
TERVETULOA 
Luolakankaan tuulivoimahankkeen 

yleisötilaisuuteen!
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Luolakankaan tuulivoimapuiston
YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu

28.9.2021 SISKO KOTZSCHMAR JA ISMO VENDELIN
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Jouko Saastamoinen, Kainuun ELY-keskus

▪ YVA-menettely

Kirsi Kyllönen, Kajaanin kaupunki

▪ Tuulivoimastrategian tilanne

Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima Oy ja Luolakankaan Tuulipuisto Oy

▪ Yritysesittely

Sisko Kotzschmar ja Ismo Vendelin, AFRY Finland Oy

▪ YVA-ohjelma

▪ Kaavoitus

Kysymykset ja keskustelu

Ohjelma
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YVA-menettely

Kainuun ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat |  21.3.2022

Jouko Saastamoinen

Luolakankaan tuulivoimahanke, Pohjan Voima Oy 



Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

252/2017

Valtioneuvoston asetus 

ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

277/2017

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä YVA 
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Yhteysviranomainen Hankkeesta vastaava ja 

konsultti
Kainuun ELY-keskus

• Huolehtii lakisääteisen YVA-

menettelyn järjestämisestä

• Antaa lausunnon arviointiohjelmasta

• Tarkistaa arviointiselostuksen 

riittävyyden ja laadun sekä laatii 

perustellun päätelmän
• Ympäristövaikutusten arviointi ja 

tarvittavat selvitykset

YVAan saavat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.
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Pohjan Voima Oy

Afry Finland Oy



Ihmiset Luonto

Rakennettu ympäristö

Luonnonvarat

MaisemaVAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS
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YVA:ssa selvitetään suunnitellun toiminnan vaikutuksia 
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Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelma

Lausunto YVA-ohjelmasta (1kk) 

YVA-selostus

Perusteltu päätelmä (2 kk)

Mielipiteet ja lausunnot, 30 päivää

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaava

Yhteysviranomainen

YhteysviranomainenO
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YVA-menettely
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Ohjelmavaihe

Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelma

Lausunto YVA-ohjelmasta (1kk) 

Mielipiteet ja lausunnot, 30 päivää

Hankkeesta vastaava

YhteysviranomainenO
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YVA-asetuksen mukaan 

arviointiohjelmassa on 

esitettävä:

• Tiedot hankkeesta

• Hankkeen vaihtoehdot

• Selvitys tarvittavista 

suunnitelmista ja luvista

• Ympäristön kuvaus

• Vaikutukset

• Tiedot selvityksistä ja 

käytettävistä menetelmistä

• Tiedot YVA-ohjelman laatijoiden 

pätevyydestä

• Suunnitelma YVA-menettelyn ja 

osallistumisen järjestämisestä
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Perustilanne Toiminta Seuraukset

Selvitetään 

ja kuvaillaan
Suunnitellaan 

ja kuvaillaan

Miten ja mihin vaikuttaa 

ja missä vaiheessa

YVA-selostus

Perusteltu päätelmä (2 kk)

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää

Hankkeesta vastaava

Yhteysviranomainen
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Selostusvaihe

Perusteltu päätelmä on huomioitava kaikissa hankkeen tarvitsemissa luvissa koko 

hankkeen elinkaaren ajan. Tarvittaessa sitä voidaan päivittää. 
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Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta viimeistään 1.4.2022 
Kainuun  ELY-keskukseen

kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

TAI

Kainuun elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL  115

87101 KAJAANI

www.ymparisto.fi/kajaaninluolakangastuulivoimaYVA

Arvioidaanko oikeita asioita?
Onko jotain unohdettu?

Onko lähiympäristön kuvaus 
oikein, puuttuuko jotain tärkeää?

Entä vaihtoehdot?
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http://www.ymparisto.fi/kajaaninluolakangastuulivoimaYVA


Pohjan Voiman esittely



Uusiutuvaa suomalaista 
energiaa

Pohjan Voiman tehtävä on rakentaa 

kotimaista, kohtuuhintaista ja uusiutuvaa 

energiantuotantoa.

Toimintamme painopiste on uusien 

tuulivoima- ja teollisen mittakaavan 

aurinkosähköhankkeiden suunnittelussa 

ja toteutuksessa. 

Samalla seuraamme muista uusiutuvista 

energiamuodoista avautuvia 

mahdollisuuksia.

Pohjan Voiman omistavat yhtiön 

perustajat ja vakuutusyhtiö LähiTapiola.



Pohjan Voiman avainhenkilöt ja kumppanit

Avainhenkilöt

Kumppanit

Tomi Mäkipelto
▪ Kaavoitus ja luvitus

▪ Maanomistajayhteydet

▪ Suunnittelun johtaminen

Juho Rönni
▪ Hankealueiden analysointi

▪ Talous ja rahoitus

▪ Sopimusasiat

Terho Puustinen
▪ Viestintä

▪ Yhteiskuntasuhteet

▪ Toimii konsulttina

Sähköverkkoliityntä: Kaavoitus, YVA ja suunnittelu: Sopimukset:

Tommi Hietala
▪ Sähköverkko

▪ Sähköasemat

▪ Toimii konsulttina

Matti Kautto
▪ Kaavoituksen ohjaus

▪ Luvituksen ohjaus

▪ Toimii konsulttina

Joonas Hokkanen
▪ Ympäristöselvitykset

▪ YVA:n ohjaus

▪ Toimii konsulttina



Olemme mukana hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa



Luolakankaan hanke 
ja sen YVA

21.3.2022

SISKO KOTZSCHMAR JA ISMO VENDELIN, 

AFRY FINLAND OY



— Kajaanin kaupungin lounaisosassa

— n. 5 km Otanmäen taajamasta 

lounaaseen

— Hankealueen koko on noin 20 km2

Hankealue
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Tuulivoimapuiston vaihtoehdot

VE0 Hanketta ei toteuteta: tuulivoimapuistoa ei rakenneta.

VE1

Rakennetaan yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonais-
korkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin     
6–10 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

SVE1

• Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maa-
kaapelein.

• Tuulivoimapuistoon rakennetaan sähköasema.

• Tuulivoimapuisto liitetään olemassa olevaan
voima-linjaan, joka halkaisee tuulivoimapuiston
hanke-alueen.

SVE2

• Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maa-
kaapelein.

• Tuulivoimapuistoon rakennetaan sähköasema.

• Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon uudella
110 kV -voimajohdolla, joka rakennetaan
olemassa olevan 110 kV -voimalinjan rinnalle, sen
itäpuolelle. Liittymispisteenä on Fingridin Vuolijoen
sähköasema. Uuden voimalinjan pituus on noin 9
km.

Luolakankaan suunnittelu

3.2.2022
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— YVAssa selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmiseen, 

luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön, ja lisätään

osallistumista eli tiedon saantia ja vuorovaikutusta

— Tehdään erilaisia selvityksiä vaikutusarvioinnin tueksi

─ Selvitetään tuulivoimapuiston ja voimajohdon välittömät ja välilliset, 

tilapäiset ja pysyvät vaikutukset

— Tuotoksina YVA-ohjelma (suunnitelma) ja YVA-selostus (raportti)

Luolakankaan YVA
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— YVAssa painotetaan tärkeimmiksi tunnistettuja vaikutuksia. 

Luolakankaan hankkeessa oletuksena on, että ne kohdistuvat

▪ maisemaan ja kulttuuriympäristöön,

▪ luontoon, erityisesti lintuihin,

▪ ilmastoon ja työllisyyteen sekä

▪ liittyvät yhteisvaikutuksiin toisten tuulivoimahankkeiden kanssa

— Etsitään keinoja vähentää ja lieventää haitallisia vaikutuksia

— Kaavoituksessa valmistellaan OAS, osayleiskaavaluonnos ja -ehdotus

Luolakankaan YVA ja kaava
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Osallistuminen YVAan
Mitä? Milloin?

Seurantaryhmä kokoontuu: kerätään tietoa ja kommentteja YVA-
ohjelmaluonnoksesta.

3.2.2022

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta, jonka ELY-keskus 
on asettanut nähtäville. 

1.3.-1.4.2022

Painettu YVA-ohjelma on luettavana Otanmäen kirjastossa, Kajaani 
Infossa ja Kainuun ELY-keskuksessa.

1.3.-1.4.2022

Tiedottaminen YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa, johon kuka 
tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyksensä.

21.3.2022

Asukaskysely 500:lle tuulivoimapuiston lähialueen asukkaalle. Vuoden 2022 aikana

Seurantaryhmä kokoontuu kommentoimaan YVA-selostusta. Alkuvuosi 2023

Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä YVA-selostuksesta, jonka ELY-
keskus on asettanut nähtäville.

Kevät 2023

Tiedottaminen YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudessa, johon kuka 
tahansa voi osallistua ja ilmaista siellä näkemyksensä.

Kevät 2023

Painettu YVA-selostus on luettavana Otanmäen kirjastossa, Kajaani 
Infossa ja Kainuun ELY-keskuksessa.

Kevät 2023

ELY-keskus tiedottaa hankkeen YVA-menettelystä internetsivuillaan
https://www.ymparisto.fi/kajaaninluolakangastuulivoimaYVA

Koko YVAn ajan

Hankevastaava tiedottaa hankkeesta internetsivuillaan 
www.luolakangas.fi.

Koko YVAn ajan



Ohjelma 

ELY:lle

Ohjelma 
nähtävillä ja 
lausunnoilla

ELY:n 
lausunto

YVA-selostus 
nähtävillä ja 
lausunnoilla

ELY:n 
perusteltu 
päätelmä

Kaavoitus-
aloite ja 

kaavoitus 
vireille

Osallistumis- ja 
arviointi-

suunnitelma 
(OAS) nähtävillä

Viran-
omais-

neuvottelu

Kaava-
luonnos 

nähtävillä

Kaavaehdotus 
nähtävillä ja 

vastineet 
palautteeseen

Vastineet 
palaut-
teeseen

Kaupungin-
valtuuston 

hyväksymis-
käsittely

Mahdollinen 
viranomais-
neuvottelu
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Alustava aikataulu

Kuulutus, 

yleisötilaisuus, 

lausunnot, 

muistutukset

Kuulutus, 

yleisötilaisuus, 

lausunnot, 

mielipiteet

Kuulutus, 

yleisötilaisuus, 

lausunnot, 

mielipiteet
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Lyhyesti tuulivoimasta
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— Voimalat: perustukset, torni, konehuone, 

roottori (=napa ja siivet)

— 5-6 metriä leveä tie jokaiselle voimalalle

— kaarteissa ja liittymissä isot kääntösäteet

— Maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti tiestön 

yhteyteen

— Rakennetaan sähköasema, joka aidataan 

(aidattavan alueen koko on esim. 25 m x 30 m)

— Rakennetaan noin 9 km 110 kV:n voimajohtoa, 

jos SVE2 toteutuu

— nykyinen johtoalue levenisi n. 20 m
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Tuulivoimalat, tiestö, 
maakaapelit, sähköasema 
ja voimajohto



YVA Luolakankaan hankkeessa:
nykytila ja tehtävät selvitykset
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Maankäyttö ja 
lähiasutus

− Hankealueen ympäristö on harvaanasuttua, 

Otanmäki on lähin taajama

− lähimmät lomarakennukset n. 1,6 km päässä ja 
lähimmät asuinrakennukset n. 2 km päässä

− Leppikylä ja Saaresmäki ovat lähimmät kylät

− Alueella on metsätaloutta ja virkistyskäyttöä

− hankealueen itäosan läpi kulkee ulkoilureittejä

− moottorikelkkailureitti kulkee hankealueen itäosan 
halki ja se risteää voimajohtoreitin kanssa
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Kainuun maakunta-
kaava
— Merkinnät Luolakankaan kaava-alueella

─ maa- ja metsätalousvaltainen alue

─ pääsähköjohtoja ja uuden johdon tarve

─ ulkoilu- ja moottorikelkkailureitit

─ yhdystie

─ voimajohtoreitillä mm. parannettava 
yhdys/sivurata

— … ja sen läheisyydessä

─ luonnonsuojelualue ja suojelualueita

─ Natura-alue

─ luontomatkailun kehittämiskohde

─ matkailun kannalta merkittävä luonnonrauha-
alue

─ maakunnallisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen kohde tai alue

─ tuulivoimaloiden alue

─ voimajohtoreitin läheisyydessä mm. 
ampumarata ja turvetuotantoalueita
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Yleis- ja asemakaavat
− Hankealueella ei ole voimassa olevia 

yleiskaavoja

− lähimpänä Piiparinmäen tuulivoimapuiston 
osayleiskaava

− Vireillä Harsunlehdon ja Katajamäen 

tuulivoimakaavat

− Asemakaavat ja ranta-asemakaavat: 

lähimpänä Otanmäen asemakaavat

− Tutkitaan hankkeen suhde nykyiseen ja 

suunniteltuun maankäyttöön

− Huomioidaan Kajaanin kaupungin valmistelussa 

oleva tuulivoimastrategia

− Tarkastelussa eri tasot valtakunnallisesta 

paikalliseen
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Ihmiset

— Sosiaalisten vaikutusten arviointi: tavoitteena 

edistää tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua

— Selvitetään näkemyksiä ja huolia

— Arvioinnissa hyödynnetään tietoja muista 

vaikutustyypeistä:

▪ melu (ulkona ja pienitaajuinen)

▪ välke, 

▪ maisema, 

▪ elinkeinot jne.

— Vaikutukset asumisviihtyvyyteen, 

virkistyskäyttöön ja terveyteen

— Tietoa kerätään asukaskyselyllä, 

yleisötilaisuuksista ja seurantaryhmästä
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Maisema ja 
kulttuuriympäristö

— Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet ovat Manamansalo yli 20 km 

päässä ja Paltaniemi n. 35 km etäisyydellä

— Otanmäen kaivosyhdyskunta (4,6 km 

pohjoiseen) on valtakunnallisesti arvokas 

rakennusperintökohde

— Saaresmäentie on maakunnallisesti arvokas 

maisema- tai kulttuuriperintökohde

— Saaresmäki on myös kulttuuriperintökohde, 

samoin Leppikylä (1 km päässä) ja Kytökoski 

(2 km)
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Maisemaselvitykset

― Valokuvasoitteet eli havainnekuvat: 

tuulivoimalat mallinnetaan alueelta 

otettuihin valokuviin

― Näkymäalueanalyysi: mallinnetaan 

kartalle, minne näkyy voimaloita ja 

kuinka monta

― Arviointi vaikutuksista maiseman ja 

kulttuuriympäristön arvokohteille
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Muinaisjäännökset

— Hankealueelle ei sijoitu tiedossa olevia 

muinaisjäännöksiä

— Arkeologinen inventointi tehdään 

tuulivoimapuiston alueelle ja 

voimajohtoreitille
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— Hankealue rajautuu eteläosastaan Talas-

kankaan Natura-alueeseen (FI1200901, 

SAC- ja SPA-alue)

— Otanneva (FI1200921 SAC-alue), 3,6 km 

koilliseen tuulivoimapuiston hankealueesta 

ja voimajohdosta (SVE2) noin 1,3 

kilometriä länteen. 

Natura- ja suojelu-
alueet



— Talaskangas kuuluu Suomen 

kansainvälisesti arvokkaisiin 

lintualueisiin (IBA) samoin kuin 

laajempana Talaskangas-

Joutensuon kokonaisuutena 

kansallisesti arvokkaisiin FINIBA-

alueisiin

— Talaskangas on myös 

maakunnallisesti arvokas MAALI-

alue

— Otanmäen altaat on FINIBA-kohde 

(6,1 km koilliseen)
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Arvokkaat
lintualueet
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― Metsät ovat pääosin nuoria ja keski-ikäsiä kasvatusmetsiä ja 
metsätalouskäytössä

― Suot on suurelta osin ojitettu, ojittamatonta avointa suota on 
Korkeamäensuon ja Kylmänsuon-Hirvisuon alueella

― Suovalkkua on havaittu tuulivoimapuiston alueella

― Vain niukasti tietoa linnustosta, mutta Talaskankaalla on 
useita arvokkaita suo- ja metsälajeja ja niitä voi esiintyä myös 
hankealueella

― Suurpetoja (karhu, ilves, ahma) on havaittu vähintään 
lähialueilla

― Metsäpeuraa saattaa esiintyä

Kasvillisuus ja 
eläimistö
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Tehtävät selvitykset
― Kasvillisuus ja luontotyypit

― Tuulivoimapuiston hankealueen linnusto: 

pesimälinnusto, pöllöt, kanalintujen 

soidinpaikat, päiväpetolinnut, 

muutonseuranta

― Liito-orava (myös voimajohtoreitille)

― Lepakko

― Susiselvitys

― Muut suurpedot, hirvieläimet ja saukko

― Talaskankaalle Natura-arviointi ja 

Otanevalle Natura-tarvearviointi
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— Hankealueella tai sen lähellä ei ole 

pohjavesialueita

— Luolalampi sijaitsee hankealueella

— Eteläjoki virtaa hankealueen läpi ja myös 

pienempiä puroja on alueella

— Maaperä on pääosin moreenia ja 

turvekerrostumat ovat yleisiä

— Happamien sulfaattimaiden 

esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni

— Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita 

kalliomuodostumia, kivikkoja eikä ranta- tai 

tuulikerrostumia.

— Arvioidaan erityisesti rakentamisen 

vaikutuksia

Vesistöt, maa- ja 
kallioperä
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Yhteisvaikutukset 
muiden tuulivoima-
hankkeiden kanssa

— Harsunlehto n. 2,6 km etelään, 

Piiparinmäki n. 4,6 km luoteeseen ja 

Katajamäki n. 5,6 km itään

— Arvioidaan yhteisvaikutuksia 

— maisemavaikutukset 

— Harsunlehto, Piiparinmäki ja Katajamäki 

huomioiden melu

— Välkkeen yhteisvaikutuksissa 

Harsunlehto

— Lisäksi huomioidaan hankkeiden 

etäisyyksistä riippuen yhteisvaikutukset 

linnustoon ja maankäyttöön. 



Kaavoitus
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— Kaavoitusaloite on hyväksytty Kajaanin 

kaupunginhallituksessa 7.9.2021

— Kaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena, jolloin 

rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää 

suoraan yleiskaavan perusteella

— 21.12.2021 kaupunginhallitus päätti kaavan vireille 

tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtäville tulosta 12.1.2022 alkaen

— Kaavoituksessa hyödynnetään YVAssa tuotettua tietoa

— Kaava-alue, voimaloiden lukumäärä ja sijainnit 

täsmentyvät kaavaprosessin aikana

— Kaavoituksen sivusto: 

https://www.kajaani.fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/vireilla-

olevat-kaavat-2/luolakankaan-tuulivoimapuisto-

osayleiskaava/
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Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
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Keskustelu ja kysymykset
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YVA:

Sisko Kotzschmar

sisko.kotzschmar@afry.com

044 7595 050

Kaavoitus:

Ismo Vendelin

ismo.vendelin@afry.com

050 326 3557

Kiitos!

mailto:sisko.kotzschmar@afry.com
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