo-
ja-alueiden yli (kuva 4-74).  

Arviointiohjelmasta jää epäselväksi onko voimalaitos-
ten osia suunniteltu kuljetettavan alueelle Pysäkkitien 
tai Utsuntien tasoristeyksen kautta. YVA-
selostuksessa tulee esittää kartalla voimaloiden osien 
kuljetusten reitit.  

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeesta ai-
heutuvan liikenteen vaikutuksia tasoristeysturvallisuu-
teen. Liikennevirastoon tulee olla yhteydessä jo hank-
keen suunnitteluvaiheessa, mikäli erikoiskuljetusten 
yhteydessä on tarpeen tehdä tasoristeysalueella väli-
aikaisia tai pysyviä muutoksia. 

YVA-selostuksen luvussa 4.6.2 on esitetty voimaloi-
den osien kuljetusten reitit. Kuljetusreitit hankealueel-
le kulkevat tasoristeyksien kautta. 

Hankkeen vaikutukset tasoristeysturvallisuuteen on 
huomioitu arvioinnissa (luku 4.6.3.3) 

Liikennevirastoon ollaan yhteydessä hankkeen jatko-
suunnitteluvaiheissa. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Arviointiohjelman mukaan vaikutusten arviointi tullaan 
perustamaan muun muassa olemassa olevaan aineis-
toon. Arviointiohjelmasta ei kuitenkaan käy selkeästi 
ilmi mihin tällä viitataan. YVA-selostuksessa tulee 
esittää vaikutusten arvioinnissa käytetyt aineistot. 

YVA-selostuksessa on kerrottu, mitä olemassa olevaa 
aineistoa on hyödynnetty arvioitaessa maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön kohdistuvia hankkeen vaikutuk-
sia. Kaikki arvioinnissa hyödynnetty aineisto on myös 
esitetty YVA-selostuksen lähdeluettelossa.  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan ympäröivi-
en alueiden tärkeimmät näkymälinjat olisi hyvä merki-
tä kartalle.  

Havainnekuvien ottopaikat tulee perustella.  

Analyysikarttojen luettavuuteen on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota.  

Vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota Aavasaksan ja Tornionjokilaakson historiallises-
ti, kulttuurisesti ja arkeologisesti merkittävien alueiden 
ja kohteiden (Unescon maailman perintökohteet, val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt) että 
maisema-alueiden (valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet; kansallismaisema) sietokykyyn. Hank-
keen vaikutukset maisemaan tulee kuvata havainnolli-
sesti ja yhdenmukaisesti sekä Suomen että Ruotsin 
puolen vaikutusalueiden osalta, mukaan lukien hank-
keen nollavaihtoehto. 

Hankkeen vaikutukset päivä- ja yöaikaan tulee esittää 
havainnollisesti. Esitystavan valinnassa tulee huomi-
oida pohjoisen voimakkaasti vaihtuvat valo-olosuhteet 
ja vuodenaikojen vaihtelu. 

Tuulipuistoa ympäröivien alueiden tärkeimmät näky-
mälinjat kohti tuulivoimaloita on esitetty YVA-
selostuksen kartassa 4-39. 

Havainnekuvien ottopaikat on esitetty YVA-
selostuksen kuvassa 4-41. Havainnekuvien laadintaa 
on kuvattu kappaleessa 4.10.1.2.  

Analyysikartat on pyritty laatimaan mahdollisimman 
helposti luettaviksi. 

Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitu myös 
Ruotsin puolelle kohdistuvat vaikutukset. 

Hankkeen vaikutuksia eri vuorokaudenaikoina on 
maiseman ja kulttuuriperinnön osalta havainnollistettu 
laatimalla yhdestä kohteesta havainnekuvat sekä 
pimeään että valoisaan aikaan. Havainnekuvien laa-
dinnassa on myös huomioitu vuodenaikojen vaihtelu. 

Hankkeen vaikutukset historiallisesti, kulttuurisesti ja 
arkeologisesti merkittäviin alueisiin, mukaan lukien 
kansallismaisema, on arvioitu kappaleessa 4.10.3.5. 

Varsinaiselta hankealueelta on ennestään tiedossa 
yksi kiinteä muinaisjäännöskohde (Reväsvaara Laki-
Autto). Kyse on merkittävästä ja laajasta historiallisen 
ajan vaaraviljelyn kivirakennealueesta, jossa rakentei-

Tuulivoimaloiden ja tuulivoimahankkeen muiden ra-
kenteiden sijoittelussa huomioidaan muinaisjään-
nösinventoinnin tulokset.  
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ta on noin 300 x 100 laajuisella alueella. Kohteen 
paikkatiedot muinaisjäännösrekisterissä eivät ole tar-
kat. Muinaisjäännöksen vaiheille tai kohdalle on YVA-
ohjelmassa osoitettu yksi voimalapaikka (voimala 5) 
sekä sen tarvitsemat tie- ja sähkönsiirtoyhteydet. Voi-
malarakentaminen esitetyllä tavalla on tuskin mahdol-
lista. 

 

Kolmiomittausketju on eräs aikansa huomattavin tek-
nis-tieteellinen saavutus. Struven ketju muodostuu 
258 kolmiosta, ja siinä on yhteensä 265 peruskol-
miopistettä sekä 60 apupistettä. Ketjun pisteistä on 
valittu ja suojeltu yhteensä 34 edustamaan koko mit-
tausta. Valitut 34 pistettä edustavat siis Struven ketjua 
virallisesti, mutta myös muut säilyneet pisteet on suo-
jeltu kunkin maan kansallisten säännösten mukaisesti. 
Reväsvaaran tuulivoimahanke sijoittuisi toteutuessaan 
Aavasaksalla ja Huitaperilla olevien mittauspisteiden 
väliin. YVA-selostuksessa on syytä arvioida hankkeen 
vaikutusta Unescon maailmanperintökohteeseen. 

YVA-selostuksessa on luvussa 4.10.3.5.2 arvioitu 
hankkeen vaikutusta Unescon maailmanperintökoh-
teeseen Struven ketju. Vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitu kohde kokonaisuutena (ei pelkästään 
Unescon suojelemien pisteiden osalta). 

Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee 
arvioida tuulivoimarakentamisen aiheuttamia rajoituk-
sia maa-ainesten otolle ja esittää keinoja, joilla alueel-
la jo olemassa olevaan toimintaan kohdistuvia haitalli-
sia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä tai lieventää. 

Tuulivoimarakentamisen aiheuttamia positiivisia ja 
negatiivisia vaikutukseia maa-ainesten otolle on arvi-
oitu YVA-selostuksen luvussa 4.8.3.  

Yhteisvaikutukset 

Arviointiohjelmassa on kuvassa 3-9 esitetty lähialueen 
tiedossa olevat muut tuulivoimahankkeet. Lähialueek-
si on arviointiohjelmassa esitetyn perusteella määritel-
ty noin 60 kilometrin säde Reväsvaaran hankealuees-
ta katsottuna. Yhteysviranomainen huomauttaa, että 
tällöin tarkasteluun pitäisi sisällyttää kaikki tälle etäi-
syydelle sijoittuvat hankkeet tai esittää perustelut mik-
si osa hankkeista on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Yhteysviranomaisen tiedossa olevia muita vireillä ole-
via hankkeita ovat muun muassa Kemin Ajoksen tuu-
lipuisto, Simon Halmekankaan, Onkalon ja Leipiön 
tuulivoimapuistot sekä Seipinmäki-Tikkalan tuulivoi-
mapuisto sekä Tervolassa Hevosselän tuulivoima-
puisto. 

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajausta on kuvattu 
kappaleessa 4.2. Kuvassa 2-10 on esitetty kaikki Re-
väsvaaran hankkeeseen oleellisesti liittyvät tiedossa 
olevat hankkeet ko. säteellä. 

Arviointiohjelman mukaan yhteisvaikutukset selvite-
tään lähialueella oleviin tuulipuistoihin mm. Pellon 
Palovaara – Ahkiovaara ja Tornion Kitkiäisvaara sekä 
Ruotsissa olevat hankkeet. Arviointiohjelmassa ei ole 
esitetty yhteisvaikutusten selvittämis- ja arviointimene-
telmiä. Myöskään hanketyypille keskeisimmistä yh-
teisvaikutusten vaikutustyypeistä ja vaikutusten luon-
teesta ei ole kerrottu. Tornionjoen – Muoniojoen joki-
laakso on Lapin tärkeimpiä lintujen muuttoa ohjaavista 
johtolinjoista eli muuttoreiteistä sekä syys- että ke-
vätmuuton osalta. Syysmuuton aikana Pohjois-
Ruotsin piekanat, joutsenet ja metsähanhet muuttavat 
jokiväylää myöten Perämerelle. Yhteisvaikutusten 
arvioinnissa tulee selvittää mm. kumuloituvia vaiku-
tuksia muuttolinnustoon ja kulttuuriympäristön sekä 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin 
nähden. 

YVA-selostuksen luvussa 4.20 on esitetty yhteisvaiku-
tusten arviointimenetelmät kunkin arvioitavan vaiku-
tuksen osalta, sekä perustelut sille, mitkä hankkeet on 
sisällytetty yhteisvaikutusten arviointiin ja mitkä vaiku-
tukset on erityisesti selvitetty. Yhteisvaikutusten arvi-
oinnissa on selvitetty mm. arvioitujen hankkeiden yh-
teisvaikutuksia muuttolinnustoon ja kulttuuriympäris-
tön sekä maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin 
alueisiin nähden. 

 

 

 

 

 

 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida mahdollisia eri 
hankkeiden synnyttämiä yhteisvaikutuksia eli arvioin-
tiselostuksessa tulee tunnistaa ja arvioida myös mui-
den kuin tuulivoimahankkeiden kanssa mahdollisesti 

YVA-selostuksessa on arvioitu Reväsvaaran tuulivoi-
mahankkeen yhteisvaikutukset kaikkien eri vaikutus-
tyyppien osalta oleellisten tuulivoima- ja muiden 
hankkeiden kanssa. Perustelut sille, mitkä hankkeet 
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aiheutuvia merkittäviä yhteisvaikutuksia. Tuulivoima-
hankkeiden lisäksi YVA-selostuksessa tulee huomioi-
da myös esimerkiksi lähialueen mahdolliset kaivos-, 
turvetuotanto- ja muut hankkeet, sekä niiden aiheut-
tamat yhteisvaikutukset muun muassa poronhoidon 
kannalta.  

Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hank-
keen koko elinkaari.  

Selostuksessa on esimerkiksi hyvä tuoda esiin, aiheu-
tuuko esimerkiksi tuulivoimapuiston rakentamisesta ja 
maa-ainesten otosta merkittäviä yhteisvaikutuksia 
(melu, pöly, liikennne, maisema jne.). 

on huomioitu arvioinnissa, on esitetty YVA-
selostuksen luvussa 4.20. 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitu hankkeen 
koko elinkaari. 

Arviointiselostuksessa on myös arvioitu Reväsvaaran 
tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset alueella tapah-
tuvan maa-ainesten oton kanssa.  

 

 

Vaikutusalueen rajaus 

Arviointiohjelman mukaan hankkeen maankäyttövai-
kutuksia tarkastellaan hankealueella ja sen välittö-
mässä lähiympäristössä. Sähkönsiirron osalta tämä 
sisältyy 100 metrin vyöhyke voimajohdosta. Yhteysvi-
ranomainen huomauttaa, että maankäyttövaikutusten 
arvioinnissa korostuu esimerkiksi alueella maakunta-
kaavassa osoitettuihin maa- ja metsätalouteen sekä 
maa-ainesten ottoon kohdistuvat vaikutukset. Yhteys-
viranomaisen käsityksen mukaan maankäyttövaiku-
tusten tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota myös 
siihen, että tuulipuisto saattaa toteutuessaan vaikuttaa 
maankäyttöön myös määrittelyn hankealueen ulko-
puolella. 

Hankkeen vaikutukset muuhun maankäyttöön on ar-
vioitu luvussa 4.7.3.1. Vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitu mm. vaikutukset maa- ja metsätalouteen, 
sekä maa-ainesten ottoon. 

Liikennevaikutusten arvioinnin osalta tarkastellaan 
arviointiohjelman mukaan rakentamisvaiheen kulje-
tuksissa ja mahdollisissa huoltotöissä käytettäviä reit-
tejä. Näitä ei ole kuitenkaan esitetty arviointiohjelmas-
sa, mistä johtuen lukija ei saa käsitystä liikennevaiku-
tusalueen rajauksesta. Liikennevaikutuksien osalta 
tehtävä tarkastelu tulee ulottaa riittävän laajalle alu-
eelle, jotta voidaan varmistaa kuljetusreitin kantavuus 
koko kuljetusreitin osalta. 

YVA-selostuksen luvussa 4.6 on esitetty alustavasti 
suunnitellut hankkeen rakennus- ja toimintavaiheissa 
käytettävät reitit. Hankkeen suunnittelun edetessä 
tullaan kuljetusreittien osalta tarkistamaan niiden so-
veltuvuus mm. rakennusaikaisille kuljetuksille, sekä 
tarvittaessa muokkaamaan reittisuunnitelmaa toimi-
vammaksi tai mm. joitakin tieosuuksia kuljetuksille 
sopiviksi. 

Raportointi 

Arviointiselostuksen jäsentelyyn on syytä kiinnittää 
huomiota, jotta vältytään turhalta toistolta. Esimerkiksi 
elinkeinoihin ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on 
arviointiohjelmassa esitetty arvioitavan kahden eri 
otsikon alla (5.5 ja 5.11). Melu- ja varjostusvaikutusten 
selvittäminen liittyy hankkeen vaikutuksiin ihmisten 
terveyteen, mutta arviointiohjelmassa niitä käsitellään 
erillisinä osioina. Yhteysviranomaisen näkemyksen 
mukaan hyvin jäsennelty YVA-selostus helpottaa han-
keen vaikutuksista tehtyjen arviointien tulkintaa, mikä 
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteos-
sa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. 

Elinkeinoihin ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on 
esitetty kappaleessa 4.8 ja poronhoitoon kohdistuvia 
vaikutuksia kappaleessa 4.9. 

Melu- ja varjostusvaikutukset on esitetty omissa kap-
paleissaan näiden vaikutusten tärkeyttä korostaen. 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitu melusta ja vilkunnasta aiheutuvien vaiku-
tusten arvioinnin tulokset. 

YVA- ohjelmassa on kuvattu epäselvästi tie- ja voima-
linjojen ja maakaapeleiden linjaukset. YVA-
selostuksessa voimaloiden osien kuljetusreitit tulee 
esittää kartalla.  

YVA-selostuksessa on syytä kiinnittää huomiota sii-
hen, että kuvissa esitetään hankkeen aluerajaus yh-
denmukaisesti.  

Karttaesitysten ja kuvien laatuun sekä kuvateksteihin 
on YVA-selostuksessa yleisesti ottaen syytä kiinnittää 
huomiota, sillä niillä on keskeinen rooli vaikutusten 

Hankkeen kuljetusreitit, voimalinjavaihtoehdot, tiestö 
ja maakaapelilinjaukset on esitetty kuvassa 4-12. 

YVA-selostuksen kuviin on korjattu hankealueen raja-
us ja nyt se on yhdenmukainen jokaisessa kuvassa. 

Karttaesitysten ja kuvien laatuun sekä kuvateksteihin 
on YVA-selostuksessa kiinnitetty erityishuomiota, jotta 
ne olisivat mahdollisimman lukijaystävälliset. 
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arvioinnin havainnollistamisessa. 

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty mihin vaikutusten 
arvioinnissa käytettävien asiantuntijioiden asiantunte-
mus perustuu. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa 
arvioinnin tekijöiden asiantuntemusta. 

Arviointiselostuksessa on kunkin vaikutustyypin osalta 
erikseen mainittu, kuka on laatinut arvioinnin, ja mihin 
hänen asiantuntemuksensa perustuu. Perustelut on 
esitetty selostuksen luvuissa, missä on käsitelty kun-
kin vaikutustyypin arvioinnissa käytettyjä arviointime-
netelmiä. 

Muun muassa ympäristöluvan yhteydessä arviointioh-
jelman kohdassa 6.6 on viitattu vanhaan ympäristön-
suojelulakiin. Arviointiselostuksessa tulee viitata voi-
massa olevaan ympäristönsuojelulakiin (527/2014). 

YVA-selostuksessa on ympäristöluvan yhteydessä 
viitattu voimassa olevaan ympäristönsuojelulakiin. 
Myös muut viittaukset on tarkistettu, että ne ovat ajan 
tasalla. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja hankkeen to-
teuttamiskelpoisuus on kuvattu varsin yleisellä tasolla. 
Menetelmän kuvaamista olisi voitu havainnollistaa 
paremmin. Toteuttamiskelpoisuuden näkökulmaa olisi 
voitu avata paremmin sekä taloudellisten reunaehto-
jen että ympäristövaikutusten kokonaisuuden osalta ja 
tuoda esiin mahdollisia painotuksia miten eri vaikutuk-
set vedetään yhteen ennen toteutettavan hankevaih-
toehdon valintaa. 

Vaikutusten merkittävyyttä on kuvattu vaikutusarvioi-
den esittämisen yhteydessä sekä yhteenvetona kap-
paleessa 6 eri hankevaihtoehtojen osalta.  

Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan käytettävät 
lähdeviitteet tulee merkitä mahdollisimman tarkasti ja 
johdonmukaisesti. Lähdetiedot tulee merkitä siten, että 
lukijan on mahdollista löytää lähde. Kuvassa 4-2 käy-
tetty lähde Maanmittauslaitos 2014 ei löydy lähdeluet-
telosta. Kuvassa 4-1 käytetty lähde Ympäristöhallinto 
2014 ei löydy lähdeluettelosta. Kappaleessa 4.3.1 
Porotalous käytetty lähde Paliskuntain yhdistys 2014 
ja kuvissa 4-13 ja 4-14 käytetty aineisto Lohijärven 
paliskunta puuttuvat myös lähdeluettelosta. 

YVA-selostuksen lähdeluetteloa on täydennetty puut-
tuvien lähteiden osalta ja siinä on esitetty kaikki YVA-
selostuksen laadinnassa käytetyt ja selostuksessa 
viitatut lähteet.  
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4 YMPÄRISTÖN NYKYTILA, ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA 

KÄYTETYT ARVIOINTIMENETELMÄT 

4.1 Yleistä 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun tuulipuiston ja sen 

sähkönsiirron aiheuttamia välittömiä ja välillisiä, tilapäisiä ja pysyviä vaikutuksia ympä-

ristöön. Arvioinnissa on tarkasteltu tuulipuiston ja voimajohtoreittien rakentamisen, 

käytön sekä käytöstä poiston aikaisia vaikutuksia. YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee 

tarkastella muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia eli vaikutusryhmiä. 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan 

ja kulttuuriperintöön, joita tässä hankkeessa ovat erityisesti vaikutukset asutuk-

seen, maisemaan, muinaismuistoihin ja maankäyttöön.  

 Vaikutukset maaperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen, vesiin ja vesistöihin, 

ilmastoon ja ilmanlaatuun, kasvillisuuteen ja eliöihin, joita tässä hankkeessa ovat 

erityisesti vaikutukset linnustoon, rakennuspaikkojen luontoon sekä suojelukoh-

teisiin.  

 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, joita tässä hank-

keessa ovat meluvaikutukset, varjon vilkkumisen vaikutukset sekä vaikutukset 

asumiseen ja virkistykseen.  

 Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien yhteisvaikutukset. 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste on merkittäviksi arvioiduissa vaikutuk-

sissa. Tuulivoimahankkeissa merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia ovat erityisesti mai-

semavaikutukset, melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset sekä linnustovaikutukset. Lähi-

alueiden asukkaiden viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia on pyritty selvittämään 

mahdollisimman tarkasti muun muassa tehdyn asukaskyselyn avulla. Myös tuulivoima-

hankkeen positiivisia vaikutuksia arvioidaan. Tuulivoimahankkeet vaikuttavat positiivi-

sesti ilmanlaatuun ja ilmastoon, koska tuulisähkön tuotannolla vältetään muusta energi-

antuotannosta syntyviä päästöjä. Hankkeen toteuttamisella on myös positiivisia työlli-

syys- ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Yleisesti merkittäviksi tunnistettujen vaikutusten 

lisäksi arvioinnissa on huomioitu tässä hankkeessa merkittäviksi koetut vaikutukset. 

Näitä on pyritty tunnistamaan YVA-menettelyn aikana saadun palautteen (mielipiteet ja 

lausunnot, tiedotus- ja kuulemistilaisuudet, seurantaryhmätyöskentely) kautta, sekä 

muun muassa asukaskyselyn tulosten perusteella. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvioitu vertaamalla ympäristön sietokykyä 

kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa on hyödyn-

netty lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, annettuja ohjearvoja sekä saatavilla olevaa 

laajasti hyväksyttyä tutkimustietoa. 

4.2 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulipuiston toimintojen ja näistä joh-

tuvien, hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakenta-

misen, käytön ja käytöstä poiston aikana. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa 

ovat esimerkiksi hankkeeseen liittyvä liikenne. Nollavaihtoehdon osalta arvioidaan siinä 

syntyvä ympäristökuormitus (päästöt) ja verrataan tätä kuormitusta hankevaihtoehtojen 

vastaavaan kuormitukseen.  
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Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla 

kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu 

tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan huomatta-

vasti arvioitua vaikutusaluetta laajemmalla alueella. Esimerkiksi melun vaikutuksia tar-

kastellaan noin 2–3 kilometrin etäisyydelle ja maisemavaikutuksia noin 35 kilometrin 

etäisyydelle tuulivoimaloiden sijoituspaikoista. Tarkastelualue on määritelty niin suu-

reksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulko-

puolella. Näin varsinainen vaikutusalueiden määrittely on tehty arviointityön tuloksena. 

Tarkastelualueet on kuvattu osa-alueittain vaikutusarvioinnin yhteydessä ja kuvassa 4-1 

on havainnollistettu niiden laajuutta. 

 

Kuva 4-1. Havainnollistus tarkastelualueiden laajuudesta. Hankealueen rajaus esitetty sinisellä. 

4.3 Hankkeessa tehdyt selvitykset 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on koottu tähän YVA-selostukseen. Hankkeen 

aikana ja ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty seuraavat selvitykset (tehdyt 

selvitykset kuvataan tarkemmin osa-alueittain seuraavissa kappaleissa): 
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 melumallinnus 

 varjon välkkeen mallinnus 

 porotalouteen kohdistuvat vaikutukset 

 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 

4.4 Melu  

 

4.4.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

4.4.1.1 Ympäristömelu 

Ääni on aaltoliikettä, joka tarvitsee väliaineen välittyäkseen eteenpäin ja jonka etenemi-

nen riippuu väliaineen ominaisuuksista. Ilmassa äänen nopeus riippuu lämpötilasta. 

Normaali ympäristömelu sisältää useiden kohteiden yhtäaikaista ääntä, jossa äänen taa-

juudet ja aallonpituudet ovat jatkuvassa muutoksessa. 

Melu on subjektiivinen käsite, jolla viitataan äänen negatiivisiin vaikutuksiin. Sitä käy-

tetään puhuttaessa ei toivotusta äänestä, joka haittaa ihmisiä, ja jonka havaitsemisessa 

kuulijan omilla tuntemuksilla ja äänenerotuskyvyllä on suuri merkitys. Melua voidaan 

mitata sen fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. 

Ympäristömelu koostuu ihmisen aiheuttamasta melusta, joka vaihtelee ajan ja paikan 

mukaan. Äänen (melun) voimakkuutta mitataan logaritmisella desibeliasteikolla (dB), 

jossa äänenpaineelle (eli hyvin pienelle paineenmuutokselle ilmassa) käytetään refe-

renssipainetta 20 μPa ilmalle sekä 1 μPa muille aineille. Tällöin 1 Pa paineenmuutos il-

massa vastaa noin 94 dB:iä. 

Kuuloaistin herkkyys vaihtelee eri taajuisille äänille, jolloin vaihtelevat myös melun 

haitallisuus, häiritsevyys sekä kiusallisuus. Nämä on huomioitu äänen taajuus-

komponentteja painottamalla. Yleisin taajuuspainotus on A-painotus, joka perustuu kuu-

loaistin taajuusvasteen mallintamiseen ja ilmaistaan usein A-kirjaimella dimension pe-

rässä esimerkiksi dB(A). 

• 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 ohjear-
voja. 
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Melun ekvivalenttitaso (symboli Leq) tarkoittaa samanarvoista jatkuvaa äänitasoa kuin 

vastaavan äänienergian omaava vaihteleva äänitaso. Koska ääni käsitellään logaritmise-

na suureena, hetkellisesti korkeammilla äänitasoilla on suhteellisen suuri vaikutus ekvi-

valenttiseen melutasoon. Teollisuusmelussa hetkellisvaihtelut ovat usein varsin lähellä 

myös ekvivalenttista arvoa, mikäli toiminnasta ei aiheudu impulssimaista melua. 

4.4.1.2 Tuulivoimamelu 

Tuulivoimaloiden käyntiääni koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamises-

ta melusta, sekä sitä hieman kapeakaistaisemmasta sähköntuotantokoneiston yksittäisten 

osien melusta (muun muassa vaihteisto, generaattori, sekä jäähdytysjärjestelmät). Aero-

dynaaminen melu on hallitsevin (noin 60–70 % kokonaisäänienergiasta) lapojen suuren 

vaikutuspinta-alan ja jaksollisen niin sanotun amplitudimoduloituneen äänen vuoksi. 

Äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti lapojen pyörimistaajuuden mukaan. 

Amplitudimodulaatio (myöhemmin ”AM” tai sykintä) havaitaan sekä aerodynaamiselle 

virtausmelulle että myös koneiston kapeakaistaisille komponenteille. Yleisesti tuulivoi-

malan melun taajuusjakauma on painottunut pientaajuisen melun alueelle 50–500 Hz, 

mutta A-taajuuspainotuksen jälkeen merkittävimmät taajuudet ovat 500–1500 Hz välis-

sä. 

Aerodynaaminen melu kuullaan usein kohinamaisena äänenä, jossa on jaksollinen ryt-

mi. Likainen lavanpinta lisää rosoisuutta, mistä seuraa turbulenssin ja siten myös äänita-

son nousua. Pientaajuisen melun osuutta aerodynaamisessa melussa lisäävät tulovirta-

uksen turbulenssi-ilmiöt, siipivirtauksen irtoamistilanteet (sakkaus) sekä ilmakehän ää-

nen leviämisilmiöt (ilmamassan impedanssi eli väliaineen kyky vastustaa äänen liikettä 

etäisyyden kasvaessa). 

 

Kuva 4-2. Tuulivoimalan lavan suhahtavan äänen (amplitudimodulaatio) emittoituminen alhaalla 
olevaan kuuntelijaan nähden (Oerlemans & Schepers 2009).  

Modernit kolmilapaiset tuulivoimalat ovat nykyisin ylävirtalaitoksia, joissa siivistö si-

jaitsee tuulen etupuolella suhteessa voimalan torniin. Pyörivän siivistön äänitaso on ylä- 

ja alatuulen puolilla suurempi kuin sivusta käsin katsottuna samalla etäisyydellä (Oer-

lemans & Schepers 2009). Lisäksi voimalan lähtöäänitaso on suoraan tuulennopeudesta 

riippuvainen siten, että alhaisilla tuulilla ja lähellä käyntiinlähtönopeutta lähtöäänitaso 

on usein noin 10–15 dB alhaisempi kuin nimellisteholla. Maksimi äänitehotaso (Lw) 
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saavutetaan nimellistehon tuulinopeuksilla (yleisesti nopeus napakorkeudella > 9 m/s) 

ennen siipikulmasäädön käynnistymistä, mikä yleensä tasoittaa äänitehotason nousun 

tuulen nopeuden edelleen kasvaessa. Siiven kärkinopeus on moderneissa voimaloissa 

maksimissaan noin 70–75 m/s. Tulovirtauksen turbulenssi sekä viereisten tuulivoima-

loiden virtausvana voivat lisätä aerodynaamista melua epäedullisen tulovirtauksen koh-

tauskulman vuoksi. 

Taustamelu ja tuulen aiheuttama aallokko- ja puustokohina peittävät voimaloiden me-

lua, mutta peittoäänet vaihtelevat ajallisesti. Niiden peittävyys on sitä parempi, mitä lä-

hempänä peittoäänen taajuusjakauma on vastaavaa tuuliturbiinin äänijakaumaa (Nelson 

2007). Vastaavasti tuulivoimamelun mahdollinen sykintä voi heikentää taustamelun 

peittovaikutusta ja siten kuulua myös taustakohinan läpi. Näin erityisesti tilanteissa, 

joissa alailmakehän stabiilisuus kasvaa ja kasvillisuuden ja aallokon kohina pienenee. 

(van den Berg 2006, Uosukainen 2010) 

Modernien tuulivoimaloiden lähtöäänitasoa voidaan valvoa erillisellä optimointi-

säädöllä, jonka avulla kellonajan, tuulensuunnan ja tuulennopeuden mukaan säädetään 

lapakulmaa haluttuun pyörimisnopeuteen ja melutasoon. Säätö vaikuttaa kuitenkin voi-

malan sen hetkiseen tuotantotehoon. 

4.4.1.3 Vertailuohjearvot 

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (VNp 993/92) meluhaitto-

jen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvot on esitetty tau-

lukossa 4-1. 

 

Taulukko 4-1. VNp 993/92 ohjearvot ulkomelutasolle (Ympäristöministeriö 1992a). 

 LAeq päivä-
ajalle (klo 7–22) 

LAeq yöajalle 
(klo 22–7) 

Huomautukset 

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

55 dB 50 dB 

 

Loma-asumiseen käytet-
tävillä alueilla, luonnon-
suojelualueilla 

45 dB 40 dB 

yöarvoa ei sovelleta luon-
nonsuojelualueilla, joita ei 

yleisesti käytetä oleskeluun 
tai luonnon havainnointiin 

yöllä 

ohjearvon ei tarvitse alittua 
koko luonnonsuojelualueel-

la 

 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen 

lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 

Lisäksi ympäristöministeriö on esittänyt tuulivoiman suunnitteludokumentissa tuulipuis-

toja koskeviksi suositusohjearvoiksi taulukon 4-2 arvoja (Ympäristöministeriö 2012). 
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Taulukko 4-2.  Tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjearvot (ulkomelutaso) 
(Ympäristöministeriö 2012). 

 LAeq päivä-
ajalle (klo 7–22) 

LAeq yöajalle 
(klo 22–7) 

Huomautukset 

Asumiseen käytettävillä 
alueilla, loma-
asumiseen käytettävillä 
alueilla taajamissa, vir-
kistysalueilla 

45 dB 40 dB 

 

Loma-asumiseen käytet-
tävillä alueilla taajamien 
ulkopuolella, leirintäalu-
eilla, luonnonsuojelu-
alueilla* 

40 dB 35 dB 

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

Muilla alueilla ei sovelleta ei sovelleta  

 

Tuulivoiman melun ohjearvoja ollaan säätämässä uudella asetuksella, jossa loma- ja 

asuinrakennuksille ollaan säätämässä samat LAeq-ohjearvot päivä- ja yöajalle. Päivä-

ajalle ne tulevat todennäköisesti olemaan 45 dB(A) ja yöajalle 40 dB(A). Asetuksen 

valmistelu on tämän selvityksen teon aikana kesken. 

Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelu-

pisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai selvästi sykkivää, 

laskenta- tai mittaustulokseen lisätään esimerkiksi 5 dB ennen suunnitteluohjearvoon 

vertaamista. Ohjearvot sekä sanktiotasot määritellään tuulivoimamelua koskevassa uu-

dessa asetuksessa, joka on tämän selvityksen aikana vielä valmisteilla. 

Ulkomelun suunnitteluarvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään terveyden-

suojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003) taajuus-painottamattomia tunnin keskiäänitasoon Leq,1 h perus-

tuvia pientaajuisen melun ohjearvoja (taulukko 4-3). 

 

Taulukko 4-3. Pientaajuisen melun ohjearvot. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) 

 Pientaajuisen melun ohjearvot terssikaistoittain, Hz 

Leq,1h/dB 

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

74 64 56 49 44 42 40 38  36 34 32 

  

4.4.1.4 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet 

Laskennan lähtötiedot on koottu hankevastaavan toimittamista tiedoista, digitaaliaineis-

tosta, sekä kirjallisuudesta. 
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Mallinnus on suoritettu digitaalikartalle, jonka topografian korkeusväli on 0,5 metriä. 

Kartassa on kuvattu tuulivoimaloiden lisäksi Reväsvaaran alueen maaston muodot, ra-

kennusten ja teiden paikkatiedot, luonnonsuojelualueet sekä vesiraja. 

Mallinnuksessa käytettiin voimalatyyppiä Gamesa G128, jonka oletetaan vastaavan 

5,0 MW voimalan äänipäästöä (taulukko 4-4). Käytetyn voimalatyypin äänipäästö on 

korkea verrattuna muihin markkinoilla oleviin voimaloihin, joten mallinnuksella kuva-

taan melun enimmäisvaikutusta. Mallinnus tehtiin tuulipuiston kahdelle eri toteutus-

vaihtoehdolle, jotka sisältävät 10 (VE2) ja 15 (VE1) voimalaa tornikorkeudella 150 

metriä. Laskenta on tehty niin sanottuna ylärajalaskentana, jossa on oletettu turbiinien 

maksimimelutaso jatkuvaksi. 

Tuulivoimaloiden äänipäästönä on käytetty valmistajan arvioimaa melupäästön tun-

nusarvoa LWAd (Gamesa 2013). Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykin-

nän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoitta-

miin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä 

(Ympäristöministeriö 2014a). Mallinnetulle voimalatyypille ei ole myöskään annettu ta-

kuina erityisiä melun kapeakaistaisia ominaisuuksia (jolloin toonin kuuluvuus ΔLa > +4 

dB), vaan voimaloiden oletetaan toimivan merkityksellisen kapeakaistaisuuden alapuo-

lella. Alla on esitetty mallinnetun voimalatyypin oktaavikaistan painottamattomia, ko-

konaisarvoiksi pyöristettyjä taajuuksia. 

 

Taulukko 4-4. Mallinnettujen voimalaitosten äänipäästö, LWA 

 Oktaavikaistat, Hz 

Voimalatyyppi 
Gamesa G128 
5 MW, LW 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA 

118 116 113 112 107 104 99 91 82 109,5 

 

Melun leviäminen maastoon on havainnollistettu laskentaohjelmistolla SoundPLAN 

7.3, jossa lähteen ääniaalto lasketaan digitaaliseen karttaan äänenpaineeksi immissio- eli 

vastaanottopisteessä ray-tracing -menetelmällä. Mallissa huomioidaan geometrinen le-

viämisvaimentuminen, maaston korkeuserot, rakennukset sekä maanpinnan ja ilmake-

hän vaimennusvaikutukset. Mallinnus piirtää keskiäänitasokäyrät 5 dB välein valituilla 

lähtöarvoilla. Laskentaparametrit on esitetty taulukossa 4-5 ja ne vastaavat ympäristö-

ministeriön tuulivoiman mallinnusohjeen OH 2/2014 kappaleen 4.1 arvoja (Ympäristö-

ministeriö 2014a). Laskennan epävarmuus on sisällytetty tuulivoimalan äänen melu-

päästöarvoon, sillä laskennassa on hyödynnetty valmistajan arvioimaa tunnusarvoa. 

Alueen topografia on hyvin kumpuilevaa. Ohjeen mukaan yli 60 metrin korkeuserot 

voimalan ja immissiopisteiden maanpinnan korkeuden välillä katsotaan sellaiseksi, että 

sillä olisi vaikutusta laskentaparametreihin kolmen kilometrin säteellä. Tarkistuksen tu-

loksena +2 dB äänipäästökorjaus tehdään voimaloissa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ja 15. 
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Taulukko 4-5. Laskentamallien parametrit kuten on ohjeistetttu Ympäristöministeriön ohjeessa 
OH 2/2014 (Ympäristöministeriö 2014a). 

Lähtötieto Parametrit 

Mallinnuslogiikka Ylärajatarkastelu (YM OH2/2014, kpl 4.1) 

Mallinnusalgoritmit 

Peruslaskennat: Teollisuusmelun laskentamalli 
ISO 9613-2 
 
Pientaajuinen melulaskenta: DSO 1284 (Ym-
päristöministeriö 2014a, Danish Ministry of 

Environment 2012) 

Sääolosuhteet 
Ilman lämpötila 15 °C, ilmanpaine 101,325 
kPa, ilman suhteellinen kosteus 70 prosenttia 

Maaston kumpuilevuus 

Korkeuserot > 60 metriä => +2 dB:n korjaus 
kunkin voimalan äänipäästöön ISO 9613-2 
laskennassa, sekä DSO pientaajuisen melun 
laskennassa voimaloille 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ja 
15 

Laskentaverkko 
Laskentapiste viisi kertaa viiden metrin välein 
laskentaverkolla neljän metrin korkeudella 
seuraten maanpintaa 

Maanpinnan akustinen kovuus 
ISO 9613-2, G = 0.4 maa-alueet, G = 0 vesi-
alueet, sekä laajat kallioalueet 

Merkityksellinen sykintä 
Ei huomioida (lähtöoletuksena alle 20 %:n 
modulaatioaste) 

Kapeakaistaisuus Ei huomioida (ΔLa < +4 dB) 

 

Tuulivoimaloiden pientaajuisen melun laskenta suoritettiin käyttäen laitevalmistajan 

painottamattomia äänitehotason 1/3 oktaavikaistatietoja. Laskenta suoritettiin Pöyryn 

kehittämällä ohjelmalla ohjeen DSO 1284 laskentarutiinin mukaisesti (Ympäristöminis-

teriö 2014a, Ympäristöministeriö 2012, Danish Ministry of Environment 2012). 

Melun mallintamisen ja meluvaikutusten arvioinnin on suorittanut meluvaikutuksiin ja -

mallinnukseen perehtynyt kokenut asiantuntija. 

4.4.2 Nykytilanne 

Ylitornion Reväsvaaran alueen nykyinen ympäristömelu koostuu pääsääntöisesti valta-

tie 21:n ja Reväsvaarantien päivä- ja yöaikaisesta tie- ja raideliikenteen aiheuttamasta 

melusta, sekä maanoton, ampumaradan ja metsäkoneiden melusta.  

Tieliikenteen melutilanne tarkistettiin Tiehallinnon Lapin Liikennemääräkartasta (Lii-

kennevirasto 2015c), jonka avulla laskettiin pohjoismaisen tieliikennemelumallin mu-

kainen tilanne. Mallin tulosten perusteella päiväajan tieliikennemelu 500 metrin etäi-

syydellä valtatiestä 21 on noin 36 dB(A) ja yöaikana noin 29 dB(A). Tieliikennemelun 

osalta voidaan olettaa tieliikennemelun rajoittuvan vain teiden välittömään läheisyyteen.  
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Reväsvaaran ampumarata, jonka Reserviupseeriliitto on vuonna 2013 vuokrannut Raja-

vartiolaitokselta 20 vuoden sopimuksella, voi aiheuttaa impulssimaista ammuntamelua, 

jota ehkäistään ammunta-aikojen perusteella vain päiväajan ohjearvon sisällä tapahtu-

vaksi (arkisin klo 09-20 ja viikonloppuisin klo 09-18). Lähin altistuva asuinrakennus si-

jaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä radasta, jossa tullaan ampumaan arviolta 3 000 

7,62 kaliiperisten ammuksien laukausta vuosittain (Lapin ELY-keskus 2013b). Radalle 

ei ole tehty melun leviämismallia. 

Hankealueella tehdään metsätöitä ja maa-ainestenottoa. Toiminnassa käytettävästä lait-

teistosta ja ajoneuvoista leviää melua läheisille alueille. Keskiäänitaso riippuu laitteiston 

toiminta-ajasta ja melulähteiden voimakkuuksista. 

4.4.3 Tuulipuiston toiminnan aikainen melu 

Topografiakartalle laskettu melun leviäminen esitetään värillisillä käyrillä molemmille 

hankevaihtoehdoille alla olevissa kartoissa. Erilliset pientaajuisen melun taulukkolas-

kennan tulokset on myös esitetty kaaviokuvin. 

4.4.3.1 Melun leviäminen hankevaihtoehdossa VE1 

Hankevaihtoehdossa VE1 on mallinnettu 15 yksikköteholtaan 5,0 MW tuulivoimalaa 

hankesuunnitelman mukaisille paikoille. Voimalavaihtoehtona on käytetty Gamesa 

G128 5,0 MW tuulivoimalaa 150 metrin napakorkeudella. 
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Kuva 4-3. Melun leviäminen Gamesa G128 5 MW 15 voimalan hankevaihtoehdossa VE1, 
ylärajamallinnus. Karttaan on merkitty kirjaimella B lähin asuinkiinteistö, joka sijaitsee 2,3 
kilometrin päässä lähimmästä voimalasta.   

 

Mallinnuksen perusteella tässä hankevaihtoehdossa valtioneuvoston VNp 993/92 sekä 

ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun ohjearvot eivät ylity yhdenkään loma-

asuinkiinteistön tai asuinkiinteistön kohdalla (kuva 4-3). Yöajan ohjearvon (40 dB) alit-

tavan alueen raja ulottuu noin 850 metrin päähän asuinkiinteistöstä ”B” (yöajan ohjear-

vo 35 dB-vyöhyke). Lähimmän loma-asunnon pihassa melutaso sivuaa ohjearvoa yöai-

kaan ja alittavan alueen raja ulottuu noin 1 200 metrin päähän päiväaikaan. 
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4.4.3.2 Melun leviäminen hankevaihtoehdossa VE2 

Hankevaihtoehdossa VE2 on mallinnettu 10 yksikköteholtaan 5,0 MW tuulivoimalaa 

hankesuunnitelman mukaisille paikoille. Voimalavaihtoehtona on käytetty Gamesa 

G128 5,0MW tuulivoimalaa 150 metrin napakorkeudella. 

 

Kuva 4-4. Melun leviäminen Gamesa G128 5 MW 10 voimalan hankevaihtoehdossa VE2, 
ylärajamallinnus. Karttaan on merkitty kirjaimella B lähin asuinkiinteistö, joka sijaitsee 2,3 
kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. 

 

Melumallinnuksen perusteella tässä hankevaihtoehdossa valtioneuvoston VNp 993/92, 

sekä ympäristöministeriön tuulivoimasuunnittelun ohjearvot eivät ylity yhdenkään lo-

ma-asuinkiinteistön tai asuinkiinteistön kohdalla (kuva 4-4). Yöajan ohjearvon (40 dB) 

alittavan alueen raja ulottuu noin 900 metrin päähän asuinkiinteistöstä ”B”. Lähimmässä 

loma-asunnossa vastaava etäisyys on noin 700 metriä (yöajan ohjearvo 35 dB-vyöhyke). 
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4.4.3.3 Pientaajuinen melu 

Pientaajuisen melun ylärajalaskennan kuvaaja lähimmässä asuinkohteessa ”B” kohteen 

ulkopuolella on esitetty alla molemmissa laskentavaihtoehdoissa. Laskennassa on huo-

mioitu myös +2 dB korjaus voimaloiden äänipäästössä maaston kumpuilevuuden vuok-

si. 

 

 

Kuva 4-5. Pientaajuisen melun taso ylärajatarkastelussa lähimmän asuinrakennuksen ”B” 
edessä ulkona, hankevaihtoehto VE1 (15 x Gamesa G128 (5,0 MW)). 

 

Kuva 4-6. Pientaajuisen melun taso ylärajatarkastelussa lähimmän asuinrakennuksen ”B” 
edessä ulkona, hankevaihtoehto VE2 (10 x Gamesa G128 (5,0 MW)). 
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Laskennan perusteella pientaajuinen melu on ulkona kuultavissa lähimmällä asuin-

kiinteistöllä ”B” alkaen taajuudesta ≈ 40–50 Hz ja riippuen vallitsevasta peittoäänen ta-

sosta. Ympäristöministeriö on tuulivoimamelun mallinnusta koskevassa ohjeistuksessa 

(YM OH 2/2014, Ympäristöministeriö 2014a) jättänyt pois tiedon rakennuksen keski-

määräisestä ilmaäänieristyksestä taajuuksilla 20–200 Hz. Kohteen ”B” ilmaäänieristä-

vyyttä ei tunneta. Laskelman perusteella suurin ilmaäänieristyksen vaatimus tälle asuin-

rakennukselle olisi noin 7 dB taajuudella 200Hz. Tällainen vaimennus saavutettaisiin jo 

Tanskan normin mukaisella keskimääräisellä ilmaäänieristävyydellä, joka saadaan ai-

kaiseksi tavanomaisilla rakennusmateriaaleilla. Laskennan perusteella sisätilan pientaa-

juisen melun ohjearvot (taulukko 4-3) alittuvat molemmissa hankevaihtoehdoissa, kun 

mallinnuksessa käytetään normin mukaista rakennuksen vaipan ilmaäänieristävyyttä 

(kuvat 4-5 ja 4-6). 

4.4.4 Tuulipuiston rakentamisen aikainen melu 

Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta (kevyt- ja ras-

kasliikenne), sekä koneiden käytön aiheuttamasta melusta. Tiedot liikenteen kasvusta 

rakennusaikana on esitetty kappaleessa 4.6.  

Melun osalta vaikutukset kohdistuvat valtatien 21 sekä hankealueelle johtavien pienem-

pien paikallisteiden liikennemäärän ja tieliikennemelun kasvuun. Tieliikennemelun kas-

vu on arvioitu pohjoismaisella tieliikennemelumallilla ja enimmäisvaikutusten arvioimi-

seksi kaikkien kuljetusten on oletettu saapuvan samasta suunnasta nopeudella 80 km/h. 

Valtatien 21 osalta tuulivoimahankkeen kiivaimman rakentamisen aikainen tieliikenne-

melun kasvu on nykytilaan nähden noin +2.2 dB ajoittuen päiväaikaan. Tällöin tien kes-

kikohdalta laskettuna 50 metrin päässä tieliikennemelun kokonaistasot ovat päivällä 

(klo 7–22) 56 dB(A) ja yöllä (klo 22–07) 48 dB(A). Päiväajan tieliikennemelu voi siis 

rakentamisvaiheessa lyhytaikaisesti olla pahimmillaan noin 1 dB ohjearvoa suurempi, 

mutta on todennäköistä, että rakentamisen ajan liikenne ohjautuu hankealueelle pohjoi-

sen sekä etelän suunnilta, jolloin melun kokonaiskasvu jäänee tätä pienemmäksi. Yh-

dysteiden osalta melutilanteen kasvu on suurempi, mutta lukumäärää ei voitu laskea 

paikallisteiden nykyisten liikennemäärätietojen puuttuessa. 

Hankkeen rakentamisen aikainen melu hankealueella koostuu teiden, perustusten ja tuu-

livoimaloiden pystytyksen ajan rakentamismelusta, jossa voidaan havaita hetkellisesti 

melun impulssimaisuutta ja kapeakaistaisuutta lähellä melulähteitä (esimerkiksi nostu-

rit). Rakentamisen aikaisesta melusta ei arvioida olevan haittaa lähialueen asukkaille 

etäisyydestä johtuen.  

Rakentamisen aikainen melu ei ole luonteeltaan verrattavissa tuuliturbiineista kantautu-

vaan meluun. 

4.4.5 Voimajohdon aiheuttama melu 

Voimajohdoissa melua aiheuttaa johtimen pinnalla syntyvät paikalliset sähköpurkaukset 

(koronailmiö), jotka aiheuttavat sirisevää ääntä. Tätä ilmiötä esiintyy erityisesti huonol-

la säällä. 
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4.4.6 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimaloiden melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset vaihtelevat 

ajallisesti ja paikallisesti. Ajallisesti suurin muutos havaitaan melulle altistuvien kohtei-

den luona tilastollisen myötätuulen puolella eli hankealueen pohjois- ja koillisosissa, 

sekä lähempänä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä. Melun erottuminen on hyvin pit-

kälti säätilasta riippuvaista. Erottumista lisääviä säätekijöitä ovat stabiili ilta- ja yöajan 

alailmakehä, kostea säätila ja voimakas alailmakehän inversio (ilmakerrosten lämpötilo-

jen ero, lämpötilainversio).  

Melu havaitaan paremmin myötätuuliolosuhteissa ja heikommin (tai ei lainkaan) vasta-

tuuliolosuhteissa. Mitä kauempana voimaloista ollaan, sitä enemmän ilmakehän absorp-

tio vaimentaa korkeita taajuuksia jättäen jäljelle vain matalimpia tuulivoimamelun taa-

juuksia. Lisäksi tuulivoimamelun amplitudimodulaatio (sykkivyys) voi erottua tausta-

kohinan 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 yhteisvaiku-

tuksesta tuulisina aikoina. Tosin liikenne ja muut toiminnot peittävät osin tuuliturbii-

neista kantautuvaa ääntä.  

4.4.6.1 Vaihtoehtojen vertailu 

Vertailtaessa hankevaihtoehtoja keskenään, melu ei leviä yhtä pitkälle tuulipuiston ete-

läpuolella 10 voimalan tapauksessa (VE2) verrattuna hankevaihtoehdon VE1 mukaiseen 

tilanteeseen. Asuin- ja lomarakennusten pihoissa eivät melurajat ylity kummassakaan 

vaihtoehdossa. 

Myös pientaajuisen melun kantautumiseen vaikuttaa etäisyys tuuliturbiineista, joten 

hankevaihtoehdossa VE2 pientaajuisen melun tasot jäävät alhaisemmaksi tuulipuiston 

eteläpuolella verrattuna hankevaihtoehtoon VE1. 

Mallinnuksen tulosten perusteella etäisyys voimaloista lähimpiin asutus- ja loma-

asutuskohteisiin on niin pitkä, että mallinnusparametrien puitteissa melu ei ylety kohtei-

siin kummassakaan tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa (VE1 ja VE2). 

4.4.6.2 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen  

Meluvaikutusten mallinnus on toteutettu käyttäen lähtötietona markkinoilla tällä hetkel-

lä olevaa voimakkaimmin melua aiheuttavaa voimalatyyppiä. Meluvaikutuksia voidaan 

vähentää tarvittaessa valitsemalla hankittavaksi vähemmän melua aiheuttava voimala-

tyyppi. 

Tuulivoimaloita on mahdollista ajaa meluoptimoidusti, jolloin esimerkiksi roottorin 

pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämäl-

lä. Säätöparametreiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus ja -suunta ja kellonaika. 

Meluoptimoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muu-

ten melua ei voida merkittävästi torjua, ellei voimalaa pysäytetä kokonaan. Esimerkiksi 
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tässä selvityksessä käytettyjen turbiinivalmistajien meluoptimointiajo vähentää korkein-

ta taattua äänitasoa noin 1-5 dB yhdessä voimalassa. Mallinnuksen perusteella hank-

keesta ei aiheudu melutason ohjearvot ylittävää vaikutusta lähimmille häiriintyville koh-

teille, jonka vuoksi meluoptimointia ei ole tarpeen toteuttaa. 

4.4.6.3 Vaikutusten seuranta 

Rakentamisen jälkeen meluvaikutuksia voidaan seurata mittauksin, joista ohjeistetaan 

ympäristöministeriön oppaissa YM OH 3-4/2014 (Ympäristöministeriö 2014b, Ympäris-

töministeriö 2014c). Mittauksin voidaan varsin luotettavasti todeta melutasot ja luonne, 

sekä tehdä vertailuja mallinnettuihin tasoihin ja annettuihin ohjearvoihin. 

4.5 Varjon vilkkuminen  

 

4.5.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo pais-

taa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin (kuva 

4-7). Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1–3 

kilometrin päähän. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon 

valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston 

muodoista, ajankohdasta, sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta 

ja pilvisyydestä. Tuulipuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu usein 

juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylet-

tyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoi-

malan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden lä-

heisyydessä asuville asukkaille. 

 

 

Kuva 4-7. Varjon vilkuntaa   muodostuu,   kun   tuulivoimala   pyörii   tarkastelupisteen   ja 
auringon   välissä,   aurinkoisella  ja  pilvettömällä  säällä  (kuva  on   yksinkertaistettu  ja 
mittasuhteet eivät ole oikeat). 

Varjon vilkunnan mallintamisen ja arvioinnin ovat suorittaneet varjonvilkuntavaikutuk-

siin ja -mallinnukseen perehtyneet kokeneet asiantuntijat. 

• Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Reväs-
vaaran hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tai olematon-
ta tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeudella molemmilla tuulipuiston toteu-
tusvaihtoehdoilla. 
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4.5.1.1 Sovellettavat raja- ja ohjearvot 

Suomessa ei ole raja-arvoja tuulivoimaloista aiheutuvalle varjon vilkkumiselle tai ole-

massa olevia suosituksia sen mallintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäristö-

ministeriö 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 suosi-

tuksia. 

Ohjeistus Saksassa 

Saksassa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet vilkkumisvaikutusten raja-arvoista ja mal-

linnuksesta (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). Saksan ohjeistuksessa annetaan kolme 

erilaista raja-arvoa suurimmalle sallitulle tuulipuistosta syntyvälle vilkuntavaikutuksel-

le: 

 korkeintaan 30 tuntia vuodessa niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa 

 korkeintaan 30 minuuttia päivässä niin sanotussa teoreettisessa maksimitilantees-

sa 

 mikäli voimalan automaattinen säätely on käytössä, tulee niin sanottu realistinen 

vilkkumisvaikutus rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa. 

Ohjeistus Ruotsissa 

Ruotsissa ei ole käytössä virallisia raja-arvoja vilkkumisvaikutukselle, vaan ainoastaan 

suositukset (Boverket 2009), jotka perustuvat Tanskassa käytettävään ohjeistukseen. 

Ruotsin ohjeistuksen mukaan niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa vilkku-

misvaikutusta saa syntyä korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Niin sanottu realistinen vilk-

kumisvaikutus saa suositusten mukaan olla korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuut-

tia päivässä. 

Ohjeistus Tanskassa 

Tanskassa on suositus (Danish Wind Industry Association 2014), että niin sanotussa rea-

listisessa tilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 10 tuntia vuodessa. 

4.5.1.2 Arviointimenetelmät 

Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin mene-

telmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOW-

mallinnusmoduulia. Reväsvaaran tuulipuiston mallinnuksissa käytettiin tuulivoimaloita, 

joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimaloiden koko-

naiskorkeus on tällöin 225 metriä. 

Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma ja päivittäinen va-

loisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan 

yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija ja 

lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät, sekä valitut laskentaparametrit (taulukko 4-6).  

Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin oletetaan 

pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio ai-

heutuvasta vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä.  
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Taulukko 4-6. WindPRO-ohjelmiston SHADOW-mallinnuksessa sovelletut laskentaparametrit. 

Laskennan aikaresoluutio 1 minuutti 

Laskentasäde tuulivoimalan ympärillä 

Etäisyys, jolla vähintään 20 prosenttia auringosta 
on tuulivoimalan lavan peittämä. 
Laskentasäde tarkasteltavilla voimaloilla on 2076 
metriä.  

Auringon korkeus merenpinnasta – 
huomioitu minimikulma 

3 astetta  
(Mikäli auringonpaistekulma on alle 3 astetta, au-
ringon valon oletetaan siroavan ilmakehässä niin 
paljon, ettei se aiheuta havaittavia varjoja.) 

Maaston korkeusvaihteluiden vaikutus 
näkemiseen 

Huomioitu  
eli vilkuntaa voi aiheutua havaintopisteeseen ai-
noastaan, mikäli maaston korkeusvaihtelut eivät 
estä näköyhteyttä tuulivoimalaan. 

Havaintokorkeus 1,5 metriä 

 

Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräi-

siä tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vil-

kunnan todellisesta määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. 

Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman, sekä auringonpaistehavain-

not (verrannollinen alueen leveyspiiriin ja pilvisyyshavaintoihin). Tuulennopeusja-

kaumasta saadaan laskettua osuus ajasta, jolloin voimala ei pyöri, koska tuulennopeus 

on joko liian alhainen tai liian korkea suhteessa voimalatyypin käyntiväliin. Paikallinen 

tuulensuuntajakauma vaikuttaa roottorin suuntaukseen ja edelleen mallinnuksen lasken-

tasäteeseen valittujen laskentaparametrien mukaisesti (taulukko 4-6). Tuulensuuntaja-

kauma on saatu Suomen Tuuliatlaksesta (Tuuliatlas 2015). Mallinnuksessa käytetyt au-

ringonpaistetilastot on saatu Rovaniemen lentoaseman sääaseman auringonpaisteha-

vainnoista (kuukausitason keskiarvot) vuosilta 1981–2010 (Pirinen ym. 2012). 

Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä 

tuulivoimaloita sijaitsevia asuinkohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset. 

Reseptoripisteiden oletettiin olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin joka suunnasta tule-

va vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden leveys on yksi metri, korkeus yk-

si metri ja korkeus maanpinnasta kaksi metriä. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen 

ympäriltä seitsemän kappaletta, ja ne ovat lähimpiä mahdollisia asutuspisteitä hankealu-

een ympärillä.  

Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja ajan-

kohta tarkastelluille tuulipuiston toteutusvaihtoehdoille. Mallinnuksen tulokset esitetään 

karttakuvina. 

4.5.1.3 Arvioinnin epävarmuudet 

Varjon vilkunnan teoreettista maksimimäärää mallinnettaessa lapojen oletetaan pyöri-

vän jatkuvasti ja roottorin olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden aiheuttaen maksimaa-

lisen varjon. Todellisuudessa tuuliturbiineilla on tuulennopeudesta riippuvainen käynti-

väli, jolloin liian alhaisilla tai korkeilla tuulennopeuksilla lavat eivät pyöri. Lisäksi to-

dellisuudessa roottorin suuntaus määräytyy havaitun tuulensuunnan perusteella, eikä 

varjon muodostuminen ole näin ollen aina taattua (lavan on havaitsijasta nähden peitet-

tävä auringosta yli 20 prosenttia, jotta havaittava varjo syntyy). Teoreettinen maksimi-
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määrä edustaa siis selkeästi konservatiivista arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vil-

kunnan määrästä. 

Tuuliatlaksen mallinnustarkkuus aiheuttaa epävarmuutta realistiseen arvioon tuulenno-

peus- ja -suuntajakauman käytön kautta. Myös auringonpaistehavaintojen käyttö lisää 

hieman epävarmuutta, sillä hankealueen etäisyys Rovaniemen lentoasemalta (josta tie-

dot auringonpaistehavainnoista ovat) on noin 100 kilometriä. Mallinnuksissa ei ole 

huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin eten-

kin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. 

4.5.2 Vaikutusten arviointi 

4.5.2.1 Vilkunnan leviäminen hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 

Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja 

realistinen määrä. Etäisyys voimaloista lähimpiin asutuskohteisiin on niin pitkä, että 

mallinnusparametrien puitteissa varjon vilkunta ei ylety kohteisiin. Teoreettisen maksi-

mimäärämallinnuksen tulokset tarkastelluille tuulipuiston toteutusvaihtoehdoille on esi-

tetty seuraavissa kuvissa (4-8–4-11). 

Kuvasta 4-8 ja 4-9 nähdään, että teoreettisessa maksimimallinnuksessa vilkunta ei tuuli-

puiston kummassakaan toteutusvaihtoehdossa ulotu yhteenkään reseptoripisteeseen.  
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Kuva 4-8. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Reväsvaaran tuulipuiston 
toteutusvaihtoehdossa VE1. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 150 
metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. 
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Kuva 4-9. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Reväsvaaran tuulipuiston 
toteutusvaihtoehdossa VE2. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 150 
metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. 

 

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty realistinen vuosittainen vilkuntamäärä molemmille 

tuulipuiston toteutusvaihtoehdoille (kuvat 4-10 ja 4-11). 
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Kuva 4-10. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot 
on otettu huomioon) Reväsvaaran tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa VE1. Mallinnus on tehty 
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. 

 

Kuvasta 4-10 nähdään, että realistinen vuosittainen vilkuntamäärä huomioiden, tuuli-

puiston toteutusvaihtoehdossa VE1 ei vilkunta ulotu yhteenkään reseptoripisteeseen. 
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Kuva 4-11. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot 
on otettu huomioon) Reväsvaaran tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa VE2. Mallinnus on tehty 
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. 

 

Kuvasta 4-11 nähdään, että realistinen vuosittainen vilkuntamäärä huomioiden, tuuli-

puiston toteutusvaihtoehdossa VE2 ei vilkunta ulotu yhteenkään reseptoripisteeseen.  

Käytetyillä tuulivoimaloiden sijoitusvaihtoehdoilla ja tutkituilla voimalamitoilla, resep-

toripisteissä havaittu vuosittainen vilkuntamäärä oli nolla minuuttia, joten varjon vil-

kunnan vaikutukset eivät ylety alueen asutuskohteisiin. Laskentamalli huomioi hanke-
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alueen sijainnin korkealla leveysasteella (auringonpaistekulma ja päivittäinen valoisa 

aika). 

Vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden vilkun-

nan raja-arvoihin myös taulukoissa 4-7 ja 4-8. Vilkunnan määrä ei ylitä yhdessäkään re-

septoripisteessä aiemmin mainittuja raja-arvoja. 

 

Taulukko 4-7. Tuulipuiston toteutusvaihtoehto VE1:n mukaisten mallinnustulosten vertailu 
sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin (esitelty kappaleessa 4.5.1.1). Solujen taustavärit 
suhteessa raja-arvoihin: vihreä – ei ylitystä, punainen – ylitys, harmaa – ei vertailua. Solu on 
merkitty punaiseksi, mikäli yhdessäkin asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. 

 Vilkunnan määrä 

 
30 tuntia / 

vuosi 
30 minuuttia / päivä 

10 tuntia / 
vuosi 

8 tuntia / vuosi 

 teoreettinen teoreettinen
1
/realistinen

2
 realistinen realistinen 

Saksa
1
     

Ruotsi
2
     

Tanska     

 

Taulukko 4-8. Tuulipuiston toteutusvaihtoehto VE2:n mukaisten mallinnustulosten vertailu 
sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin (esitelty kappaleessa 4.5.1.1). Solujen taustavärit 
suhteessa raja-arvoihin: vihreä – ei ylitystä, punainen – ylitys, harmaa – ei vertailua. Solu on 
merkitty punaiseksi, mikäli yhdessäkin asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. 

 Vilkunnan määrä 

 
30 tuntia / 

vuosi 
30 minuuttia / päivä 

10 tuntia / 
vuosi 

8 tuntia / vuosi 

 teoreettinen teoreettinen
1
/realistinen

2
 realistinen realistinen 

Saksa
1
     

Ruotsi
2
     

Tanska     

 

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hankealueen lä-

heisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tai olematonta tutkitulla voimalatyypillä ja na-

pakorkeudella. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkoh-

teissa arvioidaan olemattomiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. 

4.5.2.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Mallinnuksen tulosten perusteella etäisyys voimaloista lähimpiin asutus- ja loma-

asutuskohteisiin on niin pitkä, että mallinnusparametrien puitteissa varjon vilkunta ei 

ylety kohteisiin kummassakaan tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa (VE1 ja VE2) huo-

mioiden sekä vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä että realistinen määrä. 
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4.6 Liikenne  

 

4.6.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeessa liikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu rakentamisen aikaisista kul-

jetuksista sekä tuulipuiston käytön aikaisesta huoltoliikenteestä. Hankkeesta aiheutuva 

lisääntyvä liikenne saattaa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Vaikutusten merkittävyy-

teen vaikuttaa se, kuinka paljon hanke lisää liikennemääriä käytettävillä liikennöintirei-

teillä. Tuulipuisto voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen myös tuulivoimaloiden näkyessä 

teille sekä lentoliikenteeseen tuulivoimaloiden muodostaessa ns. lentoesteitä.   

Tuulipuiston vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu asiantuntijatyönä tarkastelemalla 

hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiseen liikenteeseen käytettäviä reittejä ja lii-

kennemääriä. Liikenteen aiheuttamista vaikutuksissa on huomioitu ilmanlaatuun, alueen 

melutilanteeseen, liikennemääriin sekä liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia 

ja niitä on arvioitu perustuen hankeen aiheuttamaan liikennemäärän kasvuun. Myös la-

voista irtoavan jään vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä liikenteestä tasoristeyksiin 

ja lentoturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset on huomioitu. Tarkastelualueena ovat 

hankealueelle suuntautuvat tiet ja hankealueen lähiympäristön liikenne.  

Liikenteeseen liittyvän arvioinnin on suorittanut ympäristövaikutusten arviointiin pereh-

tynyt kokenut asiantuntija. 

4.6.2 Nykytilanne 

Hankealueen länsipuolella noin kilometrin etäisyydellä kulkee Torniontie (valtatie 21). 

Torniontien liikennemäärä hankealueen kohdalla oli vuonna 2014 keskimäärin noin 

1 915 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta noin 200 ajoneuvoa on raskasta liikennettä. (Lii-

kennevirasto 2015a) 

Hankealueen ympärillä kulkevia pienempiä teitä ovat Rajantie, Reväsvaarantie ja Py-

säkkitie sekä alueen eteläpuolella Huitaperintie. Lisäksi hankealueella sijaitsee metsäau-

toteitä.  

Hankealueen ja Torniontien välissä kulkee rautatie, joka johtaa Torniosta Kolariin. Ra-

taosuuden henkilöliikennemäärä vuonna 2013 oli 70 000 matkustajaa ja tavaraliikenteen 

määrä 249 000 tonnia. (Liikennevirasto 2015b) Rautatiellä arvioidaan kulkevan keski-

määrin enintään muutamia junia vuorokaudessa. Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metriä 

rautatien uloimman raiteen keskilinjasta rautatien ulkopuolelle. Aluetta käytetään mm. 

rautatiellä tehtävien kunnossapitotoimenpiteiden aikana. 

Hankealueen lähiympäristön tiet ja rautatie sekä alustava suunnitelma hankkeessa tarvit-

tavista uusista teistä on esitetty kuvassa 4-12. 

 

• Hankkeesta liikenteeseen kohdistuvat merkittävimmät vaikutukset syntyvät 
rakentamisen aikana. Merkittävimmät vaikutukset syntyvät alueelle suuntau-
tuvista tuulivoimalakomponenttien erikoiskuljetuksista sekä sora- ja betoni-
kuljetuksista. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia. 

• Tuulipuiston ja voimajohdon toimintaan liittyvä liikenne on huoltoliikennettä ja 
sen määrä on vähäinen. Näin ollen hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset 
liikenteeseen ovat vähäiset. 

•  
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Kuva 4-12. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat tiet ja rautatie.  

4.6.3 Vaikutusten arviointi 

4.6.3.1 Hankkeeseen liittyvä liikenne ja kuljetusreitit 

Kuljetusreitit 

Alustava suunnitelma tuulivoimalakuljetusten reiteistä hankealueen lähiympäristössä on 

esitetty kuvassa 4-12. 

Tuulivoimalakomponentit suunnitellaan alustavasti kuljetettavan laivalla Tornion tai 

Raahen satamaan ja sieltä maanteitse tai rautateitse hankealueelle. Muuta liikennettä, 

kuten betoni- ja sorakuljetuksia sekä sähkönsiirtoyhteyksien rakentamiseen liittyviä kul-

jetuksia, voi saapua alueelle myös muilta suunnilta. 

Todennäköisesti pääosa kuljetuksista tulee hankealueelle maanteitse Torniontieltä joko 

etelästä Huitaperintietä tai pohjoisesta Reväsvaarantietä pitkin. Torniontieltä hankealu-

eelle kulkevat liikennöintireitit kulkevat rautatien poikki tasoristeyksien kautta. 

Liikennemäärät 

Tuulivoimalat kuljetetaan rakennuspaikoille osissa ja yhtä tuulivoimalaa kohden tarvi-

taan tyypillisesti 12–13 erikoiskuljetusta. Tuulivoimaloiden koon kasvaessa, myös voi-

malakomponenttien kuljetukseen tarvittavien erikoiskuljetusten määrät ovat kasvaneet, 

koska kooltaan suuremmat voimalat jaetaan useampaan kuljetuserään.  
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Tuulivoimaloiden perustuksia varten tarvittavan betonin kuljetuksia tarvitaan noin 80–

100 yhtä tuulivoimalaa kohden. Merkittävin osa tuulipuiston rakentamiseen liittyvästä 

liikenteestä aiheutuu tuulivoimaloiden perustuksiin ja nosto- ja kokoonpanoalueisiin se-

kä teihin liittyvistä sorakuljetuksista. Lisäksi rakentamiseen liittyy liikennettä muun 

muassa teiden kunnostamiseen sekä sähköaseman ja maakaapelien rakentamiseen liitty-

en. Rakentamisen aikana alueelle suuntautuu henkilöliikennettä arviolta noin 10–20 au-

toa päivässä.  

Arvio rakentamiseen liittyvien kuljetusten kokonaismäärästä hankevaihtoehdoittain on 

esitetty taulukossa 4-9. 

Taulukko 4-9. Arvio hankkeen rakentamiseen ja toimintaan liittyvien kuljetusten määrästä 
hankevaihtoehdoittain.  

 VE1 VE2 

Rakentamisen aikainen liikenne (kuljetuksia/autoja yhteensä koko rakennusajalta) 

Tuulivoimalakomponentit 180 120 

Betoni 1 400 900 

Sora 6 000 4 500 

Muut kuljetukset 700 500 

Raskas liikenne yhteensä 8 280 6 020 

Henkilöliikenne 2 200 1 500 

Toiminnan aikainen liikenne (autoja vuosittain) 

Huoltoliikenne 20–30 10–15 

 

Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä riippuu valittavasta reittivaih-

toehdosta ja siitä, toteutetaanko voimajohto maakaapelilla vai ilmajohtona, mikä tarken-

tuu hankkeen suunnittelun edetessä. Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten 

määrä on tuulipuiston rakentamiseen verrattuna vähäinen kaikissa vaihtoehdoissa. 

4.6.3.2 Maantieliikenne 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikana tarvittavat kuljetukset lisäävät erityisesti tuulipuiston lähialueiden 

teiden raskaan liikenteen määriä. Tuulivoimahanke on suunniteltu rakennettavaksi yh-

dessä vaiheessa, jonka arvioidaan kestävän noin vuoden. Rakentaminen painottuu lu-

mettomaan vuodenaikaan ja pääosa kuljetuksista tehdään päiväsaikaan arkisin.  

Rakentamisen aikainen raskaan liikenteen kasvu vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja lii-

kenneturvallisuuteen sekä aiheuttaa tärinää ja pölyämistä käytettävien teiden lähialueel-

la.  

Rakentamisen vilkkain vaihe liikenteen kannalta on maansiirtotöiden tekeminen raken-

tamisen alkuvaiheessa, jolloin hankealueelle saapuu pääasiassa sorakuljetuksia. Raken-

tamisen vilkkaimmassa vaiheessa hankealueelle arvioidaan saapuvan ja sieltä lähtevän 

yhteensä noin 100–150 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämän vaiheen arvioidaan kestävän 

noin 2–3 kuukautta. Vilkkaimmassa vaiheessa vaikutus lähialueen teihin on merkittävä, 

koska raskaan liikenteen määrä näillä teillä on nykytilanteessa vähäinen. Rakentamisen 
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vilkkaimmassa vaiheessa vaikutus raskaan liikenteen määriin myös Torniontiellä han-

kealueen lähialueella on merkittävä.  

Maansiirtotöiden toteuttamisen jälkeen hankealueelle tulee pääasiassa betonin sekä tuu-

livoimalakomponenttien ja muiden laitteiden kuljetuksia. Kuljetusten määrä hankkeen 

rakennustöiden edetessä vähenee merkittävästi verrattuna maansiirtotöiden aikana tar-

vittaviin kuljetuksiin. Tuulivoimalakomponenttien erikoiskuljetukset voivat kuitenkin 

hidastaa muuta liikennettä.  

Rakentamisen aikaisen liikenteen aiheuttama haitta on lyhytaikainen. Voimakkaimmin 

rakentamiseen liittyvän liikenteen vaikutus ilmenee Torniontieltä hankealueelle kulke-

villa liikennöintireiteillä sekä Torniontiellä hankealueen lähiympäristöllä. Lisääntyvä 

raskaan liikenteen määrä heikentää teiden koettua turvallisuuden tasoa. Lisääntyvä lii-

kenne vaikuttaa alueen melutilanteeseen sekä mahdollisesti ilmanlaatuun, mutta vaiku-

tus on lyhytaikainen ja paikallinen. Torniontieltä hankealueelle johtavien liikennöinti-

reittien varrella asutus on pääasiassa vähäistä, eikä hankkeeseen liittyvillä kuljetuksissa 

arvioida olevan merkittävää vaikutusta asutukseen tai kevyen liikenteen turvallisuuteen. 

Kokonaisuudessaan hankkeen rakentamisesta aiheutuvien liikennevaikutusten ei arvioi-

da olevan merkittäviä, koska rakentamisen arvioidaan noin vuoden. 

Kuljetusreitit valitaan siten, että ne soveltuvat hankkeeseen tarvittaviin kuljetuksiin ja 

aiheuttavat mahdollisimmat vähän haittaa asutukselle. Erityisesti tuulivoimaloiden 

komponenttien kuljetuksiin käytettävien reittien soveltuvuus (mm. maanteiden ja silto-

jen kantokyky) varmistetaan hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Torniontiellä (valtatie 

21) Tornion kunnassa sijaitsevan Martimojoen sillan soveltuvuus kuljetuksiin selvite-

tään tarkemmin hankkeen jatkovaiheissa yhdessä Liikenneviraston kanssa. Tie E8/E75 

Raahen ja Tornion välillä kuuluu valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoite-

tieverkkoon (SEKV), jolla on tavoitteena mahdollistaa 7 x 7 x 40 metrin (korkeus, leve-

ys, pituus) kokoiset kuljetukset. Näin ollen reittiosuus soveltuu tarvittaessa tuulivoima-

lakomponenttien kuljetuksiin. (Liikennevirasto 2013)  

Olemassa olevien yksityisteiden mahdollisista parannuksista sovitaan tieyhdistyksen 

kanssa. Tuulipuiston omistaja vastaa tuulipuiston rakentamiseen ja käyttöön liittyvien 

kuljetusten mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista teiden kunnossapidolle.  

Voimajohdon rakentamiseen liittyvien kuljetusten määrä on tuulipuistoa vähäisempi, 

eikä niistä arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. 

Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulipuiston toiminnan aikana liikennettä syntyy ainoastaan huoltotöistä. Huoltokäynte-

jä on tyypillisesti muutama vuodessa yhtä tuulivoimalaa kohden sekä muutamia käynte-

jä sähkönsiirtoon liittyen. Huoltokäynnit toteutetaan pääasiassa pakettiautoilla. Lähitei-

den liikennemäärät kasvavat vain vähän tuulipuiston ja voimajohdon huoltokäyntien ta-

kia, ja huoltoliikenteestä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan olevan hyvin pieniä.  

Tuulipuistoalueelle rakennettavat uudet tiet ovat alueella liikkujien vapaassa käytössä ja 

ne voivat helpottaa esimerkiksi retkeilijöiden, marjastajien ja sienestäjien liikkumista 

alueella. Tuulipuiston omistaja vastaa hankkeen mahdollisesti aiheuttamista lisäkustan-

nuksista teiden kunnossapidolle. 

Liikenneviraston ohjeen 8/2012 ”Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien lä-

heisyyteen” mukaan arvioitaessa tuulivoimaloiden etäisyyttä maantiestä tulee ottaa 

huomioon kuljettajan huomiokykyyn vaikuttavat tekijät sekä mahdollisesti putoavan 
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jään vaikutukset. Tuulivoimaloita ei tule sijoittaa liittymien ja muiden liikennetilantei-

den seurantaa edellyttävien alueiden läheisyyteen. Liikenneturvallisuuden varmistami-

seksi tuulivoimala tulee sijoittaa riittävän etäälle maantiestä. Määriteltäessä tuulivoima-

lan riittävää etäisyyttä maantiestä tulee ottaa huomioon tieluokka, liikennemäärä, nope-

usrajoitus, rakennettavan voimalan tekniset ratkaisut (muun muassa lapojen jääntunnis-

tus) ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. (Liikennevirasto 2012) 

Ohjeen mukaan pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan 

suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) tulee olla 300 metriä. Riskiarvion perus-

teella tuulivoimalan pienin sallittu etäisyys maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin 

vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) lisättynä maantien suoja-alueen 

leveydellä. Maantien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava näkemäkentän ulko-

puolelle. (Liikennevirasto 2012) 

Liikennevirasto edellyttää ohjeistuksessaan, että yksittäisen tuulivoimahankkeen suun-

nittelijan tulee esittää liikenneviranomaiselle selvitys siitä, miten lapojen jäätyminen es-

tetään ja miten mahdollisesti lapoihin kerääntynyt jää tunnistetaan. Liikennevirasto 

edellyttää, että tuulivoimalan lavoista mahdollisesti irtoava ja sinkoutuva jää ei aiheuta 

vaaraa liikenneväylien liikenteelle. (Liikennevirasto 2012) Ohjeistuksen mukaisesti 

Pohjois-Suomen alueella turvaetäisyys voimalasta tulisi olla yli 250 metriä.  

Hankkeessa tullaan toimimaan Liikenneviraston edellyttämällä tavalla, ja tuulivoimalat 

tullaan sijoittamaan riittävän kauas yleisistä teistä, eikä näin ollen tuulipuiston käytön-

aikana liikenneturvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioida olevan merkittäviä. 

Tuulivoimalat eivät sijoitu maanteiden tai muiden vilkkaasti liikennöityjen teiden lähei-

syyteen, joten myös vaikutus tuulivoimalan rikkoutumisesta ja talviaikaisesta jään pu-

toamisesta aiheutuvasta riskistä liikenneturvallisuuteen on pieni.  

4.6.3.3 Raideliikenne 

Hankealueen suuntautuva liikenne tulee Torniontieltä rautatien yli tasoristeyksen kautta 

kaikissa liikennöintireiteissä. Rautatien liikennemäärät hankealueen kohdalla ovat vä-

häisiä ja vaikka liikenne hankkeen rakennusvaiheessa tulee olemaan vilkasta, ei sillä ar-

vioida olevan merkittäviä vaikutuksia raideliikenteeseen. Hankkeen jatkosuunnittelu-

vaiheissa ollaan tarvittaessa yhteydessä Liikennevirastoon tasoristeyksien käyttöön liit-

tyvissä asioissa. 

Hankealueelle tasoristeyksien kautta kulkevaa liikennettä lukuun ottamatta, hankkeella 

ei arvioida olevan vaikutuksia raideliikenteen turvallisuuteen. Hankkeesta ei aiheudu 

rautatien suojavyöhykkeen maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia. 

4.6.3.4 Lentoliikenne 

Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi lentotur-

vallisuudelle tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Finavia on määrittänyt rajoituksia 

suurimmille sallituille rakenteiden korkeuksille eri alueilla. Tietoja voidaan käyttää 

hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioimaan lentoliikenteeseen mahdollisesti kohdis-

tuvia vaikutuksia. Finavian paikkatietoaineistojen (kuva 4-13) mukaan alueella ei ole 

hankkeeseen vaikuttavia korkeusrajoitteita. (Finavia 2015) 

Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan ilmailulain edellyttämällä tavalla ja 

haetaan lentoesteluvat jokaiselle voimalalle ennen niiden rakentamista (kappale 2.7.1.5). 
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Lisäksi tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloin, josta määrätään yksityiskohtaisesti 

lentoesteluvassa.  

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteeseen. 

 

Kuva 4-13. Hankealuetta lähimpien Rovaniemen ja Kemi-Tornion lentoasemien 
korkeusrajoitusalueet. (Finavia 2015) 

4.6.3.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Merkittävimmät epävarmuudet arvioinnissa liittyvät reittivalintoihin, rakentamisen ai-

kaisiin liikennemääriin ja rakentamisen aikatauluun, joista päätetään tarkemmin vasta 

hankkeen jatkosuunnittelun aikana. 

4.6.3.6 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaikutukset liikenteeseen eroavat hankevaihtoehdoissa liikennemäärien osalta johtuen 

vaihtoehdon VE1 suuremmasta tuulivoimaloiden määrästä, jonka vuoksi myös vaiku-

tukset liikenteeseen arvioidaan olevan tässä vaihtoehdossa hankevaihtoehtoa VE2 suu-

remmat. Liikenteeseen kohdistuvissa vaikutuksissa ei arvioida olevan merkittävää eroa 

hankevaihtoehtojen välillä. 
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4.6.3.7 Vaikutusten lieventäminen  

Vaikutuksia liikenteeseen sekä hankkeen rakentamisen että toiminnan aikana voidaan 

vähentää tiedottamalla sekä yhteistyöllä teiden omistajien ja käyttäjien kanssa. 

4.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

 

4.7.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutukset maankäyttöön voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke 

saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen maan-

käyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reuna-

ehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi ympäristön häiriöteki-

jöiden muutoksista, muun muassa melusta ja hankkeen maisemavaikutuksista. 

Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on tutkittu hank-

keen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun tilanteeseen, voimassa ja vireillä ole-

viin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Hankkeen vaikutuksia on tutkit-

tu eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia seudun aluerakenteeseen, 

alueen yhdyskuntarakenteeseen, hankealueen lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäi-

siin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Myös hankkeen suhdetta valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin on arvioitu. 

Vaikutusten arviointia varten on selvitetty ja kuvattu hankealuetta ja sen lähiympäristöä 

koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä perustuen paikkatietotarkasteluihin, voimassa 

oleviin kaavoihin, sekä maastokäynteihin. Tulevaa tilannetta on arvioitu voimassa ja vi-

reillä oleviin kaavoihin perustuen. Hankkeen lähiympäristön asutuksen ja loma-

asutuksen sijoittumisen, sekä myönnettyjen rakennuslupien osalta tietojen ajantasaisuus 

on YVA-selostusvaiheessa (tammikuussa 2015) tarkistettu Ylitornion kunnasta.  

Vaikutukset on selvitetty asiantuntija-arviona kokeneen maankäytön asiantuntijan toi-

mesta. 

• Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön. Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamien vaikutusten kes-
kinäiset erot ovat vähäisiä. Vaikutukset rajoittuvat hankealueelle ja sen lä-
hiympäristöön ja ovat luonteeltaan vähäisiä muutoksia nykyisessä maankäy-
tössä, tai asettavat uusia reunaehtoja hankealueen tai sen lähiympäristön tu-
levalle maankäytölle. Alueiden pääkäyttötarkoitukset eivät muutu. 

• Hanke edistää energiantuotantoon liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttöta-
voitteita. Hankkeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset eivät ole niin merkit-
täviä, että ne vaarantaisivat muiden valtakunnallisten intressien toteutumi-
sen. 

• Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevien kaavojen kanssa. Länsi-Lapin 
maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen (Lapin liitto 2012) mukaan alue so-
veltuu tuulivoimatuotantoon. 
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4.7.2 Nykytilanne 

4.7.2.1 Asutus ja alueen muut toiminnot 

Hankealue sijoittuu Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan, Tornionjokilaaksoa seu-

railevan valtatien 21 (tie E8, Torniontie) itäpuolelle. Ruotsin raja sijaitsee lähimmillään 

noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. Hankealue on alustavan 

arvion mukaan laajuudeltaan noin 1 000 hehtaaria ja se on suurelta osin metsätalouskäy-

tössä. 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. Hankealuetta lähin taa-

jama, eli Ylitornion kuntakeskus, sijaitsee noin 4–5 kilometriä hankealueesta luotee-

seen. Tornionjokilaaksoon, kuntakeskuksesta pohjoiseen ja etelään, sijoittuu nauhamai-

sesti useita kyliä, esimerkiksi Armassaari noin 800 metriä hankealueesta länteen ja Kai-

nuunkylä noin viisi kilometriä hankealueesta lounaaseen (kuva 4-14). 

 

Kuva 4-14. YKR-aluejaon mukainen yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä vuonna 
2010 Suomen puolella (Ympäristöhallinto  2015a.). Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. 
Ruotsin puolen rakennettujen alueiden sijoittuminen näkyy muun muassa kuvassa 4-15. 
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Kuva 4-15. 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). Hankealueen rajaus on 
esitetty sinisellä. Hankealueelle suunnitellut toiminnot on esitetty hankekuvauksessa (kuvat 2-4 
ja 2-5). (Maanmittauslaitos 2014a, Ylitornion kunta 2014, Ympäristöhallinto 2015a, Metria 2015)   
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Hankealueella ei ole vakituista, eikä loma-asutusta. Maanmittauslaitoksen maastotieto-

kannan (Maanmittauslaitos 2014a) perusteella lähimmät yksittäiset asuin- ja lomara-

kennukset sijaitsevat hankealueen rajasta noin 450 metriä länteen, mutta etäisyyttä tuu-

livoimaloilta lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on jo noin kaksi kilometriä. Ympä-

ristön asutus on pääsääntöisesti vakituista asutusta, mutta joukossa on jonkin verran 

myös loma-asutusta (esim. kuva 4-15). Tuulivoimahankkeen lähialueiden osalta (noin 

kaksi kilometriä hankealueen rajasta) maastotietokannan rakennuksia koskevien tietojen 

ajantasaisuus on varmistettu YVA-selostuksen laatimisen yhteydessä (tammikuussa 

2015) Ylitornion kunnasta. Kunnan tietojen perusteella tiedot ovat ajan tasalla, eikä alu-

eelle ole myönnetty uusia rakennuslupia.  

Hankealueen kautta kulkee retkeilyreitti, joka on osa laajempaa Aurinkovaarojen Jotok-

sen 50 kilometriä pitkää vaellusreitistöä (kuva 4-15). Reväsvaaran lakialueella on laavu. 

Hankealueen itäpuolitse kulkee moottorikelkkareitti. Ainiovaaralla, noin 2,3 kilometriä 

hankealueesta luoteeseen, sijaitsee lomakylä. Aavasaksan matkailukeskus sijaitsee noin 

kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella.  

Reväsvaaran hankealueen pohjoisrajalla sijaitsee muun muassa ampumarata ja vedenot-

tamo. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä on useampia maa-

ainestenottoalueita ja niihin liittyvää muuta elinkeinotoimintaa. Reväsjärven länsiran-

nalla, noin 1,8 kilometriä hankealueesta länteen, sijaitsee vankila.  

Hankealueen itäpuolella, noin viiden kilometrin etäisyydellä, on metsästysalueita, joilla 

toimii muun muassa Tornionseudun metsästysseura (Tornionseudun metsästysseura r.y. 

2014). Tarkemmin alueen elinkeinoja ja virkistyskäyttöä on kuvattu kappaleissa 4.8.2 ja 

4.12.2. 

 

Kuva 4-16. Hankealueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevia toimintoja. Kartalla on esitetty 
hankevaihtoehdon VE1 mukainen tuulivoimaloiden sijoittelu. (Maanmittauslaitos 2014a) 
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4.7.2.2 Voimassa ja vireillä olevat kaavat tai muut maankäytön suunnitelmat 

4.7.2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväk-

synyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tuli-

vat 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 toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät 

seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakun-

tien 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 toteuttamisel-

le. (Ympäristöhallinto 2013) 

Tätä hanketta koskevat erityisesti toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskunta-

rakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyt-

töön ja luonnonvaroihin, toimiviin yhteysverkostoihin ja energiahuoltoon sekä luonto- 

ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin (poronhoitoalue) liittyvät valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin.  

Tavoitteet voivat joskus olla keskenään ristiriitaisia; valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden huomioiminen edellyttää erilaisten alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamis-

ta. 

Seuraavassa on kerrottu tarkemmin tähän hankkeeseen liittyvistä valtakunnallisista alu-

eidenkäyttötavoitteista.  

Toimiva aluerakenne:  

Yleistavoitteet: 

 Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkei-

noelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 

mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäris-

tön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Alue-
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rakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijaisesti alueiden 

omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.  

 Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä ky-

läverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla 

alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden 

hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolis-

tamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoi-

mintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asuk-

kaita. 

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja raja-

valvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille se-

kä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Yleistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvi-

en haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen pois-

tamiseen.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäris-

töhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia eh-

käistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutu-

miselle.  

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista ai-

heutuvaa haittaa.  

 Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energia-

lähteiden käyttöedellytyksiä.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden 

riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteut-

taa.  

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 säi-

lymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden 

luonnonalueiden välillä edistetään. 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuuri-

matkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja 

arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään 

virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun ke-

hittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.  
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 Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että 

turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäy-

tössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyn-

tämismahdollisuudet 

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-

riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valta-

kunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtö-

kohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät 

kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava 

niiden historialliseen kehitykseen. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistys-

käytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on oh-

jattava 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.  

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 tar-

peet.  

 Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johto-

käytäviä.  

 Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten 

soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti use-

amman voimalan yksiköihin.  

 Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja 

alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvi-

en riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, eri-

tyisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja – alueet sekä maiseman 

erityispiirteet.  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet:  

Yleistavoitteet: 

 Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.  
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4.7.2.2.2 Maakuntakaava 

Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt Länsi-Lapin maakuntakaavan 26.11.2012. Maa-

kuntakaava 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. Tuuli-

voima-alueen yleiskaavoituksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kaavaa varten on tar-

peen arvioida tuulivoima-alueen toteuttamisen seudullisia vaikutuksia. 

Länsi-Lapin maakuntakaavassa (kuva 4-17) Reväsvaaran alue on osoitettu maa- ja met-

sätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalo-

uskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sa-

nottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Lisäksi 

hankealueelle on osoitettu muinaismuistokohde (SM 3553) (Museoviraston muinais-

jäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)). Hankealueen pohjois-

osaan 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 osoitettu matkailun vetovoima-alueeksi (mv). Han-

kealueen lounaisosaan on osoitettu voimajohto (z) ja joukkoliikenteen kehittämiskäytä-

vä / yhteystarve (jl).  

Ylitornion alue sisältyy maakuntakaavassa osoitettuun poronhoitoalueeseen ja aluetta 

koskevat myös maakuntakaavan yleismääräykset. Reväsvaaran alueeseen kohdentuvissa 

suunnittelumääräyksissä edellytetään muun muassa seuraavaa: 

 luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön huomioon ottamista 

 tuulivoimaloiden sijoittamista usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin 

 tuulivoimarakentamisen vaikutusten ottamista huomioon sekä vaikutusten lieven-

tämistä 

 lentoesteiden korkeusrajoitusten, ilmavalvontatutkien sekä puolustusvoimien ra-

dioyhteyksien huomioimista tuulivoimaloiden suunnittelussa 

 poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytöllisten toiminta-

edellytysten turvaamista 

 meluhaittojen ehkäisyä ja ympäristön viihtyisyyden turvaamista sekä 

 muinaisjäännösten huomioimista.  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 99 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

 

 

Kuva 4-17. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavakartasta ja otteita kaavamääräyksistä 
(Ympäristöministeriö vahvistanut 19.2.2014). Hankealueen rajaus on esitetty kaavakartan päällä 
sinisellä. 
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4.7.2.2.3 Yleis- ja asemakaavat 

Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Hankealueen läntinen kärki si-

vuaa Tornionjoen osayleiskaavan (Ylitornion valtuusto hyväksynyt 19.10.2003) kaava-

aluetta (kuva 4-18).  

Ylitornion kuntakeskus on asemakaavoitettu. Asemakaavoitettu alue ulottuu lähimmil-

lään noin kolmen kilometrin etäisyydelle hankealueen länsipuolelle (kuva 4-19). 

Hankkeen maankäyttövaikutukset eivät ulotu Ruotsin puolelle asti, joten kaavatilannetta 

Ruotsin puolella ei ole selvitetty. 

 

 

Kuva 4-18. Kaavoitettujen alueiden rajaukset hankealueen ympäristössä Suomen puolella. 
Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. (Ympäristöhallinto 2015a) 
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Kuva 4-19. Ote Tornionjoen osayleiskaavasta (Ylitornion valtuusto hyväksynyt 19.10.2003). 
Reväsvaaran hankealue sijoittuu osayleiskaava-alueen itäpuolelle. Hankealueen rajaus on 
esitetty sinisellä.  

4.7.3 Vaikutusten arviointi 

4.7.3.1 Hankkeen suhde alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja alueen nykyiseen maankäyt-

töön 

Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia seudun aluerakenteeseen tai alueen yhdyskun-

tarakenteeseen. Hankealue sijoittuu jokilaakson vyöhykkeen yhteyteen, alueelle, jolle 

ihmisen toiminnat ovat seudulla pitkälti keskittyneet. Tuulivoima-alue sijoittuu Ylitor-

nion keskustaajaman kaakkoispuolelle, eikä näin pirsto yhtenäisiä rakennetun tai luon-

nonympäristön kokonaisuuksia.  

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Reväsvaaran alu-

een nykyiselle maankäytölle tai toiminnoille (metsätalous, maa-ainesotto, ulkoilu), mut-

ta muuttaa jonkin verran olosuhteita hankealueella. Hankkeen toteutuessa muun käytön, 

kuten metsätalouden, mahdollistava maapinta-ala vähenee jonkin verran (alustavan ar-

vion mukaan tuulipuiston maastoa muokkaavat toimenpiteet kohdistuvat hieman alle 

neljän prosentin osuudelle hankealueen pinta-alasta), mutta toisaalta esimerkiksi tuuli-

puiston edellyttämän tieverkon rakentaminen alueelle saattaa edesauttaa tai lisätä alueen 

muuta käyttöä. Reväsvaaran kautta kulkevaa vaellusreittiä (Aurinkovaarojen Jotos) saa-

tetaan joutua paikoin linjaamaan uudelleen, mutta yhteys alueen kautta on jatkossakin 

mahdollista toteuttaa. Alueen maa-ainesottotoiminta on mahdollista yhteensovittaa tuu-

livoimarakentamisen kanssa toimintojen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Hankkeen 
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vaikutuksia alueen virkistykseen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.12 ja vaikutuksia 

elinkeinoihin kappaleessa 4.8. 

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei aiheuta vaikutuksia hankealueen lähiympäristön 

nykyiseen maankäyttöön. Hankealueen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse asutusta 

tai loma-asutusta, eikä alueelle ole myönnetty rakennuslupia (Ylitornion kunnasta tam-

mikuussa 2015 saatu tieto). Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (Maanmittauslai-

tos 2014) perusteella lähimmät yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat hanke-

alueen rajasta noin 450 metriä länteen, mutta etäisyyttä tuulivoimaloilta lähimpiin 

asuin- ja lomarakennuksiin on jo noin kaksi kilometriä. YVA-menettelyn yhteydessä 

laaditun melutarkastelun perusteella tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ei ylitä valtio-

neuvoston asettamia melun ohjearvoja lähimmillä asuin- tai loma-asuntokiinteistöillä. 

Myöskään tuulivoimaloiden aiheuttamaa vilkuntaa ei kohdistu alueen vakituisiin asuin- 

tai lomarakennuksiin. Melu- ja vilkuntaselvitysten tuloksia on kuvattu tarkemmin kap-

paleissa 4.4 ja 4.5. Reväsvaaran hankealueen ja sen lähiympäristön toiminnot (muun 

muassa ampumarata ja maa-ainesotto) ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kookas teollinen 

energiantuotantorakentaminen ole niiden kanssa ristiriidassa. Hankkeen meluvaikutuk-

set rajoittavat melulle herkkää rakentamista melualueella. Vaikutus ei kuitenkaan ole 

merkittävä, sillä alue ei sijaintinsa ja olemassa olevan maankäytön vuoksi sovellu muu-

toinkaan esimerkiksi asuinrakentamiseen.  

4.7.3.2 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on kuvattu taulukossa 

4-10. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoit-

teisiin ei ole eroja, sillä hankevaihtoehtojen vaikutuksilla liittyen valtakunnallisiin in-

tresseihin ei ole keskinäisiä eroja. 
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Taulukko 4-10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

Hankkeeseen erityisesti liittyvät valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet 

Hankkeen suhde valtakunnallisiin aluei-
denkäyttötavoitteisiin 

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 
luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Alue-
rakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu 
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintiteki-
jöihin.  

 Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun 
vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Eri-
tyisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla 
alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elin-
keinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolista-
miseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-
asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkei-
not sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asuk-
kaita. 

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvat-
tava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille sekä 
muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toiminta-
mahdollisuuksille.  

 

 

 

 Tuulivoimatuotannossa hyödynnetään 
luonnon voimavaroja kestävällä tavalla. 

 Reväsvaaran tuulivoimahanke sijoittuu 
edullisesti nykyisen taajamarakenteen ja 
voimajohtoverkon läheisyyteen. 

 

 

 Nykyistä voimajohtoverkkoa hyödynne-
tään Reväsvaaran tuulivoimahankkeen 
sähkönsiirrossa. 

 Erityisesti rakentamisen aikana tuulivoi-
mahankkeen toteuttaminen tukee alueen 
elinkeinotoimintaa. Hanke ei aiheuta 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen 
nykyisille elinkeinoille. 

 

 

 Pääesikunta on antanut hankevastaaval-
le (UPM Kymmene Oyj) lausunnon Re-
väsvaaran tuulivoimahankkeen hyväksyt-
tävyydestä. Lausunnon mukaan Pää-
esikunta ei vastusta esitetyn suunnitel-
man mukaisten tuulivoimaloiden raken-
tamista alueelle (Pääesikunta 2013).  
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Yleistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmis-
ten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistami-
seen.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset 
luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäis-
tään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmas-
tonmuutokseen 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 terveelli-
sen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että 
taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan to-
teuttaa.  

 

 

 YVA-menettelyn yhteydessä laadittujen 
selvitysten perusteella hanke ei aiheuta 
haittoja tai riskejä ihmisten terveydelle. 

 Hankkeen vaikutukset on tunnistettu ja 
arvioitu. Haitallisten vaikutusten lieven-
tämiskeinoja on tuotu esiin YVA-
menettelyn yhteydessä.  

 Uusiutuvan, päästöttömän energian tuo-
tanto on osa ilmastonmuutokseen sopeu-
tumista.  

 

 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 Reväsvaa-
ran pohjavesialueeseen tai vedenotto-
mahdollisuuksiin alueelta. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luon-
nonvarat:  

Yleistavoitteet: 

 Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympä-
ristön 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 nii-
den ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä 
edistetään.  

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä 
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla mo-
ninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja ar-
vokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun 
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittä-
misessä suojelutavoitteita vaarantamatta. 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen 
saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytös-
sä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonva-
rojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 

 

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-
nön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnal-
liset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön 

 

 

 Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia kansalliseen kulttuuriympäris-
töön. Hanke ei aiheuta vaikutuksia ra-
kennusperintöön. 

 Hankealueen luontoarvot on huomioitu 
hankesuunnittelussa, joten hankkeen ei 
katsota heikentävän luonnon kannalta 
arvokkaita kohteita tai heikentävän mo-
nimuotoisuutta. Hanke ei aiheuta merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia ekologisiin yh-
teyksiin. 

 Hanke ei merkittävästi heikennä alueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hanke-
alueen kautta kulkeva virkistysreittiyhteys 
voi säilyä jatkossakin tuulivoimahank-
keen toteuduttua. 

 Lapin liiton tekemän maakunnallisen tuu-
livoimaselvityksen  (Lapin liitto 2012) mu-
kaan Reväsvaaran alue soveltuu tuuli-
voimatuotantoon (teknis-taloudellisuus, 
ympäristövaikutukset). 

 

 

 Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia valtakunnallisesti merkittävi-
en kulttuuriympäristöjen arvoihin. 

 Tuulivoimatuotanto muodostaa uuden 
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suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on 
osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriym-
päristöt 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 ohjatta-
va siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti 
pirstota.  

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pin-
tavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pi-
laantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja 
toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohja-
vesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tär-
keitä ja soveltuvat vedenhankintaan.  

ajallisen kerroksen Tornionjokilaakson 
käyttöhistoriaan. Alueen kulttuuriympäris-
tö on ajallisesti kerrostunutta jo nykyisel-
lään. 

 Hankealueen ei katsota olevan ekologi-
sesti merkittävä luonnonalue. Alueella on 
pienialaisia arvokkaita luontokohteita, jot-
ka on huomioitu hankesuunnittelussa. 

 

 Hanke ei aiheuta vaikutuksia alueen poh-
javesialueisiin tai vedenhankintamahdol-
lisuuksiin alueelta. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:  

Yleistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakun-
nalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntämismahdollisuuksia.  

 

Erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyis-
ten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmi-
en kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tar-
peet.  

 Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä 
olemassa olevia johtokäytäviä.  

 Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman 
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoi-
malat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useam-
man voimalan yksiköihin.  

 Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koske-
vassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tul-
vien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistar-
peet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet, sekä maiseman 
erityispiirteet.  

 

 

 Hanke edistää uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntämismahdollisuuksia ja osal-
taan turvaa energiahuollon valtakunnalli-
sia tarpeita. 

 

 Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia lentoliikenteelle. 

 Hankkeessa hyödynnetään olemassa 
olevaa voimajohtokäytävää. 

 Hankkeen tuulivoimalat on sijoitettu kes-
kitetysti useamman voimalan yksiköksi. 

 

 Hankkeen suunnittelussa on huomioitu 
ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämis-
tarpeet. Arvokkaisiin luonto- ja kulttuuri-
kohteisiin ja – alueisiin, sekä maiseman 
erityispiirteisiin ei aiheudu merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonai-
suudet:  

Yleistavoitteet: 

 Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueiden-
käytölliset edellytykset.   

 

 

 

 Hankkeella saattaa olla vaikutuksia pai-
kallisen paliskunnan laidunalueiden käyt-
töön. Mahdollisia haittoja pyritään vähen-
tämään yhteistyöllä koko hankkeen 
suunnittelun ajan ja myös mahdolliset 
positiiviset vaikutukset arvioidaan. Koko 
poronhoitoaluetta koskevat vaikutukset 
ovat vähäisiä. 
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4.7.3.3 Hankkeen suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan 

Kumpikaan hankevaihtoehto ei ole ristiriidassa voimassa olevassa maakuntakaavassa 

osoitettujen alueidenkäytön periaatteiden kanssa. Alueen pääkäyttötarkoitus (M, maa ja 

metsätalousvaltainen alue) säilyy nykyisellään. Kumpikaan hankevaihtoehto ei myös-

kään estä maakuntakaavan muiden aluetta koskevien tavoitteiden toteuttamista, tai ai-

heuta merkittävää haittaa valtakunnallisille tai seudullisille ympäristöarvoille. Länsi-

Lapin maakuntakaavaan liittyvässä tuulivoimaselvityksessä (Lapin liitto 2012) alue to-

detaan tietyin varauksin soveltuvaksi tuulivoimatuotantoon. 

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu hankkeen suhdetta maakuntakaavan sisältöön: 

 alue voi edelleen säilyä pääasiassa metsätalouskäytössä, mutta tuulivoimahank-

keen toteutuessa aluetta käytetään metsätalouden lisäksi myös energiantuotantoon 

 hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia lähellä sijaitsevaan tärkeään tai veden-

hankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen 

 alueen maa-ainestenottotoiminta ja tuulivoimarakentaminen on tarkemmassa 

suunnittelussa yhteensovitettavissa 

 tuulivoimahankkeen toteuttamisella ei ole vaikutuksia hankealueen itäosan moot-

torikelkkailureittiin, eikä lounaisosan voimajohtoon tai joukkoliikenteen kehittä-

miskäytävän/yhteystarpeen toteuttamismahdollisuuksiin 

 hanke ei kokonaisuutena katsottuna merkittävästi heikennä maaseudun kehittämi-

sen kohdealueen (mk) tai matkailun vetovoima-alueen (mv) kehittämisedellytyk-

siä tai vetovoimaisuutta 

 hanke sijoittuu poronhoitoalueelle, mutta ei seudullisesti kokonaisuutena tarkas-

teltuna aiheuta merkittäviä vaikutuksia poronhoidon ja muiden luontaiselinkeino-

jen alueidenkäytöllisiin toimintaedellytyksiin 

 hanke ei merkittävästi heikennä alueen luonto-, maisema- tai kulttuuriympäristö-

arvoja 

 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 py-

syvälle tai loma-asutukselle 

 Alueelle sijoittuvaa muinaisjäännöskohdetta (SM 3553) (Museoviraston muinais-

jäännösrekisterin kohde Reväsvaara, Laki-Autto (1000011613)) ei pystytty kesän 

2014 muinaisjäännösinventoinnissa paikantamaan. Mahdollisen muinaisjäännök-

sen sijaintitiedot ovat virheelliset, tai kohde on tuhoutunut (Kulttuuriympäristö-

palvelut Heiskanen & Luoto Oy 2014).  

4.7.3.4 Hankkeen suhde yleis- ja asemakaavoihin 

Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. 

Hankealue sivuaa Torniojoen osayleiskaava-aluetta. Hanke ei aiheuta sellaisia vaikutuk-

sia, jotka olisivat ristiriidassa yleiskaavassa osoitetun maankäytön kanssa. 

4.7.3.5 Arvioinnin epävarmuudet 

Vaikutusten arvioinnin epävarmuudet liittyvät käytettävissä olevaan lähtömateriaaliin. 

Arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia. 
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4.7.3.6 Vaihtoehtojen vertailu 

Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamilla maankäyttövaikutuksilla ei ole merkit-

täviä eroja. Toteutusvaihtoehdossa VE1 paikallisia muutoksia tapahtuu laajemmalla 

alueella kuin suppeammalle pinta-alalle sijoittuvassa vaihtoehdossa VE2. Vaihtoehdon 

VE1 melu- ja vilkunta-alueet ovat myös laajemmat kuin vaihtoehdon VE2, mikä aiheut-

taa laajemmalle ulottuvia reunaehtoja muulle maankäytölle. 

4.7.3.7 Vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen aiheuttamat maankäyttövaikutukset eivät ole merkittäviä. 

4.8 Talous ja elinkeinot 

 

4.8.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimahankkeeseen liittyvät työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisvaiheessa 

muun muassa voimaloiden komponenttien, materiaalien ja tuulivoimaloiden valmista-

misesta, tuulipuistoalueella teiden, perustusten ja sähkönsiirtoyhteyksien rakentamisesta 

sekä tuulivoimaloiden kokoamisesta. Hankkeen toimintavaiheessa työllisyysvaikutukset 

liittyvät tuulivoiman käyttö- ja kunnossapitotehtäviin.  

Tuulivoimaloista maksetaan tuulipuiston toiminnan ajan kunnalle kiinteistöveroa. Li-

säksi alueen maanomistajat saavat vuokratuloja omistamillaan mailla sijaitsevista tuuli-

voimaloista ja muista hankkeeseen liittyvistä rakenteista. 

Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin on arvioitu asiantuntijatyönä huomioimalla sekä 

hankealueen nykyinen käyttö että tuulivoimahankkeeseen liittyvät talous- ja työllisyys-

vaikutukset. 

Vaikutusten arvioinnista on vastannut hankkeiden talous- ja elinkeinovaikutuksiin eri-

koistunut asiantuntija. 

• Tärkeimmät vaikutukset Ylitornion taloudelle ja elinkeinoille aiheutuvat tuuli-
voimapuiston rakentamisen aikana. 

• Muun muassa metsäalueiden raivaus, uuden tiestön teko, maansiirtotoimet, 
kuljetukset, perustusten teko ja mahdolliset osallistumiset asennusvaiheen 
töihin lisäävät paikallisia työllistymisen ja yritystoiminnan edellytyksiä raken-
tamisen aikana. Ostovoima sekä palveluiden käyttö lisääntyy rakentamisen 
aikana myös paikkakunnalle saapuvan ulkopuolisen työvoiman ansiosta. 

• Rakentamisvaihe lisää majoitus- ja ravitsemuspalvelujen käyttöä alueella. 
• Hanke voi vaikuttaa hankealueella ja sen lähiympäristössä sijaiseviin maa-

ainesten ottoalueisiin haitallisesti, jos rakenteita sijoittuu maa-ainesten otto-
alueiden välittömään läheisyyteen, tai positiivisesti, jos maa-aineksia voi-
daan hyödyntää hankkeen rakentamisessa. 

• 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, joilla tuulivoimahankkeen raken-
teita sijoittuu. 
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4.8.2 Nykytilanne 

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 on 

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 väestös-

tä oli 37,9 %. Asuntokuntien lukumäärä oli 2 112 ja kesämökkien lukumäärä 1 332. (Ti-

lastokeskus 2014)  

Ruotsin Övertorneån kunta ja Ylitornio muodostavat kahden maan välisen työssäkäynti- 

ja asiointialueen. Övertorneån kunnan keskustaajama Matarengi sijiatsee noin 

10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Övertorneån kunnan alueella toimii noin 550 

yritystä. (Övertorneå kommun 2015)  

Ylitorniolla on monipuolinen päivittäistavarakaupan tarjonta, mikä johtuu Ruotsin puo-

lelta tulevasta asiointiliikenteestä. Valuuttakurssit Suomen ja Ruotsin välillä ohjailevat 

kaupan painopistettä. Ylitorniolla on kaupan toimipaikkoja noin 30, mikä on korkea lu-

ku verrattuna vastaavan kokoisiin kuntiin. (Lapin liitto 2012) 

Ostovoiman siirtymät Länsi-Lapissa ovat positiiviset. Tämä tarkoittaa sitä, että Länsi-

Lappiin virtaa ostovoimaa alueen ulkopuolelta lähinnä Ruotsista sekä matkailijoilta. 

Siirtymät ovat kaikilla tarkasteluilla toimialoilla positiiviset, tilaa vaativassa kaupassa 

suhteellisesti suurimmat. (Lapin liitto 2012) Rajan läheisyys tuo paikkakunnalle makro-

taloudellsen rajan ylittävän ulottuvuuden; kehitys toisella puolen rajaa heijastuu myös 

rajan yli. 

Kuvassa 4-20 on esitetty väestön jakaumaa pääasiallisen toiminnan mukaisesti jaoteltu-

na Tornionlaakson seutukunnassa, joka muodostuu Ylitornion ja Pellon kunnista. Seu-

tukunnan asukasluku on ollut laskussa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Seutukunnan vä-

estöprofiili on muuttunut harvaanasuttujen seutujen tapaan siten, että eläkeläisten suh-

teellinen osuus väestöstä on kasvanut ja nuorten ja lasten osuus myös vähentynyt. Posi-

tiivisena havaintona alueen talouteen liittyen on, että työllisten absoluuttinen osuus vä-

estöstä on pysynyt lähes ennallaan eli suhteellisesti työllisten määrä on lisääntynyt väes-

tömäärän laskiessa. 
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Kuva 4-20. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan. (Tilastokeskus 2014) 

Ylitornion kunnalla on vuonna 2014 hyväksytty elinkeino-ohjelma vuosille 2014–2017, 

jonka mukaisesti kunta toimii yritysaktiivisesti ja kunnan päätöksenteossa sovelletaan 

yritysvaikutusten arviointia (Ylitornion kunta 2015). Kuntatalouden vertailu kunnan ta-

loudellisesta vireydestä antaa osaltaan kuvan kunnan kehityskyvystä. Ylitornion kunnan 

talous on hyvällä tasolla verrattuna Lapin muihin kuntiin. Ylitornion kunnassa laina-

määrä asukasta kohti on pienin Lapin läänissä (151 €/asukas). Keskimäärin Lapissa vel-

kaa on asukasta kohden 2 266 € / asukas. (Lapin liitto 2015)  

Reväsvaaran alueen elinkeinotoiminta 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen hankealueen elinkeinotoiminta liittyy pääasiassa met-

sätalouden harjoittamiseen. Metsätalouden ohella elinkeinotoimintana hankealueella on 

poronhoito sekä maa-ainesten otto.  Hankealueella ja sen lähiympäristössä on useita 

maa-ainesten ottoalueita. Alueet, joilla on voimassa oleva maa-aineslupa, on esitetty 

kuvassa 4-21.  
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Kuva 4-21. Maa-ainesten ottoalueet, joille on voimassa oleva maa-aineslupa, hankealueella ja 
sen lähiympäristössä. Luvitetuista alueista on saatu tiedot Ylitornion kunnan ympäristövalvontaa 
hoitavalta Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastajalta. (C. Lallukka, sähköpostitiedonanto 
23.1.2015) 

 

Ylitorniolla toimii kansainvälisillä rakennusteollisuusmarkkinoilla toimiva Ylitornion 

Betonituote Oy, jonka betonituotetuotanto on tehdasmaista. Yritys työllistää noin 50 

henkilöä. 

Ylitorniolla keskiyön auringon vaaraksi kutsuttu Aavasaksanvaara ja Ainiovaara tarjoa-

vat harrastusmahdollisuuksia hiihtäjille, laskettelijoille ja moottorikelkkailijoille. Vuo-
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ennonkoskella, Kattilakoskella ja Lohijärvellä kesämatkailijoille mahdollistuu kalastus 

ja melonta.  Miekojärven läheisyydessä Pessalompolossa toimii Jupon Erän ylläpitämä 

Miekojärven Eräpalvelukeskus ja alueilla on lisäksi yksittäisiä majoitusta ja ohjelmapal-

veluja tarjoavia yrityksiä. (Lapin liitto 2012)  

Reväsvaaran hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole varsinaista matkailupalvelu-

toimintaa, vaan se keskittyy muualle Ylitornion kunnan alueelle. Majoitustoimintaa Yli-

torniolla on muun muassa kuntakeskuksessa, Aavasaksalla ja Ainionvaarassa. Lähimpä-

nä oleva kaupallinen majoituskohde sijaitsee Ainiovaaralla, Reväsvaaran pohjoispuolel-

la. Entinen Eläkeliiton lomakohde, nykyisin yksityisomistuksessa oleva Karemajat tar-

joaa majoituspalveluita samanaikaisesti 58 hengelle. Karemajoilla on myös 200-

paikkainen näköalaravintola. Karemajoilta on suora yhteys Ainionvaaran liikunta- ja ul-

koilualueen, latu-, vaellus ja pyöräilyreittiverkostoon. (Ylitornion kunta 2015) 

Ylitornion kunnassa on pohdittu vuonna 2012 erilaisia kehityskuvia paikkakunnan kehi-

tyksen kannalta maankäyttöstrategiassa. Maankäyttöstrategian tavoitteena on ollut saada 

periaatteet asumisen, työpaikkojen, kaupan ja palveluiden, liikenneverkon ja viheraluei-

den kehittämiselle. Lopullista valintaa maankäytön strategian osalta ei ole vielä tehty. 

Selvitystyön perusteella on valittu kolme keskeistä maankäytön strategista linjausta tu-

levan maankäytön suunnittelun ja elinkeinotoiminnan kehittämisen pohjaksi.  Yhteistä 

kaikissa laadituissa suunnitelmavaihtoehdoissa on keskeisten kaupallisten palvelujen si-

joittuminen Ylitornion taajaman läheisyyteen ja valtatien 21 varrelle. Asuminen myös 

keskittyisi maankäytön yhdistelmämallissa taajama-alueelle. Pienyritysalueen keskitty-

mä olisi Alkkulassa, matkailupalvelut olisivat pääasiassa Aavasaksalla ja Ainionvaaralla 

ja osaksi Ylitornion järvikylissä. Ylitorniolla varaudutaan mahdolliseen kaivoshankkee-

seen, joka sijoittuisi kunnan itäosaan ja Rovaniemen alueelle. (AIRIX Ympäristö 2012- 

2013) 

4.8.3 Vaikutusten arviointi 

Työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisvaiheessa muun muassa voimaloiden kompo-

nenttien, materiaalien ja tuulivoimaloiden valmistamisesta sekä toimintavaiheessa tuuli-

voiman käytöstä ja kunnossapidosta (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2009).   

Rakennusaikana tuulivoimaloiden asennuksessa työskentelee tyypillisesti paikkakunnan 

ulkopuolisia asentajia usean kuukauden ajan. Paikkakunnan ulkopuolinen työvoima ma-

joittuu rakennus- ja asennusaikana Ylitornion majoitusliikkeissä sekä hyödyttää raken-

nusaikaisella ostovoimallaan paikallisia yrityksiä.  

Reväsvaaran tuulivoimahankkeeseen liittyen on arvioitu, että hankevaihtoehdossa VE1 

rakentamisvaiheen työntekijöiden (60–70 henkeä) yöpyminen alueella tarkoittaa yh-

teensä noin 4 000-5 000 yöpymistä paikallisissa hotelleissa ja mökeissä. Yöpymisten 

määrä hankevaihtoehdossa VE2 on jonkin verran tätä pienempi. Ylitornio ja Pello muo-

dostavat matkailumaantieteellisesti yhdessä Tornionlaakson matkailualueen (Matkailun 

edistämiskeskus 2015). Vuonna 2013 Ylitornion ja Pellon alueella rekisteröitiin yhteen-

sä yli 29 000 majoitusvuorokautta (Lapin liitto 2015.) Ylitornion osuus majoitusvuoro-

kausista on noin puolet. Hankkeen rakentamisaikaisella majoitustarpeella on merkittävä 

vaikutus alueen majoituspalveluihin. 

Epäsuorina työllisyys- ja tulovaikutuksina ovat muiden muassa lisääntyvät ostot paikal-

lisissa kauppa- ja erikoistavaraliikkeissä, polttoaineen myynti sekä rakennusaikainen li-

sääntyvä henkilökunnan tarve.   



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 112 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

Tuulivoimaloiden perustusten toteutuksessa ja tuulipuiston teiden ja sähkönsiirtoyhte-

yksien rakentamisessa voidaan hyödyntää Ylitorniolla toimivia betoni- ja maanraken-

nusalan yrityksiä. Mitä enemmän tuulivoimaloiden kokoamista ja pystyttämistä edeltä-

vissä tehtävissä voidaan hyödyntää paikallista työvoimaa ja käytössä olevaa kalustoa 

sekä palveluita, sitä enemmän saadaan hyötyä paikalliselle elinkeinotoiminnalle. 

Rakennusvaiheessa merkittävin työllisyysvaikutus on metsänraivauksella, huoltoteiden 

rakentamisella sekä tuulivoimaloiden perustustöillä. Näillä töillä on rakentamisaikana 

paikallistalouteen myönteinen vaikutus. Osa työllisyysvaikutuksista muodostuu voima-

loiden valmistuksesta sekä käyttö- ja kunnossapidosta. Tyypillisesti työllistävistä vaiku-

tuksista noin kolmasosa muodostuisi rakentamisvaiheessa ja kaksi kolmasosaa toimin-

tavaiheessa (taulukko 4-11). Työllisyys- ja elinkeinovaikutusten kohdentuminen riippuu 

voimaloiden valmistuspaikan lisäksi rakentamiseen sekä käyttö- ja kunnossapitoon osal-

listuvien toimijoiden sijainnista ja työntekijöiden kotikunnista (Teknologiateollisuus ry 

2009, Suomen tuulivoimayhdistys ry 2009). Asennusvaiheen työllistävä vaikutus arvioi-

daan yhden voimalan osalta välitön ja välillinen työllisyysvaikutus yhteen laskien 10 

henkilöksi. Käyttöajan työllistävyysvaikutukseksi välitön ja välillinen työllistävyys mu-

kaan lukien on arvioitu yksi henkilötyövuosi voimalaa kohti. Jos voimalan käyttöaikana 

pidetään 25 vuotta, on yhden voimalan työllistämisvaikutusarvio 25 henkilötyövuotta 

voimalaa kohti. Koko elinkaaren aikana suunnittelusta purkuvaiheeseen työllistävyys-

vaikutuksen on arvioitu oleva 35 henkilötyövuotta voimalaa kohti.  (Sweco Ympäristö 

Oy 2015) 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiaosaston asiantuntija Ville Laasonen on to-

teuttanut laskelman tuulivoimatuotannon kotimaisuusasteesta. Tuulivoimalan elinkaaren 

aikana suomalaista työtä arvioidaan kertyvän 76 % kokonaistyöpanoksesta. Suomalais-

ten tuulivoimatoimijoiden arvion mukaan 13 % turbiinien investointikustannuksista 

kohdistuu Suomeen. Muista investointikustannuksista kotimaisia on arviolta 97 %. In-

vestointikokonaisuudesta kotimaahan kohdistuu yhteensä 30 % osuus. Käyttökustannus-

ten kotimaisuuden arvio on elinkaaren aikana 84 %. Suomeen kohdistuvien tulovirtojen 

osuus syöttotariffi huomioiden on tuulivoimalan elinkaaren aikana TEM:n arvion mu-

kaan noin 59 %. (Laasonen 2015) 

Suomessa tuulivoimahankkeet työllistävät tällä hetkellä noin 2 200 henkilöä. Teknolo-

giateollisuus ry:n mukaan tuulivoimakomponenttien valmistus työllistää nykyisin 2000–

3000 henkilöä. Tuulivoima-alan ennusteena on, että alalla työllistyisi vuoteen 2020 

mennessä noin 11 000 henkilöä, joista 4 000–7 000 tuulivoimakomponenttien valmis-

tuksessa. (Sweco Ympäristö Oy 2015) 
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Taulukko 4-11. Arvio Reväsvaaran tuulivoimahankkeen työllistävyydestä sen elinkaaren 
aikana. Arviossa ei ole huomioitu tuulivoimalakomponenttien valmistusta. (Sweco Ympäristö Oy 
2015) 

 Arvioitu yhden tuulivoima-
lan työllistävä vaikutus 
henkilötyövuosina (htv) 
koko elinkaaren aikana 

Reväsvaaran tuulivoima-
puiston arvioitu kokonais-
työllisyysvaikutus vaihto-

ehdossa VE1 (15 voimalaa) 

Reväsvaaran tuulivoima-
puiston arvioitu kokonais-
työllisyysvaikutus vaihto-

ehdossa VE2 (10 voimalaa) 

Projektikehitys ja asian-
tuntijapalvelut 

1 15 10 

Infrastruktuurin rakenta-
minen ja asentaminen 

12 180 120 

Käyttö- ja kunnossapito 
(25 vuotta) 

24 360 240 

Yhteensä 37 555 370 

 

Ylitornion yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2015 on 0,80 % ja kiinteistövero voi-

malaitosten rakennuksilla 2,85 %. (Ylitornion kunta 2015) Kiinteistövero määräytyy 

tuulivoimaloiden lukumäärän ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja 

siitä vuosittain tehtävien ikäalennusten perusteella. Tuulivoimalan käypä arvo on 70 % 

rungon ja konehuoneen rakentamiskustannuksista. Vuosittainen ikäalennus voimalan 

arvolle on neljä prosenttia. (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2009) Hankevaihtoehdossa 

VE1 tuulivoimapuistosta maksettava kiinteistövero on arvoilta 25vuoden toiminta-ajalta 

yhteensä noin 1,25 miljoona euroa, kun tuulivoimaloiden teho on vähintään 3 MW. 

Hankevaihtoehdossa VE2 kiinteistöveroksi arvioidaan olla noin 0,9 miljoonaa euroa.  

Tuulipuiston toiminta-aikana arvioidaan hankkeesta aiheutuvan lähialueen taloudelle ja 

elinkeinoille positiivisia vaikutuksia. Paikallisille hankealueen maanomistajille aiheutuu 

talouden näkökulmasta positiivisia vaikutuksia tuulivoimaoperaattorin maksamien 

maanvuokrien kautta. 

Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia on kuvattu luvussa 4.9. Hankealueella harjoite-

taan maa-ainesten ottoa liiketoimintana, johon tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan 

lieviä haitallisia vaikutuksia, jos tuulivoimaloita tai sähkönsiirtokaapeleita sijoittuu hy-

vin lähelle maa-aineisten ottoaluetta. Maa-aineksen myynti ottopaikoilta tuulivoima-

hankkeen tarpeisiin esimerkiksi perustusten ja tiestön rakentamiseksi edistää maa-

aineksia myyvien yritysten liiketoimintaa. Hankkeesta aiheutuu positiivisia vaikutuksia 

alueen elinkeinoihin hankkeen rakennusaikana, jos rakentamisessa voidaan hyödyntää 

muun muassa alueen maanrakennusyrityksiä ja kun ulkopaikkakunnilta saapuvat työn-

tekijät käyttävät esimerkiksi alueen majoituspalveluita. Hankkeen toiminnan aikana po-

sitiivisia talousvaikutuksia alueelle kohdistuu tuulipuistosta maksettavasta kiinteistöve-

rosta ja maanvuokrista. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi alueen metsäta-

louskäyttöön. Hankkeella ei arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia elinkeinoihin 

tai talouteen. 

4.8.3.1 Arvioinnin epävarmuudet 

Hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia ja työllisyysvaikutuksia arvioitaessa epävar-

muutta aiheuttaa se, että tuulivoimahankkeen toteuttamiseen liittyviä toimijoita, esimer-

kiksi maanrakennusyrityksiä, ei vielä tiedetä hankeen tässä suunnitteluvaiheessa. Hank-

keen työllisyysvaikutuksiin ja aluetaloudellisiin vaikutusten merkittävyys ja alueellinen 
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kohdistuminen riippuu olennaisesti hanketoimijan tekemistä valinnoista koskien esi-

merkiksi käytettävien materiaalien ja urakoiden toimitusketjuja, sekä paikallisten toimi-

joiden kyvyistä tarjota näitä toimitusketjuja, joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa. 

4.8.3.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Tuulivoimapuiston toteuttamisen vaihtoehdot poikkeavat toisistaan vain suunniteltujen 

tuulivoimaloiden lukumäärän perusteella. Vaihtoehtojen mukaisissa vaikutuksissa ei ole 

talouden ja elinkeinojen osalta pitkällä aikavälillä kovin merkittävää eroa lukuun otta-

matta kiinteistöverokertymää ja huolto- ja ylläpitotehtäviä. Näiden pitkän aikavälin vai-

kutusten merkittävyys on riippuvainen rakennettavien tuulivoimaloiden määrästä. Vas-

taavasti rakennusaikana vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin ovat osaksi riippuvaisia 

rakennettavien voimaloiden kokonaismäärästä. Rakennusajan työt ja mahdollisesti pai-

kallisen työvoiman hyödyntäminen liittyen metsänraivaukseen, tiestön rakentamiseen, 

maansiirtotöihin, perustusten rakentamiseen, kuljetuksiin ja laitteistoasennuksiin on 

hankevaihtoehdossa VE1 teoreettisesti yhden kolmasosan suurempi kuin hankevaih-

toehdossa VE2 perustuen tuulivoimaloiden lukumäärään.  

4.8.3.3 Vaikutusten lieventäminen  

Mahdollisia tuulivoimahankkeesta talouteen ja elinkeinoihin kohdistuvia haitallisia vai-

kutuksia voidaan lieventää hankkeen toteutuksen ja toimintavaiheen aikaisella vuoropu-

helulla hankevastaavan ja paikallisten elinkeinojen edustajien ja asukkaiden välillä sekä 

huomioimalla paikallisten yritysten mahdollisuudet osallistua hankkeen toteutukseen.  

4.9 Porotalous 

 

  

• Reväsvaaran tuulivoimapuiston hankealue on Lohijärven paliskunnan alueella. 
• Hankealueella laiduntaa osan vuodesta noin kolmasosa paliskunnan 1 400 po-

rosta. Paliskunnalla on käynnissä porojen pantaseuranta 6 – 7 poron osalta. 
Pantoja on lisätty hankevastaavan kustannuksella YVA-menettelyn aikana, jotta 
hankealueella laiduntavista poroista saadaan tarkempaa tietoa. 

• Merkittävin haitta porotaloudelle arvioidaan aiheutuvan laidunmaiden menetyk-
sestä. 

• Suorien porotaloudelle aiheutuvien mahdollisten haittojen seurantaa jatketaan 
hankkeen rakentamis- ja toiminta-aikana. Lievennystoimista sovitaan jatkuvan 
ja säännöllisen vuoropuhelun perusteella hanketoimijan, Lohijärven paliskunnan 
ja Paliskuntain yhdistyksen kesken. 

• Reväsvaaran tuulivoimapuiston vaikutuksista porotalouteen laaditaan erillisra-
portti kesällä 2015 ja se huomioidaan hankkeen osayleiskaavoituksessa. Ra-
portissa huomioidaan muun muassa GPS-pantatiedon avulla saatava kuvaus 
porojen nykyisestä liikkumisesta. 
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4.9.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuisto voi hankkeen rakentamis- ja toiminta-aikoina aiheuttaa ainakin seu-

raavanlaisia vaikutuksia:  

 Vaikutukset porolaitumiin  

 laitumien poistuminen porotalouskäytöstä suoraan ja epäsuorasti: poro välttää 

tiettyjä alueita tai alueita ei voida käyttää poronhoidossa täysipainoisesti  

 laidunten muuttuminen, esim. voimajohtoaukeilla ja niiden reunoilla metsän-

hakkuiden vuoksi  

 laidunten pirstoutuminen  

 Vaikutukset ja häiriöt porojen laidunnukseen 

 Vaikutukset poronhoitoon  

 toimintaan: esimerkiksi porojen kulku- ja kuljetusreitit voivat muuttua   

 rakenteisiin: esimerkiksi erotusaidat tai esteaidat aidat jäävät alueille ja niiden 

käyttötarkoitus muuttuu tai ne jäävät pois käytöstä 

 Porovahingot (pääasiassa liikenteessä)  

 Vaikutukset elinkeinon kannattavuuteen (johtuen em. muista vaikutuksista) 

 Vaikutukset poronhoitokulttuuriin: muuttuneet olosuhteet saattavat vaikuttaa 

luontaiselinkeinon harjoittamisen edellytyksiin ja sitä kautta kulttuurin säilymi-

seen 

 

Arvioinnissa on hyödynnetty porotaloutta koskevaa kirjallisuutta sekä etenkin Paliskun-

tain yhdistyksen ylläpitämää tilastoaineistoa ja opasta poronhoidon tarkasteluun maan-

käyttöhankkeissa. Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi on ulotettu koko pa-

liskunnan alueelle. Arvioinnissa on hyödynnetty Lohijärven paliskunnan antamia tietoja 

keskeisistä poronhoitoon liittyvistä alueista, jotka on koottu kuvaan 4-23. Tietoja tullaan 

tarkentamaan hankkeen seuraavissa vaiheissa GPS-pantaseurannan kautta saatavilla li-

sätiedoilla. GPS-pantaseurantaa tullaan jatkamaan myös hankkeen rakentamis- ja toi-

mintavaiheissa. Saatavaa lisätietoa käsitellään säännöllisessä vuoropuhelussa tuulivoi-

matoimijan ja paliskunnan kanssa.  

Lisäksi aineistoa on koottu Lohijärven paliskunnan ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa 

käydyssä poronhoitolain 53§:n menettelytapaa noudattavassa neuvottelussa (kuvattu 

seuraavassa kappaleessa).  

Arvioinnin on toteuttanut kokenut porotalouteen kohdistuviin vaikutuksiin erikoistunut 

asiantuntija. 

Poronhoitolain 53 §:n menettelytapaa noudattava neuvottelu 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen poronhoidolle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin sel-

vittämiseksi pidettiin poronhoitolain 53§ menettelytapaa noudattava neuvottelu 

14.8.2014, jossa on noudatettu samaa etenemistapaa kuin virallisissa poronhoitolain 

53 §:n perusteella käytävissä neuvotteluissa valtion omistamiin maihin liittyen. Poron-

hoitoalueella on tullut tavaksi pitää poronhoitolain 53 §.n mukaisia neuvotteluita kes-

keisissä maankäyttöön liittyvissä hankkeissa, vaikka hankealueen maa-alueet eivät olisi 

valtion omistuksessa. Näin on menetelty myös Reväsvaaran tuulipuistohankkeen osalta, 

vaikka hankealueella ei ole valtion maanomistusta. Hankkeessa tullaan laatimaan poro-

talousvaikutuksia käsittelevä erillisraportti, jonka laadinnan yhteydessä järjestetään toi-

nen porotalouden pienryhmätapaaminen. Tapaamiseen kutsutaan hankevastaava, Palis-

kuntainyhdistys sekä Lohijärven paliskunnan poroisäntä ja hallituksen edustajat. Ta-
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paaminen on tarkoitus järjestää kesällä 2015, jolloin on käytössä tietoja syksyllä 2014 

aloitetusta porojen satelliittiseurannasta. 

Pienryhmätyöskentelyn ja siihen kuuluvan karttatyöskentelyn avulla pyritään saamaan 

mahdollisimman yksityiskohtainen näkemys siitä, millainen merkitys hankkeella on pa-

liskunnan poronhoidolle sekä kerätä uutta ja tarkkaa tietoa muun muassa porojen lai-

dunnuksesta ja määristä sekä petovahingoista. Kokouksissa keskustellaan myös siitä, 

miten poronhoito toimii koko paliskunnassa ja kyseessä olevalla hankealueella poron-

hoidon vuoden kierron eri vaiheissa. Keskusteluissa käsitellään poromiesten näkemyk-

siä hankkeen vaikutuksista, vireillä olevien muiden tuulipuistohankkeiden yhteisvaiku-

tuksista, sekä keinoista haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. 

4.9.2 Nykytilanne 

Poronhoito 

Poronhoitoalue käsittää Suomessa lähes koko Lapin läänin lukuun ottamatta Kemin ja 

Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan kuntaa. Poronhoitoaluetta on lisäksi osissa Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia. Poronhoitoalueen maapinta-ala on 114 000 neliöki-

lometriä eli 36 % koko Suomen maapinta-alasta. Poronhoitoalue jaetaan 14 merkkipii-

riin, joissa toimii 56 paliskuntaa. Poronhoidon merkityksen perusteella erotetaan saame-

laisalue ja sen eteläpuolella erityinen poronhoitoalue ja muu poronhoitoalue. (Paliskun-

tain yhdistys 2015a) Lohijärven paliskunta kuuluu viimeksi mainittuun muuhun poron-

hoitoalueeseen. 

Suomalainen poro on alun perin kesytetty tunturipeurasta (kuva 4-22). Poro kuuluu mä-

rehtijöihin eli sillä on neljä mahaa. Sekä uros- että naarasporoilla on sarvet, jotka vaih-

tuvat vuosittain. Poron koko vaihtelee eri osissa poronhoitoaluetta. Naaraat eli vaatimet 

ovat yleensä painoltaan 60–100 kg, urokset eli hirvaat ja kuohitut härät ovat yleensä 

painoltaan 90–180 kg. Porot ovat melko pitkäikäisiä. Vaatimet voivat elää jopa 18–20 -

vuotiaiksi, hirvaat yli 10-vuotiaiksi. Poro on sopeutunut hyvin luonnonolosuhteisiin, se-

kä talveen että kesään. Talvella poro pyrkii saamaan ravintonsa lumipeitteen alta, mutta 

lumen määrän kasvaessa porot ovat perinteisesti siirtyneet tuntureille tai syömään pui-

den luppoa. Kesällä lämpiminä aikoina poroja haittaavat lämmön lisäksi verta imevät 

hyönteiset, jolloin porot yleensä siirtyvät aukeille ja tuulisille alueille, kuten tuntureille 

ja soille, mutta myös maanteille. (Paliskuntain yhdistys 2015a) 

Nykyisin poroja joudutaan ruokkimaan talvisin tarhoissa tai maastossa. Porojen elämää 

talviajan ruokinta helpottaa, mutta poromiehille lisäruokinta aiheuttaa lisätöitä ja lisään-

tyviä kustannuksia. (Paliskuntain yhdistys 2015a) 

Porot merkitään omistajilleen korviin tehtävillä omistajakohtaisilla merkeillä, joista 

muodostuu poromerkki. Poromerkki tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa vanhas-

taan noudatettujen periaatteiden mukaisesti käyttäen ns. sukumerkkiä. Syntyneiden va-

sojen poromerkintä toteutetaan alkukesästä, jonka jälkeen kootut porot lasketaan tokki-

na kesälaitumille. (Paliskuntain yhdistys 2015a) 
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Kuva 4-22. Poroja tiellä. (Kuva: Pöyry) 

Poron vuosi alkaa touko-kesäkuussa, kun uudet vasat syntyvät. Kesälaidunalueita ovat 

suot, hakkuuaukeat, puronvarsien niityt sekä avotunturit, joilta poro syö erilaisia ruoho-

ja, saroja ja heiniä sekä lehtipuiden lehtiä. Syksyllä poro kulkee metsissä ja tunturikan-

kailla hakien erityisesti sieniä. Porojen kiima-aika eli rykimä on loka-marraskuulla ja 

porot jatkavat tällöin laiduntamistaan kangasmailla. (Paliskuntain yhdistys 2013) 

Tärkeimpiä poronhoidon rakenteita ovat erilaiset aitarakennelmat ja kämpät. Porojen 

pysymistä paliskunnan alueella varmistetaan esteaidoilla. Etenkin pohjoisessa paliskun-

nat on yleensä aidattu ympäriinsä. Porojen laidunkiertoa ja pysymistä vuodenaikaisilla 

alueilla ohjataan laidunkiertoaidoilla. Tällöin saadaan kesä- ja talvilaitumet pidettyä 

erillään ja käytettyä ne halutulla tavalla. (Paliskuntain yhdistys 2013) 

Porot kerätään erotusaitoihin poroerotuksiin lukemista eli laskemista sekä teurastamista 

varten. Joillakin paliskunnilla erotusaitoihin liittyy useita neliökilometrejä laajoja syöt-

töaitoja tai hakoja, joihin poroja kerätään päivien tai viikkojen ajan ja lopulta niiden si-

sältä ajetaan erotuksiin. Itse erotusaitoihin kuuluu yleensä aina johdeaitoja, eli siuloja, 

laajempia verkosta ja/tai laudasta tehtyjä syöttöaitoja eli renkaita, puusta tehty pyöreä 

kirnu, missä itse erottelu tapahtuu, sekä poromiesperheiden omat tai muutamien yhteiset 

sivukarsinat eli konttorit. (Paliskuntain yhdistys 2013) 

Paliskuntien työmaa-asunnot, eli kämpät, sijaitsevat yleensä erotusaitojen yhteydessä, 

porojen kuljetusreiteillä tai paimennuspaikoilla. Erotusaitojen yhteydessä voi sijaita 

myös paliskunnan teurastamo sekä siihen liittyviä rakenteita, kuten kujat, joita pitkin 

porot ajetaan teurastuksiin. (Paliskuntain yhdistys 2013) 

Erotusaitojen ja kämppien käytön intensiteetti vaihtelee. On olemassa pääerotusaitoja, 

joissa käsitellään paliskunnan suurimmat poromäärät, sekä kämppiä, jotka ovat käytössä 

yhtäjaksoisesti jopa kuukausia ettotöiden ja erotusten aikana. Toisaalta on myös palis-

kuntia, joissa kämppäkulttuuri on hiipunut niin, että kämpällä yöpymisen sijaan ajetaan 

päivittäin kotiin yöpymään. Silti kämpät toimivat tärkeinä tukikohtina ettotöiden aikana. 

(Paliskuntain yhdistys 2013) 

Länsi-Lapissa, myös Ylitornion alueella, harjoitetaan poroelinkeinoa metsätalouden 

kanssa samoilla alueilla. 
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Lohijärven paliskunta 

Reväsvaaran alue on poronhoitoaluetta ja kuuluu Lohijärven paliskunnan alueeseen 

(kuva 4-23). Lohijärven paliskunnan kotipaikka on Ylitornio ja paliskunnalla on maa-

alaa yhteensä 116 700 hehtaaria (Nieminen 2010).  Reväsvaaran tuulivoimahankkeen 

hankealueen koko on noin 1 000 hehtaaria. 

Lohijärven paliskunnassa oli vuonna 2013 poronomistajia 53 ja paliskunnan korkein 

sallittu poromäärä oli 1400 (taulukko 4-12). Poronhoitovuonna 2012–2013 paliskunnal-

la oli eloporoja 1369 kappaletta. Vuonna 2013 paliskunnan poroista jäi junan alle 50 po-

roa ja auton alle 44 poroa. Paliskunnan poroista vuonna 2013 petojen tappamina löydet-

tyjä ja korvattavia poroja oli 4. (Poromies 2014) 

Taulukko 4-12. Lohijärven paliskunnan porojen ja poronomistajien lukumäärät 2012–2013. 
(Poromies 2014) 

 
Korkein sallittu 

poromäärä 
Eloporot Teurasporot 

Poron 
 omistajia 

Vasapro-
sentti 

Lohijärven paliskunta 1400 1369 836 53 61 
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Kuva 4-23. Lohijärven paliskunnan sijainti suhteessa hankealueeseen (Aineiston © Lohijärven 
paliskunta 2014). Kuvassa on esitetty kesälaitumet ja talvilaitumet erillisinä alueina. Niiden 
välisiä kulku- tai kuljetusreittejä ja talvi- ja kesälaitumien välille jääviä kevät- ja syyslaidunalueita 
ei havainnollisuuden vuoksi ole esitetty kuvassa. 

 

Lohijärven paliskunnan keskeiset poronhoidolliset alueet on esitetty kuvassa 4-23. Re-

väsvaara ja Kiimavaara ovat Lohijärven paliskunnalle tärkeitä syysajan laitumia. Syk-

syllä porot hakeutuvat alueelle ja siellä laiduntaa 450–500 poroa. Hankealueen eteläreu-

nalla on siirtoaita, johon poroja kootaan erotuksia varten. Porojen kuljetusreitti Portimo-

järven eteläpuolella olevalle erotusaidalle menee suunnitellun tuulipuiston läpi keskeltä 

Reväsvaaraa. Reitti on vakiintunut, koska vaarat (Reväs-, Kiima-, Ainio-, Eho-, Simo- 

ja Viisavaarat) muodostavat poroille luontaisen kulkureitin. Syyserotusten jälkeen porot 

kulkevat luontaisesti takaisin vaara-alueille. (Paliskuntain yhdistys 2014) 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeeseen liittyen pidettiin Lohijärven paliskunnan ja Palis-

kuntain yhdistyksen edustajien kanssa elokuussa 2014 poronhoitolain 53§:n menettely-

tapaa noudattava neuvottelu. Neuvottelussa tuli esiin, että Reväsvaaran tuulivoimahank-
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keen hankealueella laiduntaa osan vuodesta noin kolmasosa paliskunnan noin 1 400 po-

rosta. Paliskunnalla on ollut käynnissä porojen pantaseuranta 6–7 poron osalta. Neuvot-

telussa todettiin, että paliskunta ja hankevastaava voivat sopia mahdollisten lisäpantojen 

käyttämisestä, jotta saadaan riittävän kattavaa ja pitkän ajan seurantatietoja porojen liik-

kumisesta. Porot liikkuvat Reväsvaaran alueelle erityisesti rykimäajan jälkeen syksyllä. 

Uusia pantoja on kokouksen jälkeen hankittu paliskunnan käyttöön kymmenen kappa-

letta. Seurannan tuloksia tullaan käsittelemään kesällä 2015 paliskunnan kanssa järjes-

tettävässä kokouksessa ja tulokset tullaan huomioimaan hankkeen suunnittelun jatko-

vaiheissa. Erillinen porotalousselvitys koostetaan kesällä 2015 käytävän kokouksen jäl-

keen ja esitetään osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. 

4.9.3 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimahanke aiheuttaa porotaloudelle suoria laidunalueiden menetyksiä tuulivoi-

matuotantoon 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. Porojen käyttäytymismallia ei 

voida tarkkaan ennakoida. Poromiesten työmäärän ja kustannusten odotetaan lisäänty-

vän muutosten myötä, jos esimerkiksi poromiesten tulee reagoida lähialueen pelloille 

siirtyviin poroihin ja siirtää tai aidata ne tavanomaisille laidunalueilleen. Hanke toden-

näköisesti aiheuttanee poronhoidon siirtoaidan siirron hankealueen rajalla (kuva 4-23). 

Poronhoidon lisääntyvät työt ovat pääasiassa kertaluonteisia ja painottuvat tuulivoima-

hankkeen rakennusaikaan sekä toiminnan alkuvaiheisiin. 

Hankkeen rakennusaikana liikenne lisääntyy hankealueen lähistöllä ja hankealueelle ra-

kennettavalla tiestöllä. Liikenteen lisääntyminen voi aiheuttaa porojen väliaikaista vält-

tämiskäyttäytymistä. Lisäksi rakennusaikana porokolareiden määrä saattaa paliskunnan 

alueella lisääntyä hankealueen lähiympäristön liikennemäärien lisääntymisen vuoksi.  

Tuulipuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy, mistä saattaa aiheu-

tua porojen väistämiskäyttäytymistä ja osittaista siirtymistä toisille alueille. Lisäksi 

vilkkuminen ja tuulivoimaloiden lapojen liike voivat aiheuttaa väliaikaista väistämis-

vaikutusta. Väistämiskäyttäytyminen tarkoittaa, että porot ravintoa etsiessään tai vuo-

denkierron mukaisesti rykimä- ja vasomisalueille hakeutuessaan, saattavat muuttaa ta-

vanomaista käyttäytymistään tai kulkureittejään. On mahdollista, että tuulivoimahank-

keesta aiheutuu välttämiskäyttäytymistä, mutta siitä ei toistaiseksi ole kattavaa soveltu-

vaa tutkimustietoa Suomessa (Paliskuntain yhdistys 2015b). Osittain tarha-ruokinnassa 

olevat tai ihmisiin tottuneet porot kokevat vähemmän häiriötä melusta ja varjon vilkku-

misesta kuin vapaasti laiduntavat, ulkoisia häiriöitä vähän kokevat porot (VindRen 

2010). 

Mikäli mahdollisten häiriöiden ja fyysisen laidunalueen menetyksen vuoksi ei tuulivoi-

mahankkeen ympäristön maa-aluetta voida enää käyttää poronhoitotöissä, saattaa aiheu-

tua laajemmille alueille ulottuvia välillisiä laidunmenetyksiä. Jos porot siirtyvät tavan-

omaiselta laidunalueelta pois, aiheutuu tästä epätasaista laidunten kulumista muissa 

osissa paliskuntaa. Mahdollinen työmäärän lisääntyminen ja toiminnan uudelleensuun-

nittelu sekä mahdollisesti poronhoidon rakenteiden siirtäminen voivat aiheuttaa vaiku-

tuksia porotalouden harjoittajille esimerkiksi lisääntyvänä työmääränä. Mahdollisia vai-

kutuksia seurataan ennen hankkeen rakentamista sekä sen rakentamis- ja toiminta-
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aikana ja vaikutuksista keskustellaan tuulivoimatoimijan ja paliskunnan välisissä sään-

nöllisissä neuvotteluissa.  

Perinteiset poronhoidon käytössä olleet laidunalueet pienenevät tuulivoimahankkeen 

vuoksi ja siitä voi aiheutua lieviä toimintatapojen muutoksia. Toimintatapojen ja laidun-

alueiden muutoksista voi aiheutua lieviä muutoksia poronhoitokulttuuriin. 

On mahdollista, että porot siirtyvät osaksi laiduntamaan Reväsvaaran eteläpuolen pel-

loille, jolloin välillisenä haitankärsijänä olisivat peltojen viljelijät. Mahdollista porojen 

siirtymää pelloille tullaan seuraamaan hankkeen rakennus- ja toimintavaiheissa ja po-

romiesten tulee tarvittaessa pyrkiä estämään porojen siirtyminen lähialueen pelloille. 

Laidunalueiden mahdolliset menetykset, välilliset laidunalueiden menetykset, mahdol-

listen ääni- ja välkevaikutusten aiheuttama haitta, mahdollinen lisääntynyt poronhoitaji-

en työmäärä ja mahdollinen poronhoidon rakenteiden siirto aiheuttavat kohtalaista hait-

taa porotalouden harjoittamiselle.  Hanke aiheuttaa sopeutumistarvetta alueen poronhoi-

dolle, mutta tuulivoimahanke ei estä nykyisen porotalouskäytön jatkumista. 

Sähkönsiirtoyhteyksien rakentaminen voi aiheuttaa tuulivoimaloiden rakentamisaikaa 

vastaavia vaikutuksia. Voimajohdon toiminnan aikana vaikutukset porotalouteen arvioi-

daan vähäisiksi erityisesti jos voimajohto toteutetaan maakaapelina. Sähkönsiirron vai-

kutukset porotalouteen arvioidaan tuulivoimaloita vähäisemmiksi. 

4.9.3.1 Arvioinnin epävarmuudet 

Arvioinnin merkittävimmät epävarmuudet liittyvät porojen liikkumiseen hankealueella 

ja sen lähiympäristössä sekä porojen käyttäytymiseen tuulivoimahankkeen rakentamis- 

ja toteutusvaiheissa.  

Porojen laidunalueet vaihtelevat hieman vuosittain luontaisen laidunkierron mukaan. 

Pitkän aikavälin GPS-pantaseurannan perusteella pystytään tarkemmin ennakoimaan ja 

arvioimaan poroihin ja porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia. Syksyllä 2014 aloitetun 

seurannan tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeen jatkovaiheissa. Seuranta on alkanut 

paliskunnan osalta jo ennen suunnitteluvaihetta, mutta hankkeen suunnitteluvaiheen ai-

kana GPS-pannalla seurattavien porojen määrää on lisätty. Seurantaa tullaan jatkamaan 

usean vuoden ajan mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi. 

Tuulivoimapuistojen häiriöalueelle ei ole tarkkaa laskennallista mallia, joten häiriöalu-

etta ei pystytä tarkkaan arvioimaan. Vaikuttavina tekijöinä ovat häiriölähde sekä alueen 

porojen tottuneisuus erilaisiin häiriötekijöihin. (Anttonen et al. 2011) 

4.9.3.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Hankevaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittäviä eroja.  

4.9.3.3 Vaikutusten lieventäminen  

Tarkemmalla suunnittelulla ja yhteistyöllä Lohijärven paliskunnan poronhoitoalueella 

Reväsvaaralla turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset jatkossakin. 

Tuulivoimapuiston todellisten porotalousvaikutusten arviointia sekä seurantaa jatketaan 

porojen GPS-pantaseurantojen, sekä karttatarkastelujen ja paliskunnan edustajien kanssa 

käytävien keskustelujen ja neuvottelujen avulla hankkeen suunnittelun seuraavissa vai-

heissa sekä hankkeen rakennustöiden ja tuulipuiston toiminnan aikana.  
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Rakennustöiden ajoituksessa on mahdollista ottaa huomioon porojen liikkeet ja siten 

lieventää mahdollisia haittavaikutuksia. Porojen liikkuminen laidunalueiden, rykimä- ja 

vasoma-alueiden välillä tapahtuu suunnilleen samoina ajankohtina porojen vuosikier-

rossa. Kunkin eri vuoden olosuhteet vaihtelevat, joita parhaiten pystyvät ennakoimaan 

paikalliset porotalouden harjoittajat. Tämän vuoksi hankkeen suunnittelun ja rakentami-

sen aikainen vuoropuhelu hanketoimijan ja paliskunnan välillä on erityisen tärkeää, jotta 

voidaan huomioida ne ajankohdat, jolloin porotaloudelle aiheutettaisiin mahdollisim-

man vähän haittaa. 

Hankevastaavan tavoitteena on huomioida mahdolliset elinkeinoihin kohdistuvat vaiku-

tukset mahdollisimman kattavasti ja etsiä keinoja tuulivoimatuotannon ja muiden elin-

keinojen yhteensovittamiseksi. 

4.9.3.4 Vaikutusten seuranta 

Tuulivoimapuistojen vaikutuksia porojen käyttäytymiseen ja porotalouteen ei tähän asti 

saadun kokemustiedon vähäisyyden vuoksi tunneta vielä riittävästi Suomessa (Paliskun-

tain yhdistys 2015b). Reväsvaaran tuulivoimahankkeen toiminnan aikaisen seurannan 

merkitys on olennaista. Seuranta toteutetaan yhteistyössä Lohijärven paliskunnan kans-

sa jo aloitettua satelliittiseurantaa hyödyntäen siten, että tieto porojen käyttäytymisen 

muutoksista ja siihen liittyvien poronhoidon rakenteiden muuttamistarpeiden osalta on 

kattavasti kartoitettu. Seuranta jatkuu hankkeen edetessä edelleen suunnitteluvaiheessa, 

rakennus- ja asennusvaiheessa sekä toimintavaiheessa. 

4.10 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 

• Hanke aiheuttaa merkittäviä visuaalisia vaikutuksia lähialueiden avoimilta 
alueilta katsottuna. Aluekokonaisuuden luonteesta johtuen (jokilaakso ihmi-
sen toimintojen vyöhykettä, hankealue sijoittuu keskeisen taajaman kaak-
koispuolelle) hanke ei merkittävästi muuta seudun eri maisematyyppien suh-
detta toisiinsa. Alueen maisema ei kokonaisuutena katsottuna ole erityisen 
herkkää muutoksille, sillä alueella on jo nykyisellään runsaasti ihmisen toi-
mintoja, jotka ovat muokanneet maisemaa. Suuripiirteinen maisema (laaja 
jokilaakso ja sitä rajaavat selänteet) antaa tukea suurikokoisille tuulivoimara-
kenteille (Ympäristöministeriö 2006). 

• Hanke ei kokonaisuutena katsottuna aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuk-
sia seudun laaja-alaisiin arvokkaisiin maisema- ja/tai kulttuuriympäristökoko-
naisuuksiin. 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: maaseudun kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonalueiden muodostaman maiseman yhtenäisyys heikkenee, kun taus-
talla maisemakuvassa näkyy moderneja teollisia rakenteita. Toisaalta etäi-
syyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus maisemakuvassa vähenee, millä 
on vaikutusta maisemavaikutusten merkittävyyteen erityisesti Ruotsin puolel-
ta katsottuna, josta lähimpään voimalaan on etäisyyttä vähimmillään noin 4,5 
kilometriä. 
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4.10.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Maisema on geomorfologisen, ekologisen sekä kulttuurihistoriallisen kehityksen tulok-

sena syntynyt fyysinen kokonaisuus. Maisemakuva on maiseman visuaalisesti hahmo-

tettava ilmiasu. Maisemavaikutus tarkoittaa maiseman rakenteeseen, luonteeseen tai laa-

tuun kohdistuvaa muutosta. 

Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää erottaa toisistaan maisemavaikutus (muutos maise-

man luonteessa tai laadussa) ja visuaalinen vaikutus (”näkyminen”): Tuulivoimahank-

keen toteutuessa maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloista, sähkönsiirtoon liitty-

vistä rakenteista, sekä uusista tai parannettavista tieyhteyksistä alueella. Tuulivoimalan 

laaja-alaisimmat ympäristövaikutukset ovat visuaalisia. Maisemavaikutukset eivät kui-

tenkaan ole vain visuaalinen kysymys: Maiseman luonteen muuttuminen saattaa vaikut-

taa esimerkiksi eri maisematyyppien välisiin suhteisiin, vaikkei merkittäviä visuaalisia 

vaikutuksia syntyisikään.  

Teollisen kokoluokan tuulivoimalat eivät suuren kokonsa vuoksi välttämättä vertaudu 

juuri mihinkään muihin ympäristön elementteihin. Suuren kokonsa johdosta voimalat 

saattavat ikään kuin ”kutistaa” ympäröivää maisemaa. Voimalan ja olemassa olevien 

maisemaelementtien välille saattaa syntyä kilpailutilanne mittakaavallisesti tai esimer-

kiksi symbolisten merkitysten suhteen. (Ympäristöministeriö 2006) 

Tuulipuiston rakentamisen aikana hankealue ja sen lähialueet ovat aktiivisen toiminnan 

aluetta, mutta toiminta-aikanaan voimalat eivät merkittävällä tavalla aktivoi alueen 

käyttöä. Toimintansa aikana tuulipuisto on voimaloiden pyörivistä roottoreista ja huol-

tokäynneistä huolimatta luonteeltaan suhteellisen passiivinen, ja voimalat voidaan näh-

dä eräänlaisina veistoksina (Ympäristöministeriö 2006). Voimaloiden välisen alueen 

luonne voi luonnonalueilla rakentamisvaiheen jälkeen palautua pitkälti entisenlaiseksi: 

tyypillisesti tuulivoimatuotannon edellyttämät rakenteet ja maastonmuokkaus kohdistu-

vat vain joidenkin prosenttien osuudelle hankealueen kokonaispinta-alasta. Kookkaat 

voimalat muodostavat kuitenkin (ympäristön ominaispiirteistä riippuen) mahdollisesti 

kauas näkyvän maamerkin, joka kertoo ihmisen vaikutuksesta alueella. 

Tuulivoimalat eivät automaattisesti aiheuta merkittäviä tai haitallisia maisemavaikutuk-

sia, vaikka niiden aiheuttama visuaalinen muutos olisikin huomattava: vaikka tuulivoi-

malat erottuisivat selvästi maisemakuvassa, eivät ne välttämättä merkittävästi vaikuta 

maiseman rakenteeseen, luonteeseen tai laatuun. Toisaalta tietyntyyppisessä ympäris-

tössä pienikin muutos voi maiseman luonteen tai laadun kannalta olla merkittävästi hai-

tallinen. Aluekokonaisuuden ja sen osa-alueiden piirteistä sekä tuulivoimarakenteiden 

hallitsevuudesta riippuu, mikä on tuulivoimarakentamisen ja ympäristön suhde. Yleistä-

en voidaan todeta, että yleensä vaikutukset ovat sitä merkittävämpiä, mitä suurempi on 

kontrasti tuulivoiman ja ympäristön ominaispiirteiden ja/tai sen osatekijöiden välillä. 

Alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat mai-

seman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden hankkeen aiheuttamien mai-

semavaikutusten merkittävyydestä voivat tästä syystä poiketa toisistaan merkittävästi-

kin.  

Maisemavaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Työstä on vastannut koke-

nut maisema-arkkitehti. Maiseman ominaispiirteet ja arvot on selvitetty olemassa olevi-

en selvitysten, paikkatietotarkasteluiden ja maastokäyntien perusteella. Visuaalisten 

vaikutusten kohdentumista on selvitetty työn aikana laaditun paikkatietopohjaisen nä-

kemäalueanalyysiaineiston, karttatarkasteluiden ja maastokäyntihavaintojen perusteella. 
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Visuaalisten vaikutusten havainnollistamiseksi on laadittu havainnekuvia (valoku-

vasovitteet) eri suunnista eri aikoina otettuihin valokuvapohjiin. 

Viime aikoina Suomessa Lapin alueella toteutetuissa YVA-menettelyissä (esimerkiksi 

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA 2010/wpd Finland Oy, Posion Murtotuu-

len tuulivoimapuiston YVA 2013/Taaleritehdas Oy) suuren kokoluokan tuulivoimaloi-

den teoreettisena maksiminäkyvyysalueena on pidetty noin 35 kilometrin etäisyyttä 

voimaloista. Tässä hankkeessa on kerätty tiedot maiseman ominaispiirteistä ja arvoista, 

sekä arvioitu vaikutuksia yleispiirteisellä tasolla vastaavan laajuiselta alueelta. Tar-

kemmalla tasolla vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu noin 12–

15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta; vaikka voimalat voivatkin näkyä tätä kauem-

maksi, eivät vaikutukset eri selvitysten (esimerkiksi Ympäristöministeriö 2006) perus-

teella todennäköisesti enää tätä etäämmällä ole merkittäviä maisemakokonaisuuden tai 

erilaisten maisematyyppien luonteen kannalta, vaan voimalat sulautuvat osaksi kauko-

maisemaa. Arvioinnissa painottuvat vaikutukset Tornionjokilaaksoon, jossa on merkit-

täviä maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja. 

4.10.1.1 Näkemäalueanalyysi 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen näkemäalueita (= alueet, joille voimalat voivat näkyä) 

on selvitetty paikkatietopohjaisen analyysin avulla WindPRO- ohjelmistolla. Analyysis-

sä korkeusmalliaineistona on käytetty Suomen puolella Maanmittauslaitoksen maasto-

tietokannan korkeuskäyriä 2,5 metrin välein. Ruotsin puolen korkeusmalli perustuu 

Ruotsin Maanmittauslaitoksen korkeusmalliin (kaupallinen jälleenmyyjä Metria AB), 

jossa korkeusarvo annetaan 50 metrin välein. Aineisto muunnettiin korkeuskäyriksi, 

joiden käyräväli on viisi metriä. Puuston korkeusaineisto perustuu sekä Suomen että 

Ruotsin puolella CORINE Land Cover 2006 -aineistoon. 

Puuston korkeuksina on näkemäalueanalyysissä erityyppisillä alueilla käytetty seuraavia 

arvoja (pelkistys, eivät vastaa todellista tilannetta): 

 Havumetsät, 11 metriä 

 Lehtimetsät, 10 metriä 

 Sekametsät, 11 metriä 

 Muut (muun muassa järvet, joet, pellot, avoimet suot), 0 metriä 

Analyysi on laadittu kahdella lähtöoletuksella: paljaan maan analyysinä, joka ei ota 

huomioon alueen kasvillisuutta ja rakennettua ympäristöä (niin sanottu worst case sce-

nario), ja kasvillisuuden huomioon ottavana analyysinä. Analyysissä yksittäisen tuuli-

voimalan napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorke-

us 225 metriä). Katselupisteen korkeudeksi on määritelty 1,5 metriä maanpinnasta. Ana-

lyysi on tehty hankevaihtoehdolle VE1, jolloin Reväsvaaran alueelle sijoitettaisiin 15 

tuulivoimalaa. 

Näkemäalueanalyysi ei ota huomioon rakennusten tai pihapiirien, eikä myöskään tien-

varsikasvillisuuden näkymiä peittävää vaikutusta. Näin ollen voimalarakenteet eivät to-

dellisuudessa näillä alueilla näy yhtä laajoille alueille, kuin mitä paikkatietoanalyysi 

osoittaa. Rakennettujen ympäristöjen osalta näkemäalueanalyysi kuvaakin tilannetta, 

jossa alueella ei olisi lainkaan rakennuksia tai kasvillisuutta. Toisaalta Corine -data ei 

ota huomioon esimerkiksi tiestöä, joten näkymiä teiltä kohti tuulivoimaloita voi paikoi-

tellen avautua, vaikkei näkemäalueanalyysi sitä näyttäisikään. Näkemäalueanalyysiä ei 
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voi, eikä pidä tulkita liian tarkasti, sillä se perustuu yleispiirteistettyihin lähtötietoaineis-

toihin, jolloin myöskään sen tulokset eivät voi täydellisesti vastata todellista tilannetta.  

Lisätietoa näkemäalueanalyysissä käytetystä aineistosta löytyy seuraavista lähteistä: 

 Suomen puolen maastonkorkeudet: maastotietokanta: 

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastotietokanta 

 Puustoiset alueet: Corine: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-

landcover 

Näkemäalueanalyysin tulokset on esitetty kartoilla liitteessä 1. 

4.10.1.2 Valokuvasovitteet 

YVA-menettelyn yhteydessä Reväsvaaran tuulivoimahankkeesta on laadittu valoku-

vasovitteita, joiden avulla on pyritty havainnollistamaan hankkeen aiheuttamaa muutos-

ta tietyistä katselupisteistä avautuvilla näkymäakseleilla. Alueen maaston, kasvillisuu-

den sekä tuulivoimaloiden mallintamisessa on käytetty erilaisia 3D –mallinnusohjelmia 

sekä hyödynnetty Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa Luodun mallin avulla tuu-

livoimalat on sovitettu valokuviin. Kuvia on jatkotyöstetty sekä mallinnusohjelmilla että 

kuvankäsittelyohjelmilla. Havainnekuvien laatimisessa on käytetty Gimp, WindPRO, 

AutoCADman 3D 2014, VirtualMap ja PhotoShop -ohjelmistoja.  

Valokuvasovitteiden pohjina käytettyjä valokuvia on otettu eri digitaalikameroilla eri 

vuoden- ja vuorokaudenaikoina, ja erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Ympäristön 

olosuhteiden lisäksi myös kameroissa ja niiden objektiiveissa on eroja, millä osaltaan on 

vaikutusta otettuihin kuviin. Niin sanottu normaaliobjektiivi vastaa yhden silmän “luon-

nollista näkökulmaa”, mutta ei välitä havaitsijan kokemaa stereoperspektiivistä maise-

maa, joka on olennaisesti laajempi ja panoraaman kaltainen. Jos käytetään laajakulma-

objektiivia, kuvan perspektiivi vääristyy niin, että taustalla olevat esineet vaikuttavat 

pienemmiltä kuin miltä ne luonnossa näyttävät, ja etualan osuus korostuu. Objektiivin 

polttovälin kasvaessa ylöspäin normaaliobjektiivista (kauko-objektiivi), kuva-alassa 

olevat objektit lähenevät katsojaa ja perspektiivi puolestaan litistyy. Normaaliobjektii-

vin polttoväli vaihtelee käytettävän kameran kennon (tai filmikoon) mukaan. Kinokoon 

kamerassa se on noin 50 millimetriä, ja digitaalikameroissa tyypillisesti välillä 30–50 

millimetriä, kameran kennon koosta riippuen. Kunkin tässä YVA-selostuksessa esitetyn 

havainnekuvan kuvatekstin yhteydessä on tuotu esiin pohjakuvan kinovastaavuus. Ki-

novastaavuudesta voidaan yksinkertaistaen todeta, että 

 jos kinovastaavuus on noin 50 millimetriä, vastaa kuva pitkälti kinokoon nor-

maaliobjektiivilla otettua kuvaa, eli yhden silmän ”luonnollista näkökulmaa”, 

 jos kinovastaavuus on selvästi vähemmän kuin 50 millimetriä (esimerkiksi 25 

millimetriä), kuvan keskellä olevat objektit vaikuttavat olevan kauempana kuin 

mitä ne todellisuudessa ovat, 

 jos kinovastaavuus on selvästi enemmän kuin 50 millimetriä (esimerkiksi 75 

millimetriä), kuvan keskellä olevat objektit vaikuttavat olevan lähempänä kuin 

ne todellisuudessa ovat. 

Havainnekuvien ottopaikkojen valinnassa on huomioitu näkemäalueanalyysin tulokset 

ja maisemavaikutusten kannalta merkittävät kohteet, kuten kulttuurihistoriallisesti ar-

vokkaat kohteet, asutus ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat.   
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4.10.2 Nykytilanne 

4.10.2.1 Yleiskuvaus 

Suomen maisemamaakuntajaossa Reväsvaaran alue sijoittuu Peräpohjolan-Lapin alueel-

le ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle. Seudul-

la maisemia hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuodot ja voimakkaiden joki-

varsien asumusmaisemat. Alueella on laajoja jyrkästi kumpuilevia vaara-alueita, joita-

kin erillisiä vaararyhmiä hieman alavammilla mailla, sekä muutamia tuntureita. Maape-

rä on vaaroilla yleensä moreenia, mutta kalliokkoalueet ovat myös varsin yleisiä. Alu-

eella on kohtalaisen paljon soita, mutta suoalat ovat pienehköjä. Kasvillisuudeltaan alu-

een lounaisosa, jossa hankealue sijaitsee, edustaa keskiboreaalista kasvillisuusvyöhyket-

tä. Peltoalueet sijaitsevat yleensä rehevillä jokirannoilla. Asutusta on melko runsaasti, ja 

se on usein sijoittunut jokilaaksoihin kapealle vyöhykkeelle. (Ympäristöministeriö 

1992b). 

Hankealue sijoittuu Tornionjokilaakson itäpuoliselle vaaraselänteiden vyöhykkeelle, 

Reväsvaaran (noin + 240 mmpy), Kiimavaaran (noin + 190 mmpy) ja Uksperin (noin + 

140 mmpy) alueelle. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat hankealueen 

pohjoisosassa (Reväsvaaran laki). Selännevyöhykkeeltä maasto laskee kohti länsipuolen 

jokilaaksoa, ja hankealueen matalimmat maastonkohdat ovat noin korkeustasolla + 65 

mmpy. Viereisessä Tornionjokilaaksossa maanpinta on alimmillaan noin tasolla + 50 

mmpy. Hankealueen eteläpuolella sijaitsevat Huitaperin (noin +190 mmpy) ja Riisperin 

(noin + 150 mmpy) vaarat. Hankealueen pohjoispuolella kohoaa koillis-

lounaissuuntainen vaarajono (muun muassa Ainiovaara, Jyppyrä, Enovaara, Viisavaara 

ja Simovaara), joka kohoaa parhaimmillaan yli 240 mmpy korkeudelle (kuvat 4-24 ja 

4-26). 

Seudullisesti tarkasteltuna maastonmuodoissa (laaksot, selänteet, vesistöt) on havaitta-

vissa suuntautuneisuutta pohjoisesta etelään (kuva 4-27). Reväsvaara sijoittuu selänne-

vyöhykkeelle, joka on pääosin luonteeltaan metsäistä luonnonaluetta (kuva 4-28). Han-

kealueen kasvillisuus on Corine Land Cover -aineiston (European Environment Agency 

2013) perusteella sekametsää, havumetsää ja harvapuustoisia alueita. Selännevyöhyk-

keen 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 met-

sänhakkuut, sekä alueella sijaitsevat toiminnot, kuten maa-ainestenottoalueet ja ampu-

maradat. 

Merkittävin avoin maisematila seudulla on Reväsvaaran länsipuolella sijaitseva Tor-

nionjokilaakso, jossa laajaa, avointa vesipintaa kehystävät avoimet viljelyalueet, jotka 

edelleen rajautuvat laaksoa ympäröiviin puustoisiin selänteisiin. Vähimmillään etäisyyt-

tä hankealueelta jokiuoman alueelle on noin 1,5 kilometriä. Muita avoimia alueita seu-

dulla ovat pienemmät vesistöt, vesistöjen varsille sijoittuneet maatalousmiljööt ja puut-

tomat tai vähäpuustoiset suot. Tornionjokilaakson lisäksi myös esimerkiksi Portimojär-

ven ympäristössä ja Tengeliönjoen varrella sijaitsee jonkin verran avoimia peltoaukeita, 

samoin hankealueen kaakkoispuolella Saarimaan alueella. 

Laajassa maisemakokonaisuudessa hankealue sijoittuu osaksi Tornionjokilaakson mai-

semakokonaisuutta. Tornionjokilaakso on perinteistä ihmistoiminnan vyöhykettä, jonne 

pääosa seudun asutuksesta, maataloudesta ja muusta ihmisen maisemaa muokkaavasta 

toiminnasta on keskittynyt (kuva 4-25). Alue on myös historiallisessa tarkastelussa Ke-
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minmaan seudun vanhinta ja vakiintuneinta kulttuurimaisemaa (Ympäristöministeriö 

1992c). 

 

Kuva 4-24. Tuulivoimaloiden (VE1) suhde hankealueen maastonmuotoihin. 

 

 

Kuva 4-25. Ruskolan laskettelukeskus Övertorneåssa Tornionjoen varrella. (kuva: UPM) 
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Kuva 4-26. Maaston korkeussuhteet hankealueen lähiympäristössä Suomen puolella 
(Maanmittauslaitos 2014a).  Hankealueen sijainti on osoitettu sinisellä rajauksella.  

 

Kuva 4-27. Maaston korkeussuhteet seudulla (Maanmittauslaitos 2014a, de Ferranti 2014).  
Hankealueen sijainti on osoitettu sinisellä rajauksella. Maastonmuodoissa on havaittavissa 
suuntautuneisuutta pohjoisesta etelään, millä voi edelleen olla vaikutusta avointen alueiden 
kautta aukeavien tärkeiden näkymäakseleiden suuntautuneisuuteen. 
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Kuva 4-28. Maaston peitteisyys hankealueen ympäristössä Corine Land Cover -aineiston 
perusteella, pelkistys (European Environment Agency 2013). Hankealueen sijainti on osoitettu 
sinisellä rajauksella. Kuvassa on niputettu eri värien alle yhteen alueita niiden maisematilan 
avoimuuden mukaan. Avoimet maa-alueet on esitetty keltaisella/vaalean vihreällä, puoliavoimet 
pystyviivoituksella ja sulkeutuneet (metsät) tummanvihreällä. Avoimet vesialueet näkyvät 
vaaleansinisinä, ja erilaiset kosteikkoalueet vaakaviivoitettuina. Maaston peitteisyydellä on 
osaltaan merkitystä sen kannalta, mille alueille hankkeen visuaaliset vaikutukset voivat 
kohdistua. 
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Kuva 4-29. Tornionjokilaakson uomaa ympäröivän maisematilan (vihreä katkoviiva) 
suuntautuneisuus eri jaksoilla (valkoiset nuolet). Maisematilan rajaus on pelkistys, jossa on 
otettu huomioon sekä maastonmuodot että peitteisyys. Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä 
ja tuulivoimaloiden sijainnit ympyräsymboleilla (hankevaihtoehto VE1).  
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Kuva 4-30. Indeksikartta, leikkauskohdat. Maisemavaikutusten arvioinnin työkaluna on käytetty 
muun muassa maastoleikkauksia, jotka on laadittu paikkatietopohjaisesti indeksikartan 
osoittavilta linjoilta. Leikkaukset on esitetty kuvissa 4-31 ja 4-32. 

 

Kuva 4-31. Periaateleikkaus (leikkaus F – F): Hankealueen suhde jokilaakson maisematilaan ja 
arvokkaaseen maaseudun kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Leikkauksessa korkeussuuntaa 
on liioiteltu maaston piirteiden esiintuomiseksi.  
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Seudun arvokas maisema- ja kulttuuriympäristövyöhyke tukeutuu jokiuomaan ja -

laaksoon. Laaksovyöhykettä rajaavat metsäiset selännevyöhykkeet sekä Suomen että 

Ruotsin puolella. Asutuksen vyöhyke sijoittuu laakson alavimpien maastonkohtien ylä-

puolelle, maatalousvyöhykkeen ja metsäisen selännevyöhykkeen väliselle alueelle. Re-

väsvaara sijoittuu muutamien kilometrien etäisyydelle jokilaakson kulttuuriympäristö-

vyöhykkeestä, eikä suoraan rajaa sen arvokasta avointa maisematilaa. 

 

 

Leikkaus A – A (vasemmalla Ruotsin puoli, keskellä jokilaakso, oikealla Suomen puoli) 

 

 

Leikkaus B – B (vasemmalla Ruotsin puoli ja jokilaakso, oikealla Reväsvaara – Kiima-

vaara ja niiden itäpuolen tasankoa) 

 

 

Leikkaus C – C (vasemmalla Aavasaksa, keskellä Takainen Rovavaara – Jyppyrä – Re-

väsvaara, oikealla Poikkilahti – Pekanpää) 

 

 

Leikkaus D – D (vasemmalla Kainuunkylä ja Riisperi, oikealla Reväsvaara) 
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Leikkaus E – E (vasemmalla Hietaniemi, oikealla Uksperi – Kiimavaara) 

 

 

Leikkaus G – G (vasemmalla jokilaakso, keskellä Hahijänkkä, oikealla Reväsvaara) 

Kuva 4-32. Maisemavaikutusten arvioinnin tueksi tehtyjä maastoleikkauksia (maastonmuodot). 
Kohdat, joista leikkaukset on tehty, on esitetty kuvassa  4-30. Leikkaus F - F on esitetty 
edellisessä kuvassa. Leikkauksissa korkeussuuntaa on liioiteltu maaston piirteiden 
esiintuomiseksi. 

4.10.2.2 Arvokohteet 

Alueen maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokohteet 

on selvitetty olemassa olevista selvityksistä noin 35 kilometrin etäisyydelle hankealu-

eesta (kuva 4-34).  

Hankealueen länsipuolelle sijoittuvat Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue, sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö-

kohde Tornionjoen jokivarsiasutus. Hankealue ulottuu lähimmillään näiden arvokoh-

teiden rajalle asti. Etäisyyttä arvokkaiden aluekokonaisuuksien alueelta lähimpiin tuuli-

voimaloihin on vähimmillään 2,2 kilometriä. (Ympäristöministeriö 1992c, RKY 2009) 

 Tornionjokilaakso edustaa Keminmaan seudun vanhinta ja vakiintuneinta kulttuu-

rimaisemaa. Komea, vanha rakennuskanta kuvastaa kylien vaurautta. Tornionjoki 

koskineen ja niittysaarineen on vaikuttava kehys kulttuuriympäristölle. Kulttuuri-

maisema on selväpiirteistä. Rannassa on tulvaniittyalue ja ylempänä ovat kumpui-

levat pellot ja nauhamaisesti teiden varsille sijoittunut asutus. Vanhin ja komein 

rakennuskanta sijaitsee valtatien ja joen välissä. Monin paikoin avautuu kauniita 

näkymiä jokilaaksoon. Korpikylän tienoilta pohjoiseen alkavat jokilaaksosta ym-

päröivässä maisemassa erottuvat Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun jyrkät muodot. 

 Kainuunkylän komea talonpoikaisrakentaminen sijoittuu harvakseltaan nauhamai-

sesti kylätien varteen laakeassa Tornionjokilaaksossa, joka on Pohjois-Suomen 

varhaisimmin pysyvästi ja tiheimmin asuttua aluetta. Kainuunkylässä ja Armas-

saaren kylässä vanhojen kantatalojen pihapiirit komeine 1800-luvun ja 1900-

luvun alkupuolen talonpoikaisrakennuksineen sijoittuvat avoimessa maisemassa 

näkyville paikoille joen törmälle tai vaaran rinteeseen. Suuret alavat niittysaaret 
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kylien kohdalla joessa ovat talojen laidunsaaria. Jokea reunustavien vaarojen ta-

kana ovat suuret asumattomat erämaat, metsät ja suoalueet.  

(Ympäristöministeriö 1992c, RKY 2009) 

 

 

Kuva 4-33. Useammasta kuvasta yhdistettyjä panoraamanäkymiä 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. 
Alkuperäisten kuvien kinovastaavuudet: ylempi kuva 27 millimetriä, alempi kuva 75 millimetriä. 

 

Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus sijoittuu lähimmil-

lään noin 3,5 kilometrin etäisyydelle hankealueen pohjoispuolelle. Aavasaksan vaaran 

laelta etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin olisi noin 10,5 kilometriä. Noin yhdeksän 

kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee Kristineströmin sahan päärakennus 

(RKY-kohde Kristineström ja Ainola). Noin 11 kilometrin etäisyydellä hankealueen 

pohjoispuolella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet 

Aavasaksan Kruunupuiston matkailurakennukset, sekä Struven astemittausketjun 

maailmanperintökohteeseen sisältyvä mittauspiste. Astemittausketju hyväksyttiin 

maailmanperintöluetteloon vuonna 2005 ja se edustaa tieteen ja tekniikan historiaa. 

(Ympäristöministeriö 1992c, RKY 2009, Museovirasto 2014b). 

 Aavasaksan vaara on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista näköalapaikoista ja 

matkakohteista Suomessa. Vaikuttava vaara- ja jokimaisema, sekä keskiyön au-

ringon ihailu ovat houkutelleet matkailijoita vaaran laelle jo 1600-luvulta alkaen. 

Voimakkaat vastakohtaisuudet tekevät Aavasaksan maisema-alueen näkymät eri-

tyisen vaikuttaviksi. Tornionjokilaakson alavaa viljelymaisemaa ja vanhaa vauras-

ta asutusta kehystävät vaarojen tummat huiput. (Ympäristöministeriö 1992c, RKY 

2009, Museovirasto 2014b) 

Ratasjärvi, joka on sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue että valtakunnal-

lisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, sijoittuu noin 24 kilometrin etäi-

syydelle hankealueesta. Lohijärvi-Leukumanpään valtakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Ainolan erämaahu-
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vila (RKY-kohde Kristineström ja Ainola) sijoittuu noin 30 kilometrin etäisyydelle 

hankealueesta. (Ympäristöministeriö 1992c, RKY 2009) 

Länsi-Lapin maakuntakaavassa Ratasjärvi, Lohijärvi-Leukumanpää, Aavasaksa 

ja Tornionjokilaakso on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeinä alueina (ma). Aavasaksa ja Tornionjokilaakso muodostavat 

myös yhden Suomen 27 kansallismaisemasta. Kansallismaisemat ilmentävät maamme 

eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä, ja niiden valinnasta on vastannut 

ympäristöministeriön kansallismaisematyöryhmä. (Suomen ympäristökeskus 2014) 

Museoviraston Muinaisjäännösrekisterin mukaan hankealueella piti sijaita yksi ajoit-

tamaton kiinteä muinaisjäännös (Reväsvaara Laki-Autto, mj-tunnus 1000011613). 
Reväsvaaran hankealueella suoritettiin kesällä 2014 muinaisjäännösinventointi, jossa 

selvitettiin sekä tiedossa olevien muinaisjäännösten tilanne että kartoitettiin mahdolliset 

aiemmin tuntemattomat muinaisjäännökset alueella. Selvityksen yhteydessä tarkastettiin 

suunnitellut tuulivoimaloiden alueet, tielinjaukset ja voimajohtoreittivaihtoehdot, mutta 

näiltä ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Myöskään tiedossa ollutta muinaisjään-

nöskohdetta (Reväsvaara Laki-Autto) ei pystytty maastossa paikallistamaan. Inventoin-

nin johtopäätöksissä todetaan, että joko kohteen sijaintitiedoissa on virhe, kohde on tu-

houtunut tai yli/väärin tulkittu. (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2014) 

Hankealueen ulkopuolella hankealuetta lähin tunnettu muinaisjäännös sijoittuu noin 1,4 

kilometrin etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle (Huitaperi, mj-tunnus 1000016398). 

Kohde on osa Struven mittausketjua (Museovirasto 2014a), mutta ei sisälly Struven mit-

tausketjun maailmanperintökohteeseen, johon koko mittausta edustamaan on valittu 

vain osa pisteistä (Suomesta yhteensä 6 kpl) (Maanmittauslaitos 2014b). 

Tornionjoen osayleiskaavassa on osoitettu Tornionjoen varteen useita maisemallisesti 

arvokkaita peltoalueita (MA) lähimmillään noin yhden kilometrin etäisyydelle hanke-

alueesta ja noin 3,3 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista. Kyläkuvallises-

ti arvokkaita alueita (sk) on osoitettu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle hanke-

alueesta ja noin kolmen kilometrin etäisyydelle lähimmästä tuulivoimalasta.  

Ruotsin puolella Tornionjokilaakso (Tornedalen) on osoitettu valtakunnallisesti 

arvokkaana kulttuuriympäristönä. Kohteen kuvauksessa mainitaan muun muassa 

esihistorialliselta ajalta jatkunut jokilaaksoasutus, keskiajalta peräisin olevat alueelle 

tyypilliset rivikylät jokeen rajautuvine avoimine viljelyaukeineen, moni-ilmeinen, hyvin 

säilynyt ja monilta osin kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, niittysaaret, sekä 

kalastukseen liittyvät paikat ja rakenteet. Alueen todetaan olevan hyvä esimerkki vilje-

lysmaiseman rakenteesta Ruotsin itäisimmissä osissa, ja rakennuskannassa olevan suo-

malaisvaikutteita (suuri osa Suomen puolen rakennuksista tuhoutui sodan aikana). Alu-

eella on myös runsaasti muinaisjäännöksiä. (Riksantikvarieämbetet 2014)  
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Kuva 4-34. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Reväsvaaran alueella ja ympäröivällä 
seudulla. Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. 
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täy-

dennysinventointi on suoritettu Etelä- ja Keski-Lapin alueella vuosina 2011–2013. In-

ventoinnin tarkoituksena on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maise-

ma-alueiden päivitystarkastelu, sekä uusien maisema-alueiden määrittely. Inventointi on 

osa koko maassa tehtävää maisema-alueiden päivitysinventointia. (Muhonen & Savolai-

nen 2014) 

Inventoiduista kohteista neljä sijoittuu tuulipuistosta 35 kilometrin säteelle (kuva 4-35). 

Inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen statuksen säilyttäviksi on 

ehdotettu Aavasaksaa, Lohijärveä ja Tornionjokilaaksoa. Ratasjärvestä on esitetty, että 

se ei soveltuisi maisema-alueeksi. Inventoinnissa ei ole ehdotettu uusia alueita valta-

kunnallisiksi tai maakunnallisiksi maiseman arvokohteiksi 35 kilometrin säteelle tuuli-

puistosta. (Muhonen & Savolainen 2014) 

 

 

Kuva 4-35. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin 
kohteet 35 kilometrin säteellä tuulipuistosta. Hankealueen sijainti on osoitettu sinisellä. 

 

Paikalliset arvokohteet on selvitetty noin 12 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Läh-

deaineistoina on käytetty Lapin perinnemaisemat -opasta (Kalpio & Bergman 1999), ja 

Lapin kulttuuriympäristöohjelmaa (Lokio 1997). Lisäksi on tarkistettu Lapin kulttuu-

riympäristöt tutuksi -hankkeessa (Lapin ELY-keskus 2014) inventoitujen kohteiden si-

jainti. Inventointiin sisältyneitä kohteita ei sijaitse hankealueella tai sen välittömässä lä-

hiympäristössä. Inventointiin liittyvää arvotusta ei Lapin ELY-keskuksen mukaan ole 

vielä tehty. Koska Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa inventoidut kohteet 
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ovat rakennuksia, eivätkä esimerkiksi laajoja maisemakokonaisuuksia, voidaan tehdä 

oletus, että mahdolliset hankkeen aiheuttamat muutokset näkymissä, joita inventoiduilta 

rakennuksilta kohti hankealuetta mahdollisesti aukeaa, eivät heikennä kohteiden arvoja. 

Näin ollen kohteita ei ole tässä YVA-selostuksessa esitetty kartoilla, eikä vaikutuksia 

niihin ole arvioitu. 

Lapin kulttuuriympäristöohjelman (Lokio 1997) (kuva 4-36) arvokohteista hankealuetta 

lähimmäksi sijoittuu Tornionjokivarren kulttuurimaisema Pekanpää-Kainuunkylä-

Nuotioranta, joka sijaitsee hankealueen länsipuolella. Tornionjokilaakson ympäristöön 

sijoittuu myös valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita perinne-

biotooppeja. Lapin perinnemaisemat -oppaassa (Kalpio & Bergman 1999) on esitetty 

useita perinnemaisemakohteita hankealueesta 12 kilometrin säteellä (kuva 4-37). Koh-

teita sijoittuu muun muassa Pekanpään ja Niittysaaren alueille. Koska edellä mainitut 

paikallisesti arvokkaat kohteet Reväsvaaran lähialueilla sisältyvät jokilaakson laajem-

piin arvokkaisiin maisema-/kulttuuriympäristökokonaisuuksiin, ei niiden ominaispiirtei-

tä ole tässä tarkemmin eritelty. 

 

Kuva 4-36. Ote Lapin kulttuuriympäristöohjelmasta (Lokio 1997). Hankealueen rajaus on 
esitetty sinisellä. 

 

Kuva 4-37. Ote Lapin perinnemaisemat -oppaasta (Kalpio & Bergman 1999). Hankealueen 
likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä pisteellä.  
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4.10.3 Vaikutusten arviointi 

Seuraavassa on arvioitu Reväsvaaran tuulivoimahankkeen vaikutuksia maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia on kuvattu sekä vaikutustyypeittäin (visuaalisten 

vaikutusten kohdentuminen, vaikutukset maisemakokonaisuuden luonteeseen) että etäi-

syysvyöhykkeittäin (hankealue – lähiympäristö – vaikutukset etäämmälle). Omana ko-

konaisuutenaan on kuvattu vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin. 

Vaikutusten arviointi perustuu alueen ominaisuuksista ja arvoista, sekä hankkeen aihe-

uttamien visuaalisten vaikutusten kohdentumisesta kerättyihin tietoihin. YVA-

menettelyn yhteydessä laaditut havainnekuvat tukevat maisemavaikutusten arviointia. 

Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamien maisemavaikutusten keskinäiset erot 

ovat tässä arvioinnissa sovelletulla, YVA-menettelyä palvelevalla tarkkuustasolla vähäi-

set, joten vaikutukset on kuvattu pitkälti erittelemättä eri vaihtoehtojen vaikutuksia. 

Niiltä osin, kuin eri vaihtoehtojen vaikutusten on havaittu poikkeavan toisistaan, on ero-

ja tuotu esiin. 

 

Kuva 4-38. Maisemavaikutusten arvioinnin taustatiedot ja suhde maisemavaikutusten 
havainnollistamiseen. 

4.10.3.1 Visuaalisten vaikutusten kohdentuminen ja vaikutukset näkymiin kohti aluetta 

YVA-menettelyn yhteydessä laaditun paikkatietopohjaisen näkemäalueanalyysiaineis-

ton perusteella Reväsvaaran tuulivoimahankkeen merkittävin näkemäalue kattaa laajalti 

Tornionjokilaakson avointa maisematilaa (jokiuoma + sitä ympäröivät viljely ynnä 

muut avoimet alueet). Muualla näkemäalueita syntyy lähinnä pienialaisempien pelto-, 

vesistö-, suo- tai muiden avointen alueiden yhteyteen. Metsäisillä alueilla puusto katkai-

see näkymiä kohti voimaloita. Myös rakennetuilla alueilla rakennukset ja rakenteet, se-

kä pihapiirien kasvillisuus katkaisevat pitkiä avoimia näkymäakseleita. Nyt tehty näke-

mäalueanalyysi on kuitenkin tehty yleispiirteisesti niin, ettei analyysi ota huomioon nä-

kymiä katkaisevia elementtejä rakennetuilla alueilla, vaan käsittelee rakennetut alueet 

vastaavasti kuin avoimet alueet. Näin ollen näkymiä rakennetuille alueille aukeaa todel-

lisuudessa huomattavasti vähemmän, kuin mitä analyysiaineiston tulokset osoittavat. 

Näkemäalueanalyysin tekniset taustatiedot on kuvattu kappaleessa 4.10.1.1. Visuaalis-
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ten vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat muun muassa avointen maisematilojen 

luonne ja suuntautuneisuus, katselupisteen suhde maisematilaan, katselupisteen etäisyys 

tuulivoimaloista, maastonmuodot, kasvillisuus, näkymäsektorin muut elementit, ilman 

selkeys ja valo-olosuhteet. Vaikka Reväsvaaran tuulivoimaloita on nähtävissä laajalta 

alueelta Tornionjokilaaksosta, eivät ne jokilaaksokokonaisuutta tarkasteltaessa asetu 

maisemassa erityisen näkyvälle paikalle: avoin jokilaakso ei hankkeen lähialueilla ole 

suuntautunut kohti voimaloita, eivätkä voimalat sijoitu avoimen maisematilan alueelle, 

eivätkä välittömästi sitä rajaavalle ensimmäiselle selännevyöhykkeelle. Tarkemmassa 

osa-aluettaisessa tarkastelussa jokilaaksossa, erityisesti vastarannalla Ruotsin puolella, 

on kuitenkin osa-alueita, joilta tarkasteltuna voimalat sijoittuvat maisemakuvassa näky-

välle paikalle: voimalat sijoittuvat Ruotsin puolella suoraan vastarannalla sijaitsevilta 

viljelyaukeilta kohti jokiuomaa avautuvilla näkymäakseleilla näkymän taustalle. Etäi-

syyttä lähimmille voimaloille on kuitenkin vähimmillään noin 4,5 kilometriä (VE1, 

Uksperille sijoittuva voimala). Etäisyyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus vähenee 

(näkymäsektorin muiden elementtien vaikutus, ilmasto- ja valaistusolot, voimalat näyt-

tävät sitä pienemmiltä, mitä kauempana katselupiste sijaitsee). Ruotsin puolelta hieman 

tuulipuistoa pohjoisemmilta tai eteläisemmiltä alueilta katsottaessa Reväsvaara jää joki-

laakson avoimessa maisematilassa sivummalle kuin suoraan vastarannalta katsottaessa, 

eikä hankealue enää kata yhtä suurta osuutta näkymäsektorista, joka avautuu pitkin joki-

laaksoa. 

 

Kuva 4-39. Reväsvaaran tuulivoimahankkeen lähiympäristön näkemäalueet (violetti 
peittorasteri) ja suuntia ja sektoreita, joilta katsottuna muutokset näkymissä korostuvat (mustat 
nuolisymbolit). Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä ja tuulivoimaloiden sijainnit 
hankevaihtoehdossa VE1 ympyräsymboleilla. Jokilaakson avoin maisematila on rajattu vihreällä 
pistekatkoviivalla. 
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Näkemäalueita osoittava violetti peittorasteri on osittain läpinäkyvä, jotta pohjakartta 

erottuisi sen läpi. Koska pohjakartan elementit näkyvät peittorasterin läpi, erottuvat nä-

kemäalueet erilaisina violetin – vaaleanpunaisen sävyinä.  

Kaikilla alueilla, joille voimalat voivat näkyä, ei voimaloiden asema maisemakuvassa 

korostu. Jokiuomaa ympäröivä maisematila on rajattu vihreällä katkoviivalla, ja joki-

laakson maisematilan suuntautuneisuus eri jaksoilla on esitetty valkoisilla nuolisymbo-

leilla. Jokilaakson maisematila ei hankealueen lähialueilla suuntaudu suoraan kohti han-

kealuetta; voimalat eivät näin ollen kokonaisuutena katsottuna sijoitu erityisen keskei-

sesti, vaan enemmän sivustalle suhteessa jokilaakson pohjois – etelä -suuntaiseen mai-

sematilaan.  

Kuvassa on myös esitetty noin 5 kilometrin etäisyysvyöhyke hankealueen reunasta. 

Olemassa oleviin selvityksiin (muun muassa Ympäristöministeriö 2006) perustuen on 

tehty oletus, että ainakaan tätä etäämmältä katsottuna, voimalat eivät enää ole maise-

massa hallitsevia vaikka ne maisemakuvassa selvästi erottuisivatkin. Yksiselitteisiä raja-

arvoja visuaalisten vaikutusten merkittävyydelle ei kuitenkaan ole mahdollista antaa. 

Hankkeen aiheuttamat muutokset näkymissä korostuvat Ruotsin puolelta Tornionjoki-

laakson vastarannalta, sekä aivan vaaran lähiympäristöstä kohti Reväsvaaraa katsottaes-

sa. Etäisyyden kasvaessa voimalat näyttävät pienemmiltä, ja näkymäakselin muut ele-

mentit ja voimaloiden suhde jokilaakson avoimeen maisematilaan vähentävät niiden 

hallitsevuutta. Suomen puolelta tärkeimmät näkymät aukeavat kohti ja pitkin jokilaak-

soa ja -uomaa, eli ei kohti voimaloita. 

 

Kuva 4-40. Useammasta valokuvasta yhdistetty panoraamanäkymä Tornionjokilaaksosta 
suoraan vastarannalta Ruotsin puolelta kohti Reväsvaaraa (alkuperäisten kuvien 
kinovastaavuus 75 millimetriä). Tältä alueelta katsottuna Reväsvaara viereisine selänteineen 
muodostaa avoimen maisematilan taustan. Tuulivoimalat sijoittuisivat maisemakuvassa 
näkyvälle paikalle ja hankealue kattaa suuren osan näkymäsektorin horisontista.  

 

Pimeään aikaan voimaloiden lentoestevalaistus erottuu maisemakuvassa. Erityisesti idän 

suunnan luonnonympäristövyöhykkeen suunnasta katsottuna valot erottuvat muuten pit-

kälti pimeässä ympäristössä, ja vilkkuminen voi edelleen lisätä niiden havaittavuutta. 

Toisaalta alueella ei kokonaisuutena katsottuna ole avoimia maisematiloja, jotka olisivat 

selkeästi suuntautuneet kohti voimaloita, ja siten korostaisivat voimaloiden näkymistä. 

Jokilaakson suunnasta katsottuna tuulivoimaloiden valot sijoittuvat muitakin valonläh-

teitä sisältävän ihmisen toiminnan vyöhykkeen yhteyteen, eivätkä näin ollen erotu vas-
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taavalla tavalla kuin pimeiltä alueilta katsottaessa. Jokilaakson alueella valaistusta on 

muun muassa rakennusten, teiden ja katujen yhteydessä. Lisäksi esimerkiksi useat 

GSM-mastot Ainiovaarassa ja Aavasaksalla, Aavasaksan silta ja Ruskolan laskettelu-

keskus Ruotsin puolella ovat valaistuja. Suhteessa nykyisiin valonlähteisiin, tuulivoima-

loiden lentoestevalojen vaikutus ei jokilaakson alueella kokonaisuutena katsottuna ole 

merkittävä. Merkittävimmät vaikutukset tuulivoimaloiden pimeän ajan lentoestevalais-

tuksella arvioidaan olevan niillä näkymäakseleilla, joilla visuaaliset vaikutukset myös 

päiväsaikaan korostuvat, eli Tornionjoen vastarannalta suoraan kohti Reväsvaaraa, sekä 

Reväsvaaran välittömästä lähiympäristöstä, esimerkiksi Saarimaan alueelta aukeavilla 

näkymäakseleilla. 

Reväsvaaralle sijoitettavien tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia on havainnollistet-

tu seuraavien valokuvasovitteiden (hankevaihtoehto VE1) avulla. Havainnekuvien otto-

paikat on esitetty kuvassa 4-41. Havainnekuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakor-

keus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mi-

kä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. Havainne-

kuvat on esitetty suuremmassa koossa liitteessä 2. Lentoestevalojen osalta havainneku-

vassa (kuva 4-43 c) on esitetty teoreettinen tilanne, jossa kaikki tuulivoimalan konehuo-

neen päällä sijaitsevat lentoestevalot näkyvät samaan aikaan. Todellisuudessa kaikki 

lentoestevalot eivät näy samaan aikaan, koska roottorit peittävät valon eri voimaloilla 

eri aikaan. Lentoestevalaistusta on tarkemmin kuvattu kappaleessa 2.5.1. 

 

 

Kuva 4-41. Indeksikartta: Kuvauspisteet, joista laadittuihin valokuvapohjiin on laadittu 
valokuvasovitteet. 
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Kuva 4-42. Havainnekuva, valokuvasovite A (alkuperäisten kuvien (3 kappaletta) 
kinovastaavuus 50 millimetriä). Useammasta valokuvasta yhdistetty panoraamanäkymä 
Suomen ja Ruotsin väliseltä Aavasaksan sillalta kohti etelää. Tuulivoimalat sijoittuvat 
jokilaakson avoimessa maisematilassa sivustalle ja avointa maisematilaa rajaavan 
vaaraselännevyöhykkeen taakse. Tuulivoimalat eivät ole maisemassa hallitsevia. Kuvassa eivät 
näy voimalat numero 12 ja 15. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 9,6 kilometriä.) 
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Kuva 4-43. Havainnekuva, valokuvasovite B:  a. (päivä), b. (hämärä) ja c. (pimeä) (pohjakuvan 
kinovastaavuus 50 millimetriä). Näkymä Ruotsin puolelta Hietaniemestä kohti Reväsvaaran 
tuulipuistoa. Valoisaan aikaan voimalat näkyvät alueelle selvästi. Pimeällä maisemassa 
erottuvat voimaloiden lentoestevalot (Havainnekuvassa on esitetty enimmäisvaikutus, jolloin 
kaikkien voimaloiden lentoestevalot näkyvät samanaikaisesti. Kirkkaat valkoiset lentoestevalot 
ovat välkkyviä, mutta punaiset lentoestevalot ovat kiinteitä, eli ne eivät välky). Näkymäsektorilla 
etualan puusto vähentää voimaloiden hallitsevuutta maisemakuvassa (erityisesti kesäaikaan), ja 
jokilaakson kulttuuriympäristökokonaisuus erottuu omana vyöhykkeenään, jonka taustan 
selännevyöhykkeelle voimalat sijoittuvat. Valokuvasovitteissa ei ole otettu huomioon jokilaakson 
muita valonlähteitä (muun muassa asutus, katuvalot, mastot). Kuvassa ei näy voimala numero 
15 (puun takana). (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 5,5 kilometriä.) 

  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 145 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

 

Kuva 4-44. Havainnekuva, valokuvasovite C (pohjakuvan kinovastaavuus 75 millimetriä). 
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.) 
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Kuva 4-45. a ja b. 

Ylempi kuva: Havainnekuva, valokuvasovite D (pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä). 
Näkymä Kainuunkylän alueelta kohti Reväsvaaran aluetta. Peltoaukeiden yli aukeavilla pitkillä 
avoimilla näkymäakseleilla voi voimaloiden ylimpiä osia erottua horisontissa. Eniten erottuu 
lähin eli Uksperille sijoittuva voimala (voimala numero 14). Maisemavaikutukset eivät ole 
merkittäviä, sillä alueen maisematila on suuntautunut vastakkaiseen suuntaan kohti jokiuomaa, 
eivätkä voimalat dominoi alueen maisemakuvaa. Päänäkymäakselit alueella eivät suuntaudu 
kohti hankealuetta. 

Alempi kuva: Havainnekuvan laatimisen työpohja. Kuvassa esitetyt hankkeen (VE1) voimalat 
näkyisivät kuvauspisteeseen, jos näkymiä katkaisevia elementtejä (rakennukset, kasvillisuus, 
maastonmuodot) ei olisi lainkaan. Näkymiä katkaisevat elementit on otettu huomioon lopullisen 
valokuvasovitteen (ylempi kuva) laadinnassa.  

(Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4,2 kilometriä.) 
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Kuva 4-46. Havainnekuva, valokuvasovite E (pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä). 
Näkymä Torniontieltä Pysäkkitien kohdalta kohti hankealuetta. Lähimpien voimaloiden ylimpiä 
osia erottuu horisontissa. Vaikutukset maiseman luonteeseen ja maisemakuvaan ovat vähäiset. 
(Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4 kilometriä.) 

 

Kuva 4-47. Havainnekuva, valokuvasovite F (pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä). 
Näkymä Aavasaksan näkötornista kohti hankealuetta. Tuulivoimalat erottuvat kapealla sektorilla 
kaukomaisemassa. Koska jokilaakso on kauttaaltaan ihmisen toimintojen vyöhykettä, eivät 
jokilaakson läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimalat merkittävästi heikennä maisemakuvan 
yhtenäisyyttä. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 11,2 kilometriä.) 



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 148 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

 

Kuva 4-48. Havainnekuva, valokuvasovite G (pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä). 
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.) 

 

Kuva 4-49. Esimerkki jokilaakson alueen nykyisistä valonlähteistä: Aavasaksan sillan uusi 
valoteos, jonka vihkiäisiä vietettiin 22.12.2014. Valoteos vaihtaa värejä vuodenaikojen mukaan. 
Kuva: Pohjolan Sanomat/Tuulikki Kourilehto.  
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4.10.3.2 Vaikutukset laajempaan maisemakokonaisuuteen 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei kokonaisuutena katsottuna merkittä-

västi muuta alueen maisemakokonaisuuden luonnetta tai eriluonteisten osa-alueiden vä-

lisiä suhteita, sillä hankealue tukeutuu Tornionjokilaaksoon, joka on lähes kauttaaltaan 

ihmisen toiminnan vyöhykettä, ja jossa ympäristön käyttö on muokannut maisemaa jo 

vuosisatojen ajan. Seudun maisema ei ole erityisen herkkää muutoksille, sillä maise-

massa on nykyiselläänkin erilaisten ja eri aikakausien toimintojen muodostamaa kerrok-

sellisuutta. Tuulivoimalat eivät sijoitu Tornionjokilaakson maaseudun kulttuuriympäris-

tökokonaisuuden ydinalueelle, eivätkä välittömästi sen yhteyteenkään, vaan väliin jää 

joitakin kilometrejä leveä kaistale selännevyöhykkeen metsäistä rinnealuetta. Seudun 

suurimittakaavainen maisema (laaja jokilaakso ja sitä ympäröivät selännevyöhykkeet) 

antaa tukea suurikokoisille rakenteille (esimerkiksi Ympäristöministeriö 2006). 

Alueen arvokas kulttuuriympäristö ja avoin maisematila tukeutuvat jokiuomaan: pellot 

laskevat kohti uomaa ja rakennukset ovat varsinkin Suomen puolella suuntautuneet koh-

ti jokea (esimerkiksi kuvat 4-29, 4-31 ja 4-33). Kokonaisuutena katsottuna jokilaakson 

avoin maisematila ei Reväsvaaran lähialueilla ole suuntautunut kohti voimaloita, joten 

vaikka voimalat näkyvätkin laajalti jokiuomaa ympäröivässä avoimessa maisematilassa, 

ei niiden asema maisemakuvassa erityisesti korostu (kuvat 4-29 ja 4-39). 

Suhteessa jokilaakson alueen rakennuskantaan, tuulivoimalat ovat uusi, tekninen, suuri-

kokoinen ja moderni elementti. Vaikka alueen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen 

ydin on alueella satoja vuosia harjoitetuissa elinkeinoissa (maatalous, kalastus), ei Tor-

nionjokilaakson maisema ole pysähtynyt minkään tietyn aikakauden asuun, vaan mai-

semassa on nähtävissä eri aikakausien kerroksellisuutta. Esimerkiksi GSM-mastot, las-

kettelukeskukset ja Aavasaksan silta ovat maisemassa selkeästi erottuvia, kookkaita ja 

luonteeltaan moderneja elementtejä. Tuulivoimalat eivät sijoitu rakennetun ympäristön 

ydinalueelle ja etäisyys vähentää niiden visuaalista hallitsevuutta. Tuulivoimalat eivät 

näin ollen ole merkittävästi ristiriidassa alueen muun rakennetun ympäristön kanssa. 

Maisematyyppejä tarkasteltaessa Reväsvaara sijoittuu eräänlaiselle ”vaihettumis-

vyöhykkeelle”: alue on luonnonympäristövyöhykettä, jota ihmisen toiminnat ovat kui-

tenkin voimakkaastikin muokanneet. Vaaran itäpuoli on luonnonympäristövyöhykettä ja 

länsipuolen jokilaakso ihmisen toiminnan vyöhykettä (asutus, maatalous, liikenne). 

Hankealue tukeutuu jokilaakson ihmisen toimintojen vyöhykkeeseen, ja vahvistaa enti-

sestään ihmisen toiminnan vaikutuksia Reväsvaaralla. Ihmisen toimintojen näkyvyys 

korostuu. Kookkaiden teollisten rakenteiden näkyminen itäpuolen luonnonympäristö-

vyöhykkeelle heikentää lähialueella luonnonympäristökokonaisuuden maisemakuvan 

yhtenäisyyttä, mutta toisaalta metsäisillä alueilla näkymät katkeavat puustoon. 

4.10.3.3 Vaikutukset hankealueella 

Tuulivoimalat ja hankkeen edellyttämät muut rakenteet, maastonmuokkaus ja puuston 

poistaminen muuttavat nykyisen luonnonalueen luonnetta enemmän ihmisen toiminnan 

vyöhykkeeksi. Ihmistoiminnan vaikutukset (muun muassa metsätalous, maa-ainesotto) 

ovat kuitenkin jo nykyiselläänkin voimakkaasti muokanneet Reväsvaaran aluetta. Voi-

maloiden välisillä alueilla ympäristö voi säilyä nykyisellään ja nykyisessä käytössään. 

Voimalat, niiden rakentamisen edellyttämät työmaa-alueet, tiestö ja sähkönsiirron reitit 

tulevat tämänhetkisten, alustavien hankesuunnitelmien perusteella kattamaan hankealu-

een pinta-alasta hieman alle neljä prosenttia. Voimaloiden visuaalinen vaikutus kattaa 

kuitenkin Reväsvaaran aluetta laajalti; voimalat näkyvät välittömän lähiympäristönsä li-
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säksi niille alueille, joilla puusto ei katkaise näkymiä. Hankealueeseen kohdistuvia toi-

menpiteitä on tarkemmin kuvattu kappaleessa 2.5. 

Tieyhteyksien rakentaminen muuttaa maisemaa paikallisesti. Kauempaa kohti Reväs-

vaaraa aukeavissa näkymissä tiestö tuskin merkittävästi erottuu, sillä tielinjaukset eivät 

ole suuntautuneet kohtisuoraan korkeuskäyriä vastaan, vaan pikemminkin noudattelevat 

alueen maaston topografiaa. 

Voimajohtoreittien vaikutukset 

Ilmajohtovaihtoehdossa avoimen maastokäytävän lisäksi maisemakuvassa erottuvat 

voimajohtopylväät ja itse voimajohdot. Voimajohtopylvään korkeus on alustavien arvi-

oiden mukaan noin 15 metriä. Alueen metsäisyydestä johtuen voimajohtorakenteet erot-

tuvat lähinnä itse avoimen voimajohtokäytävän alueella. Maakaapelia käytettäessä vai-

kutukset maisemaan ovat vähäiset. 

Voimajohtojen lisäksi hankkeeseen sisältyy vaihtoehtoisia sähköaseman sijaintipaikko-

ja. Sähköaseman vaikutukset maisemaan jäävät paikallisiksi. 

Kokonaisuutena katsottuna hankkeen sähkönsiirto ei aiheuta merkittäviä maisemavaiku-

tuksia. 

4.10.3.4 Vaikutukset hankealueen välittömässä lähiympäristössä (noin 0-3 kilometriä han-

kealueen rajasta) 

Hankealueen välittömässä lähiympäristössä maiseman luonne muuttuu kookkaiden tuu-

livoimarakenteiden hallitessa avointen alueiden maisemakuvaa. Alueella on kuitenkin jo 

nykyisellään runsaasti ihmisen toimintoja, ja maastoa on paikoin muokattu voimakkaas-

tikin. Tässä mielessä muutos ei ole merkittävä, vaikka visuaaliset vaikutukset merkittä-

viä ovatkin. 

Näkemäalueanalyysiaineiston perusteella asutuksen/loma-asutuksen näkökulmasta 

muuttuvat näkymät kohti Reväsvaaraa merkittävimmin Saarimaan alueen asuinraken-

nusryhmän, sekä Iso-Mustajärven alueelta. Merkittävä visuaalinen muutos pienipiirtei-

sessä avoimessa maisematilassa voi vaikuttaa myös maiseman luonteeseen. Myös nä-

kymät Ainiovaaralta (alueilta, joilla puusto ei katkaise näkymiä), sekä vankilalta Reväs-

järven yli muuttuvat. Jokilaakson yhteydessä olevan rakennetun vyöhykkeen päänäky-

mäakselit avautuvat kohti jokiuomaa tai jokilaaksoa pitkin, ei kohti Reväsvaaraa, joten 

hankkeen vaikutukset suhteessa tähän alueeseen ovat vähäisiä, vaikka joistakin kohdin 

tuulivoimarakenteita olisikin nähtävissä. 

Puuttomat alueet tuulivoimaloiden ympärillä eivät lähiympäristöstä aukeavilla näky-

mäsektoreilla todennäköisesti erotu, sillä rinnealueiden puusto peittää tuulivoimaloiden 

alaosat näkyvistä. 

Voimajohtoreittien vaikutukset 

Hankealueen ulkopuolelta katsottuna voimajohtopylväitä tai sähköasemaa voi olla Re-

väsvaaraa kohti aukeavissa näkymissä vaikea erottaa, mutta erityisesti sähkönsiirron 

vaihtoehdoissa VE-B ja VE-C avoin maastokäytävä saattaa tietyistä katselupisteistä 

erottua, sillä johtoreitti on linjattu kulkemaan kohtisuoraan korkeuskäyriä vastaan.  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 151 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

4.10.3.5 Vaikutukset arvokohteisiin 

4.10.3.5.1 Visuaalisten vaikutusten kohdentuminen suhteessa arvokohteisiin 

Näkemäalueanalyysiaineiston ja maastokäyntihavaintojen perusteella hankkeen visuaa-

liset vaikutukset kattavat laajalti Tornionjokilaaksoa, jolle sijoittuu suurin osa seudun 

arvokkaista maisema- ja/tai kulttuuriympäristökohteista. Hankkeen tuulivoimalat näky-

vät vain paikoin Aavasaksalle (alueille, joilla puusto ei katkaise näkymiä ja jotka ovat 

suuntautuneet kohti Reväsvaaraa). Muihin, kauempana sijaitseviin arvokohteisiin hank-

keen voimalat eivät ainakaan merkittävällä tavalla näy. Paikkatietopohjaisen näkemä-

alueanalyysin tulokset, sekä arvoalueiden ja -kohteiden sijainti on esitetty kuvissa 4-50 

ja 4-51. 
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Kuva 4-50. Visuaalisten vaikutusten kohdentuminen suhteessa alueen maiseman ja 
kulttuuriympäristön arvokohteisiin teoreettisella maksiminäkyvyysalueella (noin 35 kilometriä). 
Hankealueen rajaus on esitetty sinisellä. Paikkatietopohjaisen näkemäalueanalyysin tulokset, eli 
alueet, joille voimaloita voi analyysin perusteella näkyä on esitetty punaisella (Pöyry Finland Oy 
2014). 
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Kuva 4-51. Visuaalisten vaikutusten kohdentuminen suhteessa alueen maiseman ja 
kulttuuriympäristön arvokohteisiin Reväsvaaran lähialueella. Hankealueen rajaus on esitetty 
sinisellä. Paikkatietopohjaisen näkemäalueanalyysin tulokset, eli alueet, joille voimaloita voi 
analyysin perusteella näkyä, on esitetty punaisella.  

 

Mikäli tuulivoimalat ovat maisemakuvassa hallitsevia, tai ne erottuvat selvästi, voi mai-

semakuvan muutoksilla maiseman ominaisuuksista riippuen olla merkitystä maiseman 

luonteen tai laadun kannalta. Maisemavaikutusten merkittävyydestä suhteessa tarkaste-

luetäisyyteen ei ole olemassa suoraan vaikutusten arvioinnissa sovellettavia ohjearvoja 

(esimerkiksi Ympäristöministeriö 2006), sillä vaikutusten merkittävyys riippuu kunkin 
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alueen tai kohteen ominaispiirteistä, kuten maisematilan luonteesta, mittakaavasta ja 

suuntautuneisuudesta. 

4.10.3.5.2 Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin 

Tornionjokilaakso (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue) 

Tornionjoen jokivarsiasutus (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-

ristö (RKY 2009)) 

Reväsvaaralle sijoittuvat tuulivoimalat tulevat näkymään laajalti Tornionjokilaakson 

valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Jokilaakson suuntautuneisuudesta 

(pohjoinen – etelä) ja luonteesta (ihmisen toiminnan vyöhyke), sekä valtakunnallisesti 

arvokkaan maisema-alueen alueen laajuudesta (pituus noin 50 kilometriä) johtuen tuuli-

voimalat eivät kokonaisuutena katsottuna aiheuta merkittäviä maisemavaikutuksia alu-

eella, vaikka näkymät muuttuvatkin; jokilaakson maiseman luonne säilyy pitkälti nykyi-

sellään, eikä maiseman laatu olennaisesti heikkene. Koska hankealue sijoittuu lähelle 

Ylitornion kuntakeskusta, ei tuulivoimahanke merkittävästi pirsto jokilaakson maisema-

kokonaisuutta. Ihmisen toiminnan vaikutus alueen maisemakuvaan voimistuu entises-

tään. 

Osa-aluetasolla, hankealueen lähiympäristöstä tarkasteltuna, voimalat muodostavat val-

takunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemassa selvästi erottuvan, modernin ja 

teknisen elementin, joka poikkeaa perinteisten kulttuuriympäristöjen luonteesta. Esi-

merkiksi jokiuoman suunnasta kohti rantavyöhykkeen perinteistä rakennuskantaa avau-

tuvilla näkymäakseleilla maisemakuvan yhtenäisyys heikkenee ja ympäristön luonne 

muuttuu, kun taustalla erottuu suurikokoisia, moderneja rakenteita. Avoin maisematila 

alueella ei kuitenkaan ole suuntautunut kohti Reväsvaaraa. Näkemäalueanalyysiaineis-

ton perusteella vähimmillään etäisyyttä lähimmältä tuulivoimalalta (Uksperille sijoittu-

va voimala, VE1) valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle muodostuvalle nä-

kemäalueelle on hieman yli 2,5 kilometriä.  

Tornionjoen jokivarsiasutuksen (RKY 2009) rakennetulla vyöhykkeellä avoin viljely-

maisema avautuu kohti jokiuomaa, poispäin tuulivoimaloista. Vaikka tuulivoimaloiden 

rakenteita paikoin alueen avoimille peltoaukeille näkyykin, eivät rakenteet ole maise-

makokonaisuudessa hallitsevia (kuvat 4-45 ja 4-46). Alueen luonne ja laatu säilyy pit-

kälti ennallaan. Näkymät muuttuvat jokiuoman/niittysaarien suunnasta kohti rannan ra-

kennettua vyöhykettä, kuten edellä on kuvattu. 

Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen osalta merkittävät muutokset näkymissä 

jokiuoman alueelta kohti rantaa ja taustan Reväsvaaraa voi koskea maksimissaan noin 

7–8 kilometrin pituista osuutta noin 50 kilometriä pitkästä valtakunnallisesti arvokkaas-

ta maisema-alueesta, mutta päänäkymäakselit alueella avautuvat jokilaakson suuntaises-

ti, eivät kohti Reväsvaaraa. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-

tön osalta oleellista on kulttuuriympäristön suhde jokiuomaan ja ennemmin näkymät ra-

kennuksilta joelle kuin joelta rakennuksille. Tätä taustaa vasten ja ottaen huomioon joki-

laakson maisematilan suuntautuneisuuden ja rajautumisen, etäisyyden voimaloille, sekä 

arvokkaiden kokonaisuuksien luonteen ja laajuuden, muut ympäristön elementit voidaan 

todeta, että vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen tai valta-

kunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön eivät ole merkittävästi haitallisia. 
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Kuva 4-52. Arvio sektorista, jolle merkittävimmät visuaaliset vaikutukset jokilaakson alueella 
kohdentuvat. Merkittävimpien visuaalisten vaikutusten sektorin arvioidaan rajautuvan 
Ainiovaaran ja Huitaperin selänteiden rajaamalle osuudelle jokilaakson maisematilaan 
(jokilaakson maisematila osoitettu vihreällä pistekatkoviivalla). 

 

Vaikutukset näkymiin korostuvat Ruotsin puolelta kohti Suomea katsottaessa. Suomen 

puolelta päänäkymäakselit aukeavat hankealueesta poispäin. Paikkatietopohjaisen nä-

kemäalueanalyysin tulokset (alueet, joille voimaloita voi näkyä) on esitetty pohjakartan 

päällä violetilla peittorasterilla. 

Näkemäalueita osoittava violetti peittorasteri on osittain läpinäkyvä, jotta pohjakartta 

erottuisi sen läpi. Koska pohjakartan elementit näkyvät peittorasterin läpi, erottuvat nä-

kemäalueet erilaisina violetin – vaaleanpunaisen sävyinä.  

Aavasaksan alue (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue,  pienialaisia valtakunnal-

lisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita,  maailmanperintökohde) 

Aavasaksan vaaran alueelta ei puustosta johtuen juurikaan aukea näkymiä Reväsvaaran 

suuntaan. Puuttomiin, etelää kohti suuntautuviin kohtiin rinnealueella voimalat selkeällä 

säällä näkyvät, ja pimeällä näkymissä erottuvat voimaloiden lentoestevalot. Aavasaksan 

näkötorni nousee puunlatvojen yläpuolelle, ja sieltä aukeaa avoimia näkymiä joka suun-

taan, myös kohti Reväsvaaraa. Tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei muuta Aavasaksan 

asemaa maisemakokonaisuudessa: Aavasaksa säilyy edelleenkin tärkeänä maamerkkinä 

ja näköalapaikkana, eivätkä sen kulttuurihistorialliset arvot heikkene. Näkymät Aa-

vasaksalta eivät kokonaisuutena katsottuna merkittävästi muutu, vaikka yhdelle näky-

mäsektorille kaukomaisemaan sijoittuukin uusia elementtejä. Etäisyyttä Aavasaksan nä-

kötornista lähimmille voimaloille on noin kymmenen kilometriä ja kauimmaisille noin 

14,5 kilometriä, joten etäisyydestäkin johtuen vaikutukset näkymiin eivät ole merkittä-

viä. Näkötornista teoriassa aukeavasta 360 asteen näkymäsektorista voimala-alue kattaa 
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vain pienen osan (kuva 4-53). Maisemakuvassa voimala-alue sijoittuu jokilaaksoa muo-

kanneiden ihmisen toimintojen vyöhykkeen jatkoksi, eikä pirsto Aavasaksalta aukeavis-

sa näkymissä yhtenäisinä hahmottuvia erämaisia alueita (kuva 4-47). 

Hanke ei aiheuta vaikutuksia Aavasaksan alueen pistemäisiin arvokohteisiin (Kristine-

strömin sahan päärakennus (RKY 2009), Aavasaksan Kruunupuiston matkailurakennuk-

set (RKY 2009), Struven astemittausketjun Unescon maailmanperintökohteeseen sisäl-

tyvä mittauspiste).  

Struven mittausketjun arvojen säilyminen ei edellytä sitä, että mittausketjun pisteiltä 

avautuvat kaukonäkymät säilyisivät muuttumattomina. Tuulivoimarakenteet sijoittuvat 

Aavasaksalta kohti Huitaperia (seuraava mittauspiste, ei sisälly maailmanperintökohtee-

seen (Museovirasto 2014a, Maanmittauslaitos 2014b)) avautuvalle näkymäakselille, jo-

ten tässä mielessä seuraavan mittauspisteen erottuvuus kaukomaisemassa voi jonkin 

verran heikentyä.  

 

Kuva 4-53. Periaatekuva: Reväsvaaran tuulivoimaloiden (oranssit kolmiot) kattama 
näkymäsektori (keltainen) Aavasaksan näkötornilta (tähtisymboli) teoriassa aukeavalla 360 
asteen näkymäsektorilla (vihreä). Tuulivoimaloiden kattama näkymäsektori kattaa koko 360 
asteen näkymäsektorista noin 1,5 - 2%. Etäisyyttä näkötornilta lähimpiin voimaloihin on noin 
kymmenen kilometriä ja kauimmaisiin noin 14.5 kilometriä. Pohjakarttana on käytetty 
vinovalovarjostettua korkeusmallia maaston muotojen ja maaston suuntautuneisuuden 
esiintuomiseksi. (Maanmittauslaitos 2014a) 
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Ratasjärvi (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, valtakunnallisesti merkittävä 

rakennettu kulttuuriympäristö), Lohijärvi – Leukumanpää (valtakunnallisesti arvo-

kas maisema-alue), Ainolan erämaahuvila (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö) 

Hanke ei aiheuta vaikutuksia Ratasjärven ja Ainolan valtakunnallisesti arvokkaisiin 

kohteisiin. Paikkatietopohjaisen näkemäalueanalyysiaineiston perusteella voimaloiden 

näkemäalue voi teoriassa kirkkaalla säällä ulottua Lohijärvi – Leukumaanpään alueelle, 

mutta etäisyydestä (noin 30 kilometriä) ja alueen piirteistä johtuen vaikutukset näkymiin 

jäävät vähäisiksi. Mahdollinen näkyminen ei muuta alueen maiseman luonnetta tai laa-

tua. 

Tornionjokilaakso / Tornedalen (Riksintresse –alue (valtakunnallisesti arvokas)) 

Ruotsin puolella Tornionjokilaakson riksintresse -alueen rajaus kattaa jokilaaksoa noin 

100 kilometrin matkalta. Reväsvaaran hankealue näkyy alueelle laajalti. Visuaaliset 

vaikutukset maa-alueelta katsottuna ovat merkittävämmät Ruotsin kuin Suomen puolel-

la, sillä ranta-alue Reväsvaaran kohdalla on suuntautunut kohti hankealuetta. Toisaalta 

etäisyyttä Ruotsin puolelta lähimmille voimaloille on vähimmillään jo yli 4,5 kilomet-

riä, ja etäisyyden kasvaessa voimaloiden hallitsevuus maisemassa vähenee. Merkittäviä 

vaikutuksia näkymiin arvioidaan syntyvän noin 13–14 kilometrin pituisen osuuden 

avoimilta alueilta kohti Reväsvaaraa (sektorilta, joka rajautuu pohjoisessa Ainiovaaraan 

ja etelässä Huitaperiin). Käytännössä vastarannalla on kuitenkin runsaasti näkymiä kat-

kaisevia elementtejä, kuten pihapiirien tai tienvarsien puustoa, rakennuksia ja rakenteita, 

joita näkemäalueanalyysi ei ota huomioon. 

Vaikutukset arvokkaaseen aluekokonaisuuteen eivät ole merkittävästi haitallisia johtuen 

arvokohteen laajuudesta ja luonteesta (ihmisen toiminnan vyöhyke), etäisyydestä tuuli-

voimaloihin, ja jokilaakson avoimen maisematilan suuntautuneisuudesta. Osa-

aluetasolla tarkasteltuna muutokset näkymissä vastarannan pienipiirteisistä kulttuuriym-

päristökohteista katsottuna voivat olla merkittäviäkin. Visuaaliset muutokset heikentä-

vät näissä kohteissa kulttuuriympäristön yhtenäisyyttä ja voivat vaikuttaa kohteiden 

luonteeseen (kuvat 4-40, 4-42 ja 4-43) 

Vaikutukset kansallismaisemaan 

Hanke ei merkittävästi heikennä Aavasaksan ja Tornionjokilaakson muodostaman kan-

sallismaiseman arvoja. Aluekokonaisuuden luonne, ominaispiirteet ja arvot hahmottuvat 

jatkossakin, vaikka tuulivoimarakenteet muuttaisivat näkymiä alueella. Tarkemmin vai-

kutuksia on kuvattu edellä valtakunnallisia arvokohteita kuvaavassa osuudessa. 

Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön 

Hankkeella ei hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditun arkeologisen inventoin-

nin (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2014) perusteella ole vaikutuksia 

arkeologiseen kulttuuriperintöön. Inventoinnissa keskityttiin alueisiin, joihin hankkeen 

toteuttaminen aiheuttaa suoria fyysisiä muutoksia. Alueelta entuudestaan tunnettua kiin-

teää muinaisjäännöstä (Reväsvaara Laki-Autto) ei maastoinventointien yhteydessä pys-

tytty paikallistamaan, eikä uusia muinaisjäännöskohteita havaittu. Inventointiraportissa 

todetaan muun muassa seuraavaa: 

”… Inventoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota alueelta aikaisemmin tunnetun mui-

naisjäännöksen, Reväsvaara Laki-Autton tunnistamiseen. Muinaisjäännöskohdetta Re-

väsvaara Laki-Autto kuvataan aiempien tarkastusten perusteella vaaratarhaksi. Kohdet-
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ta ei voitu paikantaa kartta- tai laserkeilausaineiston tulkinnan eikä maastohavaintojen 

perusteella. Kuvaukseen sopivaa kohdetta ei inventoinnin yhteydessä havaittu. Toden-

näköisesti kohteen sijaintitiedot ovat väärät tai kohde on tuhoutunut. On myös mahdol-

lista, että koordinaattipisteiden itäpuolella sijaitsevat luontaiset kivivallit on aikoinaan 

tulkittu muinaisjäännökseksi. …” 

Muinaisjäännösinventointiraportissa todetaan edellä kuvatun lisäksi, että osalla aluetta 

voimakkaat metsänhoitotoimenpiteet olivat muokanneet metsänpohjaa, ja että koske-

mattomana säilyneitä maastoalueita ei suunnitellulla hankealueella juurikaan ole; tällai-

silla alueilla mahdollisten muinaisjäännösten säilyminen on epätodennäköistä ja havait-

seminen hankalaa. Myös suuri osa suunnitelluista voimajohtoreittivaihtoehdoista sijait-

see muokatussa kosteikossa tai suoalueella, joissa muinaisjäännösten sijaintia voidaan 

pitää erittäin epätodennäköisenä. (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2014) 

Hanke ei aiheuta vaikutuksia lähiympäristössä sijaitseviin muinaisjäännöksiin. Hanke-

alueen ulkopuolella hankealuetta lähin tunnettu muinaisjäännös on osa Struven mittaus-

ketjua, mutta se ei sisälly Struven mittausketjun maailmanperintökohteeseen (Museovi-

rasto 2014a, Maanmittauslaitos 2014b). Tämän kuten muidenkaan lähialueen muinais-

jäännöskohteiden arvojen peruste tai suojelun edellytys ei ole kohteilta avautuvien nä-

kymien säilyminen muuttumattomina. Lisäksi voidaan katsoa, että koska Struven ketju 

on eräs aikansa huomattavimmista teknistieteellisistä saavutuksista (Maanmittauslaitos 

2014b), ei moderni tuulivoimarakentaminen tässä mielessä ole sen kanssa merkittävässä 

ristiriidassa. Tuulivoimarakenteet ovat Huitaperiltä kohti Aavasaksaa avautuvalla nä-

kymäakselilla dominoivia, joten tässä mielessä seuraavan mittauspisteen erottuvuus 

maamerkkinä kaukomaisemassa voi jonkin verran heikentyä. 

Vaikutukset muihin arvokohteisiin 

Muut alueen nykyisistä arvokohteista (esimerkiksi maakuntakaavan kohteet, paikallises-

ti arvokkaat kohteet) sisältyvät valtakunnallisesti arvokkaisiin aluekokonaisuuksiin. 

Vaikutukset näihin on kuvattu edellä. 

Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin (Muhonen & 

Savolainen 2014) kohteisiin. Vaikutukset Tornionjokilaakson – Aavasaksan alueeseen, 

joihin kohdistuu visuaalisia vaikutuksia, on kuvattu edellä. Vaikutukset inventoinnin 

muihin kohteisiin ovat vähäiset. 

Lentoestevalaistuksen vaikutukset arvokohteisiin 

Lentoestevalaistus ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen arvokohteisiin. 

Alue, jolla arvokohteet sijaitsevat, on ihmisen toiminnan vyöhykettä, jolla nykyisellään-

kin on runsaasti erilaisia valonlähteitä. Vaikka voimaloiden valot sijoittuvat huomatta-

vasti korkeammalle kuin taajaman ja kylien valonlähteet, sulautuvat ne kaukonäkymissä 

osaksi muuta ”valomattoa”. Lähempää aukeavissa näkymissä lentoestevalot erottuvat 

muuta valaistua ympäristöä ylempänä, mutta etäisyydestä ja alueen luonteesta johtuen 

vaikutukset eivät todennäköisesti ole merkittävästi haitallisia. Yleistäen voidaan todeta, 

että lentoestevalaistuksen merkittävimmät visuaaliset vaikutukset arvokohteiden alueel-

la kohdentuvat pitkälti samoille osa-alueille, kuin itse voimaloiden visuaaliset vaikutuk-

set valoisaan aikaan, siis Tornionjokilaakson jokiuoman ja vastarannan alueelle Reväs-

vaaran kohdalla. Lentoestevalaistus erottuu sitä selkeämmin, mitä vähemmän muita va-

lonlähteitä näkymäsektorilla on. Katseluetäisyyden vaikutusta tuulivoimaloiden (ja siis 
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lentoestevalojen) näkymiseen pystysuunnassa on havainnollistettu periaatekuvalla (kuva 

4-54). 

 

Kuva 4-54. Periaatekuva: Katseluetäisyyden ja näkymäsektorin muiden elementtien vaikutus 
korkean rakenteen hallitsevuuteen. Kuvissa on esitetty 16 metriä korkea puu, johon etäisyyttä 
katselupisteestä on 50 metriä. Etäisyys taustan tuulivoimalaan (korkeus 210 metriä) on esitetty 
kunkin kuvan alla.  

4.10.3.6 Arvioinnin epävarmuudet 

Maiseman nykytilan selvitykseen ja maisemavaikutusten arviointiin liittyy muun muas-

sa seuraavia epävarmuustekijöitä: 

 Maiseman fyysisiä osatekijöitä on mahdollista tiettyyn rajaan asti eritellä ja mi-

tata esimerkiksi erilaisten kartta-, ilmakuva- tai paikkatietoanalyysien avulla. 

Maiseman olemus ja laatu koostuvat kuitenkin useista mitattavista ja ei-

mitattavista, aineellisista ja aineettomista tekijöistä, sekä eri maisematekijöiden 

välisistä vuorovaikutussuhteista. Lisäksi mukana on tilallinen ja esteettinen nä-

kökulma. Ekologisten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena 

syntyneen tilallisen kokonaisuuden ja siihen kohdistuvien vaikutusten kuvaami-

nen tekstinä ja kaksiulotteisin kartoin ja kuvin ei voi täydellisesti vastata todel-

lista tilannetta. Maiseman olemuksen kuvaaminen ja maisemavaikutusten ja vai-

kutusten merkittävyyden arviointi edellyttää maisema-asiantuntijan johtopäätök-

siä ja tulkintaa, eikä siten mahdollista suoraa tieteellistä toistettavuutta. Myös-

kään kaikkea arvioinnin taustalla olevaa perusselvitysmateriaalia ja vaikutusten 

arvioinnissa käytettyjä metodeja ei tästä johtuen ole mahdollista eritellä ja rapor-

toida. 

 Koska lähtötiedot ovat yleispiirteistettyjä, eivätkä ne ole aina kaikilta osin täysin 

ajan tasalla, ja koska maisema muuttuu koko ajan eri tekijöiden johdosta, antavat 

myös perusselvitykset ja vaikutusten arviointi yleiskäsityksen alueen olosuhteis-

ta ja hankkeen vaikutuksista. Selvityksiä, havainnollistuksia ja arviointeja ei voi 

tehdä, eikä niitä tule tulkita liian tarkasti. 

 Havainnollistamismateriaali ei koskaan vastaa täydellisesti ”todellista tilannet-

ta”. Vaikka mallinnukset tehtäisiin kuinka tarkasti, ei havainnollistamismateriaa-

li voi tuoda esiin kaikkia maiseman ominaisuuksia ja muuttujia, kuten maiseman 

pienipiirteistä vaihtelua, vuodenaikojen, sään ja valaistuksen merkitystä, maise-

man tilallista luonnetta, tai maisemaan liittyviä aineettomia tekijöitä. 

 Valokuvasovitteissa korostuvat ne alueet, joilta tuulivoimalat ovat hyvin nähtä-

vissä. Havainnollistamismateriaali ei näin ollen kerro visuaalisten vaikutusten 

merkittävyydestä kokonaisuutena, sillä vähäisempien visuaalisten vaikutusten 

alueilta ei ole tehty valokuvasovitteita. 
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 YVA-menettelyn yhteydessä laaditun paikkatietopohjaisen näkemäalueanalyysin 

lähtötiedot ovat yleispiirteistettyjä. Näin ollen myöskään analyysin tulokset eivät 

täydellisesti vastaa todellista tilannetta. Lisäksi maisema muuttuu koko ajan; 

esimerkiksi tehtävillä metsänhoitotoimenpiteillä saattaa olla vaikutuksia näke-

mäalueisiin, ja myös puulajilla on vaikutusta siihen, kuinka näkymät kohti voi-

maloita eri vuodenaikoina peittyvät tai eivät peity. Näkemäalueanalyysin tekni-

siä lähtökohtia ja tulosten tulkintaan liittyviä parametrejä ja epävarmuustekijöitä 

on tarkemmin kuvattu kappaleessa 4.10.1.1. 

4.10.3.7 Vaihtoehtojen vertailu 

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa VE2 kaikki tuulivoimalat sijoittuvat Reväsvaaran 

selänteelle. Tämä on maisemakuvan eheyden kannalta jonkin verran edullisempi voima-

loiden sijoittamistapa kuin toteutusvaihtoehdon VE1 mukainen voimaloiden sijoittelu, 

jossa voimaloita sijoitetaan myös Reväsvaaran eteläpuolisten vaaraselänteiden (Huita-

peri, Uksperi) alueille; hankealueen kokonaishahmo ei tässä tapauksessa yhtä selkeästi 

tukeudu ja rajaudu maiseman suurmuotoon (Reväsvaaran selänne) (kuva 4-24). Erityi-

sesti eteläpuoliselta osuudelta jokilaaksoa katsottaessa Reväsvaaran eteläpuoliset pie-

nemmät vaarat rajaavat avointa jokilaaksoa ja katkaisevat näkymiä lähimmille voima-

loille. Laajemmassa hankkeen toteutusvaihtoehdossa (VE1) visuaalinen vaikutusalue on 

laajempi kuin suppeammassa vaihtoehdossa (VE2), mutta YVA-menettelyn yhteydessä 

on laadittu paikkatietopohjainen näkemäalueanalyysi vain laajemmasta vaihtoehdosta 

(VE1). Näin ollen eri vaihtoehtojen näkemäalueita ei ole YVA-menettelyn yhteydessä 

ollut mahdollista vertailla keskenään. Myös valokuvasovitteita on laadittu vain vaihto-

ehdosta VE1. 

Sähkönsiirron vaikutukset maisemaan ovat tuulivoimaloita vähäisemmät. Jos sähkön-

siirto toteutetaan ilmajohdolla, ovat vaikutukset maakaapelia merkittävämmät.  

4.10.3.8 Vaikutusten lieventäminen  

Tuulivoimaloiden maisema- tai visuaalisten vaikutusten lieventäminen on yleensä vai-

keaa tai mahdotonta johtuen voimaloiden suuresta koosta. Hankkeen jatkosuunnittelun 

yhteydessä voidaan tarvittaessa selvittää mahdollisuuksia lieventää vaikutuksia suhtees-

sa tiettyihin näkymäakseleihin tai katselupisteisiin esimerkiksi voimaloiden tarkemman 

sijoittamissuunnittelun avulla.  

Voimajohtoreittien mahdollista erottumista maisemakuvassa voi tarvittaessa pyrkiä lie-

ventämään linjaamalla reittejä niin, ettei metsäisille osuuksille kohtisuoraan rinnettä 

vastaan synny pitkiä, suoria, avoimia aukkoja. Toisaalta alueella harjoitettavat metsän-

hakkuut ovat muokanneet vaaran maisemakuvaa jo nykyiselläänkin. 

Lentoestevalaistuksen visuaalisia vaikutuksia voi pyrkiä lieventämään teknisillä ratkai-

suilla, kuten valoja suuntaamalla tai optimoimalla valaistuksen tehoja sää- ja valaistus-

olosuhteiden mukaan. Voimalan päälle asennettavalla näkyvyysanturilla voidaan mitata 

vallitsevaa meteorologista näkyvyyttä ja optimoida sen avulla lentoestevalojen kirkkaut-

ta. Kun näkyvyys on hyvä, valojen kirkkautta lasketaan. (Obelux Oy 2014) Lentoesteva-

loina käytettävien suurtehoisten valojen tuottama valokeila on kapea ja häiritsevyyden 

kannalta on merkittävää kuinka paljon valoa näkyy tuulivoimalasta alaspäin. Lentoeste-

valojen suunnittelu ja käyttö toteutetaan siten, että täytetään ilmailuviranomaisten vaa-

timukset, mutta samalla pyritään minimoimaan lähialueen asukkaille mahdollisesti ai-
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heutuvat häiriöt. Maaston muokkauksen aiheuttamia paikallisia vaikutuksia hankealu-

eella voi pyrkiä lieventämään maisemasuunnittelun ja ympäristörakentamisen keinoin. 

4.11 Turvallisuus sekä tutka- ja viestintäyhteydet 

 

4.11.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulipuiston toimintaan liittyviä turvallisuuteen vaikuttavia asioita ovat mahdollinen 

talviaikainen jään irtoaminen tuulivoimaloista sekä tuulivoimalan lapojen rikkoutumi-

sen aiheuttama riski. Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ovat myös vaikutukset liiken-

teeseen sekä Puolustusvoimien toimintaan mahdollisten tutkiin kohdistuvien vaikutus-

ten osalta. 

Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu muun muassa lapojen 

rikkoutumisen ja talviaikaisen jään irtoamisen riskiä ja näiden aiheuttaman vaara-alueen 

laajuutta suhteessa alueen muuhun käyttöön. Vaikutuksia on arvioitu muun muassa ai-

kaisempien kokemusten sekä muiden hankkeiden suunnittelusta ja seurannasta saatujen 

tietojen perusteella.  

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan yhdessä muiden liikenne-

vaikutusten kanssa kappaleessa 4.6.  

4.11.2 Vaikutusten arviointi 

4.11.2.1 Tuulipuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja tuulipuiston rakentamiseen liittyvissä muissa raken-

nustöissä noudatetaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnetto-

muuksien syntymistä. 

4.11.2.2 Tuulivoimaloiden rikkoontuminen ja voimaloista irtoavat osat 

Tuulivoimaloista irtoavien ja putoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty 

huomioita, mutta tämänkaltainen rikkoutumistapaus on erittäin epätodennäköinen. Siten 

riski sille, että tuulivoimaloista irtoaa ja putoaa osia niiden rikkoutuessa, on epätoden-

näköinen ja voidaan arvioida, ettei tästä aiheutuva vaara ole merkittävä. Tästä johtuvia 

varotoimenpiteitä tai suojaetäisyyksiä ei näin ollen tarvita tuulipuistoalueella. Mikäli 

epätodennäköisenä pidettävä rikkoontuminen kuitenkin tapahtuisi, tapahtuu se todennä-

köisimmin myrskytuulilla, jolloin tuulipuistoalueella ei todennäköisesti ole liikkujia. 

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia on kuvattu kappaleessa 4.6. 

4.11.2.3 Talviaikainen turvallisuus 

Tuulivoimalan rakenteista mahdollisesti irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin 

tuulivoimaloiden lähellä liikkuville ihmisille. Suurin osa voimaloista putoavista jäistä 

• Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja ohjeita ja suosi-
tuksia noudatetaan rakentamisen ja toiminnan aikana.  

• Noudatettaessa varovaisuutta talvisaikaan voidaan välttää jään putoamisesta ja 
sinkoutumisesta aiheutuvat haitat alueella kulkeville. 

• Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. 
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osuu korkeintaan lavan pituuden etäisyydelle voimaloista. Voimalan kiinteistä raken-

teista irtoilevat jäät putoavat suoraan voimalan alapuolelle. Tuulivoimaloiden alueelle, 

mm. liikkumisreittien varrelle, voidaan sijoittaa varoitustauluja kertomaan erityisesti 

talviaikaisesta turvallisuudesta. Tuulivoimaloiden talviaikaisesta toiminnasta aiheutuvi-

en haittojen ei arvioida olevan merkittäviä aluetta käyttäville. 

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia on kuvattu kappaleessa 4.6. 

4.11.2.4 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja 

viestintäyhteyksiin, kuten tv-signaaliin.  

Tutkajärjestelmät 

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden 

tiedetään yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestel-

mille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tut-

kajärjestelmiin ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, 

mistä johtuen tuulivoimala voi varjostaa varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. 

Puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa 

valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla vaikutuksia erityisesti ilma- ja merival-

vontaan. (Ympäristöministeriö 2012) 

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa suunnitellusta Reväsvaaran 

tuulivoimahankkeesta. Puolustusvoimat on marraskuussa 2013 antamassaan lausunnos-

sa todennut, ettei hankkeella arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien 

toimintaan, ja ettei Puolustusvoimat vastusta hanketta. 

Tv-signaalin vastaanotto 

Tuulivoimalat voivat epäedullisessa tapauksessa häiritä tv-signaalin vastaanottoa tuuli-

voimaloiden takana.  

Digita Networks Oy:n (Digita) hankkeesta 23.10.2014 antaman lausunnon mukaan han-

ke voi aiheuttaa häiriöitä tv-signaaleihin hankealueen länsi- ja kaakkoispuolella. Tuuli-

voimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä). (Digita 2014) 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriöitä voidaan korjata kiinteistökohtaisella antenni-

kunnostuksella tai ns. täytelähettimillä. Mahdollisesti tarvittavat toimet häiriöiden kor-

jaamiseksi suunnitellaan tarkemmin hankkeen jatkovaiheissa.  

4.11.2.5 Voimajohdon turvallisuusvaikutukset 

Voimajohdon rakentamis- tai käyttövaihe ei aiheuta normaalista poikkeavia vaikutuksia 

turvallisuuteen, kun tarvittavia varotoimia (työmenetelmät, varoituskyltit) käytetään. 

4.11.3 Arvioinnin epävarmuudet 

Arvioinnin epävarmuudet liittyvät tietojen vähyyteen ja epävarmuuteen, mikä vähenee 

hankkeen suunnittelun edetessä. 

4.11.4 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja. 
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4.11.5 Vaikutusten lieventäminen  

Turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella suun-

nittelulla ja toteutuksessa sekä yhteistyöllä eri sidosryhmien kesken. 

4.12 Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö 

 

4.12.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (SVA) on tunnistettu ja ennakoitu sellaisia yksi-

löön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia 

ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). Vaikutus-

ten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitettiin ne väestöryhmät tai alueet, joihin tuuli-

voimahankkeen vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Lisäksi arvioitiin vaikutusten mer-

kittävyyttä sekä mahdollisuuksia lieventää mahdollisia haittavaikutuksia. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa selvitettiin myös tuulivoimahankkeen eri toteutus-

vaihtoehtojen aiheuttamia vaikutuksia muun muassa melun, varjon vilkkumisen, mai-

semavaikutusten, maa-alueiden käytön muutosten sekä elinkeinovaikutusten kautta. Li-

säksi selvitettiin vaikutuksia virkistyskäyttöön, kuten retkeilyyn, metsästykseen, sienes-

tykseen ja marjastukseen, hankealueella ja sen lähiympäristössä. Osana elinoloihin, 

viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu myös hankkeen 

terveysvaikutuksia. 

Tuulivoimahankkeissa etäisyys on usein määräävä tekijä erityyppisten sosiaalisten vai-

kutusten jakautumisessa. Lähtökohtana on, että hankkeen haitalliset vaikutukset kohdis-

tuvat pääasiassa lähialueen ihmisiin ja ympäristöön. Hankkeen lähivaikutusalue määri-

tellään alueeksi, josta on suora näkö-, kuulo- tms. yhteys hankealueelle, ja jossa hank-

keen voidaan olettaa aiheuttavan arkielämässä tuntuvia vaikutuksia tai haittaa. 

Tuulivoimahankkeen ja sen sähkönsiirron vaikutuksia ihmisten elinoloihin, elinkeinoi-

hin ja viihtyvyyteen on arvioitu asiantuntija-arvioihin sekä asukkaiden ja muiden toimi-

joiden näkemyksiin perustuen. YVA-menettelyn aikana on toteutettu asukaskysely. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin lisäksi hankkeen seurantaryhmässä ja ohjelma-

vaiheen yleisötilaisuudessa esiin tullutta tietoa. Lisäksi tutustuttiin arviointiohjelmasta 

annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä mediassa esitettyyn, hankkeen kannalta 

relevanttiin tuulivoimaa koskevaan tietoon ja keskusteluun. Suorien terveysvaikutusten 

arviointi on laadittu asiantuntija-arvioina vertaamalla terveyteen vaikuttavia ympäristö-

vaikutuksia ohjearvoihin sekä saatavilla oleviin tutkimuksiin. Ihmisten kokemuksia ja 

mahdollisia huolia on käsitelty asukaskyselyn tulosten yhteydessä. Terveysvaikutusten 

• Ihmisten elinolojen, viihtyvyyden ja alueen virkistyskäytön osalta tuulivoima-
hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

• 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 esil-
le erityisesti hankkeen maisemavaikutukset, jotka tulisi ottaa tuulipuisto-
hankkeen suunnittelussa huomioon.  

• Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. 
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arvioinnissa on otettu erityisesti huomioon tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja varjon 

vilkkuminen sekä voimajohdon sähkö- ja magneettikentät. 

Arvioinnin ovat laatineet kokeneet ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin erikois-

tuneet asiantuntijat.  

Asukaskyselyn toteuttamistapa  

Asukaskysely toteutettiin Ylitornion kunnassa tammikuussa 2015 postikyselynä tuuli-

voimapuiston lähivaikutusalueella eli noin 0–3 km säteellä tuulivoimaloista sisältäen 

kaikki taloudet, vakituiset asunnot ja vapaa-ajanasunnot. Osoitetiedot perustuvat Väes-

törekisterikeskuksen aineistoon. Näiden lisäksi ulotettiin kysely otantana noin 3–10 km 

säteelle voimaloista siten, että postikysely lähetettiin joka kolmannelle taloudelle Väes-

törekisterikeskuksen osoitetietoihin pohjautuen. Kyselyjä on toimitettu otannan perus-

teella sekä vakituisiin asuinkiinteistöihin että loma-asukkaille. Reväsvaaran tuulivoima-

hankealueen maanomistajille toimitettiin vastaavat kyselyt postikyselynä. Yhteensä 

Suomen puolella lähetettiin 605 kyselyä. Ruotsin puolella Övertorneån kunnassa kysely 

toimitettiin ruotsinkielisenä postikyselynä kahdelle hankealuetta vastapäätä olevalle 

Tornionjoen Ruotsin puolella olevalle postinumeroalueelle. Postikyselyyn vastaanottaji-

en määrä määritettiin yhtä suureksi kuin Suomen puolella, koska maisemavaikutus ulot-

tuu Suomen lisäksi Ruotsin puolelle rajajokea. Ruotsin osoitteet perustuvat Befolk-

nings-datasystemet -tietoihin. Otannan perusteella toimitetut asukaskyselyt on Ruotsin 

säännösten mukaan toimitettu vakituisille asukkaille. Ruotsissa loma-asukkaat eivät 

paikallisten säädösten vuoksi voi olla kyselyn piirissä. Ruotsin puolella kyselyitä lähe-

tettiin 446 kappaletta. 

Kyselyn mukana asukkaille lähetettiin tiivistelmä hankkeesta sekä kartat eri hankevaih-

toehdoista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää tuulivoimahankkeen vaikutuspiirin asuk-

kaiden ja loma-asukkaiden näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista. Kyselyllä pyrit-

tiin lisäksi selvittämään hankkeesta tiedottamisen onnistumista sekä keinoja mahdollis-

ten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen tai vähentämiseen. Lomake sisälsi yhteensä 

24 kysymystä, joista osa oli avoimia ja osa strukturoituja kysymyksiä.  

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin monipuolisesti yleisesti käytössä olevia arvioin-

timenetelmiä. Vaikutusten tunnistaminen ja analysointi toteutettiin aineistolähtöisesti. 

Aineiston analyysissä käytettiin keskeisiä tilastollisen aineiston analyysimenetelmiä 

(esimerkiksi ristiintaulukointi) ja tuloksia täsmentäviä laadullisen aineiston analyysime-

netelmiä. 

4.12.2 Nykytilanne 

Reväsvaaran aluetta käytetään virkistyskäytössä sekä marjastuksessa, sienestyksessä se-

kä metsästyskäytössä. Alueen käyttö virkistyskäytössä on tavanomaista satunnaista met-

sämaan käyttöä. Reväsvaaran laella on retkeilijöitä varten käytössä laavu (kuva 4-55), 

jonka käytöstä ei ole olemassa tilastointia. Laavu on entinen Rajavartioston rajantark-

kailupaikka (Laavu.org-sivusto 2015).  
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Kuva 4-55. Reväsvaaran laavu. (kuva: Laavu.org-sivusto) 

Aurinkovaarojen jotos-retkeilyreitti, joka on kokonaisuudessaan 50 kilometrin pituinen, 

kulkee hankealueen poikki (kuva 4-15). Reitin varrella Reväsvaaran huipulla on edellä 

mainittu laavu. Pitkien ilman varsinaisia palveluita olevien, melko tuntemattomien ret-

keilyreittien käyttö on valtakunnallisesti vähäistä. 

Reväsvaaran päällä ei ole luvallisessa käytössä olevaa moottorikelkkauraa tai moottori-

kelkkareittiä. Reväsvaaran itäpuolelta, aivan hankealueen itärajalla, kulkee moottori-

kelkkaura, jolla ei ole toistaiseksi virallisen moottorikelkkareitin statusta (Metsähallitus 

2015).  

Reväsvaaraa lähinnä olevat yleisesti kunnossa pidettävät ulkoilureitit sijaitsevat Ainion-

vaaran liikunta- ja ulkoilukeskuksessa.  Ainionvaaran liikunta-alue sijaitsee muutaman 

kilometrin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Karemajojen ympärillä olevia reittejä 

hyödynnetään kesäaikaan pyöräilyreitteinä, talvella hiihtolatuina. 

Ylitornion Nuotiorannassa osoitteessa Reväsvaarantie 334 sijaitsee Ylitornion reser-

viupseerit ry:n ja Ylitornion Reserviläiset ry:n käyttämä ja ylläpitämä ampumarata. Yli-

tornion Reserviupseerit ry ja Ylitornion Reserviläiset ry ovat vuokranneet alueen 

31.5.2010 solmitulla vuokrasopimuksella 20 vuodeksi vuokra-ajan alkaessa 1.7.2010 ja 

heillä on Ylitornion kunnan perusturvalautakunnan 23.12.2012 myöntämä ympäristön-

suojelulain 28 § mukainen ympäristölupa ampumaradan uudelle toiminnalle. Radan 

toiminta on aloitettu 31.8.2013. Rata on kokonaispituudeltaan 300 metrin 15- paikkai-

nen kivääriampumarata, jossa on ampumapaikat myös 100 ja 150 metrille. Radalla on 

arvioitu ammuttavan 3 000 laukausta vuodessa pääosin 7,62 kaliiperisilla aseilla. Radal-

la ammutaan vain kohdistus- ja tarkkuusammuntaa (Lapin ELY-keskus 2013b). 

Reväsvaaran ja hankealueen maa-alueet ovat kokonaisuudessaan metsästysseura Reväs-

Jahti ry:n metsästysaluetta. Jäseniä metsästysseurassa on vuonna 2014 ollut 108. Näistä 

jäsenistä noin 30 on osallistunut hirvijahtiin, joka on metsästysseuran päätoimintamuo-

to. Hirvenpyyntikaudella 2014 oli Reväs-Jahdilla lupa neljän aikuisen hirven ja kolmen 

vasan kaatamiseen. Ennen vuotta 2012 saaliskiintiöt olivat huomattavasti suurempia, 

koska valtakunnallisesti hirvikannat olivat suurempia kuin tällä hetkellä. Hirvet liikku-

vat metsästysseuran edustajan mukaan Reväsvaaran juurella, harvoin huipun alueella. 

Hirvenpyynti on rajattu vain jäsenille. Jäsenet ovat paikallisia, osa Nuottionvaaran ky-

lästä. Vierasmetsästyskortteja on ajoittain myyty pienriistan metsästykseen, kuten jänis-

jahtiin. Vierasmetsästäjien joukko on kuitenkin vähäinen. Pienriistaa metsästetään Re-

väsvaarassa. Jänisten lisäksi pyydetään mm. kettuja ja näätiä.  Metsästysseuran jäsenet 

harjoittavat myös linnunmetsästystä. Metsäkanalintujen pyyntiä rajoittaa tiukka saalis-
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kiintiö, joka on nykyisin yksi metsäkanalintu metsästäjää kohti saaliskaudessa. Reväs-

Jahdin metsästäjät arvostavat Reväsvaaran aluetta metsästysalueena, koska se on Ylitor-

nion taajamaa lähinnä oleva erämainen alue, johon on kuitenkin hyvät kulkuyhteydet. 

Metsästysammunnan ja erityisesti hirvenmetsästyksen ampumaharjoittelualueena käyte-

tään kauempana sijaitsevaa hirviammuntarataa. Reväsvaaran ampumarataa ei käytetä 

metsästysammunnan harjoittelussa.  Reväs-Jahdin puheenjohtajan mukaan tuulivoima-

puisto ei tulisi häiritsemään metsästystoimintaa (Reväs-Jahti ry 2015, Ylitornion riis-

tanhoitoyhdistys 2015). 

Reväsvaaralla harrastetaan ajoittain kuntosuunnistusta, mutta vaaran alueelle ei ole kui-

tenkaan laadittu kilpailutoiminnan suunnistuskarttoja. Reväsvaaraa lähimmät suunnis-

tusalueet ovat Palovaaran, Ehovaaran ja Ainionvaara-Laataksen suunnistuskartta-alueet, 

jotka ovat noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Lähin suunnistus-

kartan kulma on noin 1,2 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta. (Suomen suunnis-

tusliitto 2015) Reväsvaaran tuulivoimapuiston asukaskyselyssä (kappale 4.12.3) on nos-

tettu esiin, että tuulivoimaloiden koetaan aiheuttavan haittaa suunnistukselle. Suunnis-

tuksen kannalta tuulivoimalat ja tiestö muodostavat maamerkin, mikä saattaa helpottaa 

suunnistusta liiaksi.  

4.12.3 Asukaskyselyn tulokset 

Taustatiedot kyselyyn vastanneista 

Kyselyyn vastasi Suomessa yhteensä 116 vastaajaa eli vastausprosentiksi muodostui 

noin 21 prosenttia. Ruotsissa kyselyyn vastasi yhteensä 77 vastaajaa (vastausprosentti 

noin 17 prosenttia). Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutki-

muksiin verrattuna kohtuullisen hyvänä, etenkin kun huomioidaan, että Ruotsissa asuvat 

vastaajat sijoittuvat suhteellisen etäälle hankealueesta. Vastaajista 69 prosenttia oli mie-

hiä ja 31 prosenttia naisia (taulukko 4-13). 

Taulukko 4-13. Kyselyyn vastanneet Suomessa ja Ruotsissa sukupuolen mukaan.  

  Suomi Ruotsi Yhteensä 

Nainen 40 17 57 

Mies 73 55 128 

Sukupuolta ei ilmoitettu 3 5 8 

Yhteensä 116 77 193 

Vastaajista lähes kaksi kolmesta (61 prosenttia) oli yli 60-vuotiaita, vajaa kolmannes 

(31 prosenttia) 41–60 -vuotiaita ja 8 prosenttia alle 40-vuotiaita (taulukko 4-14). Ruot-

siin kohdistetussa kyselyssä iäkkäiden vastaajien osuus oli Suomea suurempi. 

Taulukko 4-14. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

 Ikä Suomi Ruotsi Yhteensä 

Alle 25-vuotias 4 0 4 

25–40 vuotta 8 2 10 

41–60 vuotta 36 21 57 

YLI 60-vuotias 66 49 115 

Ikää ei ilmoitettu 2 5 7 

Yhteensä 116 77 193 
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Valtaosa vastaajista (77 prosenttia) oli vakituisia asukkaita ja ainoastaan 4 prosenttia (8 

vastaajaa) loma-asukkaita (taulukko 4-15). Moni vastasi kyselyyn sekä asukkaan että 

maanomistajan ominaisuudessa. Noin joka kolmas (30 prosenttia) omisti maata joko 

hankealueella tai hankealueen ulkopuolella. 

Taulukko 4-15. Vastaajat asuintyypin ja maanomistussuhteiden mukaan. 

  Suomi Ruotsi Yhteensä 

Vakituinen asukas 98 50 148 

Loma-asukas 8 0 8 

Maanomistaja hankealueella 18 0 18 

Maanomistaja hankealueen ulkopuolella 13 26 39 

Yhteensä 137 76 213 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asunnon tai loma-asunnon etäisyyttä linnuntietä lähim-

piin voimaloihin (kuva 4-56). Suomeen kohdistetun kyselyn vastaajista 38 vastaajaa ar-

vioi asuvansa alle kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista (38 vastaa-

jaa). Lähes puolet vastaajista asui 3–6 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. 

Kyselyyn vastanneista loma-asukkaista puolet (neljä vastaajaa) arvioi asuvansa alle 

kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. Ruotsiin kohdistetun kyselyn 

vastaajista 55 arvioi lähimpien voimaloiden sijoittuvan yli 10 kilometrin etäisyydelle.  

 

Kuva 4-56. Vastaajien arvio vakituisen asuntonsa tai loma-asuntonsa etäisyydestä lähimpiin 
tuulivoimaloihin (Suomi: n=112, Ruotsi: n=70, n=vastaajien lukumäärä). 

 

Asukaskyselyn tuloksia esittävissä graafisissa kuvaajissa on merkitty kirjaimella ”n” 

vastaajien lukumäärää kyseisessä kysymyksessä. Koska kysely on toteutettu sekä Suo-

messa että Ruotsissa, on vastaajamäärät eritelty kuvateksteissä. Joihinkin graafisten ku-

vaajien kysymyspatteristojen alakysymyksiin on tullut vaihteleva määrä vastauksia. 

Esimerkiksi vastaajat, jotka eivät harrasta moottorikelkkailua, eivät ole vastanneet 

moottorikelkkailua koskevaan kysymykseen. Tämän vuoksi vastaajamäärässä ”n” on 
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ilmoitettu vaihteluväli. Graafisia kuvaajia on toiston välttämiseksi osin yhdistetty Suo-

men ja Ruotsin vastaajien yhteiskuvaajaksi. Mikäli kuvaajat on yhdistetty, on kuvateks-

tissä mainittu, että kuva koskee Suomea ja Ruotsia. 

Suomeen kohdistetun kyselyn vastaajista 27 prosenttia arvioi, että heillä olisi asunnos-

taan tai loma-asunnostaan näköyhteys tuulivoimaloihin. Ruotsiin kohdistetun kyselyn 

vastaajista 21 prosenttia arvioi voimaloiden näkyvän asunnolleen tai loma-asunnolleen. 

Suuri osa vastaajista oli asunut nykyisessä asunnossaan tai omistanut nykyisen loma-

asuntonsa pitkään. 64 prosenttia vastaajista (118 vastaajaa) oli asunut asunnossaan tai 

omistanut loma-asuntonsa yli 20 vuotta. Ainoastaan noin joka kymmenes (11 prosent-

tia) oli asunut asunnossaan tai omistanut loma-asuntonsa alle viisi vuotta. 

Alueen käyttö 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten hyvin he tuntevat alueen, jolle Reväsvaaran tuu-

lipuistoa suunnitellaan. Suomeen kohdistetun kyselyn vastaajat tunsivat alueen selvästi 

Ruotsin vastaajia paremmin ja olivat liikkuneet alueella enemmän (kuva 4-57). 73 pro-

senttia Suomeen kohdistetun kyselyn vastaajista ilmoitti tuntevansa alueen erittäin hy-

vin tai melko hyvin ja liikkunut siellä erittäin tai melko paljon. Ruotsiin kohdistetun ky-

selyn vastaajista 72 prosenttia arvioi tuntevansa alueen erittäin huonosti, eikä ole alueel-

la käynyt. 

 

Kuva 4-57. Vastaajien arvio siitä, miten hyvin he tuntevat alueen, jolle tuulivoimapuistoa 
suunnitellaan (Suomi: n=114, Ruotsi: n=72). 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten tärkeitä erilaiset virkistykseen ja alueiden hyö-

dyntämiseen liittyvät asiat ovat heille Reväsvaaran alueella (kuvat 4-58 ja 4-59). Vasta-

usten mukaan aluetta käytetään pääasiassa luonnontuotteiden keräämiseen, luonnon 

tarkkailuun ja kokemiseen, patikointiin ja retkeilyyn, hiihtoon, metsästykseen ja metsä-

talouteen. Ruotsiin kohdistettuun kyselyyn vastanneet pitivät alueen merkitystä virkis-

tyskäytön tai alueen hyödyntämisen näkökulmasta vähemmän tärkeänä. Tärkeimpinä 

pidettiin luonnon tarkkailua ja kokemista sekä patikointia ja retkeilyä. Suurin osa Ruot-

sissa asuvista vastaajista ei nähnyt esitetyillä käyttömuodoilla merkitystä. Kyselyssä 
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mainittujen virkistys- ja hyödyntämismuotojen lisäksi vastaajat arvioivat vaikutuksia 

muun muassa suunnistukseen, ammuntaan ja mökkeilyyn.  

Vastaajia pyydettiin vapaamuotoisesti kuvailemaan nykyistä toimintaansa hankealueel-

la. Vastausten perusteella useat vastaajat harrastavat alueella marjastusta, sienestystä, 

metsänhoitoa, metsästystä, suunnistusta, ammuntaa ja retkeilyä. Useat vastaajat arvioi-

vat alueella olevan merkittävää virkistysarvoa. Toisaalta vastauksissa todettiin, että mi-

käli alueella liikkuminen on jatkossakin mahdollista, ei hankkeella ole merkittävää vai-

kutusta alueen virkistyskäyttöön. Alueelle rakennettavat tiet nähtiin virkistysmahdolli-

suuksia parantavina tekijöinä. 

 

 

 

Kuva 4-58. Suomeen kohdistettuun kyselyyn vastanneiden arvio virkistykseen ja alueiden 
hyödyntämiseen liittyvien asioiden merkityksestä heille Reväsvaaran alueella (Vastaajamäärä  
kunkin alakohdan välillä vaihtelee  n= 38–105).   
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Kuva 4-59. Ruotsiin kohdistettuun kyselyyn vastanneiden arvio virkistykseen ja alueiden 
hyödyntämiseen liittyvien asioiden merkityksestä heille Reväsvaaran alueella (Vastaajien määrä 
kunkin alakohdan välillä vaihtelee: n= 39–55).  

 

Vastaajien arvioita tuulivoimahankkeen vaikutuksista 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeen vaikutuksia eri tekijöihin, jotka jaoteltiin nel-

jään pääryhmään; vaikutukset asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin, vaikutukset virkis-

tyskäyttöön ja harrastusmahdollisuuksiin, vaikutukset ympäristöön sekä vaikutukset 

työllisyyteen ja elinkeinoihin. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan uuden 110 kV 

voimajohdon vaikutuksia elinoloihin, viihtyvyyteen tai virkistys- ja vapaa-ajan käyt-

töön. Useimpien arviointikriteerin kohdalla vastaajien etäisyys voimaloista vaikutti ar-

vioihin: lähellä voimaloita asuvat usein arvioivat vaikutukset kielteisemmiksi kuin kau-

empana asuvat. 

Asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin pääasiassa lievik-

si (kuva 4-60). Ruotsissa asuvat vastaajat arvioivat hankkeen negatiiviset vaikutukset 

lievemmiksi kuin Suomessa asuvat vastaajat. Negatiivisemmiksi arvioitiin vaikutukset 

maisemaan, kaukomaisemaan, hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen sekä hankkeen meluvai-

kutukset ja lentoestevalojen vaikutukset. Merkittävä osa vastaajista arvioi hankkeen 

vaikuttavan osittain myönteisesti tai myönteisesti asumisviihtyisyyteen tai perheensä 

elämään. Lähes jokaisen arviointikriteerin kohdalla yli puolet arvioi, ettei hankkeella ole 

arvioitavaan asiaan vaikutuksia. 
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Kuva 4-60. Suomessa ja Ruotsissa kyselyyn vastanneiden arvio hankkeen vaikutuksista 
asumisviihtyisyyteen ja elinoloihin (Vastaajamäärä  kunkin alakohdan välillä, n= 65–112).  

 

Virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuuksiin kohdistuvista vaikutuksista kielteisem-

miksi arvioitiin vaikutukset luonnon tarkkailuun ja luonnon kokemiseen, sekä vaikutuk-

set luonnontuotteiden keräämiseen ja metsästykseen (kuva 4-61). Eniten myönteisiä 

vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnontuotteiden keräämiseen. Mahdollisesti syynä 

tähän on hankkeen myötä alueella kehittyvä tieverkosto. Yli puolet vastaajista arvioi, 

ettei hankkeella ole vaikutuksia virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuuksiin. 
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Kuva 4-61. Kyselyyn vastanneiden arvio hankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön ja 
harrastusmahdollisuuksiin (Vastaajien määrä kunkin alakohdan välillä vaihtelee, n= 65–110).  

Vastaajien pyydettiin arvioimaan hankkeen vaikutuksia ympäristöön. Eniten negatiivisia 

vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan linnustoon ja alueella liikkuviin maaeläimiin (kuva 

4-62). Muina ympäristövaikutusten kohteina mainittiin muun muassa lintujen pesintä, 

maaperä ja ympäristömaisema. Hankkeen mahdollisesti aiheuttavan hirvieläinten siir-

tymisen pelättiin lisäävän hirvikolaririskiä alueella. 
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Kuva 4-62. Suomessa ja Ruotsissa kyselyyn vastanneiden arvio hankkeen vaikutuksista 
ympäristöön (Vastaajien määrä kunkin alakohdan välillä vaihtelee: n= 56–110).  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös uuden 110 kV voimajohdon vaikutuksia. Voima-

johdon merkittävimpänä haitalliseksi vaikutukseksi arvioitiin maisemavaikutukset sekä 

vaikutukset virkistykseen tai vapaa-ajan käyttöön (kuva 4-63). Suurin osa vastaajista 

kuitenkin arvioi, ettei voimajohdolla ole vaikutuksia elinoloihinsa, viihtyvyyteensä tai 

virkistys- ja vapaa-ajan käyttöönsä. Ruotsissa asuneet vastaajat arvioivat vaikutukset 

Suomessa asuvia vastaajia pienemmiksi. 
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Kuva 4-63. Suomessa ja Ruotsissa kyselyyn vastanneiden arvio voimajohdon vaikutuksista 
elinoloihin, viihtyvyyteen tai virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön (vastaajien määrä kunkin 
alakohdan välillä vaihtelee: n=65–110).  

Vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoihin arvioitiin pääasiassa myönteisiksi etenkin 

elinkeinoelämän sekä Ylitornion talouden ja työllisyyden näkökulmista (kuva 4-64). 

Kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan etenkin poro- ja metsätalouteen. Toisaalta 

hankkeen arvioitiin lisäävän metsätalouden toimintaedellytyksiä tieverkoston parannus-

ten myötä. Valtaosa vastaajista arvioi, ettei hankkeella ole vaikutuksia heidän oman 

työn tai ammatin harjoittamiseen tai heidän tai perheensä toimeentuloon ja tulonsaanti-

mahdollisuuksiin.  
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Kuva 4-64. Kyselyyn vastanneiden arvio hankkeen vaikutuksista työllisyyteen ja elinkeinoihin 
(vastaajien määrä kunkin alakohdan välillä vaihtelee: n= 65–110).  

Vastaajilla oli mahdollisuus vapaamuotoisesti tarkentaa aiempia hankkeen vaikutuksia 

koskevia arvioitaan. Hankkeen työllisyysvaikutuksia ja vaikutuksia kunnan talouteen 

pidettiin tärkeinä. Vastauksissa toivottiin, että alueelle kohdistuvien vaikutusten maksi-

moimiseksi hyödynnettäisiin paikallisia urakoitsijoita mahdollisimman paljon. Negatii-

visena asiana pidettiin sitä, että hankkeen merkittävimmät työllisyysvaikutukset sijoit-

tuisivat rakennusvaiheeseen ja alueelle kohdistuvat hyödyt olisivat toimintavaiheessa 

pienet. Myös maanomistajille maksettavia korvauksia pidettiin positiivisena. Vastauk-

sissa korostettiin myös tuulivoiman merkitystä uusiutuvana energiamuotona. Merkittä-

vimpinä liikennevaikutuksina pidettiin rakennusvaiheen ajoittaisia erikoiskuljetuksista 

johtuvia ruuhkia sekä liikenteestä aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. 

Kyselyllä kartoitettiin hankkeen lähialueilla mahdollisesti sijaitsevia erityisen herkkiä 

alueita, kohteita tai toimintoja, joihin tuulipuiston rakentaminen tai toiminta voisi vai-

kuttaa. Tällaisina mainittiin esimerkiksi metsästysmahdollisuudet, Reväsjärven vesistöt, 

luontoarvot, alueen matkailumahdollisuudet, Ainiovaaran ja Aavasaksan maisemat, tv-
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signaalin heikentyminen, sekä lähiasukkaat, joihin saattaa kohdistua välke- ja meluvai-

kutuksia. 

Suurin osa vastaajista arvioi hankevaihtoehtojen vaikutusten erot pieniksi. Osa vastaa-

jista koki vaihtoehdon VE2 maisemavaikutusten kannalta paremmaksi ja osa koki vaih-

toehdon VE1 paremmaksi sähköntuotannon kannalta. Haitallisten vaikutusten lieventä-

miskeinoina mainittiin erityisesti avoin ja aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien, kuten 

asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Muita lieventämiskeinoja olivat muun muassa 

voimajohtojen maakaapelointi, kiinteät lentoestevalot, paikallisten yritysten palveluiden 

hyödyntäminen, rakennustöiden maisemointi, sekä tie- ja kaapelilinjausten huolellinen 

suunnittelu. 

Tiedonsaanti 

Suomessa toteutettuun kyselyyn vastanneista 44 koki saaneensa hankkeesta riittävästi 

tietoa (kuva 4-65). Ruotsissa asuvista vastaajista 13 oli saanut mielestään riittävästi tie-

toa. Suomessa kuitenkin 45 vastaajaa oli jossain määrin tietoinen hankkeesta, mutta 

Ruotsissa asuvista vastaajista noin 35 vastaajaa ei ollut kuullut tai lukenut hankkeesta 

mitään ennen saamaansa kyselylomaketta ja sen ohessa tullutta hankekuvausta. Lisää 

tietoa toivottiin muun muassa melu- ja välkevaikutuksista, rakentamisen aikataulusta, 

voimaloiden lähialueilla liikkumisesta, ympäristövaikutuksista sekä vaikutuksista Yli-

tornion kunnan talouteen. Vastaajien toiveet hankkeesta tiedottamisen toteuttamistavois-

ta vaihteli suuresti. Suuri osa Ruotsissa asuvista vastaajista arvioi lehti-ilmoitukset riit-

täväksi tavaksi. Suomessa asuvat vastaajat toivoivat monipuolisempaa tiedottamista. 

Tiedottamistapoina mainittiin yleisötilaisuudet, lehdistötiedotteet ja tutustumiskäynnit. 

Osa vastaajista toivoi saavaansa tiedotteita myös kirjeitse. 

 

Kuva 4-65. Vastaajien arvio hankkeesta tiedottamisen riittävyydestä (vastaajien määrä Suomi: 
n=107, Ruotsi: n= 64). 
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Suhtautuminen hankkeeseen ja tuulivoimaan 

Kyselyn lopussa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa tuulivoimaa ja Reväsvaaran tuuli-

puistohanketta koskeviin väittämiin (kuva 4-66). Suomessa asuvista vastaajista noin 

puolet (49 prosenttia) oli sitä mieltä, että tuulivoima olisi suositeltavana energiamuoto-

na. Ruotsissa toteutetussa kyselyssä vastaava tuulivoimaa suosivien osuus oli noin 42 

prosenttia. Suomessa noin joka kolmas (36 prosenttia) ja Ruotsissa noin puolet (55 pro-

senttia) ei osannut arvioida tulisiko energia tuottaa jollain muulla kuin tuulivoimalla. 

Vastausvaihtoehtona on tällöin ollut ”en osaa sanoa”. 

Kyselyyn vastanneet suhtautuivat Reväsvaaran hankkeeseen pääosin positiivisesti. 

Suomessa asuvista vastaajista 72 prosenttia piti hanketta kannatettavana ja eri mieltä oli 

16 prosenttia vastaajista. Ruotsissa asuvista vastaajista hanketta kannatti 48 prosenttia ja 

eri mieltä oli ainoastaan kolme prosenttia vastaajista. Noin puolet vastaajista Ruotsissa 

(48 prosenttia) ei osannut sanoa kantaansa. Hankkeen ja alueen nykyisen käytön yhteen-

sovittamismahdollisuudet arvioitiin hyväksi, sillä Suomessa noin 70 prosentti ja Ruot-

sissa noin 42 prosenttia arvioi hankkeen ja nykyisten käyttömuotojen sopivan yhteen. 

Yhteensovittamista ei pitänyt mahdollisena Suomessa asuvista vastaajista noin 13 pro-

senttia ja Ruotsissa asuvista vastaajista kolme prosenttia. 

 

Kuva 4-66. Vastaajien arvio tuulivoiman ja Reväsvaaran tuulivoiman kannatettavuudesta sekä 
tuulivoimahankkeen ja nykyisen käytön yhteensovittamismahdollisuuksista (Vastaajien määrä: 
Suomi: n=107, Ruotsi n=62). 

Muina kommentteina ja asioina, jotka tulisi ottaa tuulipuistohankkeen suunnittelussa 

huomioon, nousivat esille erityisesti hankkeen maisemavaikutukset. Useassa vastauk-

sessa toivottiin voimajohdon ja tuulivoimaloiden yksityiskohtaisen sijoittelun toteutu-

van siten, että maisemavaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Voimajohdon toi-

vottiin kulkevan mahdollisimman kaukana asutuksesta.  
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4.12.4 Vaikutusten arviointi 

Paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden viihtyvyyden kannalta tuulivoimapuiston 

haittavaikutukset ovat lieviä. Asutusta ja loma-asutusta ei ole hankealueen välittömässä 

läheisyydessä ja hankkeesta aiheutuvasta melusta ja varjon vilkunnasta ei arvioida ole-

van merkittäviä vaikutuksia asutukselle eikä ihmisten terveydelle (kappaleet 4.4 ja 4.5). 

Asukaskyselyn perusteella paikalliset asukkaat suhtautuvat tuulipuistohankkeeseen var-

sin myönteisesti. 

Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön 

Retkeilykäytön sekä luonnonantimien keruun osalta tuulivoimapuiston toteuttaminen 

aiheuttaa hyvin lievää haittaa Reväsvaaran lakialueella. Tuulivoimapuiston rakenteet 

saattavat johtaa tarpeeseen siirtää laella olevaa laavua sekä mahdollisesti siirtää retkeily-

reitin linjausta. Tarvittaessa retkeilyreitti voidaan suunnitella soveltuvan myös maasto-

pyöräilyyn. Retkeilyreitin mahdollisesta uudelleenlinjauksesta sovitaan Ylitornion kun-

nan kanssa hankkeen jatkovaiheissa. Tuulivoimahankkeen alueelle, retkeilyreitin yhtey-

teen voidaan mahdollisesti suunnitella tiedonjakamista ja opastetauluja tuulivoimatuo-

tantoon ja uusiutuvaan energiantuotantoon liittyen.  

Marjastuksen ja sienestyksen osalta haitta kohdistuu tuulivoimatuotantoon varattavan 

maa-alueeseen. Haitta luonnonantimien keruun osalta on lievä.  Lisäksi rakennettavat 

uudet tiet ovat alueella liikkujien käytössä ja helpottavat alueelle kulkua. Reväsvaaran 

juurella olevan ampumaradan käytölle ei tuulivoimahankkeella ole vaikutusta. 

Reväsvaaran alueella toimiva metsästysseura Reväs-Jahti ry:n puheenjohtajan kanssa 

käydyn keskustelun (Ylitornion riistanhoitoyhdistys 2015) perusteella ei hankkeesta ar-

vioida aiheutuvan haittaa metsästystoiminnalle.  

Maastoliikennelain mukaiselle moottorikelkkailulle tuulivoimahanke ei aiheuta haittaa, 

koska Reväsvaara ei ole luvallisten moottorikelkkaurien tai moottorikelkkareittien pii-

rissä. Mikäli kelkkailutoiminta joskus Reväsvaaralle laajenee, huomioidaan tuulivoima-

puiston sijainti reittejä tai uria suunniteltaessa. 

Vaikutukset terveyteen 

Tuulipuistolla ei arvioida olevan rakentamisen aikana vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä tai muita 

ihmisen terveyteen vaikuttavia päästöjä.  

VTT:n (2013) laatiman kirjallisuuskatsauksen mukaan tuulivoiman äänitaso ei suoraan 

vaikuta lähistöllä asuvien ihmisten terveyteen. Myöskään kuulokynnyksen alle jäävillä 

infraäänillä ei ole todettu olevan ihmisen terveyttä alentavia vaikutuksia. Tutkimusten 

mukaan myöskään varjon vilkkumisvaikutusten ei ole todettu aiheuttavan terveysvaiku-

tuksia. Tutkimuksissa ei ole löydetty lähialueiden asukkaille aiheutuneita suoria terve-

ysvaikutuksia. Epävarmuuden tunne sekä huolet tuulivoimaloiden aiheuttamista mah-

dollisista terveysriskeistä saattavat aiheuttaa ahdistusta lähialueen asukkaille. Kyseinen 

ahdistus voi osaltaan vahvistaa mahdollisia kielteisesti koettuja terveysvaikutuksia. 

Asukaskyselyn mukaan huolenaiheita liitettiin pääasiassa maisemavaikutuksiin, joiden 

kokeminen haitaksi ja häiritsevyys riippuvat voimakkaasti yksilöllisistä ominaisuuksis-

ta. Alueen asukkaita ja loma-asukkaita huolestuttaneita teemoja on käsitelty yksityis-

kohtaisemmin asukaskyselyn tulosten yhteydessä. Melumallinnuksen mukaan tuulipuis-

ton aiheuttama melu jää ohjearvoa alhaisemmaksi vakituisten ja loma-asuinrakennusten 

osalta kummassakin vaihtoehdossa.  
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Voimaloista talviaikana mahdollisesti irtoava jää tai lumi saattaa tiettyjen sääolojen val-

litessa aiheuttaa vaaratilanteita voimaloiden läheisyydessä oleville, mutta riski arvioi-

daan hyvin pieneksi. Turvallisuusriskejä on tarkemmin analysoitu luvussa 4.11. 

Voimajohdon toteutusvaihtoehtojen osalta ihmiset ovat yleisimmin huolissaan voima-

johdon sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksista terveyteen etenkin voimajohtoa lähellä 

asuville ihmisille. Voimajohdon jännite synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka voi-

makkuus riippuu johdon jännitteen suuruudesta. Voimajohtojen sähkökentän voimak-

kuuden yksikkö on kilovolttia metriä kohden (kV/m), joka on yleensä suurimmillaan 

johtoalueilla johtimien alla. Sähkökentän voimakkuus laskee nopeasti johdosta etään-

nyttäessä. Sähkökenttä ei läpäise esteitä, kuten kasvillisuutta tai rakennuksia. Maakaa-

peli ei aiheuta sähkökenttää maan pinnalle. Sähkövirta puolestaan aiheuttaa magneetti-

kentän johdon tai laitteen läheisyyteen ja kenttä vaihtelee kuormitusvirran mukaan. 

Magneettikenttä liittyy sähkön käyttöön oleellisena fysikaalisena ilmiönä. Magneetti-

kentän suuruus kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkö on teslan miljoonas-

osa eli mikrotesla (μT). Magneettikenttä on suurimmillaan maan pinnalla voimajohdon 

johtimien riippuman alimmassa kohdassa. Maakaapeli aiheuttaa avojohtoa voimak-

kaamman magneettikentän kaapelin sijaintikohdalle, mutta sen vaikutusalue on suppe-

ampi.  

STM:n asetus (294/2002) ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen 

rajoittamisesta tuli voimaan 1.5.2002. Asetuksen mukaan väestön altistuksen suositeltu 

raja käyttötaajuisille (50 Hz) sähkökentille on 5 kV/m ja magneettikentille 100 μT, kun 

altistuminen kestää merkittävän ajan. Esimerkiksi virkistyskäytössä olevilla alueilla vas-

taavat suositusraja-arvot ovat 15kV/m ja 500 μT eli moninkertaiset. Ohjeita sovelletaan 

kohteisiin, joilla oleskellaan merkittäviä aikoja, kuten asunnot, päiväkodit tai koulut 

(Korpinen 2003). Altistumisaika ei ole merkittävä esimerkiksi silloin, kun voimajohdon 

alla poimitaan marjoja, metsästetään tai tehdään maanviljely- ja metsänhoitotöitä. 110 

kV voimajohdon sähkö- ja magneettikenttäarvot eivät ylitä STM:n suositusarvoja ja 110 

kV voimajohdon alapuolellakin jäädään selvästi alle suositusarvojen.  

Reväsvaaran tuulivoimahankkeella ja siihen liittyvällä voimajohdolla ei arvioida olevan 

ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia eikä näin ollen eroja myöskään vaihtoehto-

jen välillä. 

Vaihtoehtojen vertailu 

Ihmisten elinolojen, viihtyvyyden ja virkistyskäytön osalta vaihtoehtojen välillä ei ole 

merkittävää eroa.  

Arvioinnin epävarmuudet 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja myös ihmisten vaiku-

tuksiin liittyvät kokemukset ovat subjektiivista, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja 

arviointiin epävarmuutta. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa kuvatut ihmisten koke-

mukset tuulivoimapuistosta saattavat muuttua hankkeen edetessä. Muutos on todennä-

köisempää, mikäli asukkailla ei ole tuulivoimapuistoista aiempia kokemuksia, joihin ar-

vioitaan koetuista vaikutuksista perustaa.  

Vaikutusten lieventäminen  

Hankkeesta Aurinkovaarojen Jotoksen retkeilyreittiin ja Reväsvaaran laella sijaitsevaan 

laavuun kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää retkeilyreitin uudelleen linjaamisella 
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ja laavun mahdollisella siirtämisellä. Toimet suunnitellaan yhdessä Ylitornion kunnan 

kanssa hankkeen jatkovaiheissa. 

Asukaskyselyjen vastauksissa nousi esiin riittävän etäisyyden varmistaminen loma- ja 

pysyvästä asutuksesta. Tiedottamista ja asianosaisten osallistamista hankkeen edetessä 

pidettiin tärkeänä koko hankkeen elinkaaren ajan. Paikallisen työvoiman hyödyntämistä 

hankkeen rakennus- ja toimintavaiheessa esitettiin tärkeänä hankkeen hyväksyttävyyden 

kannalta. Keskeisin voimajohtolinjaa koskeva lieventämiskeino oli voimajohdon raken-

taminen maakaapelina tai voimajohtoreitin suunnitteleminen mahdollisimman etäälle 

asutuksesta. 

Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoina mainittiin asukaskyselyssä erityisesti avoin 

ja aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien, kuten asukkaiden ja maanomistajien kanssa. 

Muita lieventämiskeinoja olivat muun muassa voimajohtojen maakaapelointi, kiinteä 

lentoestevalo, paikallisten yritysten palveluiden hyödyntäminen, rakennustöiden mai-

semointi, sekä tie- ja kaapelilinjausten huolellinen suunnittelu. 

4.13 Kasvillisuus 

 

4.13.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulipuistohankkeen vaikutuskanavat luontoon ovat hyvin tunnistettavissa. Vaikutusar-

vioinnissa on tarkasteltu erityisesti luontoarvojen sijoittumista suhteessa rakennettaviin 

tuulivoimaloihin, tiestöön, kaapeleihin ja sähkönsiirtoyhteyteen. Arvioinnissa on huo-

mioitu sekä hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset että pysyvät muutokset alueen 

luonnonympäristössä. Lisäksi on huomioitu hankevaihtoehtojen välittömät ja välilliset 

vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, arvokkaisiin luontokohteisiin sekä suojeltavi-

en kasvilajien esiintymiin ja arvioitu hankkeen vaikutuksia alueen pirstoutumiseen sekä 

ekologisiin yhteyksiin. 

Vaikutusarvioinnin lähtötietoina on käytetty pääasiassa alueelta laadittua luontoselvitys-

tä (Kalleinen 2013) sekä luontoselvityksen tekijän lausuntoa tässä YVA-selostuksessa 

esitetystä, päivitetystä hankesuunnitelmasta (Kalleinen 2014). Lisäksi vaikutusarvioin-

nissa on käytetty muuta saatavilla olevaa tietoa kuten kirjallisuuslähteitä. 

Vaikutukset kasvillisuuteen, arvokkaisiin luontotyyppeihin ja kasvistoon on arvioitu 

kokeneen, kasviekologiaan erikoistuneen biologin laatimana asiantuntija-arviona. 

Kasvillisuus- ja kasvistoselvitys 

Hankealueen kasvillisuusselvitys tehtiin kesällä 2013 (Kalleinen 2013). Alueelta tutkit-

tiin 20 alustavaa tuulivoimaloiden sijaintipaikkaa sekä kaksi mahdollista voimajohtolii-

tynnän sijaintipaikkaa. Voimalapaikoilla tehtiin yksityiskohtainen selvitys 200 metrin 

• Hankkeen kasvillisuus- ja kasvistovaikutuksia on pyritty ehkäisemään enna-
kolta huomioimalla rakenteiden sijoittelussa alueen arvokkaat luontotyypit 
sekä huomioitavat kasviesiintymät. 

• Molemmat hankevaihtoehdot ovat toteutettavissa luontoarvojen kannalta 
kestävästi. 

• Vähäisemmän rakennustarpeen takia VE2 olisi kasvillisuuden ja kasviston 
kannalta parempi hankevaihtoehto. Vastaavasti sähkönsiirtoyhteyksistä pa-
ras vaihtoehto olisi VE-D. 
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säteellä. Vastaavasti selvitettiin voimajohdon reittivaihtoehdot (VE-A, VE-B) lähiympä-

ristöineen. Lisäksi selvitettiin koko hankealue, joka on kooltaan noin 3 x 6 kilometriä. 

Kasvillisuuden yleispiirteiden, kuten metsätyyppien lisäksi hankealueelta selvitettiin 

luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit, vesilain 2. luvun 11 § mukaiset vesi-

luontotyypit, metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt sekä muut luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet kuten uhanalaiset luontotyypit. Val-

tion ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään (Lapin ELY-keskus 2013a) tallenne-

tut uhanalaisten ja huomioitavien kasvilajien esiintymätiedot tarkistettiin maastossa. Li-

säksi tehtiin uusia havaintoja huomioitavasta lajistosta. 

4.13.2 Nykytilanne 

Tässä luvussa esitetyt kasvillisuustiedot perustuvat hankealueella vuonna 2013 tehtyyn 

kasvillisuusselvitykseen (Kalleinen 2013).  

Reväsvaaran hankealue kuuluu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan ja sijaitsee pohjoisbo-

reaalisen ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen rajalla (Kalliola 1973). Kasvilli-

suutta ajatellen Reväsvaara-Kiimavaaran alue on kallioperältään karua. Hankealue kui-

tenkin 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 (Johansson ym. 

2000). Muinaisen Itämeren rantavoimat huuhtoivat veden ympäröimien vaarojen rintei-

tä, jolloin ylimmän rannan tasoon syntyi selvä huuhtoutumisraja. Tämän vyöhykkeen 

yläpuolelle kohoavalla laella säilyi moreenipeite, niin sanottu kalotti. Kalottivaaroja on 

varsinkin Tornionjoki- ja Kemijokilaaksossa (kuva 4-67). 
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Kuva 4-67. Peräpohjolan kalottivaara-alue ja kasvillisuuden vyöhykkeisyys (kuva teoksesta 
Johansson ym. 2000, hankealue korostettu oransilla värillä). 

 

Tavanomaisesti käytetty metsätyyppijako ei sovellu kalottivaarojen kasvillisuuteen. 

Kalleinen (2013) käyttääkin alueen kallioisista ja karuista kitumetsistä nimitystä kallio-

metsät. 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 kal-

lionkoloihin, rakoihin, seinämiin ja painanteisiin muodostuu monenlaisia pienipiirteisiä 

elinympäristöjä. Reväsvaaran-Kiimavaaran kalliometsät sijoittuvat kokonaisuudessaan 

kalotin alapuolelle, huuhtoutuneelle vyöhykkeelle. Vaara-alueilla on myös laajalti mui-

naisrantakivikoita. 

Huuhtoutumavyöhykkeen alapuolella soveltuu käytettäväksi tavanomainen metsätyyp-

pijaotus. Hankealueen vaarojen alarinteillä esiintyykin kangasmetsiä (erityisesti kuivah-

ko kangas) sekä muutamia pienialaisia lehtokuvioita. Metsät ovat talouskäytössä ja ikä-

rakenteeltaan vaihtelevia. 

Suurin osa hankealueen kosteikoista on luonnontilassa. Reväs- ja Kiimavaaran lakialu-

eiden suot ovat karuja ja saavat vetensä sateesta sekä lumen sulamisvesistä. Ylimmät 

suot ovat lyhytkorsinevoja, joilla dominoivat tupasluikka (Trichophorum cespitosa), tu-

pasvilla (Eriophorum vaginatum) ja jouhisara (Carex lasiocarpa). Vaarojen väliset rin-

nesuot ovat luhtaisia korpia, rämeitä ja pieniä rimpisoita. Hankealueen pohjoispuolis-

kossa esiintyy myös muutamia karuja lähteitä. 
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Alueen kasvillisuus rehevöityy ja lajisto runsastuu itään päin siirryttäessä. Lajistoon 

kuuluu keskiravinteisuutta vaativia lajeja kuten villapääluikkaa (Trichophorum al-

pinum) ja mähkää (Selaginella selaginoides). Hankealueen itäreunan suot ovat varsin 

märkiä sara- ja lyhytkorsinevojen, rimpien ja korpien yhdistelmätyyppejä. Reväsvaaran 

ja Kiimavaaran välisestä painanteesta alkunsa saavan Kiimaojan ympäristössä on ha-

vaittavissa lettoisuuttakin (lettovilla Eriophorun latifolium). 

Arvokkaat luontotyypit 

Reväsvaara-Kiimavaaran alueen arvokkaat ja huomioitavat luontotyypit on esitetty kar-

talla kuvassa 4-68. 

Vaarojen lakialueita hallitsee kalliometsien luontotyyppi. Pohjois-Suomen kalliometsät 

ovat silmälläpidettävä luontotyyppi (NT l. Near Threatened, ei uhanalainen). Hankealu-

eella kalliometsien arvoa laskee voimakas jäkälien ylilaidunnus. Metsätalouden ja met-

sälain kannalta kalliometsät ovat vajaatuottoisia kitumaita. Kalliometsäkuviot ovat kui-

tenkin 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 selvi-

tysalueen kiinnostavin ja monipuolisin kuvio. Runsaan varvikon seassa kasvaa mm. lil-

lukkaa (Rubus saxatilis), metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum), rauhoitettua valko-

lehdokkia (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 ympä-

ristössä on luhtia, rimpiä, siniheinäniittyjä (Molinia caerulea) sekä kataja- ja paatsama-

pensaikkoja (Juniperus communis, Rhamnus frangula) ja lettoisuutta. Alueella kasvaa 

myös uhanalainen kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri). 

Hankealueen pohjoisosasta löydettiin maastoselvityksissä kolme karua lähdettä. Hanke-

alueen lähteiden ja tihkupintojen alapuolella sekä rinteiden alareunoissa on paikoitellen 

myös keskiravinteisia lehtolaikkuja. Niiden tyyppilajeja ovat pohjansinivalvatti (Cicer-

bita alpina) ja hiirenporras (Athyrium filix-femina). Lähteiden lähiympäristöt, lehto-

laikut sekä alueella havaitut vesikuopat ympäristöineen ovat myös mahdollisia metsäla-

kikohteita. 

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 suunnittelus-

sa. 
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Kuva 4-68. Hankealueen kasvillisuuden ja kasviston kannalta suojeltavat ja huomioitavat 
kohteet.  

Kasvisto ja huomioitavien kasvilajien esiintymät 

Reväsvaaralle suunnitelluilta tuulivoimalapaikoilta selvitettiin kasvilajisto vuonna 2013 

toteutetussa kartoituksessa (Kalleinen 2013). Samalla tarkkailtiin myös voimajohdon 

reittivaihtoehtojen (VE-B ja VE-C) kasvilajistoa. Yhteensä voimalapaikoilta havaittiin 

noin sadan kasvilajin esiintymiä. Lajit olivat pääosin tyypillistä kangasmetsien lajistoa. 

Kartoituksessa tuulivoimaloiden paikoilta ei löytynyt uhanalaisten tai muutoin huomioi-

tavien kasvilajien esiintymiä. Muualta hankealueelta havaittiin yksi rauhoitetun valko-

lehdokin (Platanthera bifolia) sekä yksi vaarantuneen (VU) kaitakämmekän (Dactylor-

hiza traunsteineri) esiintymä. Huomioitavat kasviesiintymät on esitetty kartalla kuvassa 

4-68. 
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Uhanalaisten lajien luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Esiintymien säi-

lyminen onkin pyrittävä varmistamaan maankäytön suunnittelussa osana luonnon mo-

nimuotoisuutta. Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävittäminen on 

lainsäädännöllisesti kielletty. ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa rauhoitussäännök-

sistä, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Hankealueen suojelullisesti huomioitavien 

tai seudulle harvinaisten kasvilajien havainnot on koottu taulukkoon 4-16. 

 

Taulukko 4-16. 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. Ylitor-
niolta aiemmin 4 havaintoa. 

kallioimarre Polypodium vulgare  -  5 havaintoa. Perä-Pohjanmaan kasvimaakun-
nassa harvinainen, muuten koko maassa ylei-
nen. Ylitorniolta aiemmin 6 havaintoa. 

kellotalvikki Pyrola media  -  2 havaintoa -  Ajonkentän kuiva lehto,  pohjan-
sinivalvattilehto Kiimavaaran itärinne. Ylitorniol-
ta aiemmin 14 havaintoa. 

lehtotähtimö Stellaria nemorum  -  1 havainto - pohjansinivalvattilehto Reväsvaa-
ran kaakkoisrinne. Ylitorniolta ei aiempia ha-
vaintoja. 

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 ai-
emmin 1 havainto. 

rohtotädyke Veronica officinalis  -  Havaintoja kolmesta paikasta. Tulokaslaji. Yli-
torniolta aiemmin 2 havaintoa, maan pohjoisim-
pien joukossa. 

valkolehdokki Platanthera bifolia rauhoitettu 
(koko maa)  

1 esiintymä - Kiimavaaran kuiva lehto. Yli-
torniolta aiemmin noin 16 havaintoa.  

4.13.3 Vaikutusten arviointi 

4.13.3.1 Vaikutukset kasvillisuuteen 

Rakentamisen vaikutukset ovat suurimmat luonnontilaisilla alueilla. Talousmetsissä 

hakkuut ja harvennukset vaikuttavat kasvillisuuteen joka tapauksessa. Myös ojitetuilla 

soilla ojitukset ovat jo muuttaneet soiden luonnontilaa ja sitä kautta kasvillisuutta.  

Rakentamisesta aiheutuu kasvillisuusvaikutuksia, kun puustoa kaadetaan ja maaperää 

muokataan tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja kaapeleiden sekä sähkönsiirtoyhteyden si-

joituspaikoilla. Näillä alueilla olemassa oleva kasvillisuus häviää tai muuttuu. Teiden 
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rakentaminen puolestaan patoaa pintavesiä, mikä voi aiheuttaa paikallisia kasvillisuus-

vaikutuksia. Suoalueilla teiden reunaojat voivat vaikuttaa suon vesitalouteen. Laajem-

massa mittakaavassa uusi rakentaminen aiheuttaa metsäalueiden pirstoutumista. 

Kasvillisuutta voi vaurioitua myös varsinaisten rakennusalueiden ulkopuolella työko-

neiden liikkumisen vuoksi. Muilla kuin rakennettavilla alueilla vaikutukset ovat kuiten-

kin tilapäisiä ja kasvillisuus palautuu vähitellen luontaisesti. Rakentamisella voi olla li-

säksi välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen lisääntyvän reunavai-

kutuksen vuoksi. Kasvupaikan muuttumisesta avoimemmaksi hyötyvät ns. pioneerilajit 

eli kasvillisuuden kehitysvaiheiden ensimmäiset lajit. Esimerkiksi teiden varsilla kasvil-

lisuus vaihtuisi metsäkasvillisuudesta avoimien alueiden lajistoksi. Kasvillisuusmuutos-

ten seurauksena rakentamisesta voi aiheutua välillisiä vaikutuksia muuhun eliölajistoon. 

Tuulivoimaloiden rakentamis- ja asennusalueet ovat kooltaan yhteensä noin 0,2 hehtaa-

ria. Puusto poistetaan rakentamisalueiden ympäriltä noin 0,3-0,5 hehtaarin alalta. Han-

kevaihtoehdossa VE1 voimaloita rakennettaisiin 15, joten niiden rakentamis- ja asen-

nusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala olisi 3 hehtaaria. Puustoa poistettaisiin 7,5 hehtaa-

rin alalta. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita rakennettaisiin 10, joten rakentamis- ja asen-

nusalueiden pinta-ala olisi 2 hehtaaria ja puustoa poistettaisiin 5 hehtaarin alalta. 

Teiden rakentamisessa pyritään käyttämään hyväksi alueella olemassa olevia tielinjoja. 

Kokonaan uutta tietä alueelle rakennettaisiin hankevaihtoehdossa VE1 noin 13 kilomet-

riä ja vaihtoehdossa VE2 noin 4 kilometriä. Tien minimileveys on viisi metriä ja reuno-

jen leveys yksi metri, kaarteissa tie on leveämpi. Kun puustoa raivataan tiealueelta noin 

15–20 metrin leveydeltä, olisi teiden vaatima pinta-ala noin 19,5–26 hehtaaria (VE1) ja 

noin 6–8 hehtaaria (VE2).  

Reväsvaaran ja Kiimavaaran lakialueita hallitsevat karut ja kallioiset mäntymetsät. Kal-

liometsien silmälläpidettävä luontotyyppi (NT) on luonnon monimuotoisuuden kannalta 

huomioitava. Luontotyypin merkittävyyttä lisää se, että se on hankealueelle alkuperäistä 

ja omaleimaista luontoa. Osa hankevaihtoehtojen voimalapaikoista (VE1: tuulivoimalat 

1, 11, 12, 13; VE2: voimala 1) sijoittuu kokonaan tai osittain kalliometsien luontotyypil-

le. Kalliometsien alueelle on linjattu myös tie- ja kaapelilinjoja. Kalliometsien luonto-

tyyppiä on kuvioitu Reväsvaaran-Kiimavaaran lakialueille niin laajalti, ettei sen kiertä-

minen ole käytännössä mahdollista. Vaikutukset luontotyypille on pyritty minimoimaan 

rakenteiden sijoittelussa mm. siirtämällä useita YVA-ohjelmassa esitettyjä voimalan-

paikkoja alemmas, tavanomaisille kuivahkoille kankaille. 

Vesilain (2:11 §) suojelemien lähteiden muuttaminen on luvanvaraista. Lähteiden lä-

hiympäristöt puolestaan ovat monimuotoisuuden kannalta huomioitavia (metsälaki 

10 §). Hankealueen pohjoispuoliskosta havaituille lähdekohteille ei ole sijoitettu raken-

teita. Lähin rakenne on pohjoisimmalle voimalapaikalle 1 (VE1 ja VE2) vievä tie- ja 

kaapelilinjaus, joka kulkee noin 100 metrin etäisyydellä lähteestä. Pitkästä etäisyydestä 

johtuen tälle tai muille lähteille tai niiden lähiympäristöille ei arvioida kohdistuvan vai-

kutuksia kummassakaan hankevaihtoehdossa. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien vesikuoppien lähiympäristöihin 

(metsälaki 10 §) ei ole sijoitettu rakenteita kummassakaan hankevaihtoehdossa. Lähin 

rakenne on pohjoisin voimalapaikka 1 (VE1 ja VE2) sekä sille vievä tie- ja kaapelilinja-

us, jotka sijoittuvat noin 100 metrin etäisyydelle vesikuopasta. Pitkästä etäisyydestä joh-

tuen hankealueelta paikannetuille vesikuoppien lähiympäristöille ei kohdistu vaikutuk-

sia. 
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Hankealueelta on havaittu kahden suojelullisesti huomioitavan kasvilajin esiintymät. 

Vaarantuneen kaitakämmekän Kiimaojan purolaaksossa sijaitsevan esiintymän lähiym-

päristöön ei ole sijoitettu rakenteita kummassakaan hankevaihtoehdossa. Vaihtoehdon 

VE1 voimalapaikka 15 on sijoitettu rauhoitetun valkolehdokin kasvupaikan (Ajonken-

tän lehto) lähiympäristöön. Voimalalle linjattu tie- ja kaapeliyhteys kulkee noin 100 

metrin etäisyydellä valkolehdokkiesiintymästä, eikä sille arvioida kohdistuvan vaiku-

tuksia. Ajonkentän kuiva lehto itsessään on luonnon monimuotoisuuden kannalta huo-

mioitava kohde (vaarantunut VU luontotyyppi, metsälakikohde, monipuolinen kasvis-

to). Voimalapaikka 15 sekä sille linjattu tie- ja kaapeliyhteys sijoittuvat lehtokohteen 

välittömään lähiympäristöön, joten arvokohteen sijainti on syytä huomioida rakennus-

töiden aikana. 

Hankealueelle kuvioidut keskiravinteiset pohjansinivalvattilehtolaikut ovat monimuo-

toisuuden kannalta huomioitavia (mahdollinen metsälain10 §:n mukainen kohde, ympä-

ristöstään poikkeava kasvilajisto). Lehtolaikuista kolme sijoittuu hankealueen itäreunal-

le, eikä niiden ympäristöön ole sijoitettu rakenteita kummassakaan hankevaihtoehdossa. 

Neljäs lehtolaikku sijoittuu noin 100 metrin etäisyydelle voimalapaikasta 9 (VE1, VE2) 

ja myös sähköasemavaihtoehdon VE-A läheisyyteen, joten sen sijainti on syytä huomi-

oida rakennustöiden aikana. Voimalapaikalle 9 menevä olemassa oleva tie kulkee lehto-

laikun 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 sijoitu rakentamista. Osa tielinjauksista kulkee lähellä luonnontilaisia 

suoalueita. Rakentamisesta voi aiheutua vaikutuksia suokasvillisuuteen, jos rakentami-

nen ulottuu suon reunaan tai rakennus- tai asennusalueen reunaan esimerkiksi kaivetaan 

oja. 

4.13.4 Vaihtoehtojen vertailu 

Kokonaisuutena kasvillisuuden kannalta parempi toteutusvaihtoehto on VE2, sillä tuuli-

voimaloiden vähäisemmän lukumäärän takia myös tie- ja kaapelilinjauksia rakennettai-

siin tässä vaihtoehdossa vähemmän. Tämä vähentäisi kasvillisuusmuutoksia ja alueen 

metsien pirstoutumista. Lisäksi Kiimavaaran lakialue kalliometsineen jäisi hankevaih-

toehdossa VE2 kokonaan rakentamatta. Rakenteet on kuitenkin sijoitettu luontoarvojen 

kannalta kestävästi myös hankevaihtoehdossa VE1. Luontoselvityksen tekijänkin mu-

kaan suunnitelma on alueen luontoarvojen kannalta toteutettavissa eikä kummastakaan 

hankevaihtoehdosta aiheudu alueen luonnolle kohtuutonta haittaa (Kalleinen 2014). 

Sähkönsiirtoyhteyksistä linjausvaihtoehdot VEA, VEB ja VEC kartoitettiin luontoselvi-

tyksessä. Linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääosin hakatuille tai ojitetuille alueille, vaihto-

ehto VE-A kulkee osittain Kiimaojan purolaakson tuntumassa. Vaihtoehto VE-C kulkee 

osittain luonnontilaisen suoalueen poikki. 

Kasvillisuuden kannalta paras sähkönsiirtoyhteysvaihtoehto on VE-D, sillä se sijaitsee 

alueella olemassa olevan johtoreitin varrella. Muiden sähkönsiirtovaihtoehtojen raken-

taminen edellyttää reittilinjan raivausta. Rakentamista luonnontilaisille soille on syytä 

välttää. Kaikki esitetyt johtoreittivaihtoehdot on kuitenkin linjattu niin, ettei niiden alu-

eelle sijoitu merkittäviä luontoarvoja.  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 188 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

4.13.4.1 Arvioinnin epävarmuudet 

Luontoselvityksessä inventoitiin koko laajan hankealueen arvokkaat luontokohteet. Sel-

vitys tehtiin kuitenkin tarkimmin tuolloisen suunnitelmavaiheen voimalapaikoilla, jotka 

tutkittiin ja kuvattiin 200 metrin säteellä. Luontoselvityksen laatimisen jälkeen tuuli-

voimaloiden sijoituspaikkoja on siirrelty. Kaikki siirrot ja rakenteiden sijoittelu on tehty 

huomioiden luontoselvityksen tiedot arvokkaista luontokohteista. Voimalapaikkojen 

osalta siirtomatkat ovat olleet maksimissaan 200 metriä, joten YVA-selostuksessa esite-

tyt voimalapaikat sijoittuvat edelleen alun perin tarkimmin kuvatuille alueille. Osa uu-

sista voimalanpaikoista sijoittuu kuitenkin nyt alkuperäisten selvitysalueiden reuna-

vyöhykkeille (VE1 ja VE2: tuulivoimalat 1, 3, 6, 8; VE1: tuulivoimala 15). 

Siirtoalueiden kasvillisuustietojen tarkistamiseksi ja vaikutusarvioinnin tueksi pyydet-

tiin lausunto luontoselvityksen laatijalta, joka tuntee hankealueen kasvillisuuden parhai-

ten. Lausunto (Kalleinen 2014) on huomioitu tässä vaikutusarvioinnissa. 

Luontoselvityksen laatimisen aikaan ei ollut käytössä suunnitelmia huoltoteiden ja voi-

maloita yhdistävien sähkökaapeleiden linjauksista. Lisäksi suunnitelmaan on lisätty yksi 

sähköasemavaihtoehto. Näitäkin linjauksia suunniteltaessa on hyödynnetty luontoselvi-

tyksen tiedot luontoarvokohteista. Tietojen varmistamiseksi luontoselvityksen laatija on 

esittänyt näkemyksensä myös näiden rakenteiden sijoittelusta (Kalleinen 2014). 

Epävarmuustekijänä on pidettävä lisäksi sitä, että luontoselvitykset ja tässä YVA-

selostuksessa esitetty vaikutusarviointi on laadittu eri tekijöiden toimesta. Vaikutusarvi-

oinnin pohjatietona ollut luontoselvitys on kuitenkin seikkaperäinen. Lisäksi arvioinnin 

tukena ovat olleet luontoselvityksen laatijan näkemykset uusimmasta hankesuunnitel-

masta (Kalleinen 2014). 

4.13.4.2 Vaikutusten lieventäminen 

Hankkeen luontovaikutuksia on pyritty ehkäisemään ja lieventämään mahdollisimman 

hyvin jo ennalta hyödyntämällä alueelta laaditun luontoselvityksen tulokset ja suosituk-

set (Kalleinen 2013) rakenteiden sijoittelussa. Reväsvaaran lakialueita hallitsevan kal-

liometsien luontotyypin säilyttämiseksi kuusi voimalanpaikkaa siirrettiin hankkeen alus-

tavassa suunnittelussa kalliometsistä tavanomaiselle kuivahkolle kankaalle. Muun mu-

assa Kiimavaaran lakialueelta poistettiin yksi voimalanpaikka kokonaan ja kahta muuta 

siirrettiin alemmas. Sähkönsiirtoyhteyksien osalta linjausta VE-B lyhennettiin itäosasta 

ja luovuttiin yhdestä suunnitellusta sähköaseman paikasta.  Näin vältettiin luonnontilai-

sen suokuvion (Kiimaojan purolaakso) ylitystarve. 

Rakennusvaiheessa luontovaikutusten vähentämiseksi ja rajaamiseksi kulkeminen tulee 

keskittää muuttuville alueille. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että rakenteiden lähiympäris-

töön sijoittuvien arvokohteiden sijainti on tiedossa, jotta näitä kohteita huomataan va-

roa. Erityishuomiota vaativa kohde on mm. Ajonkentän kuiva lehto, joka sijoittuu tuuli-

voimalapaikan 15 (VE1) välittömään läheisyyteen. 

Valittavan sähkönsiirtoyhteysvaihtoehdon jatkosuunnittelussa on huomioitava luon-

tonäkökohdat ja mietittävä mahdollisen ilmajohdon pylväiden sijoituspaikat luon-

tonäkökohdat huomioiden. 
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4.14 Linnusto 

 

4.14.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

4.14.1.1 Vaikutusmekanismit 

Tuulivoimapuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa suoriin vai-

kutuksiin, eli törmäysvaikutuksiin, sekä epäsuoriin vaikutuksiin, eli elinympäristömuu-

toksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä- ja estevaikutuksiin (kuva 4-69). 

 

Kuva 4-69. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista. 

 

Törmäyskuolleisuudella tarkoitetaan kuolleiden lintujen määrää joko yksittäistä voima-

laa tai tuulipuistoa kohti vuodessa tai tuotettua sähköyksikköä kohti vuodessa. Yleensä 

merkittävimmät tuulivoimapuistojen linnustolle aiheuttamat vaikutukset muodostuvat 

törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien tai alu-

eella pesivien lintupopulaatioiden tilaan. 

• Hankkeen aiheuttamat, linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäi-
siksi. 

• Yleisesti voimaloiden aiheuttamat törmäysvaikutukset ovat linnuston kannal-
ta merkittävimpiä. Hankealueen kautta muuttavien, törmäyksille herkkien la-
jien yksilömäärät todettiin kuitenkin vähäisiksi. 

• Pesimälinnustoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävimmät ovat elinympä-
ristömuutokset sekä rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset. 
Vaikutukset arvioidaan kuitenkin merkitykseltään vähäisiksi, sillä hankealu-
eella havaittujen suojelullisesti huomattavien lajien parimäärät ovat vähäisiä, 
eivätkä ne ole lajien suojelutason kannalta merkittäviä. Myöskään suojelulli-
sesti huomattaville lajeille potentiaalisia biotooppeja ei sijaitse voimalapaik-
kojen välittömässä läheisyydessä. 
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Epäsuorista vaikutuksista pesimäbiotoopin muuttuminen maankäytön vuoksi saattaa 

heikentää joidenkin lajien esiintymistä alueella. Erityisesti yhtenäisiä metsäalueita suo-

sivat ja alueella ympärivuotisesti esiintyvät petolinnut ja metsäkanalinnut saattavat kär-

siä elinympäristön pirstoutumisesta. Myös rakentamisesta, käytön aikaisesta lisäänty-

västä ihmistoiminnasta ja voimaloiden melusta aiheutuva häiriövaikutus voi lajista riip-

puen ulottua useiden kilometrien päähän voimaloista. 

4.14.1.2 Arviointimenetelmät 

Suomessa tuulipuistoja on ollut toiminnassa vasta lyhyen ajan, joten tutkittua tietoa nii-

den mahdollisista vaikutuksista linnustoon ei juuri ole. Näin ollen tuulivoimapuisto-

hankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset linnustoon on arvioitu biologien ja asiantunti-

joiden laatimana asiantuntija-arviona maastoselvitysten ja olemassa olevien tietojen (ai-

kaisemmat selvitykset ja tutkimukset, uhanalaisrekisterin tiedot, kartta-aineistot, ilma-

kuvat) perusteella. 

Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu huomioiden vaikutuksen kohteena ole-

vien lajien suojelullinen arvo ja niiden herkkyys eri vaikutusmekanismeihin sekä toi-

minnan aiheuttaman haitan voimakkuus. Lisäksi on tarkasteltu linnustolle ja eläimistölle 

arvokkaiden biotooppien sijoittumista suhteessa voimalapaikkojen ja muiden rakentei-

den suunniteltuun sijoittumiseen. Pääpaino arvioinnissa on suojelullisesti huomattavissa 

ja tuulivoiman vaikutuksille alttiiksi tiedetyissä lajeissa. 

Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista suhtees-

sa törmäyksille herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki) muuttoreitteihin. 

Arvioinnissa huomioidaan myös tuulivoimaloihin asennettavien lentoestevalojen vaiku-

tukset linnustoon. 

Alueella tehtiin muutto- ja pesimälinnustoselvitykset (Karlin 2013a ja 2013b). Lisäksi 

on laadittu erillinen selvitys hankealueen lähiseudulla pesivän, erityisesti suojeltavan la-

jin esiintymisestä hankealueella (Karlin 2014). Tiedot lajista ovat salassa pidettäviä. 

Linnustoselvitykset laati Olli-Pekka Karlin ja niiden toteuttaminen on kuvattu seuraa-

vissa kappaleissa. 

Linnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kokeneen, linnustoon erikoistuneen asi-

antuntijan laatimana asiantuntija-arviona. 

Pesimälinnustoselvitys 

Pesimälinnustoselvityksen tarkoituksena oli selvittää tuulipuistoalueen ja sen lähiympä-

ristön pesimälajisto, erityisesti uhanalaisten, EU:n lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 

79/409/ETY) liitteen I lajien tai muutoin suojelullisesti huomionarvoisten tai tuulivoi-

man vaikutuksille herkiksi tiedettyjen lintulajien esiintyminen (Rassi ym. 2010). 

Hankealueen pesimälinnustoselvitys laadittiin kevään ja kesän 2013 aikana. Selvitys 

koostui kahdesta linjalaskennasta vaarojen rinteillä sekä pistelaskennoista 20 mahdolli-

sella vaihtoehtoisella tuulivoimalan sijoituspaikalla. Linjalaskennat toteutettiin Koski-

mies & Väisäsen (1988) ohjeen mukaan. Linjojen yhteispituus oli 12 kilometriä. Linja-

laskentojen kattavuusprosentiksi tuli 58 % ohjeellisesta suosituksesta (Rajasärkkä ym. 

2012). Luotettavien laskentatulosten saamiseksi suoritettiin lisäksi pistelaskentoja. Pis-

telaskennan yksikkö oli noin 400 metriä halkaisijaltaan oleva ympyrä, jonka keskellä 

suunniteltu voimalapaikka sijaitsee. 
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Linja- ja pistelaskentojen lisäksi hankealueella havainnoitiin muiden luontokartoitusten 

yhteydessä päiväpetolintuja.  

Kartoitusten yhteydessä pyrittiin tunnistamaan myös ne luonnontilaiset biotoopit, joissa 

linnustolliset arvot saattaisivat olla merkittävät sekä suunniteltujen voimalapaikkojen 

ympäristössä että muualla selvitysalueella lähiympäristöineen (biotooppitarkastelu). 

Muuttolinnustoselvitys 

Alueella tehtiin vuonna 2013 muuttolintuseurannat keväällä (laskentapäivät 26.–28.4. ja 

4.–5.5., yhteensä 32 tuntia) sekä syksyllä (laskentapäivät 28.–29.8., 9.–11.9., 16.9., 

22.9., 24.9., 2.10., 6.10., 23.10. sekä 24.10., yhteensä 81,5 tuntia). Kevätmuuton seuran-

tapäivät jäivät vähäisemmiksi huonojen sääolosuhteiden takia. Hankealueen kautta 

muuttavan linnuston lisäksi tarkkailtiin myös Tornionjoen yllä tapahtuvaa muuttoa. 

Alueen idänpuoleiset peltoalueet ovat etenkin keväisin potentiaalisia muuttolinnuston 

levähdysalueita, joten myös ne tarkistettiin keväällä. 

Muutonseurannassa selvitettiin alueen kautta muuttavien lintujen määrää, lajistoa, muut-

tosuuntaa ja lentokorkeutta. Kaikki havaitut selvitysalueen yli lentäneet linnut kirjattiin, 

mutta erityisesti huomiota kiinnitettiin suuri- ja keskikokoisten lajien, kuten laulujout-

senen, hanhien, petolintujen, kurjen ja kahlaajien muuttoon. Havainnoidut päivät ja kel-

lonajat pyrittiin ajoittamaan tarkasteltavien lajien muuton kannalta parhaisiin ajankoh-

tiin. Havaituista linnuista kirjattiin ylös laji- ja yksilömäärätietojen lisäksi havaintoaika, 

ohituspuoli, arvioitu etäisyys havaintopaikkaan nähden, lentokorkeus ja lentosuunta. 

Myös selvät muutokset havaitussa lentosuunnassa ja -korkeudessa kirjattiin. Lisäksi 

huomioitiin tuulen suunta ja voimakkuus, jotta voitiin arvioida sen vaikutusta muutto-

reitteihin. 

Pöllöselvitys 

Vuodet 2013 ja 2014 olivat alueella heikon ravintotilanteen vuoksi huonoja pesintä-

vuosia pöllöille. Tämän vuoksi pöllöselvitys laadittiin erikseen vuoden 2015 keväällä.  

Pöllökartoitus toteutettiin pöllöjen soidinaikana kahtena yönä (13.2. ja 3.3.2015) yhden 

kartoittajan toimesta. Laskentamenetelmänä käytettiin pöllöjen yökuuntelumenetelmää 

(ns. point stop method) (Lundberg 1978, Korpimäki 1980, Korpimäki 1984), jossa aja-

malla autolla alueen metsäteitä pitkin pysähdytään kuuntelemaan soidintavia pöllöjä 3–

5 minuutiksi noin 500 metrin välein. Lisäksi käveltiin alueen kelkkareittejä pitkin. 

Käynnit ajoittuivat klo 19.00 ja 01:00 välille, jolloin pöllöjen soidin on yleensä aktiivi-

simmillaan. Sää oli kummallakin kerralla kuunteluun otollinen, eli lauha ja heikkotuuli-

nen tai tyyni.  

Hankealue lähiympäristöineen pystyttiin selvittämään hyvin teiltä ja kelkkareiteiltä kä-

sin. Hyvissä olosuhteissa pöllöjen äänet voi kuulla jopa 1,5-2 kilometrin etäisyydeltä. 

Näin ollen vain hankealueen läntisimpien ja lounaisimpien osien kahden voimalapaikan 

ympäristöt jäivät kuunneltujen alueiden ulkopuolelle. Kyseiset voimalapaikat sijaitsevat 

hakkuulla tai puuttomalla lakialueella. 

Vuoden 2015 pöllökannat alueella ovat poikkeuksellisen korkeat (Tapio, T. henkilökoh-

tainen tiedonanto). Näin ollen selvityksen tuloksia voidaan pitää luotettavina ja hanke-

alueen merkityksestä pöllöille saatiin hyvä kuva. 

 

Erityisesti suojeltava laji 
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Vuoden 2013 linnustoselvityksissä tehtiin havaintoja uhanalaisesta, erityisesti suojelta-

vasta lajista. Lähiseudulla pesivän parin esiintymistä hankealueella selvitettiin viitenä 

päivänä maaliskuun lopussa 2014. Seurannasta on laadittu erillinen, vain viranomais-

käyttöön tuleva raportti (Karlin 2014). 

4.14.2 Nykytilanne 

Linnuston osalta esitetyt tiedot perustuvat hankealueella vuonna 2013 tehtyihin linnus-

toselvityksiin (Karlin 2013a, 2013b).  

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 lep-

pälintu (Phoenicurus phoenicurus) (vastuulaji), järripeippo (Fringilla montifringilla) ja 

metsäkirvinen (Anthus trivialis). Myös käpylintuja (Loxia sp.) esiintyy lakialueella ylei-

sesti. 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. Yksittäi-

siä havaintoja petolinnuista kuitenkin tehtiin (varpushaukka Accipiter nisus, tuulihaukka 

Falco tinnunculus, mehiläishaukka Pernis apivorus ja hiirihaukka Buteo buteo). Pöl-

löselvityksiä ei vuonna 2013 tehty, koska alhaisen myyräkannan vuoksi soidintavista 

pöllöistä oli koko Lapin alueelta vain muutama havainto. Pöllöselvitys laadittiin kevääl-

lä 2015  ja sen tiedot on raportoitu tässä YVA-selostuksessa. Hankealueella havaittiin 

kuitenkin pesivä hiiripöllö (Surnia ulula), jonka pesintä epäonnistui. Kevään maasto-

käynnillä alueella havaittiin kahden teerikukon (Tetrao tetrix) soidin. 

Taulukkoon 4-17 on koottu alueella vuonna 2013 selvitysten yhteydessä havaitut suoje-

lullisesti huomioitavat lintulajit. Hankealueella ei havaittu pesiviä uhanalaisia lajeja, 

mutta havaintoja tehtiin kuitenkin kahdesta vaarantuneesta (VU) sekä kahdesta silmäl-

läpidettävästä (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 pari-

määrät hankealueella eivät ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä. 
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Taulukko 4-17. Hankealueella havaitut, pesiviksi tulkitut uhanalaiset ja silmällä pidettävät 
lintulajit, lintudirektiivin liitteen 1 lajit sekä Suomen kansainväliset vastuulajit (suluissa Suomen 
%-osuus lajin Euroopan kannasta). (Karlin 2013b) 

Laji Uhanalaisuus 
Lintudirektiivi 
liite 1 

Vastuulaji 

I (15-30%) II (30-45 %) III (> 45 %) 

hiiripöllö Surnia ulula 

 

X 

   isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 

  

X 

  leppälintu Phoenicurus phoenicurus 

  

X 

  liro Tringa glareola 

 

X 

 

X 

 mehiläishaukka Pernis apivorus  (reviiri) VU X 

   metso Tetrao urogallus NT X X 

  pohjantikka Picoides tridactylus 

 

X X 

  pyy Tetrastes bonasia 

 

X 

   teeri Tetrao tetrix NT X X 

  telkkä Bucephala clangula 

    

X 

valkoviklo Tringa nebularia 

   

X 

 
 

Pesimälinnustokartoitusten yhteydessä tehdyn biotooppitarkastelun perusteella Reväs-

vaaran itä-koillisrinteillä sijaitsevat tuoreet kuusikot ovat potentiaalisesti muuta hanke-

aluetta arvokkaampia linnustokohteita. Kohteiden linnustollinen arvo ei kuitenkaan ole 

paikallista mittakaavaa merkittävämpi eikä näille kohteille ole osoitettu voimalapaikko-

ja. 

Hankealueen lähialueella pesivän erityisesti suojeltavan lintulajin pesä sijaitsee yli 6 ki-

lometrin päässä lähimmästä Reväsvaaraan suunnitellusta tuulivoimalasta. Laji havaittiin 

pesimälinnustoselvitysten yhteydessä kertaalleen hankealueella ja lisäksi muutontark-

kailuiden yhteydessä soimassa noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.  

Lajin reviirin koko vaihtelee suuresti eri parien välillä. Satelliittiseurantaselvityksen 

(luottamuksellinen, tekijä Karlin) mukaan reviiri on noin 100 km²:n kokoinen kesällä ja 

talvella laji liikkuu noin 400 km²:n alueella. Pohjois-Ruotsissa tehdyn laajan satelliitti-

seurantatutkimuksen perusteella reviirin koko vaihtelee 60–605 km2 välillä, keskiarvon 

ollessa 214 km
2
 (Hipkiss ym. 2013). Edellä mainitut luvut vastaavat 5–25 kilometrin sä-

dettä pesän ympärillä, joten on mahdollista, että hankealue kuuluu kyseisen parin revii-

riin.  

Hipkissin ym. (2013) tutkimuksen mukaan laji oleskelee mieluummin rinteillä ja mäki-

seuduilla kuin tasaisessa maastossa. Rinteillä on hyvät näköalat (saalistus tapahtuu siten, 

että linnut tarkkailevat korkeilta paikoilta ja sitten käyvät saaliin kimppuun) ja nousevat 

tuulet, jotka helpottavat lentoa. Lisäksi laji suosii avoimia paikkoja, kuten hakkuuaukei-

ta ja kallioalueita. Näin ollen on mahdollista, että Reväsvaaran rinteet ja lakikalliot hou-

kuttelevat parin yksilöitä. Toisaalta lajista tehtiin hankealueella keväästä syksyyn kestä-

neissä linnustoselvityksissä vain yksi havainto. 

Lajia tullaan seuraamaan satelliittilähettimellä vuoden 2015 keväästä eteenpäin. Seu-

rannan tulokset selostetaan hankkeen osayleiskaavoituksen yhteydessä. 

Tehdyssä pöllöselvityksessä hankealueella ei havaittu yhtään soidintavaa pöllöä. Han-

kealueen lähiympäristössä, vaarojen alarinteillä ja laaksopaikoilla, pöllöjä esiintyi run-
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saasti. Reväsvaaran ja Kiimavaaran itäpuolisilla alueilla kuultiin toisella käyntikerralla 

yhteensä 10 pöllöyksilöä, 7 helmipöllöä ja 3 hiiripöllöä. Ensimmäisellä käyntikerralla 

kuultiin vain yksi helmipöllö, joka kuultiin myös toisella käyntikerralla. Näin siitä huo-

limatta, että pöllöt olivat Länsi-Lapin alueella aktiivisesti äänessä jo tammikuulta alkaen 

(Tapio, T. 2015, henkilökohtainen tiedonanto). Myös toisen käyntikerran kanssa samaan 

aikaan pohjoisempana Ylitorniolla kuultiin runsaasti soidintavia helmipöllöjä (Tapio, T. 

2015, henkilökohtainen tiedonanto).  

Muuttolinnusto 

Hankealueen länsipuolella sijaitseva Tornionjokilaakso on lintujen muuttoa selvästi oh-

jaava tekijä. Jokilaakso ei kuitenkaan ole valtakunnallisesti merkittävä muuttoreitti mil-

lekään lajille. Poikkeuksena on joutsen, jonka syysmuuton merkittäväksi muuttoväyläk-

si Tornionjokilaakso mainitaan (BirdLife Suomi ry 2014). Jokilaakson läheisyydestä 

huolimatta Reväsvaaran hankealue ei osoittautunut vuonna 2013 muutonseurannoissa 

merkittäväksi kohteeksi. Sekä kevät-, että syysmuuton todettiin hankealueella olevan 

vaatimatonta, eikä lintujen muuton selviä johtolinjoja ollut hankealueella tai sen välit-

tömässä läheisyydessä havaittavissa. Esimerkiksi yhden kevätmuuttopäivän tarkkailun 

aikana nähtiin Tornionjoen varressa enemmän muuttavia lintuja kuin Reväsvaaran alu-

eella koko tarkkailuaikana.  

Kokonaisuudessaan kevätmuuton aikana hankealueella havaittiin viiden päivän aikana 

771 lintuyksilöä ja syysmuuton aikana kahdentoista päivän aikana 1 331 yksilöä (tau-

lukko 4-18). Valtaosa havaituista lajeista oli varpuslintuja. Törmäyksille herkkiä, kook-

kaita lajeja havaituista lintuyksilöistä oli 8,6 %. Havaituista linnuista hankealueen kautta 

törmäyskorkeudella muutti 15,2 %. Näistä yksilöistä törmäyksille herkkiä, kookkaita la-

jeja oli vain 3,5 %. 

Taulukko 4-18. Kevät- ja syysmuuton tarkkailussa havaitut linnut hankealueella. (Karlin 2013a) 

 

Kevätmuutto Syysmuutto 

Petolinnut 12 7 

Hanhet 10 12 

Kurjet 45 28 

Vesilinnut 17  

Kahlaajat 2  

Varpuslinnut 685 1 284 

Yhteensä 771 1 331 

 

4.14.3 Vaikutusten arviointi 

4.14.3.1 Linnustoon kohdistuvat vaikutukset 

Pesimälinnuston osalta hankkeen merkittävimmiksi haitallisiksi tekijöiksi arvioidaan 

rakentamisvaiheen ja tuulipuiston toiminnan aikaiset häiriövaikutukset sekä voimala-

paikkojen ja tielinjojen rakentamisen aiheuttamat elinympäristömuutokset (etenkin yh-

tenäisten metsäkokonaisuuksien pirstoutuminen). Näillä vaikutuksilla yhdessä tai erik-

seen on todennäköisesti lintuja karkottava vaikutus, jonka laajuus vaihtelee lajeittain. 

Vaikutuksia pidetään kuitenkin merkittävyydeltään varsin vähäisinä, sillä hankealueella 
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havaittujen suojelullisten lajien parimäärät ovat vähäisiä, eivätkä ne ole lajien suojeluta-

son kannalta merkittäviä.  

Reväsvaaran itä-koillisrinteillä sijaitsevat tuoreet kuusikot arvioidaan linnustollisesti 

muuta hankealuetta arvokkaammiksi. Näille kohteille ei kuitenkaan ole osoitettu voima-

lapaikkoja tai muita rakenteita. Näin ollen elinympäristömuutokset eivät kohdistuisi 

näille kohteille, mutta rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset voivat ulot-

tua niille ja kohteilla pesivään lajistoon. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin merkityksel-

tään vähäisiksi. 

Tehdyn pöllöselvityksen perusteella pöllöreviirit sijoittuvat vaarojen alarinteille ja laak-

sopaikoille. Näin ollen vaarojen lakialueille sijoitetut voimalat eivät aiheuta vaikutuksia 

alueella pesiville pöllöille.Hankealue voi kuulua mahdollisesti lähialueella pesivän eri-

tyisesti suojeltavan lajin reviiriin. Mahdolliset vaikutukset aiheutuvatkin kohonneesta 

törmäysriskistä voimaloihin lajin mahdollisesti saalistaessa suunnitellulla hankealueella. 

Lajin tiedetään välttelevän tuulivoimapuisto- ja muita häiriöalttiita alueita, mikä pienen-

tää törmäysriskiä, mutta toisaalta voi kaventaa lajin saalistusaluetta. Suurehkon etäisyy-

den vuoksi kyseiset vaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Etäisyyden vuoksi tuu-

livoimapuiston rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat häiriövaikutukset (mm. melu ja 

pyörimisliike) eivät ulotu lajin nykyiselle tunnetulle pesäpaikalle saakka. Arviota mah-

dollisesti tarkennetaan osayleiskaavaselostuksessa vuonna 2015 alkavan seurannan tu-

losten perusteella.  

Myös muuttolinnuston osalta vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi, sillä hankealueen 

kautta muuttavien lintujen määrät ovat vähäisiä. Muutontarkkailuissa havaituista, han-

kealueen kautta muuttavista linnuista vain hyvin pieni osa oli kookkaita, törmäyksille 

herkkiä lajeja. Hankealueen länsipuolella sijaitseva Tornionjokilaakso on alueellisesti 

merkittävä lintujen muuttoa ohjaava johtolinja, jota linnut kuitenkin seuraavat varsin 

tiiviisti, eivätkä ne muuttaessaan juurikaan nouse jokilaaksoa ja muuta ympäristöä kor-

keampien lakialueiden ylle. 

Tuulivoimaloihin ja muihin korkeisiin rakennelmiin, kuten mastoihin, asennettavien 

lentoestevalojen on todettu houkuttelevan etenkin yöllä muuttavia lintuja. Pohjois-

Amerikassa tehdyissä, mastojen lentoestevaloja koskevissa tutkimuksissa (mm. Gehring 

et al. 2009, Patterson 2012) on todettu, että vilkkuva valo aiheuttaa huomattavasti vä-

hemmän törmäyksiä kuin yhtäjaksoisesti palava valo. Gehring et al. (2009) havaitsivat 

eron olevan jopa lähes kymmenkertainen. Toisaalta, niin ikään Pohjois-Amerikassa teh-

dyssä, tuulivoimaloiden lentoestevaloja koskevassa tutkimuksessa ei havaittu merkittä-

vää eroa tasaisesti palavien ja vilkkuvien valojen välillä (Kerlinger et al. 2010). Len-

toestevalojen on todettu ohjaavan muuttavia lintuja enemmän merituulipuistojen koh-

dalla kuin mantereella (Hüppop et al. 2006). Jos Reväsvaaran tuulivoimapuiston voima-

loihin asennettavat lentoestevalot ovat vilkkuvia, eikä hankealueen kautta muuttavien 

lintujen yksilömäärien arvioida olevan merkittäviä, voimaloiden ja niiden lentoestevalo-

jen vaikutukset muuttaviin lintuihin arvioidaan vähäisiksi. 

4.14.3.2 Arvioinnin epävarmuudet 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja 

yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon 

puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä. Maastoselvitys-

alueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella mahdollisesti esiinty-

viä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan lukea epävarmuudeksi 
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arviointiin. Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri 

osatekijät muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva 

muutos voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun luontoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on myy-

räkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset prosessit ovat monimutkai-

sia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista. Myös sattumalla on huomat-

tavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt selvitykset 

ovat kuitenkin varsin kattavia, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen lajistosta 

ja sen merkityksestä voidaan pitää riittävänä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi. 

4.14.3.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Koska linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, ei vaihtoehtojen välillä 

arvioida olevan merkittävää eroa. 

4.14.3.4 Vaikutusten lieventäminen  

Koska hankkeen aiheuttamat vaikutukset linnustoon arvioidaan vähäisiksi, vaikutuksia 

lieventäviä toimenpiteitä ei katsota tarpeellisiksi. 

4.15 Muu eläimistö 

 

4.15.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

4.15.1.1 Vaikutusmekanismit 

Eläimistön kannalta merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat voimaloiden ja niille johta-

vien teiden rakentamisen aiheuttamista elinympäristömuutoksista sekä hankkeen raken-

tamisen ja toiminnan aikaisista häiriövaikutuksista. Lisäksi lisääntynyt ihmisvaikutus 

voi tilapäisesti karkottaa arimpia lajeja etäämmälle tuulipuistoalueesta. Tuulipuiston 

käytönaikaiseen maaeläimistöön kohdistuvat häiriövaikutukset jäävät rakentamisaikaa 

vähäisemmiksi. 

Rakentamisen jälkeen raivatuista voimalapaikoista, tielinjoista ja voimalinjojen johto-

käytävistä voi olla myös positiivisia vaikutuksia hirville. Syntyvät lehtipuu- ja mänty-

taimikot ovat hirvieläinten suosimia ruokailualueita ympäri vuoden. Piennisäkkäille, ku-

ten myyrille, johtoaukeat tarjoavat metsänuudistusaloihin verrattavissa olevia elinympä-

ristöjä. 

Muista nisäkäslajeista poiketen lepakoille hanke aiheuttaa myös törmäysriskin. Lisäksi 

lepakot voivat saada vakavia vammoja erityisesti keuhkoihinsa lapojen aiheuttaman no-

pean paineen vaihtelun seurauksena (Baerwald ym. 2008).  

• Hankealueella ei todettu liito-oravan tai viitasammakon esiintymiä tai lajeille 
potentiaalisia biotooppeja. 

• Myöskään muille nisäkäslajeille erityisen merkittäviä biotooppeja ei hankealu-
eella esiinny. 

• Hankealueen pohjoispuolella, mahdollisesti osittain hankealuerajauksen sisäl-
lä sijaitsee pohjanlepakoiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Havaitut yksi-
lömäärät olivat pieniä. Lepakoiden levähdys-, talvehtimis-, tai lisääntymis-
paikkoja ei hankealueelta todettu eikä hankkeella arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia lepakoihin. 
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4.15.1.2 Arviointimenetelmät 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pohja-aineistona käytetään hankealu-

eelta vuonna 2013 laadittuja liito-orava-, lepakko- ja viitasammakkoselvityksiä, joiden 

toteuttamistapa on kuvattu seuraavissa kappaleissa. 

Hankkeen vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien aineistojen pe-

rusteella sekä eläimistöön yleensä että uhanalaisiin lajeihin. Vaikutusarvioinnissa huo-

mioidaan sekä rakentamisen että käytön aikaiset vaikutukset. 

Vaikutukset on arvioitu kokeneen, eläimistöön kohdistuviin vaikutuksiin erikoistuneen 

asiantuntijan laatimana asiantuntija-arviona. 

Liito-orava 

Liito-oravan esiintymistä hankealueella selvitettiin kesällä 2013 kenttäkartoituksin (Kal-

leinen 2013). Alueelta selvitettiin erityisesti liito-oravalle sopivia habitaatteja, mutta 

tutkittiin myös mahdollista liito-oravan papanoiden esiintymistä varttuneiden haapojen 

tyvillä. 

Lepakot 

Lepakoiden esiintymistä hankealueella selvitettiin kesällä 2013 kenttäkartoituksin de-

tektorien avulla (Kalleinen 2013). Selvitystä tehtiin heinäkuussa eri puolilla rakennettua 

kirkonkylää ja Reväsvaaran metsäautoteillä, ampumaradalla ja poluilla. Lisäksi elo-

kuussa kartoitettiin Ylitornion vankilan alue, sillä lepakoiden oletetaan olevan Suomes-

sa erittäin riippuvaisia rakennetusta ympäristöstä. Käsidetektoria käytettiin kartoituksiin 

4.7., 24.8. ja 12.9. Passiividetektori sijaitsi vankilan alueella kolmessa eri paikassa 16.–

28.8.2013, Kiimavaaran soramontulla 28.8.–1.9., Reväsvaaran laavulla 2.-12.9, voima-

lan WTG-19 aluella (nyk. voimala 1 länsipuolella) 13.–17.9. ja Reväsvaaran soramon-

tulla 21.9.–6.10. Lepakkoselvityksen tutkimuspisteet ja reitit on esitetty kuvassa 4-70.  

Viitasammakko 

Viitasammakon esiintymistä hankealueella selvitettiin maastoselvityksin toukokuussa 

2013 (Kalleinen 2013). Mahdollisia kutevia viitasammakoita etsittiin tuulivoimaloiden 

lähelle sattuvista kosteikoista, soilta, vesikuopilta ja puroilta sekä alueen metsäautotei-

den ojista. Kaikilla tuulivoimalapaikoilla ja sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä 

olevilla lajille sopivilla paikoilla vierailtiin. Paikoitellen tutkittiin myös kutua. 

4.15.2 Nykytilanne 

Liito-orava 

Esiintymisalueensa länsireunalla Suomessa elävä liito-orava (Pteromys volans) kuuluu 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeihin, joiden luonnossa havaittavien lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kiel-

letty. Laji on maassamme rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja luokiteltu uhanalai-

suusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) vaarantuneeksi (VU).  

Tämänhetkisen tiedon mukaan liito-oravan levinneisyysalue jää Länsi-Suomessa Oulun, 

ja Itä-Suomessa Kuusamon eteläpuolelle. Reväsvaaran alue jää tämän perusteella liito-

oravan levinneisyysalueen ulkopuolelle. Ylitornion alueelta ei ollut tiedossa aiempia lii-

to-oravahavaintoja eikä lajin esiintymisestä hankealueella havaittu viitteitä myöskään 
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alueella tehdyssä liito-oravaselvityksessä (Kalleinen 2013). Liito-oravaa ja lajille poten-

tiaalisia elinympäristöjä selvitettiin touko-kesäkuun vaihteessa 2013. Liito-oravan esiin-

tymistä selvitettiin papanakartoitusmenetelmällä. 

Lepakot 

Suomessa tavattavat lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden li-

sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnon-

suojelulain 49 §:n 1 momentissa. Suomi on ratifioinut vuonna 1999 EUROBATS-

sopimuksen, jonka mukaan esimerkiksi lepakoiden tärkeät ruokailualueet tulee huomi-

oida maankäytön suunnittelussa. 

Ylitornion alueen lepakkotietous on vähäistä. Ainoa lähiympäristön aiempi lepakkoha-

vainto on Portimojärveltä noin 10 kilometrin päästä. (Suomen lepakkotieteellinen yhdis-

tys 2014) 

Hankealueella toteutettiin lepakkoselvitys vuonna 2013. Selvityksessä kartoitetut tutki-

musalueet menetelmittäin sekä havaintojen määrät on esitetty kuvassa 4-70. Hankealu-

eella ja sen ympäristössä tehdyssä lepakkoselvityksessä Ylitornion vankilan alue todet-

tiin todennäköiseksi pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii) lisääntymis- ja levähdyspai-

kaksi. Reväsvaaran pohjoispäässä on todennäköinen lepakoiden siirtymäreitti ampuma-

radan ympäristöön, joka toimii eläinten ruokailualueena. Siirtymäreitti on havainnollis-

tettu kuvaan 4-70. Siirtymäreitti ja ruokailualue kuuluvat lepakkotieteellisen yhdistyk-

sen luokittelussa luokkaan kaksi ja ne on huomioitava maankäytön suunnittelussa. Li-

säksi hankealueen sisällä tehtiin joitakin lepakkohavaintoja painottuen alueen pohjois-

reunaan siirtymäreitin suunnalle. (Kalleinen 2013) 
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Kuva 4-70. Lepakkoselvitysten tutkimusalueet ja lepakoiden kannalta huomioitavat alueet. 
(Kalleinen 2013)  
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Muut nisäkkäät 

Hankealueella ei ole tehty maastoselvityksiä muun eläimistön osalta. 

Ylitornion kunta kuuluu poronhoitoalueeseen sijaiten alueen lounaisrajalla; hankealueen 

kalliometsien jäkälikkö onkin kauttaaltaan ylilaidunnettua. Hirviä (Alces alces) esiintyy 

alueella ympäri vuoden ja Tornionjokilaakso on myös metsäkauriin (Capreolus capre-

olus) elinaluetta. Voimaloiden sijoituspaikat sijaitsevat kuitenkin karuilla vaarojen laki-

alueilla, joten niillä ei sijaitse hirville tai metsäkauriille keskeisiä elinympäristöjä. 

Ylitornion seudulla esiintyy kaikkia suurpetojamme. Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-

toksen petohavaintoverkoston (RKTL 2014) mukaan seudulla on tehty eniten havaintoja 

ilveksestä (Lynx lynx). Ilveksen kanta on maassamme kasvussa, ja myös Tornionjoki-

laakson ilveshavainnot ovat lisääntyneet selvästi aikavälillä 2000–2013. Ilves kuuluu 

luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin.  

Karhun (Ursus arctos) ja suden (Canis lupus) osalta Tornionjokilaaksossa on tehty vii-

me vuosina havaintoja ilvestä vähemmän, ja havaintomäärät ovat pysyneet viime vuosi-

kymmeninä suhteellisen vähäisinä (RKTL 2014). Molemmat lajit kuuluvat luontodirek-

tiivin liitteen IV(a) lajeihin. Luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvasta ahmasta 

(Gulo gulo) havaintoja tehdään selvästi muita suurpetoja vähemmän. 

Reväsvaaran hankealueella ei ole järviä, lampia eikä jokia. Hankealueen ainoa puro on 

pienehkö Kiimaojan latvaosa. Kiimaojan latvat voivat periaatteessa olla luontodirektii-

vin liitteeseen IV kuuluvan saukon (Lutra lutra) elinympäristöä. On myös mahdollista, 

että Kiimaojan alajuoksulla voi olla saukkojen elinpiirejä. Lajin pesimäpaikoista alueel-

la ei ole tietoja. Hankealueella voi esiintyä myös luontodirektiivin liitteen II lajistoon 

kuuluva näätä (Martes martes). 

Viitasammakko 

Viitasammakon (Rana arvalis) kantojen oletetaan kärsivän maa- ja vesirakentamisesta, 

ojituksista ja niitä seuraavasta elinalueiden kuivumisesta, elinympäristön happamoitu-

misesta ja kemikalisoitumisesta, ilmastonmuutoksesta sekä UV-säteilyn lisääntymisestä 

(Ympäristöministeriö 2010). Suomessa lajia ei ole luokiteltu uhanalaiseksi, mutta laji 

kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Tämän vuoksi lajin esiintyminen 

Reväsvaaran hankealueella selvitettiin (Kalleinen 2013). 

Ylitorniolla ei ole tehty aikaisempia havaintoja viitasammakoista; lajia ei havaittu 

myöskään Reväsvaaran selvityksissä. Kaikki alueella tehdyt sammakkohavainnot olivat 

tavallisia sammakoita. Soidinääntelyn joukosta ei erottunut viitasammakoiden pulputus-

ta eikä paikoitellen tutkituista kuduista löytynyt viitasammakon kutua. (Kalleinen 2013) 

Viitasammakoiden esiintyminen sisämaan vaaroilla on epätodennäköistä. Hankealueella 

lajia ei esiinny sopivien elinympäristöjen puuttuessa. 

4.15.3 Vaikutusten arviointi 

Suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat pääasiassa karuilla, vähäpuustoisilla vaarojen la-

kialueilla, missä ei esiinny liito-oravalle tai viitasammakolle sopivia elinympäristöjä. 

Lajeja ei myöskään havaittu tehdyissä selvityksissä.  

Pohjanlepakoiden ruokailualueita ja siirtymäreittejä sijaitsee hankealueen pohjoispuolel-

la ja mahdollisesti myös hankealuerajauksen sisällä. Suunnitellut voimalapaikat eivät 

kuitenkaan sijaitse näillä alueilla, eikä lepakoiden arvioida nousevan saalistaessaan vaa-
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rojen lakialueiden päällä sijaitsevien voimaloiden lapakorkeudelle saakka, vaikka ne 

hankealueella saalistaisivatkin. Lisäksi havaitut yksilömäärät olivat pieniä. Lepakoiden 

levähdys-, talvehtimis-, tai lisääntymispaikkoja ei hankealueelta todettu. Hankealueen 

ulkopuolelta tehdyistä lepakkohavainnoista Ylitornion vankilan alue todettiin lepakoi-

den kannalta ehdottomasti säilytettäväksi alueeksi. Lisäksi Reväsvaaran pohjoispuolella 

sijaitseva ampumaradan alue kuuluu lepakoiden ruokailualueisiin, joka on huomioitava 

maankäytön suunnittelussa. Kummallekaan näistä alueista ei kohdistu vaikutuksia 

hankkeesta. 

Hankkeen rakentamisen vaikutukset eivät ulotu Kiimaojaan, joka on saukolle soveltu-

vaa elinaluetta, Näin ollen vaikutuksia mahdollisiin saukkojen elinpiireihin ei arvioida 

aiheutuvan. Myöskään muiden nisäkäslajien kannalta keskeisiä elinympäristöjä ei arvi-

oida sijoittuvan hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. 

Näin ollen hankkeen vaikutukset maaeläimistöön arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

4.15.3.1 Vaihtoehtojen vertailu 

Koska suunnitelluilla voimaloiden sijoituspaikoilla ei sijaitse maaeläimistön kannalta 

keskeisiä elinympäristöjä ja vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, hankevaihtoehtojen välil-

lä ei arvioida olevan merkittävää eroa. 

4.15.3.2 Vaikutusten lieventäminen 

Koska eläimistöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, lieventäviä toimenpi-

teitä ei katsota tarpeellisiksi. 

4.16 Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet 

 

4.16.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Ainoa hankealueelle ulottuva suojelullisesti huomioitava aluekohde on Tornionjoen-

Muonionjoen vesistöalueen Natura-alue. Muut Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja 

luonnonsuojeluohjelmakohteet sijaitsevat yli 2,4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen sekä samalla suunnalla sijaitsevan Kainuunky-

län saarten Natura-alueen osalta mahdolliset luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutus-

kanavat liittyvät mahdollisiin muutoksiin hankealueelta lähtevien valumavesien määräs-

sä ja/tai laadussa. Kainuunkylän saarten Natura-alueen osalta mahdollinen vaikutusme-

kanismi on myös suojeluperusteena esitettyyn lintulajistoon mahdollisesti kohdistuvat 

törmäysvaikutukset. Törmäysvaikutuksia tarkastellaan myös muiden hankealueen ym-

päristön tärkeiden lintualueiden osalta. 

• Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen sekä Kainuunkylän saarten Natura-
alueiden osalta laadittiin Natura-tarvearvioinnit. 

• Hankkeeseen ei arvioida liittyvän Natura-alueiden suojeluperusteita merki-
tyksellisesti heikentäviä vaikutuksia 

• Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia myöskään muille luonnonsuo-
jelullisesti huomioitaville aluekohteille 
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Reväsvaaran tuulipuistohankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueverkoston kohteisiin, 

hankealueen ympäristössä sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin, luonnonsuojeluohjelmi-

en kohteisiin, arvokkaisiin lintualueisiin (IBA-, FINIBA-, MAALI-kohteet), arvokkai-

siin kallioalueisiin sekä valtakunnallisesti arvokkaisiin tuuli- ja rantakerrostumiin on ar-

vioitu asiantuntija-arviona olemassa olevaan aineistoon perustuen.  

Vaikutusarvioinnista on vastannut kokenut työryhmä, joka on koostunut kasvi- ja eläin-

tieteeseen erikoistuneista biologeista sekä limnologista. 

4.16.2 Nykytilanne 

Reväsvaaran hankealueen ympäristön Natura-alueet, luonnonsuojelualueet sekä linnus-

tokohteet on esitetty taulukossa 4-19 sekä kuvassa 4-71.  

Lähin Natura-alue on noin 1,4 kilometriä hankealueen länsipuolella virtaava rajajoki 

(Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue FI1301912, SE0820430, SCI). Natura-alue kat-

taa koko vesistöalueen, johon myös Reväsvaaran hankealue kuuluu. Natura-alue Kai-

nuunkylän saaret (FI1202105, SCI/SPA) sijaitsee noin 2,6 km hankealueen lounaispuo-

lella, Tornionjoen uoman yhteydessä. 

4,5 kilometriä hankealueesta koilliseen sijaitsee Natura-alue Heinivuoma-Pietinvuoma 

(FI1302103, SCI). Hankealueeseen nähden lähin yksityismaiden luonnonsuojelualue on 

noin 2,4 kilometriä hankealueesta pohjoiseen sijaitseva pienialainen Eholammen luon-

nonsuojelualue (YSA121537). 

Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse kansainvälisesti tai kansallisesti tärkeitä lintu-

alueita (IBA- ja FINIBA -alueet). Lähin näistä kohteista on 8,5 kilometriä hankealueen 

koillispuolella sijaitseva Portimojärven FINIBA-alue. Portimojärvi kuuluu myös 

MAALI-kohteisiin eli maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin. Kolme muuta MAALI-

aluetta (Kannalanlahti, Taroniemi sekä Purasenvaaran pellot ja Närkki) sijaitsevat lä-

hempänä, Kannalanlahti lähimpänä 4,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta (BirdLife 

Suomi ry 2014). Tornionjoen laakson rantamailla ja saarissa on useita perinnemaisema-

kohteita, muun muassa laajoja tulvaniittyjä ja vanhoja laidunalueita (Kalpio & Bergman 

1999). 

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsee kaksi valtakunnallisesti arvokkaaksi tuuli- ja 

rantakerrostumaksi luokiteltua aluetta. Alueiden rajaukset on esitetty kuvassa 4-72. 

Noin 500 metriä hankealueelta etelään sijaitseva Huitaperi (TUU-13-152) on luokiteltu 

arvoluokkaan 3 (luokitus 1-4) ja noin 800 metriä hankealueelta luoteeseen sijaitseva Ai-

niovaara (TUU-13-153) arvoluokkaan 2. Molemmat kohteet on arvioitu myös valtakun-

nallisesti arvokkaiksi kallioalueiksi parhaillaan käynnissä olevassa Lapin arvokkaiden 

kallioalueiden inventoinnissa (Huitaperi arvoluokka 2 (asteikko 1-4); Ainiovaara arvo-

luokka 3). 
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Taulukko 4-19. Hankealueeseen nähden lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, 
suojeluohjelmien kohteet sekä Suomen tärkeät lintualueet. 

Alue Koodi 
Etäisyys 
(km) 

Suunta 
hankealueelta 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue 
(Torne och Kalix älvsystem) 

FI1301912 (SCI) 
(SE0820430, SCI) 

1,4  

(jokiuomaan) 
W 

Heinivuoma-Pietinvuoma FI1302103 (SCI), (myös SSO120517) 4,5 NE 

Kainuunkylän saaret FI1202105 (SPA/SCI) 2,6 SW 

Eholammen luonnonsuojelualue YSA121537 2,4 N 

Holman luonnonsuojelualue YSA203760 5,5 SE 

Jyskeen luonnonsuojelualue YSA121440 6 S 

Kainuunkylän saaret (Tornionjoki) LVO120287 2,5 S 

Pitkäjänkkä-Rytijänkkä SSO120516 5,6 SE 

Portimojärvi 920156 (FINIBA, MAALI) 8,5 NE 

Kannalanlahti 920320 (MAALI) 4,5 S 

Taroniemi 920321 (MAALI) 6,5 NW 

Purasenvaaran pellot ja Närkki 920322 (MAALI) 7,2 NW 
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Kuva 4-71. Hankealueen sijainti suhteessa lähialueen Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin, 
suojeluohjelmien kohteisiin sekä Suomen tärkeisiin lintualueisiin. (Ympäristöhallinto 2015a)  
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Kuva 4-72. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja 
rantakerrostumat. (Ympäristöhallinto 2015b)  

4.16.3 Vaikutusten arviointi 

4.16.3.1 Natura-tarvearvioinnit 

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitel-

ma yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti 

merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luon-

nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteutta-

jan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. Luvan 

myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että tämä niin sa-

nottu Natura-arviointi on tehty. 

Ennen varsinaista Natura-arviointia laaditaan ns. Natura-tarvearviointi eli selvitys siitä, 

voiko hankkeesta aiheutua sellaisia vaikutuksia, että varsinainen Natura-arviointi on 

laadittava. 
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Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen Natura-alue 

Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen Natura-alue (FI1301912, SE0820430, SCI) si-

jaitsee 1,4 kilometrin etäisyydellä hankealueelta. Natura-alueen suojeluperusteina ovat 

luontodirektiivin luontotyyppi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210, 100 %) ja 

luontodirektiivin liitteen II laji saukko (Lapin ELY-keskus 2015). 

Hankkeen etäisyys Natura-alueelta on noin 1,4 kilometriä, eikä hankkeen rakenteita, 

voimaloita, tie- tai sähkölinjauksia rakenneta Natura-alueelle tai sen läheisyyteen. Näin 

ollen suoria fyysisiä vaikutuksia ei kohdistu Natura-alueen suojeluperusteena olevalle 

luontotyypeille Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit tai luontodirektiivin liitteen II 

lajille saukolle.  

Pintavesivaikutukset eivät ulotu Tornionjokeen johtuen vaikutusten vähäisyydestä, pai-

kallisuudesta ja hankealueen etäisyydestä. Hankealueella pintavesivaikutukset kohdis-

tuvat alueen ojiin, liittyen voimaloiden, tie- ja kaapelilinjojen sekä sähköasemien ja 

sähkönsiirtoreittien kaivu- ja/tai louhintakohteilta pintavalunnan mukana tulevaan kiin-

toainekuormitukseen ja pysyvien rakenteiden aiheuttamiin vähäisiin valumamuutoksiin. 

Alueen länsi- ja luoteispuolelta laskevat ojat kulkevat noin kahden kilometrin matkan 

ennen laskua Tornionjokeen. Tornionjoen virtaama on hankealueen kohdalla suuri; 

hieman alempana Karungissa mitattujen virtaamien perusteella keskivirtaama on yli 

400 m
3
/s keskialivirtaama noin 92 m

3
/s. Vaikutusalueen etelä- ja itäpuolen vesistöt las-

kevat Martimojoen vesistöalueelle, joka ei sisälly Natura-alueeseen. Näin ollen myös-

kään epäsuoria vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan Natura-alueen suojeluperusteena 

olevalle luontotyypille tai eläinlajille. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia ei katsota tarpeelliseksi Tornio-

joen-Muoniojoen vesistöalueen Natura-alueelle. 

Kainuunkylän saarten Natura-alueen 

Kainuunkylän saarten Natura-alueen (FI1202105; SPA/SCI) suojeluperusteina on kaksi 

luontodirektiivin luontotyyppiä (3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 30 %; 

6450 Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt 65 %), luontodirektiivin liitteen II laji (pohjansor-

simo Arctophila fulva var. pendulina) sekä seuraavat lintulajit, jotka on esitetty taulu-

kossa 4-20. 
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Taulukko 4-20. Kainuunkylän saarten Natura-alueen suojeluperusteena olevat lintulajit (Eunis 
2014). 

Lintudirektiivin liitteen I lajit Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

kaakkuri heinätavi 

ruskosuohaukka mustaviklo 

kalatiira jouhisorsa 

sinisuohaukka naurulokki 

kurki lapasorsa 

suokukko nuolihaukka 

lapintiira lapinsirri 

suopöllö punajalkaviklo 

laulujoutsen mustalintu 

uivelo tuulihaukka 

liro   
vesipääsky   
pikkulokki   

1 salassa pidettävä laji   

 

Hankkeen etäisyys Natura-alueelta on noin 2,6 kilometriä, joten suoria fyysisiä vaiku-

tuksia ei kohdistu Kainuunkylän saarten Natura-alueen suojeluperusteena oleville luon-

totyypeille tai kasvilajille. Tuulivoimahankkeessa ei ole odotettavissa sellaisia vesistöön 

kohdistuvia vaikutuksia, jotka voisivat epäsuorasti vaikuttaa suojeluperusteena oleviin 

luontotyyppeihin tai kasvilajiin.  

Alue on Tornionjoen suurin suvantoalue. Joki jakaantuu useaksi haaraksi, joiden väliin 

jää kymmenkunta isoa saarta. Saaret ovat suurimmaksi osaksi tulvaniittyjä.  Kohteen 

pesimälinnuston suojelupistearvo on 163 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19–163 pistet-

tä), eli se on pesimälinnustoltaan Lapin arvokkain lintuvesi ja yksi koko Suomen laa-

jimmista tulvaniittyalueista. Aluetta on esitetty myös Ramsar-kohteeksi, eli kansainväli-

sesti merkittäväksi kosteikkokohteeksi (Natura-tietolomake). 

Alueella pesii 9 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 5 lintudirektiivin liit-

teessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 36. Yhden 

lajin tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Natura-alueen suojeluperusteena mainittujen lajien, mukaan lukien salassa pidettävä la-

ji, reviirit ovat suppeita, ja/tai niiden pesimäaikainen liikkuminen rajoittuu Tornionjoki-

laaksoon. Näin ollen ne eivät liiku jokilaaksoa huomattavasti korkeammalla sijaitsevilla 

lakialueilla, joilla voimalapaikat sijaitsevat. Lisäksi Natura-alue sijaitsee hankealueen 

etelä-lounaispuolella, joten lajien muuttoreititkään eivät kulje hankealueen kautta. Näin 

ollen hankkeesta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena 

olevaan linnustoon. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia ei katsota tarpeelliseksi Kai-

nuunkylän saarten Natura-alueelle. 
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Muut Natura-alueet 

Noin 4,5 km hankealueen koillispuolella sijaitseva Natura-alue Heinivuoma-

Pietinvuoma on suojeltu luontodirektiivin nojalla (SCI-alue). Pitkän etäisyyden takia 

tuulipuistohankkeen kumpaankaan toteutusvaihtoehtoon ei ole liitettävissä sellaisia teki-

jöitä, joista aiheutuisi vaikutuksia Natura-alueelle tai sen suojeluperusteina oleville 

luontotyypeille. 

Muut Natura-alueverkoston kohteet sijaitsevat yli 20 kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta eikä niille kohdistu vaikutuksia hankkeesta. 

4.16.3.2 Muut suojelukohteet 

Hankealueeseen nähden lähin luonnonsuojelualue on noin 2,4 kilometriä hankealueen 

pohjoispuolella sijaitseva pienialainen Eholammen luonnonsuojelualue. Pitkän etäisyy-

den takia tuulipuistohankkeen kumpaankaan toteutusvaihtoehtoon ei ole liitettävissä sel-

laisia tekijöitä, joista aiheutuisi vaikutuksia tälle tai muille hankealueen ympäristön 

luonnonsuojelualueille. 

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsee kaksi valtakunnallisesti arvokasta tuuli- ja ran-

takerrostumaa (Huitaperi, Ainiovaara). Alueet on luokiteltu myös valtakunnallisesti ar-

vokkaiksi kallioalueiksi. Huitaperin tai Ainiovaaran alueille ei sijoitu hankkeeseen liit-

tyviä rakenteita tai muita toimintoja. Alueille ei näin ollen arvioida aiheutuvan vaiku-

tuksia kumpaankaan toteutusvaihtoehtoon liittyen. 

Kainuunkylän saarten Natura-alueen lisäksi hankealueen lähialueella sijaitsee myös 

muita linnustollisesti arvokkaita kohteita. Portimojärvi on kansallisesti arvokas lintuvesi 

FINIBA. Maakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä (MAALI) ovat Kannalanlahti, Taro-

niemi sekä Purasenvaaran pellot ja Närkki. Kaikki kohteet sijaitsevat yli viiden kilomet-

rin etäisyydellä hankealueesta, joten hankkeesta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia 

kohteille tai niiden pesimälajistolle. 

4.16.3.3 Arvioinnin epävarmuudet 

Tuulipuistohankkeen vaikutuskanavat luontoon ovat hyvin tunnistettavissa. Reväsvaa-

ran ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelullisesti huomioitavat aluekohteet sijaitsevat 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen ja Kainuunkylän saaret -Natura-alueita lukuun 

ottamatta useiden kilometrien etäisyydellä hankealueesta. Kasvillisuuden ja/tai kasvila-

jiston perusteella suojelluille ympäristön Natura-alueille tai muille suojelualueille koh-

distuviin vaikutuksiin ei näin ollen liity tunnistettavissa olevia epävarmuuksia. Linnus-

ton osalta olemassa oleva tieto on kattavaa, joten arviointiin ei liity epävarmuuksia. 

Myöskään valumavesivaikutusten arvioimiseen ei liity merkittäviä epävarmuuksia. 
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4.17 Pintavedet 

 

4.17.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen merkittävimmät vesistövaikutukset aiheutuvat tuulipuiston rakennusvaihees-

sa maanmuokkausta ja mahdollisesti myös räjäytyksiä ja louhintaa vaativissa kohteissa 

kuten voimaloiden ja sähköasemien pystytyspaikoilla, sekä tie- ja kaapelilinjoilla. Maa-

aineksen huuhtoutuminen vesistöön voi aiheuttaa tilapäistä ja paikallista samennusta ja 

muun muassa ravinne- ja metallikuormitusta. Kiintoaineen leviäminen ja sedimentoitu-

minen saattaa puolestaan vaikuttaa vesikasvillisuuteen ja eliöstöön etenkin virtaamal-

taan pienissä vesistöissä. Uudet tiet ja tienvarsiojat saattavat vaikuttaa myös pinta-

vesivalumia äärevöittävästi. 

Reväsvaaran hankealueen pintavesien tilaa selvitettiin ympäristöhallinnon OIVA-

palvelun Hertta-tietokannan tietojen ja karttatarkastelujen perusteella. Hankkeen vaiku-

tuksia pintavesiin arvioitiin suhteessa tuulivoimaloiden, tie- ja kaapelilinjausten sekä 

sähköasemien ja sähkönsiirtoreittien suunniteltuun sijaintiin. 

Arvioinnin on suorittanut vesistövaikutuksiin erikoistunut asiantuntija. 

4.17.2 Nykytilanne 

Reväsvaaran hankealue sijoittuu Tornionjoen vesienhoitoalueelle ja Tornionjoen ala-

osan vesistöalueelle (67.1). Tarkemmat pienvaluma-alueet on esitetty kuvassa 4-73. 

Alueen länsipuolella vedet valuvat pääosin Koskiojaa pitkin noin kahden kilometrin 

päässä hankealueesta sijaitsevaan Tornionjokeen Ylitornion Kainuunkylän alueelle 

(67.131). Luoteispuolelta vedet valuvat Hanhiojaan ja ilmeisesti osin Koskiojan, ja osin 

Reväsjärven ja Myllyojan kautta Tornionjokeen Alkkulan alueelle (67.132). Hankealu-

een eteläosasta saa alkunsa Kiimaoja, joka laskee noin viiden kilometrin jälkeen Iso-

Mustajärveen ja edelleen Myllyojan ja Luomaojan kautta Martimojokeen (67.14), joka 

laskee Tornionjokeen alempana Vuonnenkosken kohdalla, Tornion puolella. Hankealu-

een koillispuolelta vedet laskevat Kuusimaanojan kautta niin ikään Luomajokeen ja 

Martimojokeen. Karttatarkastelun perusteella suot on monin paikoin ojitettu ojien valu-

ma-alueilla, hankealueen sisälle sijoittuva Kiimaojan latva-alue on kuitenkin luonnonti-

laista. Hankealueen pohjoisosissa sijaitsee lisäksi kolme lähdettä, joita on käsitelty ai-

emmin kohdassa 4.13. 

Ympäristöhallinnon ekologisen tilan luokittelussa arvioidaan ihmistoiminnan vaikutuk-

sia vedenlaatuun ja vesieliöstöön. Vesistön ekologisen tilan arvioinnin lähtökohtana on 

arvioitu vesistön luontainen tila. Hankealueen tai sen läheisten pintavesiuomien ekolo-

gista tilaa ei ole ympäristöhallinnon toimesta luokiteltu. Uusimmassa vuonna 2013 jul-

kaistussa, vuosien 2006–2012 seurantatuloksiin perustuvassa luokituksessa Tornionjoki 

on luokiteltu ekologiselta tilaltaan luokkaan hyvä ja Martimojoki sekä Luomajoki luok-

• Hankealueella ei ole pintavesimuodostumia lukuun ottamatta Kiimasojan 
latvaosaa, johon voi kohdistua tuulipuiston rakentamisvaiheessa vähäistä 
kuormitusta ja toimintavaiheessa vähäisiä valuntamuutoksia. 

• Vähäisemmän rakennustarpeen myötä hankevaihtoehdoista VE2 olisi ve-
sistövaikutusten kannalta parempi hankevaihtoehto. Vastaavasti sähkön-
siirtoyhteyksistä paras vaihtoehto olisi VE-D. 

• Pintavesivaikutukset eivät ulotu Tornionjokeen johtuen vaikutusten vähäi-
syydestä, paikallisuudesta ja hankealueen etäisyydestä. 

•  
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kaan tyydyttävä. Martimojoen tilaa heikentää erityisesti voimakas kiintoainekuormitus 

ja pohjien silttiintyminen muun muassa ojitusten ja metsätaloustoimien seurauksena. 

Luomajoessa puolestaan luokitusta laskee ajoittain havaitut korkeat ravinnepitoisuudet. 

 

 

Kuva 4-73. Pintavesien valuma-alueet hankealueella.  

Kiimaojasta ei ole vedenlaatutietoa. Myllyojien, Kuusimaanojan ja Reväsjärven yksit-

täisten havaintojen perusteella alueen ojavedet ovat humuksesta ja raudasta johtuen rus-

keita, lievästi happamia ja ravinnetasoltaan lähinnä lievästi reheviä.  

Tornion-Muonionjoki on Suomen ja koko EU:n alueella ainoita jäljellä olevia säännös-

telemättömiä suuria jokivesistöjä. Vesistöalue on lähes kokonaisuudessaan Natura-

aluetta. Tengeliönjoen vesistöalue ei kuulu alueeseen, koska se on rakennettu voimata-

louskäyttöä varten. Myös Martimojoen ja Liakanjoen vesistöalueet on rajattu Natura-



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 211 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

alueen ulkopuolelle, koska niiden luonnontila on ruoppausten, perkausten ja ojitusten 

vuoksi voimakkaasti muuttunut. Tornionjoen sivuvesistöissä on aikoinaan yleisesti tehty 

uittoperkauksia, sittemmin vesistöjä on kunnostettu. 

Jokireitin pituus Kilpisjärveltä Perämerelle on yhteensä noin 500 kilometriä. Tornionjo-

en pituus Muonionjoen yhtymäkohdasta mereen saakka on 180 kilometriä. Tornionjoen 

keskivirtaama Karungissa on ollut vuosina 1990─2010 423 m
3
/s. Hankealueen kohdalla 

keskivirtaama on hieman pienempi. Virtaama vaihtelee paljon vuosittain ja vuodenajoit-

tain. Veden ravinnepitoisuudet kohoavat joen latvaosilta alajuoksulle tultaessa, mutta 

suurimmaksi osaksi Tornionjokea voidaan pitää karuna vesistönä. Ainoastaan alaosaa 

voidaan pitää lievästi rehevänä, sillä ihmistoiminnasta aiheutuva kuormitus painottuu 

sinne. Suurimmat kuormittajat ovat maa- ja metsätalous, sekä taajamien ja haja-

asutuksen jätevedet. Tornionjoki on myös arvokas vaelluskalajoki. 

4.17.3 Vaikutusten arviointi 

Tuulipuiston rakennustöiden aiheuttama mahdollinen vähäinen kuormitus läheisiin oja- 

ja purovesiin, tai teiden ja muiden rakenteiden aiheuttamien vähäisten valumamuutosten 

ei arvioida heikentävän hankealueen tai läheisten vesistöjen ekologista tai kemiallista ti-

laa. Hankealueen läheisiä pintavesimuodostumia ei ole luokiteltu. Tyydyttävässä ekolo-

gisessa tilassa olevien Luomajoen ja Martimojoen alueille vaikutukset eivät ulotu, eikä 

hanke siten vaaranna niissä vesienhoitolainsäädännön edellyttämän hyvän tilatavoitteen 

saavuttamista. Hanke ei myöskään heikennä Tornionjoen hyvää ekologista tilaa eikä 

suojeluarvoja. 

Pintavesivaikutukset eivät ulotu Tornionjokeen johtuen vaikutusten vähäisyydestä, pai-

kallisuudesta ja hankealueen etäisyydestä. Hankealueella ei ole muita pintavesimuodos-

tumia kuin Kiimaojan latvaosat, joihin kohdistuvat vaikutukset on mahdollista mini-

moida rakenteiden suunnittelulla. Muihin lähialueiden ojiin kohdistuvat vaikutukset 

jäävät hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi liittyen voimaloiden, tie- ja kaapelilinjojen sekä 

sähköasemien ja sähkönsiirtoreittien kaivu- ja/tai louhintakohteilta pintavalunnan mu-

kana tulevaan kiintoainekuormitukseen ja pysyvien rakenteiden aiheuttamiin vähäisiin 

valumamuutoksiin. Alueen länsi- ja luoteispuolelta laskevat ojat kulkevat noin kahden 

kilometrin matkan ennen laskua Tornionjokeen. Tornionjoen virtaama on hankealueen 

kohdalla suuri, hieman alempana Karungissa mitattujen virtaamien perusteella keskivir-

taama on yli 400 m
3
/s ja keskialivirtaama noin 92 m

3
/s. Vaikutusalueen etelä- ja itäpuo-

len vesistöt laskevat Martimojoen vesistöalueelle, joka ei sisälly Natura-alueeseen. 

Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 suunnitellut voimalat ja uusien teiden linjauk-

set, sekä teiden yhteyteen tulevien kaapeliojien linjaukset sijoittuvat vaara-alueille, eikä 

niiden välittömässä läheisyydessä ole pintavesimuodostumia. Hankealueen eteläosassa 

voimaloiden 8-15 alueilla tehtävät rakennustyöt saattavat aiheuttaa vähäistä kuormitusta 

Kiimaojan latvaosiin, mutta vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla 

suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnilla rakentamisaikana. Molemmissa vaihtoehdois-

sa pintavesivaikutukset arvioidaan lyhytkestoisiksi ja paikallisiksi.  

Teiden ja tienvarsiojien rakentaminen ennestään lähes luonnontilaisille Reväsvaaran ja 

Kiimavaaran alueille voi aiheuttaa myös valuntamuutoksia Kiimaojan latvaosan valu-

ma-alueella. Koska purouoman läheiselle suoalueelle ei kohdistu rakennustoimenpiteitä, 

voidaan vesimäärien muutokset arvioida vähäisiksi.  
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Muilla toiminnoilla kuten rakennusaikaisilla kuljetuksilla tai toiminnanaikaisilla huolto-

töillä ei katsota olevan vaikutuksia pintavesiin. Tuulivoimaloista tai niiden perustuksista 

ei tule liukenemaan haitallisia aineita pintavesiin. Mahdollinen riski aiheutuu ajoneuvo-

jen ja työkoneiden öljyvuodoista, mutta niihin varaudutaan kaikkien toimijoiden osalta.  

4.17.3.1 Arvioinnin epävarmuudet 

Pintavesien osalta tarkkaa tietoa kohdealueen ja sen läheisten alueiden vedenlaadusta tai 

pienvesien eliöstöstä ei ole, mutta hankesuunnittelun luonnontilaisten alueiden huomi-

oinnin ja hankkeen aiheuttamien pintavesivaikutusten vähäisyyden perusteella arviointi 

voidaan tehdä luotettavasti. Reväsvaaran hankealueella ei Kiimaojan latvaosia lukuun 

ottamatta ole pintavesimuodostumia.  

4.17.3.2 Vaihtoehtojen vertailu  

Vaihtoehdossa VE2 voimalat 11–15 jäävät pois, joten vesistövaikutusten todennäköi-

syys on hieman pienempi. Molemmissa vaihtoehdoissa vaikutukset pintavesiin arvioi-

daan lyhytkestoisiksi ja paikallisiksi. 

Sähkönsiirtoyhteyksistä linjausvaihtoehto VE-A kulkee läheltä Kiimaojan uomaa, min-

kä vuoksi vesistövaikutukset arvioidaan siinä suurimmiksi, joskin kokonaisuutena vä-

häisiksi. Muut vaihtoehdot VE-B, VE-C ja VE-D sijoittuvat pääosin ojitetuille alueille 

Koskiojan valuma-alueelle ja niissäkin vesistövaikutukset jäävät paikallisiksi ja vähäi-

siksi. VE-D sijaitsee alueella olemassa olevan johtoreitin varrella, eikä edellytä juuri-

kaan maan muokkausta vaativia toimenpiteitä, kuten pylväiden perustamista tai maa-

kaapelin kaivua, joten siinä vesistövaikutuksia ei käytännössä tule. Toteutettaessa säh-

könsiirto ilmajohtona ovat vesistövaikutukset vähäisemmät kuin maakaapeloinnissa. 

4.17.3.3 Vaikutusten lieventäminen  

Alueen arvokas pienvesikohde Kiimaojan luonnontilainen purolaakso, sekä pohjoisosan 

lähteet on huomioitu jo tuulipuiston vaatimien rakenteiden suunnittelussa. Rakennus-

vaiheessa käsiteltävät maa-ainekset sijoitetaan siten, etteivät ne kastuessaan aiheuta 

ylimääräistä kiintoainekuormitusta pintavesiin. 

4.18 Maa- ja kallioperä ja pohjavedet 

 

4.18.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Hankkeen maaperävaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa, kun maa-ainesta poistetaan 

ja muokataan tuulivoimaloiden ja sähköaseman perustusten kohdalta. Uusien teiden ja 

maakaapeleiden rakentaminen vaatii maaperän muokkausta ja olemassa olevien teiden 

• Merkittävimmät vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen muo-
dostuvat hankkeen rakennusvaiheessa, jolloin maaperää muokataan ja kal-
liota saatetaan louhia.  

• Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia pohjavesivaikutuksia. Rakentamisen 
aikana alueella muodostuvan pohjaveden määrä voi lisääntyä, kun vettä pi-
dättävä maan pintakerros on poistettu tuulivoimaloiden ja uusien teiden ra-
kentamisen alueelta. Tämän ei arvioida heikentävän pohjaveden laatua.  

•  



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 213 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

pohjaa saatetaan joutua vahvistamaan komponenttikuljetuksia varten. Rakentamisen yh-

teydessä saatetaan joutua louhimaan tai räjäyttämään kalliota.  

Myös vaikutukset pohjaveteen syntyvät pääasiassa rakentamisen aikana, kun maa-

ainesta poistetaan. Tämän seurauksena muodostuvan pohjaveden määrä voi hetkellisesti 

kasvaa, kun sadevesi imeytyy maaperään nopeammin, kun pintamaakerroksia on pois-

tettu. Tämä voi satunnaisesti myös samentaa pohjavettä, mutta se ei aiheuta pohjaveden 

laadullista pilaantumista.  

Tuulivoimahankkeen toiminnan aikana syntyy vähäinen ja paikallinen maaperän pilaan-

tumisriski, kun alueella on käytössä kemikaaleja ja öljyjä.  

Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan suhteessa tuulivoimaloi-

den sijoituspaikkojen ja sähkönsiirtoreittien olosuhteisiin. Arvioinnissa huomioidaan 

myös mahdollisesti hankealueella esiintyvät sulfaattimaat ja niiden huomiointi hank-

keen suunnittelussa. Hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset mahdolliset vaikutukset 

hankealueen läheisyydessä sijaitsevalle vedenottamolle arvioidaan. Voimajohtoreitin 

osalta huomioidaan voimajohdon ja tuulipuiston sisäisten sähkönsiirtojohtojen rakenta-

misen vaikutukset maaperään. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan myös uusien teiden 

rakentamisen vaikutukset ja sekä hankkeen rakentamisen aikaiset että käytön aikaiset 

vaikutukset.  

Toiminnan aikaisissa vaikutuksissa on huomioitu mahdollisesti tapahtuvat onnettomuu-

det, joissa on öljyvuotoriski.  

Arvioinnin on suorittanut maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen erikoistunut asiantunti-

ja.  

4.18.2 Nykytilanne 

Hankealueen kallioperä on graniittia, jossa on sulkeumina kvartsiittia (Paikkatietoikku-

na 2014). Hankealue koostuu pääosin Reväsvaarasta, joka on muinaisten merien lähes 

paljaaksi huuhtoma. Humusta on erittäin niukasti. Vaaran rinteillä ja ympärillä kasvaa 

metsää ja maaperä on pääosin sora- ja hiekkamoreenia. (Kalleinen 2013) Vaaran itäpuo-

lella on jokikerrostumia.  

Geologian tutkimuskeskuksen sulfaattimaiden esiintymiskartan perusteella sulfaattimai-

den esiintymistä hankealueen reunoilla ei voida sulkea pois. (Geologian tutkimuskeskus 

2014) Sulfaattimaat aiheuttavat maaperän happamoitumisriskin hapettuessaan. Hanke-

alueella happamoitumisriski voi tulla esiin rakentamisen yhteydessä, kun maan pinta-

kerrosta kaivetaan. Sulfaattimaat voivat syövyttää betoni- ja teräsrakenteita ja niiden 

geotekniset ominaisuudet ovat korkean liejupitoisuuden vuoksi huonot. (Auri 2012) Sul-

faattimaiden esiintyminen alueella voidaan varmistaa alueen geoteknisten tutkimusten 

yhteydessä hankkeen myöhemmissä vaiheissa tekemällä maaperäkairauksia ja ottamalla 

alueelta maaperänäytteitä.  

Reväsvaaran tuulipuistohanke sijaitsee osin myös Reväsvaaran vedenhankintaa varten 

tärkeällä pohjavesialueella (Reväsvaara 12976101) (kuva 4-74). Pohjavesialueella on 

Ylitornion kunnan vedenottamo. Muutoin hankealue on asumatonta, joten alueella ei ole 

kaivoja. Pohjavesialueen ydinosa muodostuu Reväsvaaran pohjoisrinteen juurelle lajit-

tuneesta aineksesta. Ylöspäin noustessa vaaran hiekkamoreenirinteestä paljastuu laajoja 

kalliopaljastumia. Vedenottamolla on kaksi, noin 10 metriä syvää, siiviläkaivoa. (R. Ju-

ho, Ylitornion Vesi- ja Viemärilaitos, suullinen tiedonanto 14.5.2014) Kaivojen kohdal-

la maa-aines on pääosin lajittunutta hiekkaa ja soraa, jonka kerrospaksuus on noin 10 
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metriä. Reväsvaaran yläosista sadevedet valuvat pintavirtauksina alas ja imeytyvät poh-

javedenottamoa ympäröivään lajittuneeseen ainekseen. (Ympäristöhallinto 2015a) Re-

väsvaaran pohjavesialueelle sijoittuu myös maa-ainestenottoalue sekä toiminnassa oleva 

ampumarata (H. Katainen suullinen tiedonanto 13.1.2015) Hankealueen eteläpuolelle 

sijoittuu Huitaperin (12976115) vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. 

Vedenottamolta pumpataan pohjavettä noin 200 kuutiometriä vuorokaudessa. Vesi toi-

mitetaan Ylitornion taajaman alueen käyttöön. Vedenottamon vieressä, ottamon ja tuu-

lipuiston välissä, on toiminnassa oleva ampumarata. Ampumaratoja pidetään yleisesti 

riskinä pohjaveden laadulle. Vedenottamolla tarkkaillaan pohjaveden laatua säännölli-

sellä näytteenotolla. Näytteistä analysoidaan muun muassa raskasmetallit. Raskasmetal-

lien pitoisuudet eivät ole olleet koholla ja vesi on laadullisesti hyvää. (R. Juho, Ylitorni-

on Vesi- ja Viemärilaitos, suullinen tiedonanto 14.5.2014) 
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Kuva 4-74. Hankealueen läheiset pohjavesialueet. 

4.18.3 Vaikutusten arviointi 

4.18.3.1 Tuulipuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Maa- ja kallioperään kohdistuu suurimmat vaikutukset tuulipuiston rakennusvaiheessa. 

Alueelle rakennettavan tiestön ja tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen vaativat 

maaperän muokkausta. Tuulivoimaloiden perustusten alta poistettava maa-aines hyö-
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dynnetään mahdollisuuksien mukaan perustusten maisemoinnissa tai tiestön rakentami-

sessa.  

Sulfaattimaiden esiintymistä hankealueen reunoilla ei voida sulkea pois ilman geotekni-

siä maaperätutkimuksia. Ennen tuulipuiston rakentamista tehdään geoteknisiä selvityk-

siä maaperän kantavuudesta. Tässä yhteydessä voidaan maaperänäyttein selvittää sulfi-

disedimenttien esiintyminen alueella. Mikäli sulfidisedimenttejä esiintyy alueella, huo-

mioidaan ne tuulipuiston rakennesuunnittelussa. Tuulivoimalat sijoittuvat molemmissa 

hankevaihtoehdoissa Reväsvaaran paljaalle lakialueelle. Näin ollen sulfaattimaiden 

esiintyminen alueen reunoilla ei aiheuta betonin- tai teräksen syöpymisvaaraa tuulivoi-

maloille. Sähköaseman rakentamisessa (vaihtoehdot VE-B, VE-C ja VE-D) tulee huo-

mioida sulfaattimaiden mahdollinen esiintyminen ja sen vaikutus sähköaseman raken-

teisiin.  

Hankealueen pohjoisreuna rajautuu Reväsvaaran pohjavesialueeseen, jolla sijaitsee Yli-

tornion kunnan vedenottamo. Pohjavettä käytetään lähialueella talousvetenä. Pohjave-

den käytölle talousvetenä on asetettu laatunormit sosiaali- ja terveysministeriön toimes-

ta (Finlex 2000). Laatunormit huomioivat sekä kemialliset laatuvaatimukset että laa-

tusuositukset ja mikrobiologiset laatunormit. Tuulipuiston voimaloiden, sisäisten huol-

toteiden ja sähkölinjojen rakentamisen tai tuulipuiston toiminnan aikana ei synny alueen 

pohjavettä pilaavia toimintoja. Esimerkiksi työkoneita ei säilytetä pohjavesialueella. Si-

ten hankkeen rakentamisella ei arvioida olevan vaikutusta hankealueen pohjaveteen eikä 

siten vedenottamoon.  

4.18.3.2 Tuulipuiston toiminnan aikaiset vaikutukset 

Vaihtoehdossa VE1 alueelle sijoitetaan 15 tuulivoimalaa. Tuulipuiston toiminnan aikana 

maa- ja kallioperään, sekä pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat huoltotöiden 

yhteydessä käsiteltävien kemikaalien ja koneiston öljyjen vuotoriskiin. Käsiteltävät 

määrät ovat pieniä, jolloin maaperän- ja pohjaveden pilaantumisriski on erittäin pieni. 

Muuntajien alla on öljykaukalot, jotka keräävät mahdolliset öljyvuodot. Myös muuntaji-

en öljynpintaa / öljymäärää valvotaan antureiden avulla. Tuulivoimaloita ei sijoitu poh-

javesialueelle. 

Vaihtoehdossa VE2 alueelle sijoitetaan 10 tuulivoimalaa. Tuulipuiston toiminnan aikai-

set vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen ovat vaihtoehdossa samankaltaiset 

kuin tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa VE). Vaihtoehdossa on maaperän ja pohjaveden 

pilaantumisriski kuitenkin hieman pienempi verrattuna vaihtoehtoon VE2 tuulivoima-

loiden pienemmän lukumäärän vuoksi. Tällöin myös käytettävät kemikaali- ja öljymää-

rät ovat hieman pienempiä, jolloin vuotoriski on myös pienempi.  

4.18.3.3 Vedenottamon suojavyöhyke 

Reväsvaaran vedenottamolle on määrätty suojavyöhyke vuonna 1973 Pohjois-Suomen 

vesioikeuden päätöksellä (DN II/1561/D-71/9b). Päätöksen mukaan vedenottamon pin-

ta-ala on 0,35 hehtaaria, lähisuojavyöhykkeen 24,35 hehtaaria ja kaukosuojavyöhyk-

keen 90,20 hehtaaria. Kaukosuojavyöhyke käsittää oletetun pohjaveden kerääntymis-

alueen, jonka vettäjohtavat kerrostumat ovat pääasiallisesti hiekkaa ja soraa. Yhteysvi-

ranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon mukaan arviointiselostuksessa tulee 

tarkastaa suojavyöhykkeiden sijainnit ja määräykset. Ylitornion vesi- ja viemärilaitok-

selta saadun suullisen tiedon mukaan suojavyöhykkeitä ei ole merkitty maastoon. (R. 

Juho, Ylitornion Vesi- ja Viemärilaitos, suullinen tiedonanto 15.1.2015) Suojavyöhyk-
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keiden karttoja ei ole saatavilla Lapin ELY-keskukselta eikä Ylitornion kunnan ympä-

ristötoimesta, joka hoidetaan nykyisin Rovaniemellä.  

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä annetaan määräykset toiminnoista, joita suo-

javyöhykkeen sisälle ei saa sijoittaa. Lähisuojavyöhykkeen sisälle ei saa muodostaa uu-

sia teitä tai pysäköintipaikkoja ilman varotoimenpiteitä. Vaikka tietoja suojavyöhykkei-

den tarkasta sijainnista ei ole saatavilla, voidaan vyöhykkeiden koon perusteella arvioi-

da, että hankkeeseen liittyen lähisuojavyöhykkeelle ei kohdistu uusia teitä tai pysäköin-

tipaikkoja. Hankealueelle pohjoisesta kulkeva alustava työmaatie kulkee todennäköises-

ti kaukosuojavyöhykkeen lävitse, noudattaen olemassa olevaa metsätietä. Suurin osa 

kuljetuksista saapuu hankealueelle kuitenkin muita kuljetusreittejä pitkin. Kaukosuoja-

vyöhykkeen suojelumääräykset eivät kiellä tätä. Vedenottamon läheisyydessä ei varas-

toida pohjavedelle vaarallisia aineita tai kemikaaleja. Tarvittaessa tuulivoimaloiden 

huoltotöissä käytettävät kemikaalit ja öljyt voidaan kuljettaa hankealueelle toista kulje-

tusreittiä käyttäen.  

4.18.3.4 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointi perustuu hankealueen maa- ja kallioperäolosuhteiden sekä pohjavesialueiden 

karttatarkasteluun sekä julkisesti saatavilla olevaan lähdeaineistoon. Arviointi ei sisällä 

merkittäviä epävarmuuksia. 

4.18.3.5 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehdossa 1 (VE1) alueelle sijoitetaan 15 tuulivoimalaa. Maanmuokkaustoimenpi-

teitä suoritetaan vaihtoehtoon VE2 verrattuna laajemmalla alueella, mutta vaikutukset 

maaperään, ja pohjaveteen ovat vähäisiä ja aiheutuvat vain työkoneen rikkoutumisen 

seurauksena mahdollisesti tapahtuvasta öljyvuodosta. Tällainen tapaturma on kuitenkin 

pieni ja paikallinen, eikä siten aiheuta ympäristön pilaantumisvaaraa.  

Vaihtoehdossa 2 (VE2) alueelle sijoitetaan 10 tuulivoimalaa. Maanmuokkaustoimenpi-

teet rajautuvat pienemmälle alueelle kuin tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa 1 (VE1). 

Muutoin vaikutukset maaperään, sekä pinta- ja pohjaveteen ovat samat kuin toteutus-

vaihtoehdossa 1 (VE1).  

4.18.3.6 Vaikutusten lieventäminen  

Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia haittoja voidaan ehkäistä huolellisella työsuun-

nittelulla hankkeen rakennusvaiheessa. Tällöin varmistetaan, että työkoneet ovat huol-

lettuja, eikä niissä ole öljyvuotoja. Muut mahdollisesti käsiteltävät kemikaalit säilyte-

tään huolellisesti niille varatuissa säilytysastioissa, jotka sijoitetaan syöpymättömälle 

alustalle ja katettuun tilaan. Rakennusvaiheessa huolehditaan turveimeytysvälineistön 

saatavuudesta alueella.  Rakennusvaiheessa käsiteltävät maa-ainekset sijoitetaan siten, 

etteivät ne kastuessaan aiheuta ylimääräistä kiintoainekuormitusta ympäristöön.  

Toiminnan aikana sekä tuulivoimaloiden että sähkönsiirron vaatimat huoltotyöt suorite-

taan huolellisesti. Käsiteltävät öljyt ja kemikaalit mitoitetaan vain kulloinkin tarvittavan 

huoltotyön mukaisesti, eikä niitä säilytetä alueella. Huoltotöissä mukana on aina tur-

veimeytysvälineistö, jolla voidaan ehkäistä öljy- tai kemikaalivuodon sattuessa imeyty-

minen maaperään. 



 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
 ARVIOINTISELOSTUS 
 UPM-Kymmene Oyj 
 Reväsvaaran tuulivoimahanke 218 
 

 

© Pöyry Finland Oy 

4.19 Ilmasto ja ilmanlaatu  

 

4.19.1 Vaikutusmekanismit ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuonekaasu- tai muita savukaasupäästöjä. 

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun, koska tuulisähkön 

tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. Ilmastoon ja ilman-

laatuun kohdistuvien vaikutusten arviointi on suoritettu määrittämällä hanketta vastaa-

van sähkön tuotannon aiheuttamat päästöt muilla energiantuotantomuodoilla. Tuulivoi-

mahankkeen rakentamiseen liittyvät ilmapäästöt hankealueen lähiympäristössä aiheutu-

vat pääasiassa rakentamiseen liittyvistä kuljetuksista.  

4.19.2 Nykytilanne 

Vallitseva tuulensuunta Reväsvaaran alueella on etelä–lounas. Tuulennopeus hankealu-

eella on 100 metrin korkeudella 6,1 m/s ja 200 metrin korkeudella 7,5 m/s. (Tuuliatlas 

2015) 

Ilmanlaatu on parantunut Lapin alueella kuluneen 10–20 vuoden aikana. Saastepitoi-

suudet ovat Lapissa erittäin alhaisia, tyypillisesti noin kymmenesosa Etelä-Suomen 

taustapitoisuuksista. Ilmanlaatuun vaikuttavat paikallisten toimijoiden lisäksi kaukokul-

keutumana tulevat päästöt, jotka ovat osittain laskusuunnassa. (Ilmatieteen laitos 2014) 

Hankealueen lähialueilla ei sijaitse toiminnassa olevia ilmanlaadun mittausasemia (Il-

matieteen laitos 2015).  

4.19.3 Vaikutusten arviointi 

Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuonekaasu- tai muita savukaasupäästöjä. 

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun, koska tuulisähkön 

tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. Vältettyjen kasvi-

huonekaasu- ja muiden savukaasupäästöjen laskentatavat ja määrät on esitetty nolla-

vaihtoehdon tarkastelun yhteydessä (kappale 5.1). 

Tuulivoimahankkeen rakentamiseen liittyvät ilmapäästöt hankealueen lähiympäristössä 

aiheutuvat pääasiassa rakentamiseen liittyvistä kuljetuksista. Tuulipuiston ja voimajoh-

don toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan lukuun ottamatta liikennettä, jonka vaikutus 

ilmanlaatuun arvioidaan vähäiseksi (kappale 4.6). 

Tuulivoimatuotannon teho vaihtelee tuulisuuden mukaan, mutta myös sähkönkulutus 

vaihtelee kaiken aikaa tunti-, päivä-, viikko- ja vuodenaikatasolla. Vaihtelevan kulutuk-

sen kattamiseksi tarvitaan erityyppisiä sähköntuotantotekniikoita; jatkuvaa tasaista te-

hoa tuottavaa perusvoimaa, lämmitystarpeen vaihteluja seuraavaa yhdistettyä sähkön- ja 

lämmöntuotantoa (yhdyskuntien kaukolämpövoima sekä teollisuuden vastapainetuotan-

to) sekä nopeiden ja hitaampien kulutuksenvaihteluiden mukaan joustavaa säätövoimaa. 

Nopeiden vaihteluiden seuraamiseen soveltuvat parhaiten vesivoima ja kaasuturpiinilai-

tokset. Hitaampaa säätöä toteutetaan mm. hiililauhdelaitoksilla. Myös sähkökaupalla 

• Tuulipuiston toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan.  

• Tuulivoimalla tuotetulla sähköllä korvataan muita energiatuotantomuotoja ja väl-
tetään niissä syntyvät päästöt ilmaan.  

• Hankkeella on positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun. 
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naapurimaiden kanssa on tärkeä merkitys tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa. 

Tuulivoimatuotannon vaihtelun vuoksi tarvittava säätövoima voi aiheuttaa jonkin verran 

kasvihuonekaasupäästöjä ja muita savukaasupäästöjä, joiden vaikutus ilmanlaatuun on 

paikallinen ja se arvioidaan vähäiseksi. Vesivoima ei aiheuta savukaasupäästöjä.  

Voimajohdon rakentaminen ja käyttö eivät aiheuta ilmaston tai ilmanlaadun kannalta 

merkittäviä vaikutuksia. Voimajohdon rakentamiseen liittyvistä kuljetuksista ja työko-

neista aiheutuu päästöjä ilmaan, mutta niiden määrä on vähäinen. Voimajohdon raken-

tamisen jälkeen sille suuntautuu vain vähäistä huoltoliikennettä. 

Arvioinnin epävarmuudet 

Arvioinnin epävarmuudet liittyvät korvattavan sähköntuotannon aiheuttamiin ilmapääs-

töihin sekä säätövoiman tarpeeseen. 

Vaihtoehtojen vertailu 

Positiiviset vaikutukset ilmanlaatuun ovat suuremmat hankevaihtoehdossa VE1 sähkön-

tuotannon suuremmasta määrästä johtuen. 

4.20 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Seuraavassa on kuvattu tuulivoimahankkeesta aiheutuvat vaikutukset, joilla arvioidaan 

olevan mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. 

4.20.1 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat yhteisvaikutukset  

4.20.1.1 Yhteisvaikutukset suhteessa seudun muihin tuulivoimahankkeisiin 

Eri tuulivoimahankkeiden visuaalisten vaikutusten kohdentumista ei tämän työn yhtey-

dessä ole vertailtu paikkatietopohjaisiin näkemäalueaineistoihin perustuen. Arviot nä-

kymisestä ovat suuntaa antavia ja perustuvat karttatarkasteluihin ja maiseman piirteisiin 

seudulla. Visuaalisten yhteisvaikutusten tarkempi selvittäminen edellyttäisi kaikkien ar-

viointiin sisällytettävien tuulivoimahankkeiden näkemäalueanalyysien laatimista saman-

laisia parametrejä käyttäen ja tulosten analysointia suhteessa maiseman piirteisiin. 

Yleispiirteisen arvioinnin perusteella Reväsvaaran hanke ei aiheuta maiseman tai kult-

tuuriympäristön kannalta merkittäviä yhteisvaikutuksia seudun muiden tuulivoimahank-

keiden kanssa. Reväsvaaran lähialueella ei ole osa-alueita, joihin samalle näkymäsekto-

rille kohdistuisi useamman tuulivoimahankkeen merkittäviä visuaalisia vaikutuksia. 

Etäämmältä, esimerkiksi laajalta avoimelta alueelta jokilaaksosta tai selännealueen 

avoimelta rinne- tai lakialueelta, joilta aukeava näkymäsektori on sopivasti suuntautu-

nut, on suotuisissa sää- ja valaistusolosuhteissa periaatteessa mahdollista nähdä kahden 

eri tuulivoimahankkeen rakenteita. Etäisyyttä eri tuulivoimahankkeiden välillä on kui-

tenkin vähintään noin 20 kilometriä, joten sijoittuessaan samalle näkymäsektorille ne 

erottuvat maisemakuvassa selvästi toisistaan erillisinä saarekkeina ja kauempi on osa 

taustan kaukomaisemaa. Tuulivoimahankkeiden välisestä pitkästä välimatkasta johtuen 

lähempänä sijaitsevan tuulivoimahankkeen rakenteet ovat näkymäsektorilla merkittä-

västi hallitsevampia kuin kauempana sijaitsevan tuulipuiston. 

Tietyistä erityiskohteista, kuten näkötorneista, joista on tarkoituskin nähdä moneen 

suuntaan ja kauas, tai esimerkiksi puuttomilta selänteiden lakialueilta, on todennäköi-

sesti mahdollista kirkkaalla säällä erottaa eri hankkeiden tuulivoimarakenteita eri suun-
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tiin aukeavilla näkymäsektoreilla. Lähimmät tuulipuistot tukeutuvat jokilaakson ihmisen 

toimintojen vyöhykkeeseen (vastaavasti kuin Reväsvaaran hanke). Ruotsin puolen tuu-

livoimahankkeet sijoittuvat niin etäälle Reväsvaarasta, että yhteisvaikutuksia ei synny. 

Maan tasosta tai jokiuoman alueelta tarkasteltuna tuulivoimarakenteiden näkyminen 

maisemakuvassa toistuu tietyin väliajoin pitkin Tornionjokilaaksoa liikuttaessa. Lähi-

seudun tuulivoimahankkeet yhdessä Reväsvaaran hankkeen kanssa entisestään vahvis-

tavat ihmisen toiminnan visuaalisia vaikutuksia jokilaaksokokonaisuuden alueella. Joki-

laakso on seudun perinteisintä ihmisen toiminnan vyöhykettä ja tuulivoimalat ovat seu-

dun maisemassa uusi, moderni, rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön hyödyn-

tämisen kerrostuma. Tuulivoimahankkeet sijoittuvat kuitenkin niin kauas toisistaan, että 

ne hahmottuvat laaksokokonaisuudessa pistemäisinä. Laaksokokonaisuuden luonteen 

määräävät jatkossakin sen nykyiset maisematyypit: Tornionjokilaakson alue ei tuuli-

voimahankkeiden toteutumisen myötä muutu luonteeltaan energiantuotannon vyöhyk-

keeksi, jossa nykyiset maisematyypit olisivat maisemassa alisteisia. 

4.20.1.2 Yhteisvaikutukset suhteessa Reväsvaaran alueen muihin toimintoihin 

Tuulivoimahanke vahvistaa entisestään ihmisen toimintojen vaikutusta ympäristön 

luonteeseen Reväsvaaran alueella ja näkymiin ympäristöstä kohti Reväsvaaraa. Monet 

Reväsvaaran alueen toiminnoista eivät aiheuta alueen ulkopuolelle näkyviä visuaalisia 

vaikutuksia, mutta tuulivoimarakenteiden lisäksi alueella suoritettavat metsänhakkuut 

voivat erottua maisemakuvassa myös alueen ulkopuolelta katsottaessa. 

4.20.2 Porotalouteen kohdistuvat yhteisvaikutukset 

Muut lähialueiden tuulivoimahankkeet voivat vaikuttaa laidunalueiden muutoksiin, jol-

loin vaikutukset saattavat ulottua yli paliskuntarajojen.  Reväsvaaran tuulivoimahanket-

ta lähimpänä, noin 20 kilometrin päässä sijaitsevat muut tuulivoima-hankkeet ovat Tor-

nion Kitkiäisvaarassa sijaitseva olemassa oleva tuulipuisto sekä Pellon Palovaara–

Ahkiovaaran suunnitteilla oleva tuulivoimahanke. Mainitut hankkeet sijaitsevat Lohi-

järven paliskunnan ulkopuolella. Yhteisvaikutukset eri hankkeissa voivat vaikuttaa lie-

västi porotalouden edellytyksiin laajasti katsoen usean paliskunnan alueella. 

Pellon Palovaara–Ahkiovaaran tuulivoimahanke sijaitsee Orajärven paliskunnan alueel-

la. Orajärven ja Lohijärven paliskunnilla on paliskuntien rajat ylittävää yhteistoiminta-

aluetta.  Kahden tuulivoimapuiston etäisyys toisistaan on linnuntietä noin 30 kilometriä. 

Tuulivoimahankkeiden toiminta saattaa aiheuttaa enimmillään lieviä yhteisvaikutuksia 

paliskuntien yhteistoiminta-alueella. Mahdollisia vaikutuksia voidaan arvioida pitkällä 

aikavälillä porojen GPS-pantaseurannalla, jota Reväsvaaran tuulivoimahankkeessa tul-

laan jatkamaan hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikana.  

Reväsvaaran tuulivoimapuistosta etelään linnuntietä noin 15 kilometrin etäisyydellä si-

jaitsee olemassa oleva Kitkiäisvaaran tuulipuisto Tornion kaupungin alueella. Tornio on 

poronhoitoalueen ulkopuolella, joten paliskuntien välisiä yhteisvaikutuksia ei ole Re-

väsvaarasta Tornion suuntaan. Reväsvaaran ja Kitkiäisvaaran tuulivoimahankkeiden 

mahdollinen, enimmillään lievä yhteisvaikutus porotalouteen voidaan pitkällä aikavälil-

lä mahdollisesti arvioida porojen GPS-pantaseurannan avulla. 
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4.20.3 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset  

Reväsvaaran hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tai ole suunnitteilla mui-

ta tuulipuistohankkeita. Lähin tuulipuisto sijaitsee noin 20 kilometrin päässä ja seuraa-

vaksi lähimmät noin 30–60 kilometrin päässä Reväsvaaran hankealueesta. TuuliWatti 

Oy on rakentanut kahdeksan, yksikköteholtaan 4,5 MW:n tuulivoimalan tuulipuiston 

Tornion Kitkiäisvaaraan noin 20 kilometriä Reväsvaaran tuulipuistoalueesta etelään. 

Näin ollen kyseinen tuulivoimapuisto voi sijaita samalla lintujen muuttoreitillä Reväs-

vaaran hankkeen kanssa. Kitkiäisvaaran tuulivoimapuiston luontoselvityksen (FCG 

Finnish Consulting Group 2011) mukaan suunniteltu tuulipuisto ei todennäköisesti ai-

heuta merkittäviä vaikutuksia muuttolinnustolle. Koska myös Reväsvaaran hankkeen 

muuttolinnustolle aiheuttamat vaikutukset arvioidaan korkeintaan vähäisiksi, arvioidaan 

myös niiden aiheuttamien yhteisvaikutusten jäävän korkeintaan vähäisiksi. Muut suun-

nitellut hankkeet sijaitsevat niin etäällä Reväsvaaran hankealueesta, että niiden ei arvi-

oida aiheuttavan yhteisvaikutuksia. 

4.20.4 Muut yhteisvaikutukset 

Hankevaihtoehdot eivät aiheuta tiedossa olevien lähiseudun tai lähiympäristön hankkei-

den kanssa merkittäviä muita yhteisvaikutuksia. 

4.21 Tuulipuiston käytöstä poiston vaikutukset 

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa 

kalustoa kuin pystytysvaiheessakin. Käytöstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vas-

taavat kuin rakennusvaiheessa. Täten myös ympäristövaikutusten arvioidaan olevan 

voimaloiden kokoamisvaihetta vastaavia. Tarvittaessa tuulivoimalat on mahdollista 

poistaa alueelta perustuksia myöten. Tuulivoimaloiden entiset sijaintipaikat voidaan 

maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Joissain tapauksissa perustusten jättä-

minen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla vähemmän vaiku-

tuksia aiheuttavia toimenpiteitä kuin niiden poistaminen. 

Voimajohdon käytön päätyttyä voimajohdon rakenteet poistetaan ja voimajohtoalueena 

käytössä ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Ilmajohdon joh-

timien ja pylväsrakenteiden materiaali voidaan kierrättää lähes kokonaan käytön jäl-

keen. 

Sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten 

syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä kovin-

kaan tarkoituksenmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. 

Sama koskee kaapeleissa käytettyjä metalleja. 
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5 NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET 

 

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jossa 

tuulipuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta. Nollavaihtoehdossa hankkeen rakentamisen ja 

toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset eivät toteudu, mutta myöskään hankkeen po-

sitiiviset vaikutukset esimerkiksi aluetalouteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

seen eivät toteudu. 

5.1 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä tai muita päästö-

jä, joita syntyy tuotettaessa sähköä esimerkiksi kivihiilellä tai maakaasulla. Polttoainei-

den palaessa syntyy päästöjä ilmaan, joiden koostumus ja määrä riippuvat käytettävästä 

polttoaineesta. Tyypillisiä energiantuotannosta syntyviä päästöjä ovat muun muassa hii-

lidioksidi (CO2), typen oksidit (NOX), rikkidioksidi (SO2) ja hiukkaset. Lisäksi savukaa-

sut sisältävät polttoaineen koostumuksesta riippuen pieniä määriä myös muita yhdistei-

tä, kuten raskasmetalleja. 

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla vähentää sähköntuotantoa muualla korvatessaan tuot-

tamansa sähkön määrän verran muuttuvilta kustannuksiltaan kalliimpaa sähköntuotan-

toa. Yhteispohjoismaisissa tutkimusprojekteissa on sähköjärjestelmäsimulointien perus-

teella todettu, että tuulivoima korvaa pohjoismaisessa tuotantojärjestelmässä ensisijai-

sesti hiililauhdetta ja toissijaisesti maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa. Näillä pe-

rusteilla sähköntuotannolle on laskettu hiilidioksidin päästökertoimeksi 0,68 ton-

nia/MWh. (Holttinen 2004)  

Nollavaihtoehdon aiheuttamat vuotuiset, tuulipuiston sähköntuotantomäärää vastaavan 

sähköntuotannon, hiilidioksidipäästöt on arvioitu käyttämällä edellä esitettyä päästöker-

rointa. Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt lasketaan käyttäen hiililauhteen 

päästökertoimia perustuen tyypillisiin päästömääriin olemassa olevissa laitoksissa. Las-

kennassa käytetyt päästökertoimet on esitetty taulukossa 5-1. 

Tarkastelussa huomioidaan polttoprosessissa syntyvien ilmapäästöjen lisäksi polttoai-

neiden ja tuhkan kuljetuksessa syntyvät päästöt. Laskennassa oletetaan, että kivihiilellä 

sähkön tuotantoon käytettävä kivihiili kuljetetaan poltettavaksi voimalaitoksella laivalla 

700 kilometrin päästä. Poltossa syntyvä tuhka oletetaan kuljetettavan loppusijoitettavak-

si tai hyödynnettäväksi maantiekuljetuksena 25 kilometrin päähän voimalaitokselta. 

Polttoaineiden ja tuhkan kuljetuksesta aiheutuvat päästöt arvioidaan VTT:n Lipasto-

laskentajärjestelmän liikennevälineiden yksikköpäästötietojen (VTT 2015) avulla (tau-

lukko 5-1). 

 

 

  

• Nollavaihtoehdossa, eli kun hanke ei toteudu, sen positiiviset vaikutukset ilmas-
toon ja ilmanlaatuun sekä aluetalouteen jäävät toteutumatta. 

• Alueen maankäyttöön ja luontoon ei kohdistu hankkeesta aiheutuvia vaikutuk-
sia. Alueen tilaan voi kuitenkin kohdistua vastaavia muutoksia muiden hankkei-
den ja toimintojen aiheuttamina. 
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Taulukko 5-1. Nollavaihtoehdon päästöjen laskennassa käytetyt päästökertoimet. 

 Sähköntuotanto Kivihiilen  
laivakuljetus 

Tuhkan  
maantiekuljetus 

Päästökomponentti kg/MWhsähköä g/tkm* g/tkm* 

Hiilidioksidi (CO2) 680 11 40 

Typen oksidit (NOX) 1,5 0,24 0,31 

Rikkidioksidi (SO2) 2,6 0,085 0,0027 

Hiukkaset 0,1 0,0048 0,0029 

* tkm = tonnikilometri 

Nollavaihtoehdossa hankevaihtoehtoja vastaavasta sähkön tuotannosta aiheutuvia vaiku-

tuksia on arvioitu tuulipuiston toteutusvaihtoehdoittain ja nollavaihtoehdossa aiheutuvat 

päästöt ilmaan on esitetty taulukossa 5-2.  

 

Taulukko 5-2. Hankevaihtoehtoja vastaavasta sähköntuotannosta sekä polttoaineen ja tuhkan 
kuljetuksista aiheutuvat laskennalliset päästöt. 

 VE1 VE2 

Sähköntuotanto 84–210 GWh/a 56–140 GWh/a 

Sähköntuotanto 

Päästökomponentti t/a t/a 

Hiilidioksidi (CO2) 57 000–140 000 38 000–95 000 

Typen oksidit (NOX) 130–320 80–210 

Rikkidioksidi (SO2) 220–550 150–360 

Hiukkaset 8–20 6–14 

Kuljetukset 

Päästökomponentti t/a t/a 

Hiilidioksidi (CO2) 230–580 160–390 

Typen oksidit (NOX) 5–13 3–8 

Rikkidioksidi (SO2) 2–4 1–3 

Hiukkaset 0,1–0,3 0,07–0,2 

Yhteensä 

Päästökomponentti t/a t/a 

Hiilidioksidi (CO2) 57 400–143 400 38 200–95 600 

Typen oksidit (NOX) 130–330 90–220 

Rikkidioksidi (SO2) 220–550 150–370 

Hiukkaset 8–20 6–14 

Hiilidioksidi on ilmastoon vaikuttava kasvihuoneilmiötä edistävä kaasu, jolla ei ole suo-

ria paikallisia vaikutuksia. Nollavaihtoehdon hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa noin 

57 400–143 400 tonnia suuremmat hankevaihtoehtoon VE1 verrattuna, riippuen tuuli-
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voimaloiden tehosta. Verrattuna hankevaihtoehtoon VE2 ovat nollavaihtoehdon hiilidi-

oksidipäästöt 38 200–95 600 tonnia hankevaihtoehtoa suuremmat.  

Muiden ilmanpäästöjen vaikutukset kohdistuvat ilmanlaatuun sähkön tuottavan voima-

laitoksen ympäristössä ja kuljetusreittien varrella. Nollavaihtoehdossa myös muiden 

päästökomponenttien osalta päästöt ilmaan ovat huomattavasti suuremmat kuin hanke-

vaihtoehdoissa. Nollavaihtoehdon päästöjen määrä riippuu huomattavasti tuulivoima-

loiden lukumäärästä ja kokoluokasta. 

5.2 Muut vaikutukset 

Nollavaihtoehdossa suunniteltu tuulipuiston sijoitusalue säilyy nykyisessä tilassaan, ei-

kä tuulipuiston aiheuttamia vaikutuksia synny. Alueen maankäyttö jatkuu nollavaih-

toehdossa nykyisen kaltaisena ja kehittyy alueelle tulevaisuudessa mahdollisesti kohdis-

tuvan muun maankäytön mukaisesti. Alueen luonto ja maisema jatkavat luontaista kehi-

tystään ilman hankkeen vaikutuksia. Alueen tilaan voi kuitenkin kohdistua muutoksia 

muiden hankkeiden ja toimintojen aiheuttamina. Esimerkiksi alueella mahdollisesti to-

teutettavat metsähakkuut ja maa-aineksen otto aiheuttavat vastaavan kaltaisia ympäris-

tövaikutuksia kuin tuulipuiston rakentamisvaiheessa tehtävät raivaukset.  

Ylitornion kunta hyötyy tuulipuistosta maksettavien kiinteistöverojen kautta. Nämä alu-

eelle suuntautuvat tulot jäävät nollavaihtoehdossa toteutumatta. Hankevaihtoehdossa 

VE1 tuulivoimapuistosta maksettavan kiinteistöveron määräksi arvioidaan tuulipuiston 

25 vuoden toiminta-ajalta yhteensä noin 1,25 miljoona euroa ja hankevaihtoehdossa 

VE2 noin 0,9 miljoonaa euroa (kappale 4.8.3).  Lisäksi tuulipuistohankkeen mahdolliset 

positiiviset vaikutukset muun muassa alueen rakennus- ja suunnittelualan, sekä palvelu-

alan yrityksiin jäävät toteutumatta (kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.8).  
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6 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU, VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN 

ARVIOINTI JA HANKKEEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS 

6.1 Yleistä 

Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennai-

set tekijät on selvitetty alustavien suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten 

arviointia varten on tehty selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöis-

tä olemassa olevan tiedon ja YVA-menettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella. 

Lisäksi on tehty mallilaskelmia ja valokuvasovitteita sekä laadittu asiantuntija-arvioita. 

Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aihe-

uttamia muutoksia nykytilanteeseen. Erityisesti on pyritty kiinnittämään huomiota 

YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tärkeäksi koet-

tujen vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvioitu muutoksen suuruuden perusteella sekä 

vertaamalla tulevan toiminnan vaikutuksia ympäristökuormitusta koskeviin ohje- ja ra-

ja-arvoihin ja alueella nykyisin vallitsevaan ympäristön tilaan.  

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kannalta olennaisia tekijöitä ovat:  

 vaikutuksen alueellinen laajuus 

 vaikutuksen ajallinen kesto 

 vaikutuksen kohde ja herkkyys muutoksille 

 vaikutuksen kohteen merkittävyys 

 vaikutuksen palautuvuus ja pysyvyys 

 vaikutuksen intensiteetti ja aiheutuvan muutoksen suuruus 

 vaikutukseen liittyvät pelot ja epävarmuudet 

 erilaiset näkemykset vaikutusten merkittävyydestä. 
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6.2 Vaihtoehtojen vertailu / vertailutaulukot 

Arvioitujen vaihtoehtojen vaikutukset on esitetty oheisessa taulukossa 6-1. Taulukossa on esitetty yhdenmukaisesti vaihtoehtojen keskeiset ym-

päristövaikutukset. Luvun lopussa on arvioitu vaihtoehtojen toteutettavuutta ympäristön kannalta. 

Taulukko 6-1. Arvioitujen tuulipuiston toteutusvaihtoehtojen (vaihtoehto VE1 ja vaihtoehto VE2) merkittävimmät vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen ja 
hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).  

 

 

 

 

 

TUULIPUISTON YMPÄ-
RISTÖVAIKUTUKSET 

NOLLAVAIHTOEHTO VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2  

Maisema ja  

kulttuuriympäristö 

Vaikutuksia ei aiheudu. Hanke ei kokonaisuutena katsottuna aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun laaja-alaisiin arvokkaisiin maisema- ja/tai kult-
tuuriympäristökokonaisuuksiin. Visuaaliset vaikutukset tietyiltä alueilta voivat olla merkittäviä. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden hal-
litsevuus maisemakuvassa vähenee. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset maisemaan ovat merkittävämmät, mutta YVA-menettelyn puitteis-
sa tehdyn arvioinninavulla ei voi tehdä vaihtoehdoista kattavaa vertailua. 

Melu Vaikutuksia ei aiheudu. Hanke ei aiheuta ohjearvot ylittävää melua lähimmissä asutus-
kohteissa. 

Pientaajuinen melu ei ylitä ohjearvoa lähimmässä asutuskoh-
teessa. 

Vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihtoehdossa 1, mutta vä-
häisemmät johtuen tuulivoimaloiden pienemmästä määrästä. 

Varjon vilkkuminen Vaikutuksia ei aiheudu Hankkeesta ei arvioida syntyvän varjon vilkuntaa lähimmille asuinkohteille kummassakaan vaihtoehdossa. 

Liikenne Vaikutuksia ei aiheudu Liikenne on vilkkainta hankkeen rakentamisen aikana, mutta 
rakentamisen lyhytkestoisuuden vuoksi sen vaikutuksen ei arvi-
oida olevan merkittävä. 

Hankkeen toiminnan aikana liikenne hankealueelle on muutamia 
käyntejä vuodessa voimalaa kohden. 

Liikenne on vähäisempää verrattuna vaihtoehtoon 1, mutta vaih-
toehtojen aiheuttamissa vaikutuksissa ei ole merkittäviä eroja. 

Vaikutusten 
merkittävyys 

Myönteinen vaikutus 

Ei vaikutusta 

Lievä vaikutus 

Lievä haitallinen vaikutus 

Haitallinen vaikutus 
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TUULIPUISTON YMPÄ-
RISTÖVAIKUTUKSET 

NOLLAVAIHTOEHTO VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2  

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

Vaikutuksia ei aiheudu. 
Maankäyttö jatkuu enti-
sellään. 

Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamien 
vaikutusten keskinäiset erot ovat vähäisiä. Hanke edistää energiantuotantoon liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Hanke 
ei ole ristiriidassa voimassaolevien kaavojen kanssa. 

Vaikutukset talouteen ja 
elinkeinoihin 

Hankkeen vaikutuksia 
työllisyyteen ja alueta-
louteen ei synny. 

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Ylitornion kunnan talouteen lisääntyvinä kiinteistöverotuloina sekä mahdollisiin alueellisiin työl-
listämismahdollisuuksiin lähinnä rakentamisvaiheessa. Vaikutukset ovat hieman suuremmat tuulipuiston toteutusvaihtoehdossa VE1 
tuulivoimaloiden suuremman lukumäärän vuoksi. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia hankealueen maa-
ainesten ottotoimijoihin. 

Vaikutukset  

porotalouteen 

Vaikutuksia ei aiheudu. Laidunalueiden mahdolliset suorat ja välilliset menetykset, mahdollisten melu- ja välkevaikutusten aiheuttama haitta ja mahdollinen 
poronhoidon rakenteiden siirto voivat aiheuttaa kohtalaista haittaa porotalouden harjoittamiselle. Hankevaihtoehdoilla ei arvioida ole-
van merkittäviä eroja. Porojen GPS-pantaseurannalla kerättävien tietojen avulla vaikutuksia arvioidaan tarkemmin hankkeen jatko-
suunnitteluvaiheissa. 

Kasvillisuus Vaikutuksia ei aiheudu Vaikutukset suojeltaville ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäville luontotyypeille sekä kasviesiintymille ovat vähäisiä. Vaih-
toehdoilla ei vaikutusten kannalta merkittäviä eroja. 

Linnusto Vaikutuksia ei aiheudu Hankkeen aiheuttamat linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vaihtoehdoilla ei vaikutusten kannalta merkittäviä 
eroja. 

Muu eläimistö Vaikutuksia ei aiheudu Liito-oravalle, lepakoille, viitasammakolle ja muulle eläimistölle ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia tuulivoimapuiston toteuttamisesta. 
Vaihtoehdoilla ei vaikutusten kannalta merkittäviä eroja. 

Suojelualueet ja muut 
luontoarvoiltaan erityi-
sen merkittävät kohteet 

Vaikutuksia ei aiheudu Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin eikä muihin suojelualueisiin tai luontoarvoiltaan erityisen 
merkittäviin kohteisiin. 

Maa- ja kallioperä Vaikutuksia ei aiheudu. Vaikutukset maaperään ovat vähäisiä; irtainten maa-ainesten 
poisto voimaloiden rakennuspaikkojen ja uusien huoltoteiden 
kohdalta johtaa pysyvään kasvillisuuden menetykseen. 

Vaikutukset ovat vastaavan tyyppisiä, mutta vähäisempiä kuin 
vaihtoehdossa VE1, koska tuulivoimaloita on vähemmän ja uusia 
huoltoteitä joudutaan rakentamaan vähemmän. 

Pohjavesi Vaikutuksia ei aiheudu. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia pohjavesiin. 

Pintavedet Vaikutuksia ei aiheudu.  Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia pintavesiin. Mikäli vaikutuksia syntyisi, niiden arvioidaan olevan korkeintaan vähäisiä, raken-
tamisaikaan rajoittuvia ja nämä vaikutukset rajoittuisivat Kiimasojaan. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Tornionjokeen. Han-
kevaihtoehto VE2 on pienemmän rakennustarpeen vuoksi vaihtoehtoa VE1 parempi, mutta erot vaihtoehtojen välillä ovat vähäisiä. 

Ilmasto ja ilmanlaatu Vaikutuksia ei aiheudu Tuulipuiston toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, mutta sillä tuotetulla sähköllä korvataan muita energiantuotantomuotoja ja välte-
tään niissä syntyvät päästöt ilmaan. Positiivinen vaikutus vältettyjen päästöjen määrän perusteella on suurempi vaihtoehdossa 1, mut-
ta ero vaihtoehtojen välillä on melko pieni. 

Turvallisuus Vaikutuksia ei aiheudu Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja ohjeita ja suosituksia noudatetaan rakentamisen ja toiminnan aikana. 
Esimerkiksi asetettuja suojaetäisyyksiä noudatettaessa voidaan välttää jään putoamisesta ja sinkoutumisesta aiheutuvat haitat alueel-
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TUULIPUISTON YMPÄ-
RISTÖVAIKUTUKSET 

NOLLAVAIHTOEHTO VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2  

la kulkeville. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. 

Ihmisten elinolot, viihty-
vyys ja alueen virkistys-
käyttö 

Vaikutuksia ei aiheudu Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat vähäiset, eikä hanke estä alueen virkistyskäyttöä esimerkiksi sienestykseen, marjastuk-
seen ja metsästykseen.  

Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. 

Yhteisvaikutukset mui-
den hankkeiden kanssa 

 Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Vaihtoehdoilla ei ole eroja yhteisvaikutusten 
osalta. 
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6.3 Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus 

Hankkeen kaikki esitetyt tuulipuiston ja sähkönsiirron toteuttamisvaihtoehdot ovat teh-

tyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoisia. 
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Kaavat: 

Länsi-Lapin maakuntakaava (vahvistettu ympäristöministeriössä 19.2.2014) 

Torniojoen osayleiskaava (hyväksytty Ylitornion kunnanvaltuustossa 19.10.2003) 







Liite 1: Kartat näkemäalueanalyysin tuloksista













Liite 2: Havainnekuvat



Kuva A. Havainnekuva, valokuvasovite A (alkuperäisten kuvien (3 kappaletta) kinovastaavuus 50 millimetriä). Useammasta valokuvasta yhdistetty panoraamanäkymä Suomen
ja Ruotsin väliseltä Aavasaksan sillalta kohti etelää. Tuulivoimalat sijoittuvat jokilaakson avoimessa maisematilassa sivustalle ja avointa maisematilaa rajaavan
vaaraselännevyöhykkeen taakse. Tuulivoimalat eivät ole maisemassa hallitsevia. Kuvassa eivät näy voimalat numero 12 ja 15. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden
napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa.
(Etäisyys lähimpiin voimaloihin 9,6 kilometriä.)

Kolme kuvaa seuraavilla sivuilla:

Kuva B. Havainnekuva, valokuvasovite B: a. (päivä), b. (hämärä) ja c. (pimeä) (pohjakuvan kinovastaavuus 50 millimetriä). Näkymä Ruotsin puolelta Hietaniemestä kohti
Reväsvaaran tuulipuistoa. Valoisaan aikaan voimalat näkyvät alueelle selvästi. Pimeällä maisemassa erottuvat voimaloiden lentoestevalot (Havainnekuvassa on esitetty
enimmäisvaikutus, jolloin kaikkien voimaloiden lentoestevalot näkyvät samanaikaisesti. Kirkkaat valkoiset lentoestevalot ovat välkkyviä, mutta punaiset lentoestevalot ovat
kiinteitä, eli ne eivät välky). Näkymäsektorilla etualan puusto vähentää voimaloiden hallitsevuutta maisemakuvassa (erityisesti kesäaikaan), ja jokilaakson
kulttuuriympäristökokonaisuus erottuu omana vyöhykkeenään, jonka taustan selännevyöhykkeelle voimalat sijoittuvat. Valokuvasovitteissa ei ole otettu huomioon jokilaakson
muita valonlähteitä (muun muassa asutus, katuvalot, mastot). Kuvassa ei näy voimala numero 15 (puun takana). Kuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150
metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin
voimaloihin 5,5 kilometriä.)









Kuva C. Havainnekuva, valokuvasovite C (pohjakuvan kinovastaavuus 75 millimetriä). 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). Kuvassa esitettyjen
tuulivoimaloiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden
enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 6,7 kilometriä.)



Kuva D. Havainnekuva, valokuvasovite D (pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä). Näkymä Kainuunkylän alueelta kohti Reväsvaaran aluetta. Peltoaukeiden yli aukeavilla
pitkillä avoimilla näkymäakseleilla voi voimaloiden ylimpiä osia erottua horisontissa. Eniten erottuu lähin eli Uksperille sijoittuva voimala (voimala numero 14).
Maisemavaikutukset eivät ole merkittäviä, sillä alueen maisematila on suuntautunut vastakkaiseen suuntaan kohti jokiuomaa, eivätkä voimalat dominoi alueen maisemakuvaa.
Päänäkymäakselit alueella eivät suuntaudu kohti hankealuetta. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä
(kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4,2 kilometriä.)



Kuva E. Havainnekuva, valokuvasovite E (pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä). Näkymä Torniontieltä Pysäkkitien kohdalta kohti hankealuetta. Lähimpien voimaloiden
ylimpiä osia erottuu horisontissa. Vaikutukset maiseman luonteeseen ja maisemakuvaan ovat vähäiset. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150 metriä ja
roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4
kilometriä.)



Kuva F. Havainnekuva, valokuvasovite F (pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä). Näkymä Aavasaksan näkötornista kohti hankealuetta. Tuulivoimalat erottuvat kapealla
sektorilla kaukomaisemassa. Koska jokilaakso on kauttaaltaan ihmisen toimintojen vyöhykettä, eivät jokilaakson läheisyyteen sijoittuvat tuulivoimalat merkittävästi heikennä
maisemakuvan yhtenäisyyttä. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa
YVA-menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 11,2 kilometriä.)



Kuva G. Havainnekuva, valokuvasovite G (pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä). 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. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä (kokonaiskorkeus 225 metriä), mikä vastaa YVA-
menettelyssä tarkasteltua tuulivoimaloiden enimmäiskokoa. (Etäisyys lähimpiin voimaloihin 2 kilometriä.)
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