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  YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
 
 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 
 

 
 
 
 

Hakemus on tullut vireille 
 
 

 
 
 
 

 

 

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 
 
 
1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN  

Lyhyt kuvaus toiminnasta 

Ilmatar Leppävirta Oy hakee ympäristölupaa tuulivoimapuisto Tetrituulelle Leppävirran Niittysmäen ja 

Konkanmäen alueella. Tuulivoimapuisto käsittää kolme teholtaan 3,45 MW:n tuulivoimalaa. 

Tuulivoimaloiden napakorkeus on 147 metriä ja kokonaiskorkeus 210 metriä perustuksesta.  

 

Tuulivoimapuisto käsittää tuulivoimalat, sisäisen huoltotieverkoston sekä maakaapelit, joilla 

tuulivoimalat on liitetty hankealueella sijaitsevan muuntoaseman kautta Kinnarin sähköasemalle, noin 

5,5 kilometrin päähän.  

 
Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta 
 
YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta  

      

 
YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta 

      

 
YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista 

      

 
Kyseessä on 

 uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §) 

  toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) 

  luvan muuttaminen (YSL 89 §) 

  direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §) 

  toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)  
 

  muu syy, mikä?       

 
 
2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Hakijan nimi tai toiminimi  

Ilmatar Leppävirta Oy 

 

Kotipaikka 

Helsinki 
Postiosoite ja -toimipaikka 

Unioninkatu 30 

00100 Helsinki 

 

Puhelinnumero 

      

 

Sähköpostiosoite 

      
Y-tunnus 

2793068-9 
 

Yhteyshenkilön nimi 

Sami Holappa 

 

Postiosoite ja -toimipaikka 

Uusikatu 53 90120 Oulu 
Puhelinnumero 

+358 40 610 1665 
Sähköpostiosoite 

sami.holappa@ilmatar.fi 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

Maventa (003721291126), Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH 
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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

Laitoksen nimi  

Tetrituulen 

tuulivoimapuisto  

 

Käyntiosoite 

      
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

pohjoinen  6912632 

itä  555353 
 

Puhelinnumero 

      

 

Toimiala 

Sähkön tuotanto 

tuulivoimalla 

Toimialatunnus (TOL) 

35111 

Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 

      

Yhteyshenkilön nimi 

      

 

Postiosoite ja -toimipaikka 

      
Puhelinnumero 

      
Sähköpostiosoite 

      

 
 
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 

Ei aikaisempia ympäristölupia. Tuulipuiston osayleiskaavan on Leppävirran kaupunginvaltuusto 

hyväksynyt 14.1.2013. Kaava sai lainvoiman 26.2.2013. Rakennusluvat voimaloille myönnettiin 

4.3.2015 ja niiden muutokset hyväksyttiin 4.1.2018.  

 
Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 4 

 

 

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
 
5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA 
 HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 6 (ei julkinen, vain viranomaiskäyttöön).  

 

 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset:       
 
 
6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ 
 SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 6 

 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 6A 

 toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 

 
 
7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA 
 TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 7.  

Luettelo rajanaapureista ja vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä 5 (ei 

julkinen, vain viranomaiskäyttöön).  

 

 luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A 

 luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B 

 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 
 
8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 8 
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 yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A 

 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 

 
 
9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA 

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta 

Tuulivoimapuisto on otettu käyttöön vuonna 

2017. 

 

Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 

      

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9 

 
 
10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI 
 LAITOSALUEELLA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 10.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 10 
 
 
11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, 

SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ  

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 11 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 

 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 
 
 
12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 12 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 12A 

 energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B 
 
 
13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI 
Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 13 

 

 sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 
 
 
14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA 
 SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 14 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 14A 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B 
 
 
15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 15 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 15 
 
 
16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 16 

 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi       
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PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET 

 
 
17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ 
 
 
A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 17 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2 
 
 
B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 17 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2 
 
 
C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ei synny päästöjä. Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvuissa 17 ja 

18 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 

 tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 
 
 
D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25.6 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17D 

 
 
18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D) 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 18 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 18 
 
 
19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 19 

 

 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19 
 
 
20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN 

HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 19 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 20A 

 toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B 

 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C 

 esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D 

 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN 

KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 

 
 
21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 
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Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 20 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 21 
 
22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 22 
 
23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 20 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 23 

 

 

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 

 
24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 
 

Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta 

      

 
 
 
A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24A 

 
 
B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24B 

 
 
C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24C 
 
 
D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta 

      

 

 perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D 

 
 
E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot: 

 

 24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1 

 24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2 

 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3 

 

 

 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 
 
25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
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A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25A 
 
 
B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1 

 luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2 

 
 
C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25C 
 
 
D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25D 
 
 
E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25E 
 
 
F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25F 
 
 
G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 25 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1 

 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on 

 esitetty liitteessä nro 25G2 

 

 

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

 
 
26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 
 
A. KÄYTTÖTARKKAILU 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 
 
 
B. PÄÄSTÖTARKKAILU 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26B 
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C. VAIKUTUSTARKKAILU 

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1, luvussa 26 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26C 
 
 
D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26D 
 
 
E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT 

      

 

 voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1 

 ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2 

 

 

VAHINKOARVIO 

 
27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET 
 
A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 27A 
 
B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

      

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 27B 
 
C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

      

 

 esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C 
 
D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 

      

 

 esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D 

 

 

MUUT TIEDOT 

 
 
28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 

 28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset 

 päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 
 28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti 

 
Tarpeen mukaan: 
 

 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 

 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden

 vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa 

 28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma 

 

DocuSign Envelope ID: B2BEAEC4-0793-4322-BC87-BB5490350272



 

6010 / 09.2016 8 

 
29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

      
 

 

 

 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

      
Nimen selvennys 
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1 Toiminta, jolle lupaa haetaan  
Ilmatar Leppävirta Oy hakee ympäristölupaa tuulivoimapuisto Tetrituulelle Leppävirran 

Niittysmäen ja Konkanmäen alueella. Tuulivoimapuisto käsittää kolme teholtaan 3,45 

MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 147 metriä ja kokonaiskorkeus 

210 metriä perustuksesta. Tuulivoimalat otettiin käyttöön vuonna 2017. 

Tuulivoimapuisto edistää osaltaan Suomelle erittäin tärkeää energiaomavaraisuutta 

nykyisessä energiamarkkinatilanteessa viime aikoina tuntuvasti nousseine sähkön 

hintoineen tuottamalla puhdasta uusiutuvaa sähköä. 

Tuulivoimapuisto käsittää tuulivoimalat, sisäisen huoltotieverkoston sekä maakaapelit, 

joilla tuulivoimalat on liitetty hankealueella sijaitsevan muuntoaseman kautta Kinnarin 

sähköasemalle, noin 5,5 kilometrin päähän.  

2 Luvan hakijan tiedot 

 Hakijan yhteystiedot  

Hakija:  

Ilmatar Leppävirta Oy  

Unioninkatu 30 

00100 Helsinki 

Kotipaikka: Helsinki 

Y-tunnus: 2793068-9 

3 Tuulivoimapuiston yhteystiedot 
Tuulivoimapuisto Tetrituuli  

Ilmatar Leppävirta Oy  

Yhteyshenkilö: Sami Holappa 

Osoite: Uusikatu 53, 90120 Oulu 

Puhelin: +358 40 610 1665 

Toimiala: 35111 (Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla)   

 

4 Voimassa olevat ympäristölupa- tai muut 
päätökset ja sopimukset 

Toiminnalla ei ole aikaisempia ympäristölupia.  

Tuulipuiston alueelle on laadittu osayleiskaava, jonka Leppävirran kaupunginvaltuusto 

on hyväksynyt 14.1.2013. Kaava on saanut lainvoiman 26.2.2013. 

Tuulivoimaloille on haettu poikkeamislupaa (liite 7) kaavasta, jonka Leppävirran 

teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto on hyväksynyt 30.9.2014.   

Tuulipuiston voimaloille on haettu rakennusluvat (liite 7), jotka Leppävirran 

rakennustarkastaja on hyväksynyt 04.03.2015. Rakennuslupiin on haettu muutosta, 

jotka rakennustarkastaja on hyväksynyt 4.1.2018 (liite 7).  

Lisäksi voimalalle 3 on haettu suunnittelutarveratkaisua, jonka rakennustarkastaja on 

hyväksynyt 02.10.2014. 

Hankkeelle on saatu lausunnot Finavialta, joiden mukaan voimaloilla ei ole vaikutusta 

lentoturvallisuuteen, mutta aiheuttaa muutoksia lentoliikenteen sujuvuuteen (liite 6). 
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Myös puolustusvoimilta on saatu lausunto, jonka mukaan hankkeella ei arvioida olevan 

merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan (liite 6).  

5 Tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista 
laitoksista ja toiminnoista sekä näiden 
omistajista ja haltijoista yhteystietoineen 

Kaava-alueen kiinteistöille ei sijoitu yhtään rakennettua ympäristöä lukuun ottamatta 

alueen länsipuolella sijaitsevaa valtatie 23:sta, Fingridin voimajohtoa sekä 

linkkimastoa. Ilmatar Leppävirta Oy hallinnoi alueella sijaitsevia yksityismaita 

maanvuokrasopimuksin (liite 5). Hakija on sopinut maankäytöstä ja vuokrauksesta 

maanomistajien kanssa. Lista kiinteistöistä, joilla tuulivoimalat sijaitsevat sekä 

osayleiskaava-alueella sijaitsevat muut kiinteistöt löytyvät liitteestä 5. GDPR-

asetuksen mukaisesti tämä liite on merkitty luottamukselliseksi ainoastaan 

viranomaiskäyttöön.  

6 Tiedot toiminnan sijaintipaikasta, 
ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja 
asutuksesta sekä selvitys alueen 
kaavoitustilanteesta 

Hakemuksen tiedot perustuvat vuonna 2012 Rejlersin toimesta tehtyyn 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaselostukseen, sekä päivitettyihin tietoihin 

tarpeellisin osin.  

 Sijaintipaikka 

Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 5 km päässä Varkauden kaupungista itään, valtatie 

23:n (Joensuuntie) eteläpuolelle. Leppävirran kuntakeskus sijoittuu noin 20 kilometrin 

etäisyydelle kaava-alueesta. Kaava-alue sijoittuu Niittysmäen ja Konkanmäen päälle, 

Unnukka-järven kaakkoisrannan lähistölle (Kuva 6-1). Kaava-alueen laajuus on 275 

ha. Peruskarttaote tuulivoimapuiston alueesta on liitteenä 1.  

Alueella on kattava tiestö ja sen läpi kulkee Fingridin 110 kV voimajohto. Lähin 

sähköasema sijaitsee noin 4 km päässä Kuhaniemessä, Varkaudessa. Lisäksi alueella 

on tuulivoimapuiston sisäinen 20 kV maakaapeliverkko. Kaava-alue on enimmäkseen 

metsäpeitteistä lukuun ottamatta tuulivoimaloiden alueita ja muutamia avoimia 

alueita.  
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Kuva 6-1 Tuulivoimapuisto Tetrituulen sijainti.  

 Ympäristön laatu  

Tuulivoimapuisto sijoittuu kasvimaantieteellisen aluejaon mukaan Etelä-Suomen 

alueeseen ja Itäisen Järvi-Suomen vyöhykkeeseen, joka kuuluu eteläboreaaliseen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen kokonaisuudessaan. (Leppävirran tuulipuiston 

kaavaselostus 2012) 

Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen metsät ovat pääosin mustikkatyypin 

louhikkoisia, tuoreita, nuoria ja varttuneita kuusi- ja mäntyvaltaisia 

kasvatusmetsiköitä. Mäkien ylä- ja lakiosissa on kuivahkon kankaan (puolukkatyyppi, 

VT) ja paikoin pienialaisia kuivan (kanervatyyppi, CT) sekä karukkokankaan 

(jäkälätyyppi ClT) taimikoita, nuoria ja varttuneita kasvatusmänniköitä. Lehtomaisen 

kankaan kuusikoita, koivikoita sekä sekametsiä löytyy monin paikoin mäkien rinteistä 

sekä alavilta painanteilta.  

Kaava-alueen metsät ovat pääosin muokattua talousmetsää voimakkaan 

metsätalouskäytön johdosta, ja kapeat suojuotit sekä purot mäkien painanteissa ja 

rinteiden alaosissa on jo ojitettu ja perattu.  (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 

2012) 

 Maisema ja kulttuurihistorialliset arvot sekä 

muinaismuistot 

Tuulivoimapuisto ja Leppävirta tarkemmin kuuluvat maisemamaakuntajaon mukaan 

Pohjois-Savon järviseutuun, joka on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta. 

Pohjoiseen päin liikuttaessa sekä kallioperässä että pinnanmuodoissa alkaa olla Vaara-

Karjalan piirteitä, missä vaarat kohoavat mäkisen horisontin yläpuolelle. Valtapuuna 

alueella on yleisimmin kuusi, vaikkakin maisemakuvassa on edelleen havaittavissa 

kaskitalouden vaikutukset. Pohjois-Savon järviseutua luonnehtii hyvin vaara- ja 
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mäkiasutus, joka sijoittuu lakialueiden lisäksi myös metsäisten selänteiden rinteille 

sekä laaksoihin ja rantakumpareille. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Tuulivoimapuiston kaava-alueen maisemakuva koostuu hallitsevasti eri-ikäisistä 

talousmetsiköistä sekä hakkuuaukioista. Keskikohta maisemassa on alueen 

keskivaiheilla kohoava kumpuileva metsäinen kallionlakijakso, missä Konkanmäki on 

alueen korkein kohta (163,5 metriä), sekä Niittysmäki alueen luoteisosassa (106 

metriä). Mäenlakien välissä on loivasti kumpuilevaa maastoa, josta mäkijakso 

jyrkähkösti laskee koilliseen ja lounaaseen. Mäkijakso on pääosin metsäistä ja 

lähinäkymiä hallitsevat eri-ikäiset sulkeutuneet metsämaisemat. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Sarkamäen kyläalue ja Saahkarlahden kylä sijaitsevat kaava-alueen lounais- ja 

koillispuolella. Kylät ovat Pohjois-Savon järviseudulle tyypillisiä ja maisema on 

kallioperän kaakko-luode-suuntaisten ruhjelinjojen mukaan suuntautunutta. Kylissä ei 

ole osoitettu arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja kaavaselostuksen mukaan.  

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Sarkamäki on tyypillinen haja-asutusalueen savolainen mäkikylä, jonka lakialueiden 

hedelmällisyys ja suotuisa ilmasto on hyödynnetty maanviljelykseen. Sen 

maisemakuvaa hallitsee suljettu kumpuileva metsäinen maisema, jota halkoo 

mutkitteleva kylätie. Pientaloasutus on keskittynyt kylätien varteen ja lähinäkymiä 

rajaavat mäen alarinteen rehevä puusto. Vaihtelua Sarkamäen maisemaan tuovat 

mäenkumpareella sijaitseva Mäkelänmäen pieni viljelyaukea laitumineen ja pienet 

lammet. Sarkamäki sijaitsee kaava-alueeseen nähden alavalla maalla, joten 

kaukonäkymiä tuulipuistoon rajoittaa koilliseen jyrkähkösti kohoava metsäinen 

mäenrinne. Mäkelänmäen viljelyaukea on ainut kohta, josta kylältä avautuu hieman 

kaukonäkymiä tuulipuiston suuntaan. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Saahkarlahti edustaa Pohjois-Savon järviseudulle tyypillistä maatalousvaltaista 

rantakylää. Saahkarlahden maisema on alkuperäinen ja sopusointuinen kokonaisuus. 

Kylän maaseutumaisema on avointa ja elävää, eheää ja rauhallista 

maatalousmaisemaa, jota vaikuttavat kaukonäkymät luonnehtivat. Pellot ja 

rakentaminen sijoittuvat maiseman ehdoilla ja muodostavat harmonisen 

kokonaisuuden. Edelleen aktiivisena jatkuva maanviljely on maiseman kannalta 

merkittävimpiä elinkeinoja. Maisema hahmottuu parhaiten peltoaukeiden keskellä 

mutkittelevalta kylätieltä, joka kulkee vanhalta pihapiiriltä toiselle. Puusaarekkeet 

rytmittävät maisemaa ja avoimet, puoliavoimet ja suljetut näkymät vaihtelevat. 

Maisemaa elävöittävät ladot, kiviaidat, yksittäiset kivet sekä kukkivat teiden varret. 

Kylämaiseman arvoa nostavat vanhat rakennusryhmät pihapuineen. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Saahkarlahden kylämaisema ei sisälly valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokkaisiin maisema-alueisiin. Saahkarlahti ei sisälly myöskään valtakunnallisesti 

arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Lähin valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue sijaitsee Mustinmäki-Tahvanalalla, Leppävirrassa, noin 20 kilometrin 

etäisyydellä suunnittelualueesta. 

Kaava-alueella ei sijaitse yhtään valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (RKY). 

Saahkarlahden kylämaisemaa voidaan pitää kuitenkin vähintään paikallisesti, jos ei 

jopa maakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena (Leppävirran tuulipuiston 

kaavaselostus 2012). 
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Museovirasto on tehnyt kylämaisemiin rakennusperintöinventointeja, joiden 

yhteydessä on inventoitu 10 maisemallisia ja myös historiallisia sekä 

rakennushistoriallisia arvoja omaavaa maatilaa (Jokela, Sorsanpelto, Uusitalo, 

Taipaleenmäki ja Välitalo (Kankaanpata)), asuinrakennukset (Soinila), vapaa-

ajanrakennukset (Hämälä, Kankaanpää (Tiili) ja Honkaharju) sekä Sarkamäen koulu, 

joka on nykyään marjanviljelytilana (Museovirasto 2012).  

Saahkarlahden alue on jo vuonna 1541 kuulunut järjestetyn hallinnon piiriin. Vuonna 

1664 kylässä oli yhteensä kuusi taloa. Yksi vanhimmista asuinpaikoista on Kankaanpää 

sekä mahdollisesti yhtä vanhana pidetty Sorsanpelto. Kylän rakennuskanta on pääosin 

peräisin 1800- ja 1900-luvuilta. Sarkamäen koulu on rakennettu vuonna 1907.  

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Suunnittelualueella ei ole maakunnallisesti merkittäviä maisema- ja 

kulttuurihistoriallisia kohteita. Sarkamäen koulu on lähin maakunnallisesti merkittävä 

kohde, joka sijaitsee noin 1,5 kilometriä suunnittelualueesta lounaaseen. 

Hankealueen läheisyyteen, noin kilometri pohjoiseen on osoitettu pohjavesialue. 

Pohjavesialueen rajauksen sisäpuolelle on osoitettu muinaismuistokohteet: 

Martinlampi sm 578 sekä Hiisimäki 1-3, NE ja NW sm 562-566. 

Muinaisjäännösrekisterissä ei ole merkintää muinaisjäännöksistä kaava-alueen osalta. 

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012)  

Alueelta laati muinaisjäännösselvityksen 23.5.2012 FT Samuel Vaneeckhout, 

Kulttuuriosuuskunta Aurasta. Varsinaiselta rakentamisalueelta ei löydetty 

muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueen pohjoispuolelta havaittiin >50 viljelyröykkiöitä 

kallioseinän alapuolella olevalta tasanteelta noin 400 metriä Saahkarlahdentien 

eteläpuolella, noin 350 metrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Röykkiöalue on 

pääosin tasaista harvennettua kuusikkoa, osa on myös lehtipuualuetta. Alue on noin 

100x100m kokoinen. Röykkiöiden koko vaihtelee 1,5x1,5 metristä 6x6 metriin. Myös 

korkeus vaihtelee 0,4 metristä 1,5 metriin. Alue on vähemmän kivikoista kuin sitä 

ympäröivä alue. Osa röykkiöistä on paksun sammalpeiton alla. Ne on tehty isoja 

maakiviä vastaan jalkapallon kokoisista kivistä. Niiden pääsuunta ja koko ovat 

vaihtelevia ja röykkiöiden sijainnissa ei ole selvää suunnitelmallisuutta. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

 Maa- ja kallioperä  

Kaava-alueen kallioperä on kiilleliusketta ja mustaliuskekerroksia. Lisäksi 

liuskemuodostumien välissä erityisesti korkeimpien maaston kohtien (Sarkamäki, 

Immolanmäki ja Konkanmäki) kohdalla on kallioperäjuotteja, jotka muodostuvat 

granodioriitistä, tonaliitistä ja kvartsidioriitistä (GTK, Suomen kallioperäkartta). 

Kaava-alueen maaperä on jääkauden hiomaa, pääosin louhikkoista ja kivistä karkeaa 

moreeni- ja kalliomaata. Moreenipeite on kauttaaltaan ohut ja monin paikoin on 

pienialaisia kalliopaljastumia. Kallioalueilla on monin paikoin suurehkoja jääkauden 

jättämiä siirtolohkareita. Korkeiden kaakko-luode –suuntaisten mäkien välissä on 

samansuuntaisia pieniä ja kapeita suojuotteja, jotka ovat turvemaannosta. 

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

 Vesistöt 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Hiisimäen pohjavesialue 

(2-luokka) sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta 
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pohjoiseen. Lähin voimala sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Unnukka-järven 

kaakkoisrannasta. Lisäksi suurempi Haukiveden selkä sijaitsee noin 10 kilometrin 

päässä lähimmästä tuulivoimalasta etelään. 

 Liikenne 

Alueella on kattava tieverkosto. Valtatie 23 kulkee Niittysmäen eteläpuolella. 

Kaavoituksen valmistelun yhteydessä oli käynnissä Valtatie 23:n parannushanke välillä 

Varkaus-Viinijärvi, joka huomioitiin osayleiskaavan laadinnassa. Tuulivoimapuiston 

alueella on myös kattava metsäautotieverkosto, joka johtaa kaikille kolmelle 

tuulivoimalalle.  

Lähin lentokenttä, Varkauden lentokenttä sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä 

suunnittelualueesta. Tuulivoima-alue ei sijaitse kentän lähestymissektorilla. Ilmailulain 

(864/2014) 158 § edellyttää, että tuulivoimala tai sen rakentamiseen tarvittava 

nosturi tai muu korkea rakennelma ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai 

lentoliikennettä tai aiheuttaa muuta vaaraa lentoturvallisuudelle. Mikäli tämän kaltaista 

häiriötä tai vaaraa syntyy, tarvitaan toiminnalle lentoestelupa. Finavialta on pyydetty 

ja saatu lentoestelausunto, jonka mukaan lentoestelupaa ei tarvita. (Liite 6)  

 Kasvillisuus ja eläimistö  

Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella ei ole luonnonsuojelulaissa suojeltujen lajien 

tai luontotyyppien rajauksia, eikä Hertta-tietokannassa ollut havaintoja uhanalaisista 

lajeista.  

Ajantasaiset lajihavainnot tarkistettiin laji.fi-sivustolta, jonka mukaan kaava-alueella ei 

ole luonnonsuojeluasetuksen 5 luvun liitteissä mainittuja uhanalaisia lajeja.   

Kaavaprosessin aikana tehdyissä maastokartoituksissa alueelta ei löytynyt 

valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvi- tai sammallajeja. 

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Arvokkaimmat kasvi- ja sammallajistot keskittyvät Immolanmäen itäosan jyrkänteelle 

ja sen aluslehtoihin sekä tien ja jyrkänteen välissä mutkittelevan luonnontilaisen 

puronvarren reheviin korpiin. Jyrkänteen alaosan kalliolta valuvesipinnalta löytyi 

alueellisesti uhanalaista (RT= regionally threatened) lehtolehväsammalta 

(Plagiomnium affine) (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012). 

Lehtolehväsammal on uusimmassakin uhanalaisluokituksessa alueellisesti uhanalainen. 

Alueella on paikoitellen runsaastikin haapaa sekapuuna varttuneissa ja uudistusiän 

saavuttaneissa metsiköissä ns. mastotietä ympäröivissä metsissä, Saahkarlahdentieltä 

lähtevän hiekkatien lähimetsissä sekä Konkanmäen lounaisrinteen metsissä.  

Kaavaprosessin aikana tehdyissä maastotutkimuksissa kaava-alueen länsireunalla 

kasvavien järeiden haapojen juurelta löytyi tuoreita liito-oravan jätöksiä. Lisäksi 

valtatie 20:n länsipuolen matalalta pohjoispuolen varjojyrkänteeltä löytyi yhden 

pystylahohaavan juurelta muutama liito-oravan jätös, jotka eivät kuitenkaan olleet 

tuoreita. Alueen luoteispuolen metsiköt ovat nuorta kasvatusmännikköä tai 

avohakkuualueita, jotka eivät sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Kaava-alueen 

metsät ovat olleet myös kauttaaltaan tehokkaassa metsätalouskäytössä, mikä 

vähentää liito-oravalle soveliaita elinympäristöjä alueella. (Leppävirran tuulipuiston 

kaavaselostus 2012) 

Selvitysalueelta ei kaavaprosessin aikana tehdyissä tutkimuksissa löytynyt 

luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 
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Selvitysalueella on useita metsälain 10 §:n mukaisia metsäluonnon monimuotoisuuden 

kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Metsälakikohteisiin kuuluvat alueella luonnontilaiset 

ja luonnontilaisen kaltaiset:  

- lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien välittömät lähiympäristöt  

- ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet  

- rehevät lehtolaikut  

- jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 

Metsälakia sovelletaan metsän hoitamisessa ja käyttämisessä metsätalousmaana, 

jolloin niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Muuhun toimintaan metsälakia ei sovelleta, mutta 

nämä metsälain 10 §:ssä luetellut elinympäristöt ovat kuitenkin huomionarvoisia myös 

tässä yhteydessä niiden luontoarvojen vuoksi.  

Kaava-alueella on myös kaksi luonnontilaista lähdettä sekä yksi luonnontilainen puro, 

jotka ovat vesilain 11 §:n mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä. Niiden muuttaminen 

on luvanvaraista. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Metsälain 10 §:n mukaiset metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät 

elinympäristöt on tarkastettu elokuussa 2022 ja varmistettu että yllä mainitut kaava-

vaiheen tiedot ovat edelleen ajan tasalla.  

 Linnusto  

Linnuston osalta tiedot perustuvat olemassa oleviin havaintotietoihin, jotka 

tarkastettiin kaavaprosessin yhteydessä ympäristöhallinnon aineistoista (Hertta-

tietojärjestelmä), Metsähallitukselta (uhanalaisten päiväpetolintujen reviiritiedot), 

lintuharrastajilta, lintutieteellisiltä yhdistyksiltä sekä valtakunnallisista 

havaintotietokannoista (Suomen Lintuatlas, Hatikka-havaintotietokanta sekä Tiira-

havaintotietokannasta). Lisäksi Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa varten on 

arvioitu tuulivoimarakentamisen vaikutuksia linnustoon ja luonnonympäristöön 

(Ruokolainen 2011), jota on käytetty apuna linnustovaikutuksia arvioitaessa. 

(Leppävirran tuulipuiston luonto- ja maisemaselvitys 2012) 

Tämän lisäksi ajantasaiset tiedot kaava-alueen lajihavainnoista tarkistettiin 

ympäristölupahakemuksen yhteydessä laji.fi-sivustolta. Alueella ei tietokannan 

mukaan ole havaittu isoja petolintuja tai uhanalaisiksi luokiteltuja lintulajeja.  

Osayleiskaava-alueen linnustoa ei ole kartoitettu, koska sieltä ei ole aiempia 

havaintoja uhanalaisista tai lintudirektiivin liitteen I lajeista. Myöskään kaavaprosessin 

maastokäyntien yhteydessä niitä ei havaittu. Alueen metsät ovat olleet voimakkaassa 

metsätalouskäytössä ja ovat iältään nuoria. Toisaalta korkeamäkinen, kallioinen 

ympäristö saattaisi hyvin soveltua esimerkiksi huuhkajan pesinnälle. Alueelta löytyy 

myös sopivia pesimisympäristöjä mm. viirupöllölle, kehrääjälle, kangaskiurulle, pyylle, 

teerelle ja metsolle, jotka ovat kaikki lintudirektiivin liitteen I lajeja. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

 Suojelukohteet 

Kaava-alueelle tai sen lähettyville ei sijoitu yhtään Natura-aluetta. Lähin Natura (SAC)-

alue, Puolihongansuon metsä (FI0500206) sijaitsee kaava-alueen kaakkoispuolella 

noin 6,8 kilometrin päässä.  

Kaava-alueen lähettyville ei sijoitu kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) tai 

Suomen tärkeitä lintualueita (FINIBA), eikä maakunnallisesti tärkeitä MAALI-alueita.  
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Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 11 kilometrin päässä tuulivoimaloiden 

lounaispuolella.  

Lähimmät arvokkaat maisema- ja moreenimuodostumat sijaitsevat lähimmillään noin 

8 kilometrin päässä tuulivoimaloista koilliseen.  

 Asutus 

Tuulivoimapuiston läheisyydessä sijaitseva asutus on esitetty kuvassa Kuva 6-2.  

Tuulivoimapuistoalue sijoittuu pääosin harvaan asutulle alueelle Saahkarlahden kylän 

lounaispuolelle.  

Saahkarlahden kylässä on kymmenkunta asuttua taloa ja alueella on yksi paikallinen 

maanviljelijä (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012).  

Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse vakituista asutusta eikä loma-asuntoja. Lähimmät 

yksittäiset asuinrakennukset sijaitsevat Saahkarlahden kylässä noin 800 metrin 

etäisyydellä tuulivoimaloista.  

 

Kuva 6-2 Tuulivoimapuisto Tetrituulen läheisyyteen sijoittuva asutus.  

 Kaavoitustilanne 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, jonka 

ympäristöministeriö on vahvistanut 7.12.2011. Maakuntakaavaan on sittemmin 

vahvistettu ja hyväksytty muutoksia vuosina 2014, 2016 ja viimeisimmät muutokset 

19.11.2018. Tetrituulen tuulivoimapuisto sijaitsee kokonaisuudessaan 

tuulivoimatuotannolle osoitetulle alueelle (tv 803). Kaava-alueen länsipuolelle on 

kaavassa osoitettu 110 kV:n sähkönsiirtolinja sekä valtatie.  

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 on valmisteilla ja se laaditaan kahdessa osassa. 

Tällä hetkellä käynnissä on 2. vaihe, jonka on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 
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aikana. 1. vaihe valmistui vuonna 2018 ja sen tavoitteena oli tunnistaa 

valtakunnalliset ja maakunnalliset intressit sekä niihin keskittyminen, kaavan 

strategisuus, riittävyys ja joustavuus, sekä kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja 

maakuntastrategiaan. Yhdessä vaiheet 1. ja 2. muodostavat lopulta Pohjois-Savon 

maakuntakaavan 2040.  

Tetrituulen tuulivoimapuiston ja valtatien länsi-luoteispuolelle sijoittuu Unnukan 

rantaosayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna 2006. Kaavassa on osoitettu 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan ympärillä olevat alueet maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi.  

Leppävirran kaupunginvaltuusto hyväksyi Tetrituulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 

14.1.2013. Kaava on saanut lainvoiman 26.2.2013. Osayleiskaavan kaavakartta on 

esitetty liitteenä 3. Tuulivoimakaavan yhteydessä toteutettiin myös osayleiskaavan 

muutos Unnukan rantaosayleiskaavaan niiden asettautuessa päällekkäin. 

Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1), jolle saa 

sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita 

varten saa rakentaa huoltotieyhteyksiä, muuntamoita ja kaapelointeja. 

Tuulivoimakaava mahdollistaa enintään 5 tuulivoimalan rakentamisen.  

Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä 

määräyksiä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +343,5 

metriä. Uuden voimajohdon ja maakaapeleiden sekä uusien teiden sijainnit on 

osoitettu ohjeellisena. Sijainnit ovat tarkentuneet rakennuslupavaiheessa. 

Rakennuslupavaiheessa kaavaan on myös haettu poikkeamia rakennettaville 

tuulivoimaloille. Poikkeamaa haettiin tuulivoimaloille 1 ja 2, kun osa tuulivoimalan 

lavasta ulottuu kaavan tv-alueen ulkopuolelle, ja poikkeamislupa myönnettiin. 

Poikkeamislupa myönnettiin myös tuulivoimalalle 3 sen sijoittuessa kokonaan tv-

alueen ulkopuolelle. Tähän jälkimmäiseen poikkeamiseen myönnettiin myös 

suunnittelutarveratkaisu. Lisäksi voimaloiden 2 ja 3 tapauksessa myönnettiin 

poikkeamislupa kaavassa osoitetun kokonaiskorkeuden ylittämiseksi. 

Kokonaiskorkeuden ylitys on tuulivoimalalla 2 noin 16 metriä, ja tuulivoimalalla 3 noin 

5,3 metriä merenpinnasta. Katso myös kohta 4. 

Kaavassa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet 

luo-1 ja luo-2-merkinnöillä. Lisäksi kaava-alueella sijaitsevat muinaismuistokohteet on 

osoitettu sm-merkinnällä. Näihin kohteisiin ei koskettu tuulivoimapuiston rakentamisen 

aikana. 

Tuulivoimapuiston alueella ei ole asemakaavoja.  

7 Selvitys rajanaapureista ja muista mahdollisista 

asianosaisista 
Luettelo rajanaapureista ja vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on 

esitetty liitteessä 5. Tietojen rajauksena on käytetty 0,5 kilometrin etäisyyttä 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan rajasta.  
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8 Yleiskuvaus toiminnasta 
Tuulivoimapuisto koostuu kolmesta teholtaan 3,45 MW tuulivoimalasta, joiden 

kokonaiskorkeus on 210 metriä.  

  

Tuulivoimaloiden määrä 3 

Tuulipuiston teho  noin 10 MW 

Tuulivoimalan tyyppi V126, 3-lapainen roottori 

Tuulivoimalan teho  3.45 MW 

Tuulivoimalan maksimikorkeus 210 m  

Tuulivoimalan valmistaja Vestas 

 

Kukin voimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta 

roottorista. 

9 Toiminnan aloitusajankohta 
Voimalat otettiin käyttöön vuonna 2017.  

10 Laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti 
Tuulivoimaloiden asemapiirrokset ovat liitteenä 2. 

Tuulivoimaloiden tornit on rakennettu teräsrakenteisina putkitorneina. Voimaloiden 

lavat ovat hiili- ja lasikuiturakenteiset.  

 Perustukset 

Alueelle tehtyjen maaperätutkimusten perusteella perustuksien toteutustavaksi 

valittiin gravitaatio- ja betoniperustus.  

 Tiet ja muut rakenteet 

10.2.1 Tiet 

Tuulivoimapuistoalueella on olemassa oleva tieverkosto, jota on pystytty 

hyödyntämään rakentamisen aikana sekä rakentamisen jälkeen tuulivoimaloiden 

huolto- ja valvontatoimenpiteissä. Olemassa olevaa tieverkostoa on muokattu 

tarpeellisin osin siten, että se on mahdollistanut rakentamisen aikana tarvittavat 

rakennusmateriaalien ja pystytyskaluston kuljettamisen. Jokaiselle tuulivoimalalle 

johtaa oma huoltotie.  

Valtatietä 23 parannettiin vuosina 2018–2019, jolloin tuulivoimapuiston kohtaan 

rakennettiin ohituskaista. Samassa yhteydessä tuulivoimapuiston sisääntuloreittiä 

muutettiin siten, että Valtatien 23 rinnalle rakennettiin Karjalantien yksityistie, josta 

kulku tuulivoimapuiston alueelle nykyään käy.  

10.2.2 Sähkön- ja datan siirto 

Tuulivoimaloiden vaatimat sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit on sijoitettu kuljetusteiden 

yhteyteen kaivettuihin kaapeliojiin.  
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Tuulivoimalat on yhdistetty 20 kV maakaapelilla Kinnarin sähköasemalle, noin 5,5 

kilometrin päähän tuulivoimaloista. Tuulivoimalan 1 ja Kinnarin sähköaseman välissä 

on pieni koppi, jossa sijaitsee maakaapelin yhteyteen kytketty reaktorikela/muuntaja.  

Sekä tuulivoimapuiston tuotannon- että sähkönsiirron valvonta tapahtuu erilaisten 

automaatiojärjestelmien avulla etävalvontana. Etävalvonta edellyttää toimivia 

tietoliikenneyhteyksiä tuulivoimapuiston ja valvomon välillä. Tuulivoima-alueelle on 

sijoitettu valokuitukaapeliyhteydet, jotka kulkevat sähkönsiirtoon tarkoitettujen 

maakaapeleiden yhteydessä.  

11 Raaka-aineet ja kemikaalit  
Tuulivoimapuiston toimintaan liittyvät merkittävimmät kemikaalit ovat muuntajissa ja 

voimaloissa olevat öljyt. Tuulivoimapuiston oman sähköaseman muuntajissa 

arvioidaan olevan öljyä noin 20-30 tonnia. Lisäksi voimaloissa olevissa muuntajissa on 

öljyä noin 2-3 tonnia/voimala. Muuntajat sijoitetaan öljykaukaloihin, joilla estetään 

öljyn pääsy ympäristöön mahdollisen vuodon sattuessa.  

Lisäksi voimaloissa on muun muassa vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä ja 

jäähdytysnestettä. Vaihteistoöljyn määräksi arvioidaan noin 1 200 litraa voimalaa 

kohden. Muiden kemikaalien määrän arvioidaan olevan pieni.  

12 Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta  
Tuulivoimaloilla tuotetaan sähköä.  

Tuulivoimapuistolle tehtiin tuotantoanalyysi vuonna 2016 Numerola Oy:n toimesta, 

jonka mukaan tuulivoimapuisto tuottaa sähköä 32 GWh vuodessa (P50).    

13 Vedenhankinta ja viemäröinti  
Tuulivoimapuiston toiminnassa ei käytetä merkittävästi vettä eikä siellä synny 

jätevesiä. Tuulivoimapuistoaluetta ei ole liitetty vesi- tai viemärijohtoverkkoon.  

14 Toimintaan liittyvät ympäristöriskit, 
onnettomuuksien estäminen ja toimet 
häiriötilanteissa  

Onnettomuuden seurauksena voi lähiympäristössä syntyä lisävahinkoja, jotka lisäävät 

kokonaisvahingon suuruutta. Tuulivoimalan lavat voivat talvella jäätyä, ja täten 

aiheuttaa vaaratekijän jään irrotessa pyörivistä lavoista. Jään irtoaminen tapahtuu 

joko pieninä annoksina tai kertarysäyksellä. 

Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville 

ihmisille. Talviaikaan alueella liikuttaessa on syytä noudattaa varovaisuutta jään 

putoamisriskin vuoksi. Koska alueella ei kuitenkaan ole kohteita, joissa olisi aktiivista 

liikkumista, loukkaantumisriskit eivät ole merkittäviä.  

Tuulivoimapuisto Tetrituulelle on laadittu erillinen tutkimusraportti jäänheittomatkasta 

kaavoituksen yhteydessä. Laskenta toteutettiin ns. ”pahimman skenaarion” mukaan, 

jolloin laskennoissa käytettiin 10-50 kg jäälohkareita, joiden irtoamishetkinä käytettiin 

useita erilaisia tapoja. Todellisessa tilanteessa irtoavat jäät painavat enimmillään 

muutamia kiloja, yleensä alle kilon (Haapanen, 2012). Kaikissa tapauksissa pisin 

heittomatka oli 155 m, jolloin tälle etäisyydelle sinkoutuvat jääpalat ovat jo pieniä. 
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Tuulivoimapuisto Tetrituulen roottorin lavat on varustettu automaattisella 

jäänestojärjestelmällä, joka minimoi jäätymisen ja jäänheiton riskin. Kuumaa ilmaa 

kierrätetään roottorin lapojen sisällä jäätymisolosuhteissa. Jäänestojärjestelmän 

tehokkuutta parannettiin entisestään kesällä 2020 teknisin toimenpitein, jotka 

paransivat järjestelmän luotettavuutta. Lisäksi toteutettiin talvella 2020-2021 

ohjelmistomuutoksia jotka lisäsivät jäänestojärjestelmän herkkyyttä, minkä ansiosta 

jäänesto käynnistyy useammin. 

Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimalat on varustettu erityisillä 

lentoestevaloilla, jotka ovat aktiiviset niin päivä- kuin yöaikaankin.  

Jäähdytysnesteen tai öljyjen pääsy maaperään on mahdollinen riski. Voimalakohtaiset 

käyttömäärät ovat kuitenkin vähäisiä, eikä tuulivoimaloiden lähettyvillä tai sen sisällä 

varastoida kemikaaleja.  

Tuulivoimaloiden konehuoneen syttyminen palamaan on mahdollinen riski, jolloin riski 

lähialueelle putoavista tuulivoimalan osista on mahdollinen. Tuulivoimalat voivat myös 

kaatua esimerkiksi äärimmäisillä myrskytuulilla, joita Suomessa esiintyy erittäin 

harvoin. Myrskytilanteessa todennäköisempää on, että lähiympäristön kaatuvat puut 

aiheuttavat suuremman vaaratilanteen kuin tuulivoimaloiden mahdollinen 

romahtaminen.  

Yleisesti ottaen ympäristöonnettomuuksien riski on hyvin pieni. Riskit ovat 

epätodennäköisiä, vähäisiä ja paikallisia. Tuulivoimapuisto Tetrituulen käytön aikana 

vuodesta 2017 ei ole ollut onnettomuus- tai vaaratilanteita. 

15 Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Tuulivoimapuiston alueella on tarpeen käydä muun muassa huoltojen yhteydessä 

muutamia kertoja vuodessa voimalaa kohden. Huoltokäynnit toteutetaan yhdestä 

kahteen kertaan vuodessa. Alueelle voi olla kuitenkin tarpeen tehdä myös satunnaisia 

huoltokäyntejä, mikäli voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja. Huoltojen yhteydessä 

tuulivoimapuiston alueelle arvioidaan suuntautuvan liikennettä muutaman viikon 

aikana päivittäin muutamia autoja.  

16 Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmästä  

Tuulivoimapuisto Tetrituulta operoivalla Ilmatar Service Oy:llä on sertifioitu ISO 14001 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.  

17 Päästöjen laatu ja määrä  
Tuulivoimapuiston toiminnassa ei synny jätevesiä.  

Tuulivoimaloiden toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan.  

Tuulivoimaloiden melua käsitellään luvussa 25.6.  

18 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja 
puhdistamisesta 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ei synny päästöjä. 

Öljyä sisältävät muuntajat varustetaan öljykaukaloilla, jotka estävät öljyn pääsyn 

ympäristöön mahdollisen öljyvuodon sattuessa. Muiden kemikaalien määrät 
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tuulipuistossa ovat melko vähäisiä. Kemikaalien käytössä ja käsittelyssä noudatetaan 

varovaisuutta.  

19 Jätteiden määrä, laatu ja käsittely  
Tuulivoimapuiston toiminnassa syntyvät jätteet ovat tuulivoimaloiden huollossa 

syntyviä jätteitä. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrä on erittäin pieni. Jätteet 

toimitetaan huoltojen yhteydessä tuulivoimapuistoalueelta käsiteltäväksi 

asianmukaisesti. 

20 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja 
ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) 

Tuulivoimatuotannolle ei ole laadittu EU:ssa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) 

kriteerejä. Tuulivoimatuotannon katsotaan itsessään edustavan parasta 

käyttökelpoista sähköntuotantotekniikkaa sen tuottaessa puhdasta, täysin uusiutuvaa 

energiaa.  

Voimalatyyppi tuulivoimapuistoon valittiin siten, että se edusti silloista uusinta 

saatavilla olevaa voimalatekniikkaa. Voimaloiden valinnassa otettiin huomioon melu ja 

muut vaikutukset ympäristöön.  

Tuulivoimapuiston suunnittelussa pyrittiin alusta alkaen huomioimaan ympäristön 

kannalta parhaat käytännöt (BEP). Sijainnissa pyrittiin huomioimaan riittävät 

etäisyydet lähimpään asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin, kuten 

suojelualueisiin. Tuulivoimapuistosta laadittiin melu- ja välkemallinnukset 

rakennuslupien yhteydessä (Hafmex Group 2016) 210 metrin kokonaiskorkeuden 

omaavalla voimalatyypillä. Tämän lisäksi uudet melumallinnukset laadittiin vielä tämän 

ympäristölupahakemuksen yhteydessä AFRY Finland Oy:n asiantuntijoiden toimesta 

tilanteessa, jossa tuulivoimaloita käytetään alennetulla lähtömelulla. Tämän 

tarkastelun tuloksia on kuvattu tarkemmin luvussa 25.6.  

Tuulivoimalan ylläpidossa käytettävien voitelu- ja jäähdytysaineiden käytössä, 

jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä, työturvallisuudessa sekä käytön seurannassa ja 

raportoinnissa noudatetaan asianmukaisia käytäntöjä.  

25 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön  

 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten 

terveyteen  

Yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 

jäävän vähäisiksi. Tuulivoimapuisto ei estä alueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä.  

Tuulivoimalat muuttavat alueen maisemaa ja asukkaiden arkipäiväistä elinympäristöä. 

Tuulivoimaloiden näkyminen, ääni ja liike koetaan yksilöllisesti ja ne voidaan siten 

kokea myös haitallisena.  

Tuulivoimaloihin liittyy vain pieni onnettomuusriski ja niiden vaikutukset 

turvallisuuteen ovat vähäisiä. Tuulivoimapuisto tuo alueelle yhden uuden elinkeinon 

lisää ja tukee muiden elinkeinojen säilymistä. Laajemmin tuulivoimaloilla on vaikutusta 

ympäristössä olevalle asutukselle. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 
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25.1.1 Välkevaikutukset  

Tuulivoimaloista syntyy niin sanottua varjostusta tai varjon välkettä roottorin lapojen 

pyöriessä auringon edessä muodostaen liikkuvan varjon. Välkkeen määrä riippuu 

vuorokauden ja vuoden ajasta sekä sääolosuhteista, kuten esimerkiksi pilvisyydestä ja 

tuulen suunnasta. Välke koetaan yksilöllisesti ja voidaan kokea haitallisena.  

Tuulivoimapuistolle laadittiin varjostusvaikutusten raportti rakennuslupavaiheessa 

(Hafmex Group 2016). Varjostusvaikutukset laskettiin kolmelle tuulivoimalalle, joiden 

kokonaiskorkeus on 210 metriä. Eri puuston korkeuksia käytettiin mallinnuksessa 

karkeana oletuksena puuston peitteisyydestä. Tuulisuustietoina käytettiin Mustinmäen 

linkkimastoon tehdyistä tuulimittauksista saatua aineistoa vuosilta 2011–2012. 

Keskimääräiset auringonpaistetunnit saatiin Ilmatieteen laitoksen Helsingin 

mittauspisteestä, jossa mittaukset kattavat vuodet 1969-1993. 

Laskelmissa huomioitiin tuulivoimaloiden ja asutuksen sijainti, maanpinnan korkeudet, 

tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorin halkaisija, paikan maantieteellinen sijainti, 

aikavyöhyke sekä talvi- ja kesäajat. Laskelmat tehtiin kahdelle skenaariolle; 

teoreettinen maksimiskenaario, joka kuvaa tilannetta missä sääolosuhteet ovat aina 

otolliset välkevaikutukselle, tuulivoimala on aina käynnissä ja roottori on aina siinä 

asennossa kohteeseen, että vaikutus on mahdollisimman suuri. Toinen skenaario 

kuvaa todellista tilannetta, missä on huomioitu auringonpaistetunnit sekä 

tuulivoimaloiden käyttötunnit sektoreittain (”Real case”). Piha-alueiden yksittäisiä 

puita tai rakennelmia ei huomioitu. 

Tulokset  

Seuraavaksi on esitetty välkemallinnuksen tulokset kartoilla siten, että metsän 

vaikutusta ei ole huomioitu (Kuva 25-1) ja metsän vaikutus huomioiden (Kuva 25-2). 

Tämän lisäksi tarkemmat tulokset lähimmälle asutukselle on esitetty 

taulukkomuodossa (Taulukko 25-1). 

Taulukko 25-1 Talokohtaiset välketunnit kaikille skenaarioille (teoreettinen maksimi ja todellinen) 

 Puuston korkeus 0 metriä Puuston 
korkeus 
10m  

Puuston 
korkeus 
15m 

Puuston 
korkeus 
20m  

Talo Välketunnit, 
teoreettinen 
maksimi 
(h/vuosi)  

Välkepäivät 
(päivät/vuosi)  

Maksimi-
välketunnit 
(h/päivä) 

Välketunnit, 
todellinen 
(h/vuosi)  

Välketunnit, 
todellinen 
(h/vuosi)  

Välketunnit, 
todellinen 
(h/vuosi)  

Välketunnit, 
todellinen 
(h/vuosi)  

A 37:23 100 0:43 4:21 4:21 4:21 4:21 

B 52:36 120 0:49 6:42 6:42 6:42 6:42 

C 52:47 126 0:49 7:02 7:02 7:02 3:30 

D 44:24 120 0:36 6:34 5:09 1:44 0:00 

E 40:39 117 0:33 6:18 3:13 0:00 0:00 

F 38:14 111 0:31 6:17 0:00 0:00 0:00 

G 42:17 112 0:33 7:47 7:47 6:18 0:00 

H 36:14 102 0:30 7:30 3:34 3:34 0:00 

I 23:56 69 0:29 4:51 0:00 0:00 0:00 

J 31:16 64 0:46 9:17 9:17 0:00 0:00 

K 09:18 46 0:19 2:34 0:00 0:00 0:00 
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Kuva 25-1 Välke, kun metsän vaikutusta ei oteta huomioon (Hafmex Group 2016).  

 

Kuva 25-2 Välke, kun metsän vaikutus on huomioitu, oletuksena 15 metrin korkuinen puusto 
(Hafmex Group 2016).  
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Kun metsän vaikutus (puiden korkeus 15 metriä ja 20 metriä) otetaan huomioon 

todellisessa tilanteessa, Saksan, Tanskan ja Ruotsin ohjeissa annetut vuosiarvot (8h, 

10h ja 8:30h/vuosi) alittuvat kaikissa kohteissa, kuten edellä olevasta taulukosta 

(Taulukko 25-1) ilmenee. Päiväohjearvoja on annettu ainoastaan teoreettiselle 

maksimitilanteelle Saksassa (30 min/päivä) ja todelliselle tilanteelle Ruotsissa (30 

min/päivä). Välkemallinnusraportin mukaan 30 min/päivä ylittyy neljän asumuksen 

kohdalla (kohteet A-C ja G) todellisen tilanteen mallinnuksessa, kun metsä otetaan 

huomioon. Vertailtaessa taulukossa oleviin laskettuihin maksimiarvoihin ilman metsän 

huomioon ottamista (Taulukko 25-1) voidaan päätellä, että päiväohjearvon ylitykset 

todennäköisesti eivät ole kovinkaan merkittäviä. Tätä tukee se tosiasia, ettei valituksia 

välkkeestä ole kantautunut Ilmatar Leppävirran tietoon. Täsmälliset asuntokohtaiset 

vaikutukset riippuvat ikkunoiden suunnasta ja suuruudesta sekä puuston määrästä ja 

lajista piha-alueella sekä lähiympäristössä. Tilanne voi myös muuttua ajan saatossa 

hakkuiden seurauksena. 

 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä 

rakennettuun ympäristöön 

Alueella ja sen läheisyydessä asuvat voivat kokea tuulivoimapuiston aiheuttamat 

vaikutukset hyvin monella tavalla riippuen taustoistaan ja asenteistaan. 

Kulttuuriperinnön osalta hanke ei tuhoa kulttuuriympäristöjä tai arvokasta 

rakennusperintöä. Omalta osaltaan tuulivoimapuisto lisää rakennusperinnön 

vaihtelevuutta ja monikerroksisuutta sekä kulttuuriympäristöjen luonnetta. Pääasiassa 

tuulivoimapuisto voidaan havaita vain kaukomaisemassa yhtäaikaisesti paikallisesti 

merkittävien kylämaisemien kanssa (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012).  

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet on tunnistettu ja paikannettu 

hankkeen ympäristöselvityksissä, ja ne on huomioitu tuulivoimapuistoa 

suunniteltaessa. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu voi heikentää alueen 

houkuttelevuutta virkistyskäytön kannalta, mutta valtatien 23 melutaso peittää 

tuulivoimaloiden aiheuttaman melun. Tuulivoimahanke edistää uusiutuvien 

energianlähteiden hyödyntämistä ja osaltaan vastaa energianhuollon tarpeisiin. 

Tuulivoimapuistolla ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, sillä alue 

on kooltaan suhteellisen pieni ja se sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle alueelle, 

jolle ei kohdistu maakuntatason tai Leppävirran kunnan puolesta merkittäviä 

maankäytön kehittämispaineita.  

Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta 

merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Kasvillisuuden raivaamisella rakennusvaiheessa on luonnonoloihin kohdistuvia 

vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat kuitenkin tavanomaiseen talousmetsälajistoon ja 

ovat metsänkäsittelytoimien kaltaisia, eivätkä siten merkittävyydeltään suuria. Alueella 

ei sijaitse luonnonsuojelukohteita. Luonnon monikäyttöarvot säilyvät ennallaan. 

(Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012)  

 Vaikutukset vesistöihin ja niiden käyttöön 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ei katsota aiheutuvan vaikutuksia vesistöihin. 

 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

Korvattaessa perinteisiä lähinnä fossiilisia polttoaineita käyttäviä energiamuotoja 

tuulivoimalla ovat tuulivoimarakentamisen vaikutukset ilmastoon pelkästään 

myönteisiä. 
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 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen  

Maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia voidaan pitää kaikkiaan varsin vähäisinä. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset maaperään ovat varsin vähäiset, eikä sillä 

ole vaikutusta esim. valuntaan ja siten alueiden vesiolosuhteisiin. 

Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita, eikä tuulivoimapuistolla tai 

sähkönsiirtoreiteillä katsota olevan vaikutuksia pohjavesille. 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ei katsota aiheutuvan vaikutuksia maaperään tai 

pohjaveteen.  

 Melun vaikutukset 

Tuulivoimalan käyntiääni koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta 

melusta sekä hieman kapeakaistaisemmasta sähköntuotantokoneiston yksittäisten 

osien aiheuttamasta melusta, johon kuuluvat muun muassa vaihteisto, generaattori 

sekä jäähdytysjärjestelmät. Tuulivoimaloiden aerodynaaminen melu on hallitsevin 

äänilähde, joka kattaa noin 90 prosenttia kokonaisäänienergiasta lapojen suuren 

vaikutus-pinta-alan vuoksi (Gupta, M. Madsen, K., 2019). Tuulivoimamelu on A-

taajuusjakaumaltaan painottunut tyypillisesti 200–1000 Hz:n väliin. 

Modernit kolmilapaiset tuulivoimalaitokset ovat nykyisin ylävirtalaitoksia, joissa siivistö 

sijaitsee tuulen etupuolella suhteessa voimalan torniin. Katsottaessa aerodynaamisen 

melun suuntaavuutta ylhäältä käsin, on siivistön äänitaso sivutuulen puolelta noin 4–6 

dB alhaisempi kuin tuulen ylä- ja alapuolilla samalla etäisyydellä (Oerlemans, S. 

Schepers, J.G., 2009). 

Vaihtuvanopeuksisen tuulivoimalan äänipäästö on suoraan verrannollinen 

tuulennopeuteen siten, että alhaisilla tuulilla eli hitaalla roottorin pyörimisnopeudella ja 

lähellä käyntiinlähtönopeutta, lähtöäänitaso on usein noin 10–15 dB alhaisempi kuin 

voimalan nimellisteholla, jossa roottori saavuttaa suurimman kierrosnopeuden 

(ks.Kuva 25-3).   

 

 

Kuva 25-3. Esimerkkikuva äänipäästön kasvusta napakorkeuden tuulennopeuden mukaan. 
Äänitason nousu tasoittuu n. 10 m/s voimalan napakorkeudella mitatun tuulennopeuden jälkeen. 

Äänipäästön LWA huipputaso saavutetaan tyypillisesti voimalan nimellistehotasolla, 

joka tarkoittaa yli 10 m/s tuulennopeutta napakorkeudella voimalamallista ja etenkin 
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tornikorkeudesta riippuen. Tuulennopeuden edelleen kasvaessa tuulivoimalan 

siipikulmasäätö tasoittaa äänitehotason nousun roottorin pyörimisnopeuden pysyessä 

ennallaan (ks. Kuva 25-3). 

Valtioneuvoston asetus 1107/2015 tuulivoimamelun ohjearvoista tuli voimaan 

1.9.2015. Oheisessa taulukossa on esitetty uuden asetuksen mukaiset keskiäänitason 

ohjearvot LAeq tuulivoimamelulle päivällä ja yöllä. 

Taulukko 25-2 Tuulivoimamelun ohjearvot, LAeq 

Tuulivoimamelun 

ohjearvot 

LAeq 

päiväajalle 

(klo 7–22) 

LAeq 

yöajalle 

(klo 

22–7) 

Pysyvä asutus, 

Loma-asutus, 

Hoitolaitokset, 

Leirintäalueet 

45 dB 40 dB 

Oppilaitokset, 

Virkistysalueet 

45 dB - 

Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

 

Jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla 

alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen 

vertaamista asetuksen 3 §:ssä säädettyihin arvoihin. 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason ohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna 

keskiäänitasona LAeq erikseen yhden vuorokauden päiväajan ja yöajan osalta. Kyse ei 

ole hetkellisistä enimmäisäänitasoista. Kunkin vuorokauden päiväajan 15 tunnin (klo 

7–22) keskimääräisen ulkomelutason (LAeq) tulee pysyä annetun päiväajan ohjearvon 

mukaisena. Vastaavasti kunkin vuorokauden yöajan osalta 9 tunnin (klo 22–7) 

keskimääräisen ulkomelutason (LAeq) tulee pysyä annetun yöajan ohjearvon 

mukaisena. (Ympäristöministeriö, 2016). 

Ilmatar Leppävirta Oy on suorittanut vuonna 2021 akkreditoidulla mittaajalla 

tuulivoimamelun immissiomittauksia valitussa mittauspisteessä MP2 (ks. Kuva 25-4) 

yöajan mittauksena talviaikana noin kahden kuukauden aikavälin sisällä (Sweco, 

2021). Mittaukset toteutettiin kansallisen mittausohjeen 4/2014 mukaisesti. 

Mittauksessa mittaaja valitsi neljä onnistuneinta mittausta raportointiin. Näistä kaksi 

ensimmäistä mittausta katsottiin luotettavimmiksi tuloksiksi, sillä näissä kahdessa 

mittauksessa kaikki voimalat kävivät nimellisteholla myötätuuliolosuhteissa yöaikaan. 

Mittaustulokset olivat referenssituulennopeudella 8 m/s 10 metrin korkeudella 35,8 dB 

sekä 35,6 dB.  

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään kuitenkin katsonut, että asiassa tehtyjen 

selvitysten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta saattaa aiheutua 

naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta lähistön 

asuin- ja lomarakennusten alueella, kun otetaan huomioon tuulivoimaloiden etäisyys 

lähimmistä asuin- ja lomarakennuksista sekä tuulivoimaloista aiheutuvat 

meluvaikutukset ja melun luonne kokonaisuutena (Dnro 00867/20/5132). Tämän takia 

Leppävirran kunta on edellyttänyt ympäristöluvan hakemista tuulivoimapuiston 

toiminnalle. 
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Voimalan melupäästöä voidaan tarvittaessa rajoittaa teknisin menetelmin. 

Tuulivoimalat on varustettu lapojen serraatiolla, joka vähentää aerodynaamista ääntä. 

Serraatiot on uusittu kesällä 2020. Lavat on varustettu myös jäänpoistolla. 

Lisäratkaisu on melumoodien hyödyntäminen. Melumoodilla voidaan rajoittaa voimalan 

toimintaa tietyn aikajakson sisällä (esim. yöaika) sekä halutussa säätilassa 

(myötätuuliolosuhteet). Melumoodin käyttö voidaan ohjelmoida käymään 

automaattisesti tietyissä olosuhteissa ja tiettynä aikana. Koska melumoodien aikaista 

tilannetta ei olla aiemmin käsitelty tämän hankkeen selvityksissä, on meluvaikutuksia 

arvioitu uudelleen tämän ympäristölupahakemuksen yhteydessä Nord2000 

melumallinnuksella, jonka avulla arvioitiin äänen leviämistä lähimpiin altistuviin 

kohteisiin, kun voimaloissa käytettiin valittua melumoodia. Melumoodien käytöllä 

varmistetaan, ettei keskiäänitaso LAeq yöaikaan ylitä 40 dB ohjearvoa yöaikana 

myötätuuliolosuhteissa talvikuukausien aikana (joulukuusta maaliskuun loppuun). 

Lähtökohtana laskennan teolle on YM:n melumallinnusohje 2/2014 kpl 4.2. 

 

Kuva 25-4. Voimaloiden ja melulaskennan reseptoripisteiden sijainnit kartalla 

Laskennassa hyödynnettiin melumoodia 3 (voimalat 2 ja 3) ja moodia 2 (voimala 1), 

joilla voimaloiden äänipäästöä voidaan laskea 1,5–2,3 dB suhteessa annettuun 

takuuarvoon referenssituulennopeudessa. Voimalavalmistajan teknisen spesifikaation 

perusteella melumoodi 2 kuitenkin tasoittuu äänipäästön maksimiarvoonsa vasta 

napakorkeuden tuulennopeudella 14 m/s, mutta melumoodin vaikutus alkaa jo 

alhaisemmista tuulennopeuksista, jolloin esim. referenssituulennopeudessa 8 m/s 10 

metrin korkeudella (joka vastaa noin 12 m/s voimalan napakorkeudella 147 metriä) 

melumoodin vaikutus on jo -2,2 dB eli suurempi, kuin tasoittumisen jälkeen. Koska 

monet aiemmat mittaukset eivät yllä 14 m/s tuulennopeuden tasolle voimalan 

napakorkeudella, katsottiin järkeväksi laskea mallinnuksen tuulennopeus tasoilla 11–
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14 m/s. 12 m/s on YM:n mallinnusohjeen 2/2014 mukainen referenssi tuulennopeus, 

joka vastaa nopeutta 8 m/s 10 metrin korkeudella. 

Koska melumoodien käyttötilannetta ei ole erikseen mitattu ääniemissiomittauksena, 

on laskelmassa huomioitu +2 dB:n epävarmuus/varmuusarvo Ympäristöministeriön 

muistion mukaisesti voimaloille (YM, 2016). +2dB:n epävarmuus on suurempi kuin 

tyypillisen yhdistetty Nord2000 laskennan epävarmuus ±1,2 dB, joka koostuu 

emissiomittauksen epävarmuudesta ±1 dB ja Nord2000 laskenta-algoritmin 

epävarmuudesta ±0,7 dB. Siten epävarmuus kattaa myös taviajan lämpötilan ja 

suhteellisen kosteuden muutosten vaikutukset, sillä lähtökohtaisesti YM:n ohjeen 

mukainen laskenta suoritetaan ISO-tilapisteessä (15°C, 70 %). 

Alla on esitetty mallinnuksen lähtötiedot taulukossa. 

Taulukko 25-3. Nord2000 melumallinnuksen lähtötiedot 

Lähtötieto Parametrit 

Laskentalogiikka Nord2000 (YM OH 2/2014 kpl 4.2), 
ylärajatarkastelu 

Topografiakartta Maanmittauslaitos, laserkeilausaineisto (© MML, 
07-2022), topografian pystyresoluutiona on 0,5m. 
Laskentaohjelmassa muodostetaan maanpinta 
erillisen kolmioverkkolaskennan kautta. 

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

Tuulennopeus 11-14 m/s voimalan napakorkeudella 147m 

Äänilähde Pistelähde 

Mallinnuksen äänipäästö Vestas tuotespesifikaatiodokumentti, Mode 2 + K 
sekä Mode 3+K jossa K = 2 dB, 11–14 m/s 

Topografiakorjaus +2 dB laskentapisteeseen H voimalasta WT2 

Reseptorit A-M + MP2, korkeus 2 m maanpinnalta 

Laskentaverkko Laskentapiste viisi kertaa viiden metrin (5x5m) 
välein laskentaverkolla kahden metrin (2 m) 
korkeudella seuraten digitaalikartan maanpintaa 

Maanpinnan akustinen kovuus Maa-alueet D, isot kallioalueet F ja vesialueet G 

Laskentavyöhykkeet, LAeq 40 dB, 45 dB, 50 dB ja 55 dB 

 

Lasketun melumoodien käyttötilanteen tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa 

(Taulukko 25-4) sekä mallinnuskuvissa (Kuva 25-5, Kuva 25-6). Taulukon tulokset 

sisältävät +2 dB:n mallinnusepävarmuuden. 
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Taulukko 25-4. Melumallinnuksen tulokset eri tuulennopeuksilla reseptoripisteissä, kun 
melumoodit 3 ja 2 ovat käytössä voimaloissa talvikuukausina yöaikaan klo 22-07 ja 
myötätuuliolosuhteissa 

Reseptori LAeq 
laskentatulos, 
11 m/s [dB] 

LAeq 
laskentatulos, 
12 m/s [dB] 

LAeq 
laskentatulos, 
13 m/s 

(referenssi-
tuulennopeus) 
[dB] 

LAeq 
laskentatulos, 
14 m/s [dB] 

A 32,8 32,8 32,8 32,8 

B 34,5 34,6 34,6 34,6 

C 35,0 35,0 35,0 35,0 

D 35,6 35,6 35,6 35,6 

E 30,7 30,8 31,0 31,2 

F 34,1 34,2 34,2 34,2 

G 36,4 36,5 36,5 36,6 

H 35,3 35,3 35,4 35,5 

I 34,8 34,8 34,8 34,7 

J 32,9 32,9 33,0 33,0 

K 32,7 32,8 32,9 32,9 

L 35,8 35,8 35,8 35,8 

M 36,0 36,0 36,0 36,0 

MP2 36,0 36,1 36,1 36,1 

 

Nord2000 laskennan perusteella eri reseptoripisteissä on odotettavissa noin 31–37 

dB:n keskiäänitasoja LAeq vähentyen tuulennopeuden laskun mukaan. On kuitenkin 

syytä huomioida, että Sweco Danmark A/S:n tekemissä yöajan immissiomittauksissa 

helmi-maaliskuussa 2021, kahden luotettavimman mittaustuloksen keskiarvo oli 35,7 

dB voimaloiden nimellisteholla, myötätuuliolosuhteissa ja referenssituulennopeudessa 

8 m/s 10 metrin korkeudella, joka on mitattu talviajan tilanteessa, jossa melumoodia 

ei käytetty. Tämä viittaisi myös siihen, että Nord2000 laskenta yliestimoi äänitasoja 

joiltain osin. Realistinen odotusarvo yllä olevia melumoodeja käytettäessä 

mittauspisteessä MP2 onkin siten noin 34–36 dB referenssituulessa 8 m/s 10 metrin 

korkeudella, joka alittaa yöajan ohjearvon 40 dB. 

Alla olevissa kuvissa (Kuva 25-5, Kuva 25-6) on laskettu melun leviäminen 

laskentaverkolle kahdessa eri tuulennopeuden tilanteessa (12 m/s ja 14 m/s), kun 

Noise Mode 3 on aktivoitu voimaloissa 2 ja 3 sekä Noise Mode 2 voimalassa 1. 

Mallinnuskuvat eivät sisällä reseptoripisteen H topografiakorjausta, joka on otettu 

huomioon taulukon Taulukko 25-4 reseptoripistetuloksissa. 
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Kuva 25-5. Nord2000 melumallinnuksen vakioäänitasokäyrät, LAeq 12 m/s, 2 x Noise Mode 
3(+K) ja 1 x Noise Mode 2(+K). Kuva ei sisällä topografiakorjausta reseptoriin H. 

 

Kuva 25-6. Nord2000 melumallinnuksen vakioäänitasokäyrät, LAeq 14 m/s, 2 x Noise Mode 
3(+K) ja 1 x Noise Mode 2(+K). Kuva ei sisällä topografiakorjausta reseptoriin H. 
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 Vaikutukset linnustoon  

Pohjois-Savo ei sijoitu isokokoisten lintujen päämuuttoreitille, joten suurten 

lintumäärien törmäämisen todennäköisyys tuulivoimaloihin on suhteellisen vähäinen. 

Yksittäisten törmäämisten todennäköisyys on kuitenkin mahdollinen. Lisäksi 

poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana voi isojenkin lintujen (lähinnä hanhet) 

muutto yltää voimakkaana myös Pohjois-Savoon. Yleisesti ottaen muuttolintujen 

reittejä ei Pohjois-Savossa voida tarkasti määrittää. Pääosa kaikesta lintumuutosta 

kulkee täällä halki koko maakunnan hajallaan. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 

2012)  

Kaava-alue ei ole ideaalinen levähdyspaikka linnuilla, koska voimalat sijoittuvat 

mäkien lakialueille, joiden maanpeite koostuu pääosin tiheästä metsästä. 

Levähdysalueet ovat usein kosteikkoja eli lintuvesiä ja niitä ympäröiviä peltoalueita 

sekä kaatopaikkoja ja vesistöjen sulapaikkoja keväisin. Näille kosteikkoalueille voi 

kertyä myös petolintuja, jotka saalistavat toisia lintuja ja pikkujyrsijöitä. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012). 

Tasalaatuisessa metsämaastossa tuulivoimaloiden aiheuttamat linnustovaikutukset 

jäävät usein vähäisiksi, ja esimerkiksi petolintutörmäyksiä voidaan vähentää 

nykyaikaisilla voimalarakenteilla. Voimalan putkirakenne vähentää lintujen oleskelua 

voimalarungon välittömässä läheisyydessä, ja rungon valkoinen väri lisää sen 

havaittavuutta, jolla myös pystytään pienentämään törmäysriskiä kaikkien lintujen 

osalta. Kun voimalat lisäksi varustetaan vilkkuvilla lentoestevaloilla, voidaan siten 

lieventää linnustoon kohdistuvia vaikutuksia.  

Tuulipuistoalueen lakialueen yleislinnuston pesimälajistoon tai parimääriin arvioidaan 

kirjallisuuden perusteella kohdistuvan vain vähäisiä vaikutuksia. (Leppävirran 

tuulipuiston kaavaselostus 2012). 

Rakentamisen aikaisia, linnustoa häiritseviä vaikutuksia pystyttiin lieventämään töiden 

ajoittamisella.  

Kaava-alueen lintuhavainnot ja lintujen muuttoreitit tarkastettiin tätä hakemusta 

varten, eikä alueella ollut havaintoja lintulajeista, joille tuulivoimalat aiheuttaisivat 

riskejä muun muassa törmäämisen johdosta.  

 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

25.8.1 Lepakot  

Vaikka Suomen metsissä elää lepakoita, eivät ne tiettävästi parveudu tai hakeudu 

erityisesti mäkien lakialueille, joilla tuulivoimapuisto sijaitsee. Lisäksi lepakot 

saalistanevat pääasiallisesti puiden latvatason alapuolella tai sen tuntumassa, joten 

törmääminen tuulivoimaloiden lapoihin tuntuu epätodennäköiseltä. Lepakoiden 

muutosta ja muustakin liikkumisesta on kuitenkin vähän tietoa. Törmäämisriski 

tuulivoimaloihin lienee sisämaassakin olemassa, mutta se on todennäköisesti 

vähäinen. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 2012) 

Laji.fi-sivuston viimeaikaisten havaintojen mukaan alueella ei ole havaittu lepakoita.  

25.8.2 Liito-orava 

Kaava-alueen metsät ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä, mikä on vähentänyt 

liito-oraville soveliaita elinympäristöjä. Luontoselvityksessä esiin tulleet liito-oravan 

papanahavaintokohteet on osoitettu erillisillä merkinnöillä. Näin huomioidaan liito-
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oravalle soveliaan ympäristön säilyminen. (Leppävirran tuulipuiston kaavaselostus 

2012) 

Liito-orava-alueet huomioitiin tuulivoimapuiston toteutuksessa kaavan mukaisesti.  

Laji.fi-sivuston viimeaikaisten havaintojen mukaan alueella ei ole havaittu liito-oravia. 

26 Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi 

 Meluvaikutusten seuranta 

Ympäristöluvan myöntämisen jälkeisiä meluvaikutuksia voidaan tarvittaessa seurata 

mittauksin, joista ohjeistetaan myös ympäristöministeriön oppaassa YM OH 3-4/2014. 

Ohjeen julkaisemisen jälkeen on kuitenkin saatu runsaasti uutta tietoa koskien mm. 

sanktiomenettelyjä esim. Anojanssi -tutkimushankkeesta (Keränen et al., 2019), 

joiden häiritsevyysmittariston tuloksia suositellaan käytettävän tämän hankkeen 

kaikessa meluun liittyvässä verifioinnissa (ks. kuvat alla).  

 

Kuva 26-1. Vasemmalta (a) Kapeakaistamelun sanktion k riippuvuus ääneksen taajuudesta fT ja 
ääneksen erottuvuudesta AT. (b) Amplitudimoduloidun äänen sanktion riippuvuus 
modulaatiotaajuudesta fm ja modulaatiosyvyydestä Dm. (c) Impulssimelun sanktion riippuvuus 
nousunopeudesta Ron ja tasoerosta DL (Keränen et al., 2019). Suomen lainsäädäntö ei 
kuitenkaan tunne sykinnän sanktiomenettelyä. 

Mittauspisteenä suositellaan samaa referenssipistettä MP2 kuin aiemmissa 

mittauksissa ja YM:n ohjeen mukaan tämän tuloksia voidaan käyttää reseptoripisteen 

F tuloksena, kun mittaustuloksesta tehdään 1,5 dB:n etäisyysvähennys (YM ohje 

4/2014 kpl 5.8.6, Mittaukset lähempänä tuulivoimalaa). Mittauspisteen MP2 tulosta ei 

voida kuitenkaan suoraa käyttää muiden reseptoripisteiden tuloksena, koska ne eivät 

täytä ohjeen kappaleen 5.8.6 vaatimuksia kaikilta osin. Mikäli halutaan määrittää 

äänitaso muissa pisteissä kuin MP2, on mittaus suoritettava erikseen lähellä ko. 

altistuvaa kohdetta. 
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Tuulivoimalan alue.
Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa sijoittaa.
Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +343,5 metriä.
Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea. Tuulivoimaloiden kaikki
rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet tulee sijoittua
osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.

Ohjeellinen tienlinjaus.
Uusien teiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnonarvoihin.

Ohjeellinen sähkölinja.

M-1
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa
tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä palvelevia huoltoteitä ja
teknisiä verkostoja sekä maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita.

OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
UNNUKAN RANTAOSAYLEISKAAVA (1.2.2006)
KUNTA LEPPÄVIRTA 420
KYLÄ SAAHKARLAHTI 430
TILAT LOUHELA 6:6, ULLANMAA 14:2
KYLÄ SARKAMÄKI 432
TILAT KUOSMALA 10:19

OSAYLEISKAAVA KOSKEE:
KUNTA LEPPÄVIRTA 420
KYLÄ SAAHKARLAHTI 430
TILAT SYVÄLAHTI 3:24, LAATKANGAS 3:26, KYLÄNPELTO 4:41, RANTALA 5:23,

MÄYRÄRINNE 5:30, TIILI 5:35, PATAKANGAS 5:38, ONKIPURO 5:40, LOUHELA 6:6,
NIEMELÄ 7:8, VAKKAJOKI 13:1, SORSANPELTO 13:2, ULLANMAA 14:2

KYLÄ SARKAMÄKI 432
TILAT EILANSALO 10:11, KUOSMALA 10:19, HYTINKANGAS 10:26

OSAYLEISKAAVALLA MUODOSTUU:
Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1), Vesialuetta (W), Tuulivoimalan aluetta (tv).

LEPPÄVIRRAN KUNTA
NIITTYSMÄKI-KONKANMÄKI TUULIPUISTON
OSAYLEISKAAVA
1:10 000
EHDOTUS

KAAVAN LAATIJA

KÄSITTELYVAIHEET:

EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ: 2.10.-31.10.2012

KUNNANHALLITUS: 17.12.2012

KUNNANVALTUUSTO: 14.1.2013 ANNE KARLSSON ARKKITEHTI SAFA YKS 479

TARKISTETTU 7.11.2012, 30.11.2012, 4.1.2013

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

Nykyinen tie.

Nykyinen sähkölinja.

0 500 m 1000 m

Antinkatu 15 B, 28100 Pori
Puh. 0207520772
www.rejlers.fi

Tuulivoimayleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

M-1

z

z

Yleiskaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284/23.12.1999 mukainen
ja vastaa riittävällä tarkkuudella kaavan laatimisajan olosuhteita.

Pohjakartta: © 2012 Maanmittauslaitos

Uusi sähköasema.

Muinaismuistokohde.
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolainsäädännön nojalla suojellut kohteet.
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Tuulivoimaloiden ja voimaloiden huoltoteiden ja maakaapeleiden suunnittelussa ja
toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvojen säilyminen. Ennen rakentamista
viranomaisten tulee aluetta koskevissa suunnitelmissa varmistaa luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen turvaaminen.

Tuulivoimalaitoksen ohjeellinen sijainti.

W

W Vesialue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Uhanalaisen lajin, liito-oravan, esiintymisalue. Alueen suunnittelussa on huomioitava,
että liito-oravalle jätetään riittävät lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueet sekä
yhtenäiset kulkuyhteydet alueen sisällä ja sen ulkopuolelle. Ennen rakentamista
viranomaisten tulee aluetta koskevissa suunnitelmissa varmistaa luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen turvaaminen. Mikäli
toimenpiteellä voi olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäristönä,
toimenpidettä koskevasta asiasta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen
ympäristövastuualueen lausunto.

sm

z

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

z

z

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).
Yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille voidaan sijoittaa yhteensä enintään 5 tuulivoimalaa
ja niiden vaatima rakennusoikeus. Tuulivoimalan ja asutuksen välimatka on oltava vähintään 500 m.
Tuulivoimalan minimietäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus lisättynä
maantien suoja-alueen leveydellä tien keskilinjasta (30 metriä). Vähimmäisetäisyyden on jäätävä
jäänheittomatkan ulkopuolelle.

Tuulivoimaloiden yhteyteen saa rakentaa huoltotieyhteyksiä, muuntamoita ja kaapelointeja.
Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea sekä ilmailuviranomaisten määräysten
mukainen. Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ei saa aiheuttaa valtioneuvoston melutasolle annettujen
ohjearvojen ylittymistä asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla.

Tuulivoiman sisäinen sähkönsiirto on toteutettava maakaapeleina. Maakaapelit sähkön- ja tiedonsiirtoa
varten tulee ensisijaisesti sijoittaa huoltoteiden varsille. Tuulivoimaloiden huoltotiet ja maakaapelit on
sijoitettava mahdollisuuksien mukaan samaan maastokäytävään. Tuulivoimaloiden ja voimaloiden
huoltoteiden sekä maakaapeleiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvojen
säilyminen. Mikäli ohjeellisena esitetyistä tie- ja sähkölinjoista poiketaan yli 50 metriä linjojen molemmin
puolin, tulee alueelta selvittää luontoarvot. Ennen rakennuslupaa tai rakennustöiden lupaa koskevan
hakemuksen ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma ja viranomaisten tulee
aluetta koskevissa suunnitelmissa varmistaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän
alueen turvaaminen. Ennen kunkin tuulivoimalayksikön rakentamista on haettava ilmailulain mukainen
lentoestelupa. Tuulivoimalahankkeeseen liittyvillä rakentamisen paikoilla on tehtävä arkeologinen
inventointi ennen rakentamista.

Alueen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet tulee tehdä siten, että alueen luonnontilaan kohdistuva
vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Rakentamisen jälkeen alueet on tuulivoimatuotannon ajaksi
mahdollisuuksien mukaan maisemoitava ja palautettava luonnontilaan. Tuulivoimatuotannon
lopettamisen jälkeen alue on palautettava maa- ja metsätalouden vaatimaan tilaan.
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POIKKEAMISPÄÄTÖS TETRITUULI OY, TUULIVOIMALAITOS NRO 1 
 
Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto 30.9.2014 § 37  
  
 Hakija  Tetrituuli Oy 
  Siikoniementie 6 B 
  83400 Viinijärvi 
 
 Rakennuspaikka  
   Leppävirta, Sahkarlahti, Patakangas,(420-430-5-38), 10000 m2 määräala.

   
 Rakennustoimenpide  
  Tuulivoimalaitoksen nro 1 rakentaminen 
 
 Rakentamisrajoitus 
  Rakentaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle siten, että vaikeute-

taan yleiskaavan toteutumista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §). 
  Poikkeukset kaavamääräyksistä: Roottorin pyörimisalue ei sijoitu kokonai-

suudessaan tuulivoimalan (tv-2) alueelle.  
 
 Toimivalta  Poikkeamisesta päättää kunta.  
 
 Maankäytön suunnittelutilanne 
  Rakennuspaikalla on voimassa Niittysmäki – Konkanmäki tuulipuiston 

osayleiskaava vuodelta 2013 (hyväksytty14.1.2013).  
 
  Rakennuspaikka on yleiskaavassa merkitty tuulivoimalan alueelle (tv), tuu-

livoimalaitoksen sijainti on merkitty kaavassa ohjeellisena. 
 
 Kohteen sijainti ja hankkeen kuvaus 
  Hanke sijaitsee Varkaus–Joensuu valtatien 23 itäpuolella Sarkamäki-

Saahkarlahti alueella noin 10 km Varkaudesta. 
  Voimalan napakorkeus 140 metriä, pyyhkäisykorkeus 206 metriä, koko-

naiskorkeus merenpinnasta 326,7 m. 
  
 Tieyhteys Yleiskaavaan merkittyä linjausta mukaillen. 
  
 Luonnonympäristö 
  Tuulivoimarakentamiselle varattu alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltai-

sella alueella. Metsät ovat metsätalouden muovaamia, pääosin harvennettu-
ja mäntyvaltaisia tai mänty-kuusi-koivu sekapuustoisia varttuneita kasva-
tusmetsiköitä. Tuulivoimalaitoksen suunnitellulla rakennuspaikalla tai sen 
lähialueella ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 
alueita tai kohteita.   

 
 Vesihuolto Kohteeseen ei tule vesihuoltoa. 
 
 Hakijan perustelut 
  Hakemusta on perusteltu erillisessä liitteessä (saate 1.11.2013).  
 
 Naapureiden kuuleminen 



 

  Naapureita on kuultu, määräaikaan 9.12.2013 mennessä ei asiassa esitetty 
huomautuksia. Kuulemismenettelyn jälkeen (28.2.2014) on naapureiden 
toimesta toimitettu 53 henkilön allekirjoittama muistutus asiasta. 

 
 Hakijan vastine 
  Hakija on antanut naapureiden muistutuksen johdosta 7.4.2014 päivätyn 

vastineen sähköpostilla ja toimittanut 23.6.2014 päivätyn melumallinnuksen 
päivityksen. 

  
 Muuta huomioitavaksi 
  Muistio viranomaistyönevottelusta 22.8.2013, osallistujat:  
  Hakija, Pohjois-Savon ely-keskus, Pohjois-Savon liitto, Leppävirran kunta. 
   
   
 
 Lausunnonantajat 
  Finavia 6.9.2013 
  Trafi 6.11.2013 
  Pohjois-Savon ely-keskus, liikenne 20.11.2013 
  Pohjois-Savon pelastuslaitos 24.1.2014 
  Pääesikunta 14.1.2014, 1.4.2014 
  Leppävirran kunta, ympäristönsuojeluviranomainen  
  24.10.2013, 12.5.2014, 26.6.2014 
 
 
  Leppävirran kunta, kaavoitusviranomainen 
   
  Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä 

tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (Maankäyttö-  
ja rakennuslaki 171 §:n 1 mom.). 
 
Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamisel-
le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; vaikeuttaa luonnonsuojelun 
tavoitteiden saavuttamista; eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön 
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa 
myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 

  (Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §). 
  
  Rakennuspaikka sijoittuu alueelle, jossa on voimassa Niittysmäki-

Konkanmäki tuulipuiston osayleiskaava (hyv.14.1.2014). Osayleiskaavan 
määräyksissä koskien tuulivoimalan aluetta (tv) todetaan, että tuulivoimalan 
kaikki rakenteet, siipien pyörimislaue ja tuulivoimaloiden nostoalueet tulee 
sijoittaa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. Tuulivoimalaitoksen nro 1 
roottorin pyörimisalue ei sijoitu kokonaisuudessaan tuulivoimalan alueelle 
(tv-2), vaan ylittyy enimmillään noin 35 metriä maa- ja metsätalousvaltai-
selle alueelle (M-1) kaavassa osoitetun tuulivoimalan alueen lounaispuolel-
la. Ylitys ei vaikeuta maa- ja metsätalouden harjoittamista. Hanke ei haittaa 
kaavan toteuttamista.  

 



 

  Tuulivoimalaitoksen suunnitellulla rakennuspaikalla tai sen lähialueella ei 
ole luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita tai kohtei-
ta eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.  

  Alueella tai sen lähialueella ei sijaitse muinaismuistolainsäädännön nojalla 
suojeltuja kohteita. 

 
  Edellä esitetyin perusteluin puollan hanketta. 
   
 Yhteenvetona 
  Hanketta on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Alkuperäisen suunnitelman 

perusteella vuonna 2013 hyväksytty yleiskaava mahdollistaa viiden voima-
lan rakentamisen alueelle. Tämänhetkinen suunnitelma perustuu kolmen 
voimalan rakentamiseen, voimalat 1 ja 2 sijoittuvat niukasti ja voimala 3 
noin 240 m tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle, voimaloiden 2 ja 3 korkeu-
det ylittävät kaavassa määritellyn merenpinnasta lasketun kokonaiskorkeu-
den. Rakennusluvan myöntäminen voimaloille edellyttää kunkin voimalan 
osalta poikkeamista yleiskaavasta ja lisäksi voimalan 3 osalta suunnittelu-
tarveratkaisua sen sijainnin takia. 

 
 Päätösehdotus:    
  Rakennustarkastaja esittää että myönnetään haettu poikkeaminen. 
 
  Perustelut:  
  Voimalan 1 pyörimisalue sijoittuu noin 35 m tuulivoimalan alueen ulkopuo-

lelle. Kaavoittajan lausunnon mukaan ylitys ei vaikeuta maa- ja metsätalou-
den harjoittamista eikä hanke haittaa kaavan toteuttamista. Edelleen kaavoi-
tus lausunnossaan toteaa että tuulivoimalaitoksen suunnitellulla rakennus-
paikalla tai sen lähialueella ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeitä alueita tai kohteita eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.  

  Muinaismuistolain edellyttämää selvitystä sijainnin muutos ei aiheuta Kuo-
pion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon (30.10.2012) perusteella. 

  Ympäristöviranomaisen lausuntojen (viimeisin 26.6.2014) mukaan ei ole 
estettä luvan myöntämiseen,uudet täydentävät melumallinnukset asiassa on 
tehty kesäkuussa 2014 (23.6.2014 Hafmex Oy).  

  Naapureiden määräajan jälkeen jätetyssä muistutuksessa esitettyjä vaati-
muksia on huomioitu Hafmex Oyn 23.6.2014 melumallinnuksen päivityk-
sessä. 

  Tarvittavat ehdot toteutettavan voimalatyypin melumallinnuksesta määritel-
lään rakennusluvassa.  

  Pääesikunta uusimmassa lausunnossaan 1.4.2014 ei vastusta rakentamista. 
  Hanke on Finavian lausunnon ja Trafin päätöksen mukainen. 
   
 Päätöksen voimassaolo     
  Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien.  
  Tätä päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

  
 Sovelletut oikeusohjeet   
  Maankäyttö- ja rakennuslaki § 43, § 171, § 172, § 173, § 174. 
 
  Päätös:  Jaosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
 



 

POIKKEAMISPÄÄTÖS TETRITUULI OY, TUULIVOIMALAITOS NRO 2 
 
Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto 30.9.2014 § 38  
  
 Hakija  Tetrituuli Oy 
  Siikoniementie 6 B 
  83400 Viinijärvi 
 
 Rakennuspaikka  
   Leppävirta, Sahkarlahti, Tiili (420-430-5-35), 10000 m2 määräala. 
   
 Rakennustoimenpide  
  Tuulivoimalaitoksen nro 2 rakentaminen 
 
 Rakentamisrajoitus 
  Rakentaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle siten, että vaikeute-

taan yleiskaavan toteutumista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §). 
  Poikkeukset kaavamääräyksistä: Voimalan roottorin pyörimisalue ei sijoitu 

kokonaisuudessaan kaavassa määritellylle tuulivoimalan alueelle (tv-2), 
voimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta on suurempi kuin kaavassa mää-
ritelty enimmäiskorkeus (kaava 343,5 m mpy ja suunniteltu voimalan pyyh-
käisykorkeus 359,7 m mpy). 

 
 Toimivalta  Poikkeamisesta päättää kunta.  
 
 Maankäytön suunnittelutilanne 
  Rakennuspaikalla on voimassa Niittysmäki – Konkanmäki tuulipuiston 

osayleiskaava vuodelta 2013 (hyväksytty 14.1.2013).  
 
  Rakennuspaikka on yleiskaavan tuulivoimalan alueelle (tv-3). 
 
 Kohteen sijainti ja hankkeen kuvaus 
  Hanke sijaitsee Varkaus –Joensuu valtatien 23 itäpuolella Sarkamäki-

Saahkarlahti alueella noin 10 km  Varkaudesta. 
  Voimalan napakorkeus 140 metriä, pyyhkäisykorkeus 206 metriä. Koko-

naiskorkeus merenpinnasta 359,7 m, ylittää 16,2 m kaavassa määritellyn 
enimmäiskokonaiskorkeuden 343,5 m. 

   
 Tieyhteys Yleiskaavaan merkittyä linjausta mukaillen. 
  
 Luonnonympäristö 
  Tuulivoimarakentamiselle varatun alueen lounaisaispuolen mäen rinteillä 

kasvaa varttunutta mustikkatyypin kuusi-koivu-mäntysekametsää ja rinteen 
lakiosissa puolukkatyypin mäntyvaltaista metsää. Metsät ovat olleet metsä-
talouskäytössä, niitä on harvennettu ja vanhoja, heinittyneitä metsäautotie-
uria kulkee siellä täällä. Mäen etelärinteessä kasvaa harvennettu istutus-
kuusikkoa. Suunniteltu tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka rajautuu itäpuo-
leltaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittävään luonto-
kohtee-seen (luo-1). Kyseessä on korpinotkelma. Tuulivoimarakentamiselle 
varatun alueen eteläpuolella, noin 100 metrin etäisyydellä, on mahdollinen 



 

metsälain 10 §: n mukainen kohde (maisemallisesti hieno vanhaa männik-
köä kasvava jyrkännealue). 

   
   
 Vesihuolto Kohteeseen ei tule vesihuoltoa. 
 
 Hakijan perustelut 
  Hakemusta on perusteltu erillisessä liitteessä (saate 1.11.2013).  
 
 Naapureiden kuuleminen 
  Naapureita on kuultu, määräaikaan 9.12.2013 mennessä ei asiassa esitetty 

huomautuksia. Kuulemismenettelyn jälkeen (28.2.2014) on naapureiden 
toimesta toimitettu 53 henkilön allekirjoittama muistutus asiasta. 

 
 Hakijan vastine 
  Hakija on antanut naapureiden muistutuksen johdosta 7.4.2014 päivätyn 

vastineen sähköpostilla ja toimittanut 23.6.2014 päivätyn melumallinnuksen 
päivityksen. 

  
 Muuta huomioitavaksi 
  Muistio viranomaistyönevottelusta 22.8.2013, osallistujat:  
  Hakija, Pohjois-Savon ely-keskus, Pohjois-Savon liitto, Leppävirran kunta. 
   
 Lausunnonantajat 
  Finavia 6.9.2013 
  Trafi 6.11.2013 
  Pohjois-Savon Ely-keskus, liikenne 20.11.2013 
  Pohjois-Savon pelastuslaitos 1.4.2014 
  Pääesikunta 1.4.2014 
  Leppävirran kunta, ympäristönsuojeluviranomainen  
  24.10.2013, 12.5.2014, 26.6.2014 
 
  Leppävirran kunta, kaavoitusviranomainen 
 
   Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä 
  tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
  säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 171 §:n 1 mom.). 
 
  Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 

tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; vaikeuttaa luonnonsuojelun 
  tavoitteiden saavuttamista; eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön 
  suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa 
  myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
  muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 
  (Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §). 
  
  Rakennuspaikka sijoittuu alueelle, jossa on voimassa Niittysmäki-

Konkanmäki tuulipuiston osayleiskaava (hyv. 14.1.2013). Osayleiskaavan 
määräyksissä koskien tuulivoimalan aluetta (tv) todetaan, että tuulivoimalan 
kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +343,5 metriä. Lisäksi 



 

tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden 
nostoalueet tulee sijoittaa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. 

  Suunnitellun tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus +359,73 metriä meren-
pinnasta ylittää kaavamääräyksen mukaisen enimmäiskorkeuden +343,5 
metriä merenpinnasta. Kokonaiskorkeuden ylitys on noin 16 metriä. Trafin 
lausuntoon (6.11.2013) viitaten kokonaiskorkeuden ylitys ei estä hankkeen 
toteuttamista. Tuulivoimalaitoksen roottorin pyörimisalue ei sijoitu koko-
naisuudessaan kaavassa osoitetulle tuulivoimalan alueelle (tv-3). Pyörimis-
alue ylittyy enimmillään noin 45 metriä tuulivoimalan alueen länsipuolelle 
maa- ja metsätalousvaltaiselle (M-1) alueelle. Ylitys ei vaikeuta maa- ja 
metsätalouden harjoittamista. Hanke ei haittaa kaavan toteuttamista. 

   
  Suunniteltu tuulivoimalaitoksen rakennuspaikka rajautuu itäpuoleltaan 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittävään luontokohtee-
seen (luo-1). Kyseessä on korpinotkelma. Tuulivoimarakentamiselle vara-
tun alueen eteläpuolella, noin 100 metrin etäisyydellä, on mahdollinen met-
sälain 10 §: n mukainen kohde (maisemallisesti hieno vanhaa männikköä 
kasvava jyrkännealue). 

  Roottorin pyörimisalue ulottuu enimmillään noin 20 metriä luo-1 alueelle. 
Rakennusaikainen puuston poistoalue rajautuu luo-1 alueeseen eikä edellytä 
puuston poistoa kohteen reuna-alueelta. Rakennettava tieyhteys ja sähkö-
kaapeli sekä nostoalueen vaatima alue eivät ulotu luontokohteen alueelle. 
Tuulivoimalaitoksen 2 rakentamisella ei ole merkittäviä heikentäviä vaiku-
tuksia alueeseen rajautuvalle luontokohteelle. 

  Alueella tai sen lähialueella ei sijaitse muinaismuistolainsäädännön nojalla 
suojeltuja kohteita. 

 
   Edellä esitetyin perusteluin puollan hanketta. 
 Yhteenvetona 
  Hanketta on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Alkuperäisen suunnitelman 

perusteella vuonna 2013 hyväksytty yleiskaava mahdollistaa viiden voima-
lan rakentamisen alueelle. Tämänhetkinen suunnitelma perustuu kolmen 
voimalan rakentamiseen, voimalat 1 ja 2 sijoittuvat niukasti ja voimala 3 
noin 240 m tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle, voimaloiden 2 ja 3 korkeu-
det ylittävät kaavassa määritellyn merenpinnasta lasketun kokonaiskorkeu-
den. Rakennusluvan myöntäminen voimaloille edellyttää kunkin voimalan 
osalta poikkeamista yleiskaavasta ja lisäksi voimalan 3 osalta suunnittelu-
tarveratkaisua sen sijainnin takia. 

 
 Päätösehdotus:    
  Rakennustarkastaja esittää että myönnetään haettu poikkeaminen. 
  Perustelut:  
  Voimalan 2 pyörimisalue sijoittuu noin 20 m kaavan luo-1 alueelle. Kaa-

voittajan lausunnon mukaan tuulivoimalaitoksen 2 rakentamisella ei ole 
merkittäviä heikentäviä vaikutuksia alueeseen rajautuvalle luontokohteelle. 

  Edelleen kaavoitus lausunnossaan toteaa että tuulivoimalaitoksen roottorin 
pyörimisalue ei sijoitu kokonaisuudessaan kaavassa osoitetulle tuulivoima-
lan alueelle (tv-3), pyörimisalue ylittyy enimmillään noin 45 metriä tuuli-
voimalan alueen länsipuolelle maa- ja metsätalousvaltaiselle (M-1) alueelle, 
ylitys ei vaikeuta maa- ja metsätalouden harjoittamista ja hanke ei haittaa 
kaavan toteuttamista.  



 

  Kokonaiskorkeuden ylityksestä kaavoitus toteaa että suunnitellun tuulivoi-
malaitoksen kokonaiskorkeus +359,73 metriä merenpinnasta ylittää kaava-
määräyksen mukaisen enimmäiskorkeuden +343,5 metriä merenpinnasta. 
Kokonaiskorkeuden ylitys on noin 16 metriä. Trafin lausuntoon (6.11.2013) 
viitaten kokonaiskorkeuden ylitys ei estä hankkeen toteuttamista. Tuulivoi-
malaitoksen roottorin pyörimisalue ei sijoitu kokonaisuudessaan kaavassa 
osoitetulle tuulivoimalan alueelle (tv-3). Pyörimisalue ylittyy enimmillään 
noin 45 metriä tuulivoimalan alueen länsipuolelle maa- ja metsätalousval-
taiselle (M-1) alueelle. Ylitys ei vaikeuta maa- ja metsätalouden harjoitta-
mista. Hanke ei haittaa kaavan toteuttamista. 

  Muinaismuistolain edellyttämää selvitystä sijainnin muutos ei aiheuta Kuo-
pion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon (30.10.2012) perusteella. 

  Ympäristöviranomaisen lausuntojen (viimeisin 26.6.2014) mukaan ei ole 
estettä luvan myöntämiseen,uudet täydentävät melumallinnukset asiassa on 
tehty kesäkuussa 2014 (23.6.2014 Hafmex Oy).  

  Naapureiden määräajan jälkeen jätetyssä muistutuksessa esitettyjä vaati-
muksia on huomioitu Hafmex Oyn 23.6.2014 melumallinnuksen päivityk-
sessä. 

  Tarvittavat ehdot toteutettavan voimalatyypin melumallinnuksesta määritel-
lään rakennusluvassa.  

  Pääesikunta uusimmassa lausunnossaan 1.4.2014 ei vastusta rakentamista. 
  Hanke on Finavian lausunnon ja Trafin päätöksen mukainen. 
 
   
 Päätöksen voimassaolo     
  Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien.  
  Tätä päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

  
 Sovelletut oikeusohjeet   
  Maankäyttö- ja rakennuslaki § 43, §171, §172, §173, §174. 
 
  Päätös: Jaosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
 



 

POIKKEAMISPÄÄTÖS TETRITUULI OY, TUULIVOIMALAITOS NRO 3 
 
Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto 30.9.2014 § 39   
 
 Hakija  Tetrituuli Oy 
  Siikoniementie 6 B 
  83400 Viinijärvi 
 
 Rakennuspaikka  
   Leppävirta, Sahkarlahti, Sorsanpelto (420-430-13-2), 10000 m2 määräala.

   
 Rakennustoimenpide  
  Tuulivoimalaitoksen nro 3 rakentaminen 
 
 Rakentamisrajoitus 
  Rakentaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle siten, että vaikeute-

taan yleiskaavan toteutumista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §). 
  Poikkeukset kaavamääräyksistä: Voimala sijoittuu yleiskaavan maa- ja met-

sätalousvaltaiselle alueelle (M-1) tuulivoimala-alueen ulkopuolelle, voima-
lan kokonaiskorkeus merenpinnasta on suurempi kuin kaavassa määritelty 
enimmäiskorkeus (kaava 343,5 m mpy / suunniteltu voimalan pyyh-
käisykorkeus 348,8 m mpy). 

 
 Toimivalta  Poikkeamisesta päättää kunta.  
 
 Maankäytön suunnittelutilanne 
  Rakennuspaikalla on voimassa Niittysmäki – Konkanmäki tuulipuiston 

osayleiskaava vuodelta 2013 (hyväksytty 14.1.2013).  
 
 Kohteen sijainti ja hankkeen kuvaus 
  Hanke sijaitsee Varkaus – Joensuu valtatien 23 itäpuolella Sarkamäki-

Saahkarlahti alueella noin 10 km Varkaudesta. 
  Voimalan napakorkeus 140 metriä, pyyhkäisykorkeus 206 metriä, koko-

naiskorkeus merenpinnasta 348,8 m, ylitys 5,3 metriä kaavassa määritellyn 
enimmäiskokonaiskorkeuden 343,5 m. 

  Sijainti kaavan maa- ja metsätalousalueella noin 240 m etäisyydellä kaavan 
tuulivoimala-alueesta. 

   
 Tieyhteys Yleiskaavaan merkittyä linjausta mukaillen. 
  
 Luonnonympäristö 

Suunniteltu tuulivoimarakentamiselle varattu alue on metsätalouden muok-
kaamaa mäntyvaltaista heinäistä mustikkatyypin, noin 40–50 -vuotiasta 
harvennettua talousmetsää. Pääpuulajina on mänty, mutta seassa kasvaa 
myös koivua ja kuusta. Uusi tielinjaus voimalalle 3 kulkee olemassa olevaa 
vanhaa heinittynyttä metsäautotieuraa pitkin. Tuulivoimalaitoksen suunni-
tellulla rakennuspaikalla tai sen lähialueella ei ole luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeitä alueita tai kohteita.  

  
 Vesihuolto Kohteeseen ei tule vesihuoltoa. 
 



 

 Hakijan perustelut 
  Hakemusta on perusteltu erillisessä liitteessä ( saate 1.11.2013).  
 
 Naapureiden kuuleminen 
  Naapureita on kuultu, määräaikaan 9.12.2013 mennessä ei asiassa esitetty 

huomautuksia. Kuulemismenettelyn jälkeen on toimitettu 53 henkilön alle-
kirjoittama muistutus asiasta. 

 
 Hakijan vastine 
  Hakija on antanut asiassa 7.4.2014  päivätyn  vastineen sähköpostilla ja 

toimittanut 23.06.2014 päivätyn melumallinnuksen päivityksen. 
  
 Muuta huomioitavaksi 
  Muistio, viranomaistyönevottelu 22.8.2013 
 
 Lausunnonantajat 
  Finavia 6.9.2013 
  Trafi 6.11.2013 
  Pohjois-Savon ely-keskus, liikenne 20.11.2013 
  Pohjois-Savon pelastuslaitos 24.1.2014 
  Pääesikunta 14.1.2014, 1.4.2014 
  Leppävirran kunta, ympäristönsuojeluviranomainen  
  24.10.2013, 12.5.2014, 26.6.2014 
 
  Leppävirran kunta, kaavoitusviranomainen 
 
  Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä 
  tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
  säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 171 §:n 1 mom.). 
 
  Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 

tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; vaikeuttaa luonnonsuojelun 
  tavoitteiden saavuttamista; eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön 
  suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa 
  myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
  muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 
  (Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §). 
  
  Rakennuspaikka sijoittuu Niittysmäki-Konkanmäki tuulipuiston osayleis-

kaava aluelle (hyv. 14.1.2013). Suunniteltu tuulivoimalalaitos kaikkine ra-
kenteineen on osoitettu yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 
(M-1), joka on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Kaavamääräyksen 
mukaan M-1 alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille 
alueille (tuulivoimaloiden alue, tv) sekä niitä palvelevia huoltoteitä ja tekni-
siä verkostoja sekä maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja raken-
teita. Rakennuspaikan siirto ei ole merkittävä eikä lisää teiden ja sähkölinjo-
jen rakentamistarvetta. Tuulivoimalan rakentamiseen varatun alueen koko 
on 10 000 m2. Hankkeella ei vaikeuteta maa- ja metsätalouden harjoittamis-
ta eikä virkistyskäyttöä alueella.  



 

  Suunnitellun voimalan kokonaiskorkeus +348,83 metriä merenpinnasta on 
suurempi kuin kaavamääräyksen mukainen enimmäiskorkeus +343,5 metriä 
merenpinnasta. Kokonaiskorkeuden ylitys on noin 5,3 metriä. Trafin lau-
suntoon (6.11.2013) viitaten kokonaiskorkeuden ylitys ei ole merkittävä. 
Hanke ei haittaa kaavan toteuttamista. 

 
  Tuulivoimalaitoksen suunnitellulla rakennuspaikalla tai sen lähialueella ei 

ole luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita tai kohtei-
ta eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.  

  Alueella tai sen lähistöllä ei ole muinaismuistolainsäädännön nojalla suojel-
tuja kohteita. 

 
  Edellä esitetyin perusteluin puollan hanketta. 
 
 Yhteenvetona 
  Hanketta on valmisteltu pitkään ja hartaasti. Alkuperäisen suunnitelman 

perusteella vuonna 2013 hyväksytty yleiskaava mahdollistaa viiden voima-
lan rakentamisen alueelle. Tämänhetkinen suunnitelma perustuu kolmen 
voimalan rakentamiseen, voimalat 1 ja 2 sijoittuvat niukasti ja voimala 3 
noin 240 m tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle, voimaloiden 2 ja 3 korkeu-
det ylittävät kaavassa määritellyn merenpinnasta lasketun kokonaiskorkeu-
den. Rakennusluvan myöntäminen voimaloille edellyttää kunkin voimalan 
osalta poikkeamista yleiskaavasta ja lisäksi voimalan 3 osalta suunnittelu-
tarveratkaisua sen sijainnin takia. 

  
 Päätösehdotus:    
    
  Rakennustarkastaja esittää että myönnetään haettu poikkeaminen. 
  Perustelut:  
  Voimala 3 sijoittuu yleiskaavan maa- ja metsätalousalueelle. Kaavoittajan 

lausunnon mukaan rakennuspaikan siirto ei ole merkittävä eikä lisää teiden 
ja sähkölinjojen rakentamistarvetta. Tuulivoimalan rakentamiseen varatun 
alueen koko on 10 000 m2. Hankkeella ei vaikeuteta maa- ja metsätalouden 
harjoittamista eikä virkistyskäyttöä alueella.  

  Edelleen kaavoitus lausunnossaan toteaa että suunnitellun voimalan koko-
naiskorkeus +348,83 metriä merenpinnasta on suurempi kuin kaavamäärä-
yksen mukainen enimmäiskorkeus +343,5 metriä merenpinnasta. Koko-
naiskorkeuden ylitys on noin 5,3 metriä. Trafin lausuntoon (6.11.2013) vii-
taten kokonaiskorkeuden ylitys ei ole merkittävä eikä hanke haittaa kaavan 
toteuttamista. 

  Luontotekijöistä kaavoitus toteaa että tuulivoimalaitoksen suunnitellulla 
rakennuspaikalla tai sen lähialueella ei ole luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeitä alueita tai kohteita eikä metsälain 10 §:n mukai-
sia kohteita.   

  Muinaismuistolain edellyttämää selvitystä sijainnin muutos ei aiheuta Kuo-
pion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon (30.10.2012) perusteella. 

  Ympäristöviranomaisen lausuntojen (viimeisin 26.6.2014) mukaan ei ole 
estettä luvan myöntämiseen, uudet täydentävät melumallinnukset asiassa on 
tehty kesäkuussa 2014 (23.6.2014 Hafmex Oy).  



 

  Naapureiden määräajan jälkeen jätetyssä muistutuksessa esitettyjä vaati-
muksia on huomioitu Hafmex Oyn 23.6.2014 melumallinnuksen päivityk-
sessä. 

 
  Tarvittavat ehdot toteutettavan voimalatyypin melumallinnuksesta määritel-

lään rakennusluvassa.  
  Pääesikunta uusimmassa lausunnossaan 1.4.2014 ei vastusta rakentamista. 
  Hanke on Finavian lausunnon ja Trafin päätöksen mukainen. 
 
   
   
 Päätöksen voimassaolo     
  Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien.  
  Tätä päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

  
 Sovelletut oikeusohjeet   
  Maankäyttö- ja rakennuslaki § 43, §171, §172, §173, §174. 
 
  Päätös: Jaosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
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Liite 9 

TIIVISTELMÄ TUULIVOIMAPUISTO TETRITUULEN 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

Ilmatar Leppävirta Oy hakee ympäristölupaa tuulivoimapuisto Tetrituulelle Leppävirran 

Niittysmäen ja Konkanmäen alueella. Tuulivoimapuisto käsittää kolme teholtaan 3,45 

MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 147 metriä ja kokonaiskorkeus 

210 metriä perustuksesta. Tuulivoimalat otettiin käyttöön vuonna 2017.  

Tuulivoimapuisto käsittää tuulivoimalat, sisäisen huoltotieverkoston sekä maakaapelit, 

joilla tuulivoimalat on liitetty hankealueella sijaitsevan muuntoaseman kautta Kinnarin 

sähköasemalle, noin 5,5 kilometrin päähän.  

Laitoksen sijainti ja kaavoitus  

Tuulipuisto sijaitsee noin 5 km päässä Varkauden kaupungista itään, valtatie 23:n 

(Joensuuntie) eteläpuolelle. Leppävirran kuntakeskusta sijoittuu noin 20 kilometrin 

etäisyydelle kaava-alueesta. Kaava-alue sijoittuu Niittysmäen ja Konkanmäen päälle, 

Unnukka-järven kaakkoisrannan lähistölle. Tuulipuistoalueella on olemassa oleva 

tieverkosto, jota on pystytty hyödyntämään rakentamisen aikana sekä rakentamisen 

jälkeen tuulivoimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteissä. Olemassa olevaa 

tieverkostoa on muokattu tarpeellisin osin siten, että se on mahdollistanut 

rakentamisen aikana tarvittavat rakennusmateriaalien ja pystytyskaluston 

kuljettamisen. Jokaiselle tuulivoimalalle johtaa oma huoltotie.  

Valtatietä 23 paranneltiin vuosina 2018–2019, jolloin tuulipuiston kohtaan rakennettiin 

ohituskaista. Samassa yhteydessä tuulipuiston sisääntuloreittiä muutettiin siten, että 

Valtatien 23 rinnalle rakennettiin Karjalantien yksityistie, josta kulku tuulivoimapuiston 

alueelle nykyään käy.  

Ilmatar Leppävirta Oy hallinnoi alueella sijaitsevia yksityismaita 

maanvuokrasopimuksin.  

Tuulivoimapuiston alueelle on laadittu osayleiskaava, jonka Leppävirran 

kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.1.2013. Kaava on saanut lainvoiman 26.2.2013. 

Ympäristövaikutukset 

Kaavaprosessin aikana kaava-alueelle laadittiin luontoselvitykset, joiden aikana 

tehdyissä maastokartoituksissa alueelta ei löytynyt valtakunnallisesti uhanalaisia tai 

silmälläpidettäviä kasvi- tai sammallajeja. Ympäristölupahakemuksen yhteydessä 

ajantasaiset lajihavainnot tarkistettiin laji.fi-sivustolta, jonka mukaan kaava-alueella ei 

ole havaittu luonnonsuojeluasetuksen 5 luvun liitteissä mainittuja uhanalaisia lajeja. 

Selvitysalueella on useita metsälain 10 §:n mukaisia metsäluonnon monimuotoisuuden 

kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Selvitysalueella on myös kaksi luonnontilaista 

lähdettä sekä yksi luonnontilainen puro, jotka ovat vesilain 11 §:n mukaisia 

vesiluonnon suojelutyyppejä. 

Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse suojelualueita, eikä Natura 2000 – alueverkoston 

kohteita. Myöskään arvokkaita lintualueita (FINIBA, IBA, MAALI) ei sijoitu kaava-

alueelle tai sen lähettyville.  
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Linnusto 

Linnuston osalta luontoselvitys perustuu olemassa oleviin havaintotietoihin, jotka 

tarkistettiin kaavaprosessin yhteydessä ympäristöhallinnon aineistoista (Hertta-

tietojärjestelmä), Metsähallitukselta (uhanalaisten päiväpetolintujen reviiritiedot), 

lintuharrastajilta, lintutieteellisiltä yhdistyksiltä sekä valtakunnallisista 

havaintotietokannoista (Suomen Lintuatlas, Hatikka-havaintotietokanta sekä Tiira-

havaintotietokannasta). Lisäksi Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa varten on 

arvioitu tuulivoimarakentamisen vaikutuksia linnustoon ja luonnonympäristöön 

(Ruokolainen 2011), jota on käytetty apuna linnustovaikutuksia arvioitaessa.  

Tämän lisäksi ajantasaiset tiedot kaava-alueen lajihavainnoista tarkistettiin 

ympäristölupahakemuksen yhteydessä laji.fi-sivustolta. Alueella ei tämän mukaan ole 

havaittu isoja petolintuja tai uhanalaisiksi luokiteltuja lintulajeja.  

Pohjois-Savo ei sijoitu isokokoisten lintujen päämuuttoreitille, joten suurten 

lintumäärien törmäämisen todennäköisyys tuulivoimaloihin on suhteellisen vähäinen. 

Yksittäisten törmäämisten todennäköisyys on kuitenkin mahdollinen. Lisäksi 

poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana voi isojenkin lintujen (lähinnä hanhet) 

muutto yltää voimakkaana myös Pohjois-Savoon. Yleisesti ottaen muuttolintujen 

reittejä ei Pohjois-Savossa voida tarkasti määrittää. Pääosa kaikesta lintumuutosta 

kulkee täällä halki koko maakunnan hajallaan.  

Melu ja välkevaikutukset  

Tuulivoimapuiston melun vaikutuksia lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on arvioitu 

melumallinnuksilla. Uudet melumallinnukset laadittiin ympäristölupahakemuksen 

yhteydessä tilanteessa, jossa kaikkia tuulivoimaloita käytetään alennetulla 

lähtömelulla. Nord2000 laskennan perusteella eri reseptoripisteissä on odotettavissa 

noin 31–37 dB:n keskiäänitasoja LAeq vähentyen tuulennopeuden laskun mukaan. On 

kuitenkin syytä huomioida, että Sweco Danmark A/S:n tekemissä yöajan 

immissiomittauksissa helmi-maaliskuussa 2021, kahden luotettavimman 

mittaustuloksen keskiarvo oli 35,7 dB voimaloiden nimellisteholla, 

myötätuuliolosuhteissa ja referenssituulennopeudessa 8 m/s 10 metrin korkeudella, 

joka on mitattu talviajan tilanteessa, jossa melumoodia ei käytetty. Tämä viittaisi 

myös siihen, että Nord2000 laskenta yliestimoi äänitasoja joiltain osin. Realistinen 

odotusarvo melumoodia 2 käytettäessä mittauspisteessä MP2 on siten noin 34-36 

dB(A) referenssituulessa 8 m/s 10 metrin korkeudella, joka alittaa yöajan ohjearvon 

40 dB(A). 

Tuulivoimaloista syntyy varjostusta tai niin sanottua välkettä roottorin lapojen 

pyöriessä auringon edessä muodostaen liikkuvan varjon. Välkkeen määrä riippuu 

vuorokauden ja vuoden ajasta sekä sääolosuhteista, kuten esimerkiksi pilvisyydestä ja 

tuulen suunnasta. Välke koetaan yksilöllisesti ja voidaan kokea haitallisena. 

Tuulivoimaloiden rakennuslupien yhteydessä laaditun päivitetyn välkemallinnuksen 

(Hafmex Group 2016) perusteella välkkeen määrä ympäröivissä kohteissa jää pääosin 

alle Saksan, Tanskan ja Ruotsin ohjearvojen. Mahdolliset päiväohjearvon ylitykset 

neljän asunnon kohdalla eivät todennäköisesti ole kovinkaan merkittäviä. Tätä 

johtopäätöstä tukee se tosiasia, ettei valituksia välkkeestä ole kantautunut Ilmatar 

Leppävirran tietoon. 

Ihmisten virkistys, elinolot ja viihtyisyys 

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen jäävät vähäisiksi. 

Tuulivoimapuisto ei estä alueella liikkumista eikä virkistyskäyttöä. Tuulivoimaloihin 



 
 

Sivu 3/3 

 

liittyy vain hyvin pieni onnettomuusriski ja niiden vaikutukset turvallisuuteen ovat 

vähäisiä. Tuulivoimalat muuttavat alueen maisemaa ja asukkaiden arkipäiväistä 

elinympäristöä. Tuulivoimaloiden näkyminen, ääni ja liike koetaan yksilöllisesti ja ne 

voidaan siten kokea myös haitallisena.  


	Leppavirta_Tetrituuli_lupahakemus_FINAL.pdf
	Leppavirta_Tetrituuli_ymparistolupa_Liite1_FINAL.pdf
	Liite 2_peruskarttaote_A3.pdf
	Liite 3_Tuulipuiston asemapiirros.pdf
	Leppavirta_raklupa_Asemapiirros_1
	Leppavirta_raklupa_Asemapiirros_2
	Leppavirta_raklupa_Asemapiirros_3

	Liite 4_Tuulipuiston osayleiskaavakartta.pdf
	Liite 7a_Puolustusvoimat_lausunto.pdf
	Liite 7b_Finavia_lausunto.pdf
	Liite 8a_rakennusluvat.pdf
	Liite 8b_poikkeamisluvat.pdf
	Liite_9_tiivistelma_FINAL.pdf



