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OHJELMA

17.00 Yleisötilaisuuden avaus sekä kunnan 
tervetulotoivotus

17.10 Hankevastaavan esittely

FCG:n esittely

18.00 Kysymykset ja keskustelu
1. Pidäthän ystävällisesti mikin hiljennettynä kun puheenvuoro on 

muilla. Kiitos! 
2. Kysymyksiä ja keskustelua esitysten jälkeen. Käytäthän ”nosta käsi”-

toimintoa, jolloin teille annetaan puheenvuoro.
3. Kommenttikenttään voi myös kirjoittaa kysymyksensä, jolloin se 

luetaan ja siihen vastataan.

YLITORNION HONKAVAARA-ISOVAARAN TUULIVOIMAPUISTO
KAAVOITUKSEN VIREILLETULOVAIHE, Yleisötilaisuus 13.12.2021

TERVETULOA!

Tämä infotilaisuus palvelee Ylitornion Honkavaara-Isovaaran 
tuulivoimahankkeen kaavoitusmenettelyä.

Esityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 
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Hankkeesta vastaavan 
esittely



• Pyhäjoella ja Kalajoella yhteensä 3 eri hanketta, jotka 
ovat nyt uusilla omistajilla tuotannossa tai 
rakennusvaiheessa. Hankkeiden kokonaisinvestointi 
noin 200 miljoonaa € 

• Smart Windpower Oy toimivalla johdolla on omat 
henkilökohtaiset osakeyhtiöt, jotka omistavat yhtiön. 
Yhtiön osakkaat ovat toimineet yli 10 vuotta 
toimialalla

• Smart Windpower Oy on perustettu 2012
• Kotipaikka Ylöjärvi

• GE Renewable Energy, joka on yksi maailman 
suurimmista tuulivoimalavalmistajista

Yritys perustettu

Omistajat

Aikaisemmat 
hankkeet

Yhteistyökumppani

Smart Windpower Oy:n perustiedot

2021-12-13 Ylitornion Tuulivoima Oy 

Ylitornion Tuulivoima Oy on Smart Windpower Oy:n 100%:sti omistama tytäryhtiö



• Alueen yhteismetsä otti yhteyttä yritykseemme 
2018, jonka jälkeen teimme vuokrasopimukset 
heidän kanssa. Edellisen jälkeen teimme 
vuokrasopimukset myös toisen yhteismetsän kanssa

• Tavoitteena on ollut, että kaavoituksen 
ensimmäinen vaihe eli Osallistumis- ja 
Arviosuunnitelma (OAS) tulisi nähtäville vielä 2021 
aikana

• Kaavoitus kestää koko 2022 vuoden ja jatkuu pitkälle 
vuoteen 2023

Ylitornion Tuulivoima Oy 
projektin tilanne 12/2021

2021-12-13 Ylitornion Tuulivoima Oy 

KAAVOITUS

YVA

Hankkeen historia

• FCG on valittu konsultiksi YVA ja Kaavoitus vaiheisiin
• YVA ohjelmavaiheen palautteet saatu ja 

perehtyminen niihin 01/2022 alkaen
• YVA ohjelman rinnalla SWECO on tehnyt erillistä 

poroselvitystä



• YVA- ja kaavoituksen aikana pyrimme järjestämään 
keskustelutilaisuuksia lähikylien edustajien kanssa 
2022 vuoden alussa, jossa esittelemme aikaisempia 
toimintamallejamme lähikylien yhteistyöstä

2021-12-13 Ylitornion Tuulivoima Oy 

Lähikylien elinvoimaisuus

• Mielestämme Raanujärven 2009 vuodelta oleva 
kyläsuunnitelma tulisi päivittää, jotta kylällä ja sen 
asukkailla olisi näkymää tulevaisuuden uhkiin, 
mahdollisuuksiin, tavoitteisiin ja mahdollisiin 
toimenpiteisiin

• Ajan tasalla oleva kyläsuunnitelma edesauttaisi 
myös sitä jos/kun tuulivoimarahaa virtaa kunnan 
kassaan, niin olisi etukäteen mietitty mihin 
projektiin voisi hakea avustusta myös kunnalta 

Lähikylien 
elinvoimaisuus



• Poronhoitolain mukaiset neuvottelut. Tavoite, että 
saataisiin ne käyntiin 01-02/2022. Neuvottelu 
käytäisiin FCG:n johdolla. Yhteydenpito osallistujiin ja 
kokoonpanon nimitys Tammikuun alussa

2021-12-13 Ylitornion Tuulivoima Oy 

Poronhoidon 
huomiointi

Ylitornion Tuulivoima Oy 
projektin tilanne 12/2021

• SWECO Oy tekee erillisen selvitystyön, jossa 
pyritään selvittämään ja sopeuttamaan 
projektiamme poronhoidon tarpeet huomioiden. 
Ensimmäisen palaverin muistio on valmistunut ja se 
lähetetään tarkastettavaksi tällä viikolla. 

• Muistion jakelun määritellään vielä tarkemmin 
yhteistyössä Tapio Vuolon kanssa



Ylitornion Tuulivoima Oy yhteystiedot:

Toimitusjohtaja
Kalle Riihikoski
+358 40 532 0008
kalle.riihikoski@smartwind.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Raimo Kivioja
+358 40 747 6514
raimo.kivioja@smartwind.fi

Talousjohtaja
Pasi Tuominen
+358 40 530 2711
pasi.tuominen@smartwind.fi

Osoite Laskutusosoite Puhelin Y-tunnus
Ylitornion Tuulivoima Oy Ylitornion Tuulivoima Oy +358 40 532 0008 2916732-2
Rauhalantie 4 B 104 PL 86100 Kotipaikka: Ylitornio
33480 YLÖJÄRVI 00063 LASKUNET www.smartwind.fi

2021-12-13 Ylitornion Tuulivoima Oy 
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Konsultin esittely



YLITORNION HONKAVAARA-ISOVAARAN 
TUULIVOIMAPUISTO

VIREILLETULOVAIHEEN YLEISÖTILAISUUS
13.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS



Tuulipuiston 
alue

• Tuulipuiston alue sijaitsee 
Ylitornion kunnan koillisosassa, 
etäisyyttä kuntakeskukseen on 
noin 63 kilometriä.

• Alue sijaitsee 41 kilometriä 
Rovaniemeltä luoteeseen ja 33 
kilometriä Pellon keskustasta itä-
kaakkoon. 

• Alue rajautuu Pellon 
kunnanrajaan.

• Alue sijoittuu pääosin Varejoen, 
Sivakkajoen ja Kätkävaaran
asutusalueen yhteismetsän maa-
alueelle ja Virkkumaa-Susiaavan 
yhteismetsän omistuksessa. 
Näiden lisäksi alueella on 
muutamia yksityisiä maanomis-
tajia.



Tuulivoimapuisto
• YVAa varten on muodostettu neljä hankevaihtoehtoa 

tuulivoimaloiden määrän ja sijoittelun osalta (63-47 
voimalaa).

• Hankkeen vaihtoehdot tarkentuvat luontoselvitysten 
tulosten ja saadun palautteen ym. perusteella YVA-
selostusvaiheeseen ja kaavaluonnos sekä 
kaavaehdotusvaiheeseen.

• Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 270 metriä.
• Voimaloiden nimellisteho 6-10 MW.
• Tuulipuiston alueen koko on noin 6 900 ha. 
• Sähkönsiirron liityntäpiste on Petäjäskosken sähköasema.
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Kaavan aikataulu
o Ylitornion Tuulivoima Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Ylitornion kunnalle. Ylitornion kunnanhallitus on päättänyt 5.10.2020 

aloitteen hyväksymisestä.

o Kaavoituksen vireilletulopäätös: Ylitornion kunnanhallitus 29.11.2021.

o Kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita koskeva 1. viranomaisneuvottelu pidetään keväällä 2022 Lapin ELY-keskuksessa.

o Kaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville alustavan aikataulun mukaan kesällä 2022.
• Yleisötilaisuus 
• Viranomaisten kuuleminen ja kuntalaisten mielipiteenanto-oikeus + perustellut vastineet saatuun palautteeseen.

o Kaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville alkuvuodesta 2023.
• Tarvittaessa toinen yleisötilaisuus ja tarvittaessa 2. VON/kaavaneuvottelu 
• Viranomaisten kuuleminen ja kuntalaisten muistutuksenanto-oikeus + perustellut vastineet saatuun palautteeseen.

o Kaavan hyväksymiskäsittelyt alustavasti keväällä 2023.



Aikataulu
2021 2022 2023

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

Pöllöt

Metsäkanalinnut

Viitasammakko

Maakotkan liikkuminen

Linnuston kevätmuutto

Pesimälinnusto

Kasvillisuus ja luontotyypit

Lepakot

Muinaisjäännösinventointi

Linnuston syysmuutto

YVA-MENETTELY

Arviointiohjelma

Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelman laatiminen

Ohjelma ELY:lle

Nähtävillä olo

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

Erillisselvitykset

Selostuksen laatiminen

Selostus ELY:lle

Nähtävillä olo

Perusteltu päätelmä

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN

Neuvottelu

Seurantaryhmä

Yleisötilaisuus

OSAYLEISKAAVA (OYK)

Tavoitteet + OAS

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Työneuvottelu

Viranomaisneuvottelu

Nähtävillä olo

Yleisötilaisuus

Kuntakäsittelyt 

OAS LUONNOS EHDOTUS

HYVÄKSYMISKÄSITTELY



Pesimälinnusto ja muuttolinnusto; laadittavat selvitykset

• Linnustoselvityksiä tuulipuiston hankealueelle toteutettu maastokaudella 2021 
• Sähkönsiirtoreitin vaihtoehtojen alueilla ei ole toteutettu varsinaisia linnustoselvityksiä, sillä 

johtoreittejä on alustavassa tarkastelussa useita. Toukokuun luontotyyppiselvitysten yhteydessä 
voimajohtoalueiden pesimälinnustosta on saatu yleiskuva.

Tuulipuiston alue
• 10 pv kevätmuutontarkkailua, 10 pv syysmuutontarkkailua
• Pesimäkaudella petolintutarkkailua 5 pv
• Pöllöselvitys 3 yötä, metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys 6 pv, pesimälinnustoselvitys 8 pv
• Hankealueen ympäristöön sijoittuu vanhoja tietoja sääksen pesäpaikoista 

• Ei pesintätietoja viime vuosilta.
• Reviirit saattaneet hiipua tai pesä pudota alas



Pesimälinnusto; maakotkareviiri
• Tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu maakotkareviirille
• Kotkaselvitystä tehdään sekä ihmisen toimesta maastotarkkailuna että satelliittilähettimen 

kautta. 
• Kotka on tunnistettu keskeisimmäksi luontovaikutukseksi hankkeessa.



Eläimistö
• Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajisto

• Alueella mahdollisesti esiintyviä lajeja ovat mm. suurpedot, pohjanlepakko, saukko, viitasammakko, 
kirjojokikorento, luhtakultasiipi

• Erillisselvityksiä: lepakkoselvitys (6 yötä kolmena eri ajankohtana kesällä 2021)

• Muun alueella mahdollisesti esiintyvän direktiivilajiston osalta niiden elinympäristöjä ja esiintymistä 
tarkkaillaan alueella suoritettavien luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä

• Tavanomaisen eläimistön esiintymistä ja elinolosuhteita tarkkaillaan alueella suoritettavien 
luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä.

• Seudun eläimistöstä saadaan tietoja myös alueen metsästäjille suoritettavista haastatteluista.



Erillisselvitykset ja mallinnukset
• Maisemaselvitys

• Muinaisjäännösinventointi

• Natura-arvioinnin tarveharkinta

• Asukaskysely

• Matkailuselvitys

• Porotalousselvitys (Sweco)

• Mallinnukset
• Melumallinnus

• Välkemallinnus

• Näkemäalueanalyysi

• Havainnekuvat/valokuvasovitteet

Valokuvasovite esiselvitysvaiheesta (Raanujärvi, voimaloiden korkeus 250 metriä)
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HANKEALUEEN NYKYTILA

ALUEEN NYKYTILA



Suunnittelua ohjaavat kaavatasot
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• Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää osayleiskaavan laadintaa. MRL 77a§
mahdollistaa osayleiskaavan laatimisen niin, että sen perusteella voidaan myöntää 
rakennusluvat voimaloille.

• Suunnittelujärjestelmän mukaan maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta, joka edelleen 
tuulivoimayleiskaavassa ohjaa rakennuslupamenettelyitä. Suunnittelujärjestelmässä 
alueidenkäyttö tarkentuu taso tasolta. 

YVA:n ja kaavoituksen yhteensovittaminen

• YVA-menettely sekä sen yhteydessä toteutetut 
selvitykset toimivat suunnittelutyökaluna 
palvelleen hankkeen kaavoitusta. 

• YVA-menettely ja kaavoitus toteutetaan tässä 
hankkeessa erillisinä menettelyinä, mutta 
mahdollisuuksien mukaan menettelyiden 
aikataulut yhteensovitetaan



Kaavoitus, maakuntakaava
Tuulivoimapuiston alueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava.
• Alueen koillisosa sijoittuu maakuntakaavan tuulivoimatuotannon suunnitteluun 

soveltuvalle alueelle (tv1)

• Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia 
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvia alueita. Tuulivoimalat tulee sijoittaa 
usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin se 
energiantuotannon taloudellisuus huomioiden on mahdollista. Poronhoitoalueella 
alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen poronhoidon edellytykset.

• Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M)

• Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, 
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja 
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.

• Alueen eteläkulma sivuaa Maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk)

• Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä 
kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.

• Alueen länsipuolelle sijoittuu Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealue (mv)

• Merkinnällä osoitetaan Matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, joihin kohdistuu 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.
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Kaavoitus, maakuntakaava
Sähkönsiirtoreitin alueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava ja Rovaniemen maakuntakaava. Rovaniemen ja Itä-Lapin 
maakuntakaava on ehdotusvaiheessa.
Länsi-Lapin maakuntakaava Rovaniemen maakuntakaava Rovaniemen ja Itä-Lapin 

maakuntakaavaehdotus
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Kaavoitus
• Tuulivoimapuiston alueelle ei sijoitu 

voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja.

• Lähimmät yleiskaava-alueet sijoittuvat 
Pellossa ja Ylitorniolla tuulivoimapuiston 
länsipuolelle Miekojärvelle noin 15 
kilometrin etäisyydelle ja Rovaniemellä 
alueen kaakkoispuolelle (Sonka, Lehtojärvi, 
Sinettä) lähimmillään noin 13 kilometrin 
etäisyydelle. 

• Lähimmät rantakaavat ovat Raanujärven 
itäosassa, Pellossa Miekojärvellä ja 
Rovaniemellä Lehtoniemessä ja 
Nuorajärvellä. 

• Sähkönsiirtoreitille ei sijoitu yleis- tai 
asemakaavoja.

• Tuulivoimapuiston alueelle laaditaan MRL 
77 a § mukainen yleiskaava, jota voidaan 
suoraan käyttää tuulivoimalan 
rakennusluvan perusteena.



Muut tuulivoimahankkeet
• Honkavaara-Isovaaran tuulivoimapuiston 

läheisyyteen ei sijoitu toiminnassa olevia 
tuulivoimaloita tai tuulivoimahankkeita.

• Lähimmät toiminnassa olevat tuulivoimapuistot 
ovat Tervolan Varevaara (56 km) ja Ylitornion 
Kitkiäisvaara (66 km)

• Honkavaara-Isovaaran koillisosa sijoittuu 
maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden 
alueelle. 

• Alueen itäpuolelle (3 km), koillispuolelle (4 km) ja 
kaakkoispuolelle (14 km) on maakuntakaavoissa 
osoitettu tuulivoimaloiden alueita.

• Lähin kaavoitettu tuulivoimapuisto, Pellon 
Palovaara, sijoittuu 37 kilometrin etäisyydelle 
lounaaseen.



Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö

• Tuulivoimapuiston alue on tavanomaisessa 
metsätalouskäytössä.

• Lähimmät taajamat sijoittuvat yli 20 kilometrin etäisyydelle 
(Pello, Sinettä, Nivankylä, Rovaniemi).

• Lähin kyläasutus on Raanujärven länsirannalla sijaitseva 
Kyläniemi, lähimmillään noin 4-6 kilometriä 
tuulivoimapuistosta. 

• Pienkyliä ei sijoitu alle 10 kilometrin säteelle 
tuulivoimapuistosta.

• Tuulivoimapuiston tai voimajohtoreitin alueelle ei sijoitu 
peltoalueita. 

• Voimajohtoreitti sijoittuu pääosin metsätalousalueelle, 
muutama maaseutuasutusalueen ylitys.

• Petäjäskoskella sähköaseman alue sijoittuu kyläasutuksen 
keskelle.



Asutus
• Tuulivoimapuiston alueen ympäristössä on vakituista asutusta 

ja loma-asutusta pääasiassa järvien rannoilla. 

• Voimalat sijoitetaan vähintään 2 km etäisyydelle 
asuinrakennuksista.

• Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat Nuasjärven rannalle 
reilun 2 km etäisyydelle, Valkeajärven rannalle 2,3 km 
etäisyydelle ja tien 83 (Rovaniementie) varteen noin 2,5 km 
etäisyydelle lähimmistä voimalapaikoista.

• Maastotietokannan mukaan tuulivoimapuiston alueelle 
sijoittuu yksi lomarakennus alueen eteläosaan Kuusijärven 
rannalle ja yksi lomarakennus tuulivoimapuiston itäpuolelle 
Pikku Jänkkäjärven rannalle.

• Muut lähimmät lomarakennukset sijoittuvat alueen 
länsipuolelle noin 1,4 – 1,9 km etäisyydelle lähimmistä 
voimaloista, lounaispuolelle 1,9 km etäisyydelle ja 
koillispuolelle 1,9 km etäisyydelle lähimmistä voimaloista.

• Sähkönsiirtoreitillä asutusta sijoittuu Petäjäskosken
sähköaseman läheisyyteen ja Rovaniementien ympäristöön.



Maisema ja rakennettu 
kulttuuriympäristö

• Tuulivoimapuiston alueelle ei sijoitu arvokkaita maiseman tai 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 

• Petäjäskosken sähköasema sijoittuu kulttuurimaisema-alueelle. 
Status Kohteen nimi Etäisyys 

tuulipuistosta / 
voimajohdosta

RKY 2009 –alue tai kohde

RKY 2009 Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykki 4 km
RKY 2009 Tornionlaakson raudanvalmistus 16 km
RKY 2009 Marrasjärven kylä 18 km
RKY 2009 Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykki 21 km
RKY 2009 Hannukkalanniemi 24 km
RKY 2009 Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat 46 km / 2 km
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tai kulttuuriympäristöt
Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet, Länsi-Lapin maakuntakaava

Lohijärven ja Leukumanpään kulttuurimaisema 29 km

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava Ounasjokivarsi 20 km 
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tai kulttuuriympäristöt
Länsi-Lapin maakuntakaava Raanujärvi 3,9 km
Länsi-Lapin maakuntakaava Rattosjärven kylä 5,9 km
Länsi-Lapin maakuntakaava Ruuhijärvi 12 km
Länsi-Lapin maakuntakaava Konttajärvi 16 km
Länsi-Lapin maakuntakaava, Etelä- ja Keski-Lapin 
kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet

Meltosjärvi 15 km

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet

Ounasjokivarren kulttuurimaisemat, Tapionkylä 20 km

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet

Ounasjokivarren kulttuurimaisemat, Patokoski 27 km

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet

Ounasjokivarren kulttuurimaisemat, Tolonen 29 km

Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet

Kemijoen varren kulttuurimaisemat, Jaatilansaari 0 km voimajohto



Muinaisjäännökset
• Tuulivoimapuiston tai sähkönsiirtoreitin 

alueelle ei sijoitu tunnettuja 
muinaisjäännöksiä

• Lähimmät tunnetut muinaisjäännöskohteet 
sijoittuvat noin 2 kilometrin etäisyydelle 
suunnitelluista voimaloista.

• Alustavien sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen 
sijoittelussa on huomioitu tunnetut 
muinaisjäännöskohteet, eikä voimajohtoa 
sijoiteta niiden alueelle tai välittömään 
läheisyyteen. Lähin tunnettu 
muinaisjäännöskohde sijoittuu yli 500 metrin 
etäisyydelle voimajohtoreitistä.

Tuulivoimapuiston alueelle ja sähkönsiirtoreitille on toteutettu arkeologinen inventointi. Inventoinnissa tuulivoimapuiston 
alueelta löytyi yksi uusi muinaisjäännöskohde (pyyntikuopparyhmä), neljä kulttuuriperintökohdetta ja neljä muuta 
kohdetta. Arkeologinen raportti julkaistaan YVA-selostuksen liitteenä.



Virkistys
• Tuulivoimapuiston alue on metsätalouskäytössä ja muiden 

metsäalueiden tapaan sitä voidaan käyttää metsästykseen, 
marjastukseen ja ulkoiluun.

• Alueelle ei sijoitu virallisia virkistysrakenteita tai –reittejä. 

• Alueen kaakkoispuolella Kermajuppon alueella on 
vuokrakämppä/tupa sekä pyyntikuoppia ja rakkakuoppia

• Alueen etelä-/itäpuolelle sijoittuu moottorikelkkareitti.

• Tuulivoimapuiston alueella metsästys on sallittu: 
yhteismetsän mailla Varejoen-Kätkävaaran yhteismetsän 
osakkailla tai heidän seurassaan olevilla henkilöillä, Virkku-
Susiaavan yhteismetsän alueella sekä yksityisten 
maanomistajien alueella, jotka ovat sallineet 
metsästysoikeudet maillaan. 

• Valtion erälupa-alueet sijoittuvat selvästi kauemmaksi 
tuulivoimapuiston alueesta. 



Matkailu
• Ylitornion matkailun kannalta merkittävimmät matkailukohteet sijoittuvat 

Aavasaksalle (60 km), Ainiovaaraan (60 km), Tornionjokivarteen (40 km) sekä 
hajautetusti järvikyliin.

• Järvikylät on yleisesti nähty Ylitorniolla tärkeinä matkailun ja vapaa-ajan 
kohteina. Pääpaino on vapaa-ajan asumisessa ja kalastuksessa. Matkailulliset
arvot perustuvat koskemattomaan luontoon ja järvimaisemiin sekä erilaisiin 
vapaa-ajan aktiviteetteihin.

• Honkavaara-Isovaaran alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu 
virkistystä tai matkailua palvelevia rakenteita. 

• Tuulivoimapuistoa lähin järvikylä on Raanujärvi, jonka ympäristöön sijoittuu 
sekä pysyvää että vapaa-ajan asutusta.

• Muutamia yksittäisiä Raanujärven rantamökkejä on vuokrauskäytössä. 
Säikkäränniemessä on majoitusrakennuksia (Villa Säikkärä) ja Raanujärven 
koululla on kotimajoitusta (Kassun koti). Rovaniementien (nro 83) varressa 
sijaitsee Tatuka Palvelut (n. 3 km) 

• Muut lähimmät matkailupalvelut ovat Napapiirin Järvilomat (n. 9 km) ja 
Loma-Vietonen (n. 14 km) Iso-Vietosen rannalla, ja Palojärven Lomakeskus 
(n. 8 km) Palojärven rannalla. 



Matkailu

Raanujärven koulu

Loma-Vietosen rantaa



Porotalous
• Tuulivoimapuisto sijoittuu 

Palojärven paliskunnan alueelle.
• Myös suunniteltu 

sähkönsiirtoreitti sijoittuu 
kokonaisuudessaan Palojärven 
paliskunnan alueelle.

• Tuulivoimapuisto kattaa noin 1,8 
% paliskunnan pinta-alasta.

• Paliskunnassa on 175 
poronomistajaa ja suurin sallittu 
eloporomäärä on 5000 poroa, 
teurasporoja on ollut 2002  
vuonna 2017.



Porotalous
• Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu Palojärven 

paliskunnan porojen laidunalueita kaikkina 
vuodenaikoina. Kevät- ja kesälaidunalueet painottuvat 
enemmän tuulivoimapuiston itäosaan ja syys- ja 
talvilaidunalueet länsiosaan, mutta kesälaitumia lukuun 
ottamatta kukin laiduntyyppi kattaa suuren osan 
tuulivoimapuiston alueesta. 

• Tuulivoimapuiston lounaisosaan Hosiovaaran
luoteisreunalle sijoittuu erotusaita. Tuulivoimapuiston ja 
Raanujärven väliin sijoittuu maakuntakaavassakin 
osoitettu Palorovan erotusaita. Alueen itäpuolelle 
Kaupinvaaran kaakkoislaidalle sijoittuu Kaupinlehdon
erotusaita.

• Voimajohtoreitit sijoittuvat tuulivoimapuistoalueen 
eteläpuolella sekä voimajohtoreittien eteläosassa 
porojen syys- ja talvilaidunalueille ja voimajohtoreittien 
keskiosassa kevät- ja kesälaidunalueille. 

• Voimajohtoreitin läheisyyteen sijoittuu eteläosassa 
Metsähallin erotusaita ja Pisavaaran siirtoaita sekä 
keskiosassa Susirovan erotusaita.



Porotalous

Kaupinlehdon poroerotusalue



Haasteita
Maakuntakaavoitus
• Hankealue sijoittuu vain pohjoisosaltaan 

maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle. 
• Hankkeen mittakaava on niin suuri, että se on katsottava 

maakunnallisesti merkittäväksi rakentamiseksi.
• Hankealueen koillispuolelle ja kaakkoispuolelle sijoittuu 

maakuntakaavoissa laajat tuulivoimaloiden alueet.
• YVA-menettelyssä ja kaavoitusvaiheessa tulee tehdä 

maakuntakaavatasoiset selvitykset ja 
vaikutustenarvioinnit tuulivoimapuiston 
ympäristövaikutuksista.

Luonto ja maisema

• Hankealueelle sijoittuu runsaasti lähteitä ja myös 
luonnontilaisia virtavesiä. Näiden sijoittuminen tulee 

huomioida voimalapaikka-suunnittelussa. Lähteiden 
runsas määrä voi vaikeuttaa myös huoltotiesuunnittelua.

• Maakotkan reviiri ja pesäpaikat on huomioitava 
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Maisema

• Raanujärven länsirannalla on runsaasti vakituista ja 
loma-asumista alle 5 kilometrin etäisyydellä lähimmistä 
voimaloista. Voimalat näkyvät selvästi maisemassa 
länsirannalle ja Raanujärven vesialueelle.



Haasteita
Porotalous

• Hankealueelle sijoittuu porojen laidunalueita. 
Selvitettävä mitkä alueet ovat kriittisiä.

• Hankealueelle sijoittuu erotusaita ja hankealueen 
itä- ja länsipuolelle erotusaidat. 

Matkailu

• Revontulimatkailu on kasvanut jatkuvasti ennen 
korona-aikaa, matkailuyritykset kuljettavat 
asiakkaita maastoon kauemmaksikin keskuksista.

• Raanujärven alueen matkailullinen merkitys 
selvitetään matkailuselvityksessä.

Sähkönsiirto

• Hanke vaatii 400 kV voimajohdon rakentamisen. 
Etäisyys lähimpään mahdolliseen liityntäpisteeseen 
(Petäjäjäskoski) on yli 50 kilometriä.

• Sähkönsiirtoreitin Petäjäskosken päässä asutusta ja 
muita voimajohtohankkeita. Vaatii hankkeiden 
yhteensovittamista ja voimajohtojen järjestelyä 
yhdessä Fingridin kanssa.



Aikataulu
2021 2022 2023

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

Pöllöt

Metsäkanalinnut

Viitasammakko

Maakotkan liikkuminen

Linnuston kevätmuutto

Pesimälinnusto

Kasvillisuus ja luontotyypit

Lepakot

Muinaisjäännösinventointi

Linnuston syysmuutto

YVA-MENETTELY

Arviointiohjelma

Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelman laatiminen

Ohjelma ELY:lle

Nähtävillä olo

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

Erillisselvitykset

Selostuksen laatiminen

Selostus ELY:lle

Nähtävillä olo

Perusteltu päätelmä

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN

Neuvottelu

Seurantaryhmä

Yleisötilaisuus

OSAYLEISKAAVA (OYK)

Tavoitteet + OAS

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Työneuvottelu

Viranomaisneuvottelu

Nähtävillä olo

Yleisötilaisuus

Kuntakäsittelyt 

OAS LUONNOS EHDOTUS

HYVÄKSYMISKÄSITTELY



Osallistuminen

Kaavoitusmenettely
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä 

kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi

• OAS on nähtävillä 1.12.-7.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää 
tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa 
kirjallisesti Ylitornion kunnanhallitukselle osoitteella:

• Ylitornion kunta, kirjaamo/kunnanhallitus , Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
• kirjaamo@ylitornio.fi



Hyvän elämän tekijät

Kiitos! 


