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ESIPUHE 
 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen 
sijoittumista maisemallisesti kestäville, tekniset edellytykset täyttäville alueille luonnon ja asu-
tuksen asettamien reunaehtojen puitteissa. Tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan myös 
Kuopion lentoaseman päivitetty melualue ja melualueen muutoksesta aiheutuvat tarkistukset 
alueen muihin maankäyttömerkintöihin. 
 
Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueidenkäytön suunnittelua ohjaa-
va maakuntakaava ja alueellista kehitystä ohjaava maakuntaohjelma. Ympäristöministeriö vah-
visti 7.12.2011 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030. 
 
Pohjois-Savon maakuntakaavaa täydennetään ja tarkistetaan tarpeen mukaan vaihekaavojen 
kautta. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava täydentää Pohjois-Savon maakuntakaavaa 
potentiaalisilla tuulivoima-alueilla sekä tarkistaa Kuopion lentoaseman jo vanhentuneen melu-
vyöhykkeen ajantasaiseksi. 
 
Kaavan valmistelu aloitettiin kesäkuussa 2010 maakuntavaltuuston päätöksellä sisällyttää tuuli-
voimamaakuntakaavan laadinta vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan. Kaavan keskeisinä tausta-
selvityksinä ovat Ilmatieteen laitoksen Tuuliatlas ja Itä- ja Keski-Suomen yhteinen Sisä-Suomen 
potentiaaliset tuulivoima-alueet -selvitys sekä sitä täydentävät jatkoselvitykset. Em. selvitykset, 
kuten muutakin kaavaan laadintaan liittyvää tausta-aineistoa on luettavissa Pohjois-Savon liiton 
verkkosivuilta osoitteesta www.pohjois-savo.fi. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koske-
vien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan 
alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Siten aluevarauksissa korostuu maakunta-
kaavatason yleispiirteisyys. 
 
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa 
kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. Viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään 
kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 
 
Tuulivoimamaakuntakaavan valmistelua on ohjannut maakuntahallituksen nimeämä alueraken-
netyöryhmä, jota on täydennetty kaavan tarpeista lähtien eri tahojen edustuksilla. 
 
Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan ja siinä 
esitetyt muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan 10.6.2013. Ympäristöministeriö vahvisti 
maakuntakaavan 15.1.2014. Maakuntahallitus päätti hakea muutosta korkeimmalta hallinto-
oikeudelta ympäristöministeriön päätökseen jättää vahvistamatta Kuopion Etelä-Kinahmin tuuli-
voima-alue tv 43.801 ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. Korkein hallinto-oikeus ei muutta-
nut 20.5.2015 ympäristöministeriön päätöstä. Vahvistettu maakuntakaava sisältää 18 seudulli-
sesti merkittävää tuulivoima-aluetta. 
 
POHJOIS-SAVON LIITTO 
 
 
Jussi Huttunen    Paula Qvick 
maakuntajohtaja   suunnittelujohtaja 

 

http://www.pohjois-savo.fi/
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TIIVISTELMÄ 
 
Kaavassa esitetyille 18 alueelle on sijoitettavissa max. noin 210 -230 kpl nimellisteholtaan 3 
MW:n tuulivoimalaitoksia. Käytännössä on todennäköistä, että vain osa alueista tulee toteu-
tumaan ja niiltäkin vain taloudellisesti kannattavimmat tuulivoimalat. Itä-Suomen bioenergia-
ohjelmassa tavoitteena pidetään, että 1 % alueen energiatarpeesta tuotetaan tuulivoimalla. 
Tähän tavoitteeseen riittää 10-20 kpl 3 MW:n laitoksia alueen tuulisuudesta riippuen.

 
Alkuvaiheen karsinta 65 potentiaalisesta 
alueesta on tapahtunut valtaosin maasto-
käyntien yhteydessä yhteistyössä Pohjois-
Savon ELY- keskuksen ja alueen kuntien 
kanssa. Lopulliset kaavassa osoitettavat 18 
aluetta ovat valikoituneet näistä jäljelle 
jääneistä 27 alueesta sekä sen jälkeen tar-
kasteluun otetuista 14 uudesta alueesta. 
Karsintaa on tehty monista eri syistä. Työn 
eri vaiheissa on huomioitu lukuisa määrä 
maisemaan, luonnonsuojeluun, ilmailun 
tarpeisiin ym. liittyviä selvityksiä, rajoitteita 
jne. 
 

Kaavaa laadittaessa lähtökohtana on pidet-
ty, että alueita ei osoiteta valtakunnallisesti 
arvokkaille kulttuuriympäristöalueille ja 
maisema-alueille. Tuulivoima-alueita ei 
myöskään sijoiteta matkailullisesti merkit-
tävien järvialueiden rannoille, kuten Kalla-
vesi, Suvasvesi ja Etelä-Konnevesi. Tämä ei 
sulje pois kuitenkaan sitä mahdollisuutta, 
että tuulivoimalat tulevat näkymään josta-
kin kauempana sijaitsevalta alueelta. Asu-
tukseen, loma-asutukseen ja arvokkaisiin 
linnustoalueisiin jätetään pääsääntöisesti 
vähintään 500 metrin suojavyöhyke. 
 
Tuulivoima-alueet osoitetaan kaavassa alu-
een ominaisuutta kuvaavalla osa-alue-
merkinnällä. Alueiden päämaankäyttöluok-
ka on muu kuin tuulivoimaenergian tuotan-
to, yleisimmin maa- ja metsätalous. Merkin-
tään ei sisälly rakentamisrajoitusta, joten 
kaavamerkintä ei estä rakentamistoimintaa 
alueilla. 
 
Perustan tuulivoimakaavan merkinnöille 
muodostavat seuraavat selvitykset: Tuuliat-
las/Ilmatieteenlaitos 2009, Sisä-Suomen 
tuulivoimaselvitys 2011/Hafmex Wind, Tuu-
litaito Oy ja selvityksen täydennysosat 2011-
2012, Arvio tuulivoimarakentamisen vaiku-
tuksista linnustoon ja luonnonympäristöön 
Pohjois-Savossa/Kalle Ruokolainen 2011-
2012, Pohjois-Savon potentiaalisten tuuli-
voima-alueiden näkyvyysanalyysit 2011-
2012/Pasi Ronkainen ja maisemavaiku-
tusten kokonaistarkastelu ja aluekohtaiset 
arvioinnin Pienen Neulamäen ja Etelä-
Kinahmin osalta/Ramboll Finland Oy 2012. 
Tuulivoima-alueiden ohella kaavassa osoite-
taan Kuopion lentoaseman päivitetty melu-
alue ja melualueen muutoksesta aiheutuvat 
tarkistukset alueen muihin maankäyttöva-
rauksiin. Melualueen osalta kaava perustuu 
Kuopion lentoaseman meluselvitykseen 
2010/Finavia. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelujärjestelmä 
 
Pohjois-Savo on yksi Suomen 19 maakun-
nan liitosta, joiden lakisääteisenä tehtä-
vänä on alueensa kehittäminen aluepoliit-
tisin ja maankäytöllisin keinoin. Maakun-
nan suunnittelu perustuu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (MRL). Lain mukaan maa-
kunnan suunnittelu koostuu kolmesta 
toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta - 
maakuntasuunnitelmasta, maakuntaoh-
jelmasta ja maakuntakaavasta, joiden 
voidaan nähdä olevan liiton tuottamia 
palvelutuotteita isännilleen, alueen kun-
nille. 
 
Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan ma-
kunnan tavoiteltu kehitys n. 20-30 vuoden 
aikatähtäimellä ja se tarkistetaan valtuus-
tokausittain eli joka neljäs vuosi. Maakun-
taohjelma ja maakuntakaava ovat puoles-
taan maakuntasuunnitelman strategioiden 
toteutusvälineitä. Valtuustokausittain uusit-
tavassa maakuntaohjelmassa määritellään 
erityisesti maakuntasuunnitelman toteut-
tamisen edellyttämät hankkeet toteuttamis-
järjestyksineen. 

 
Vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa seutukaava 
korvattiin yleispiirteisemmällä maakunta-
kaavalla, jonka valmistelussa tähdennetään 
osallistumista ja vuorovaikutusta. Kaavassa 
osoitetaan alueiden käytön ja yhdyskunta-
rakenteen periaatteet sekä maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. 

Lisäksi maakuntakaava välittää kunnille ja 
viranomaisille valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. Maakuntakaavalla on 
merkittävät oikeusvaikutukset.  Se on oh-
jeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan 
yleis- ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä 
muuten toimenpiteisiin alueidenkäytön 

järjestämiseksi. Viran-
omaisten on otettava 
maakuntakaava huomioon 
ja pyrittävä edistämään 
sen toteuttamista.  
 
Maakuntakaavaa tarkiste-
taan silloin, kun se ei enää 
mahdollista maankäytön 
ajankohtaisia kehittämis-
tarpeita. Maakuntakaava 
voidaan laatia kokonais-
maakuntakaavana, eli kaik-
ki maankäyttöluokat huo-
mioiden koko maakunnan 
alueelle tai seutu- tai jopa 

hankekohtaisesti keskittyen vain tiettyyn 
maankäyttöluokkaan, kuten tässä tapauk-
sessa lähinnä tuulivoimapuistojen alueisiin. 
Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voi-
massa muutoin kuin kaavojen muuttamista 
koskevan vaikutuksen osalta. 
 
  

Kuva 1 Maakunnallisten suunnitelmien kytkeytyminen toisiinsa.  
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Maakuntakaavan sisältövaatimukset 
 
Maakuntakaavan sisältövaatimukset on 
määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 28 
§:ssä. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä 
huomiota maakunnan oloista johtuviin eri-
tyisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien 
mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-
alueeseen rajoittuvien alueiden maakunta-
kaavoituksen kanssa. Uudistettujen Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden mu-
kaan maakuntakaavoituksessa on osoitetta-
va tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet 
koko maata koskien, kun aiemmissa tavoit-
teissa ohjeistus koski vain rannikko- ja tun-
turialueita. Tuulivoimalat on tavoitteiden 
mukaan sijoitettava ensisijaisesti keskitetys-
ti useamman voimalan yksiköihin eli tuuli-
puistoihin. 
 
Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitet-
tävä erityisesti huomiota seuraaviin ominai-
suuksiin: 
1. maakunnan tarkoituksenmukainen alue- 

ja yhdyskuntarakenne 
2. alueiden käytön ekologinen kestävyys 

3.  ympäristön ja talouden kannalta kestä-
vät liikenteen ja teknisen huollon järjes-
telyt 

4.  vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö 
5. maakunnan elinkeinoelämän toiminta-

edellytykset 
6.  maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuri-

perinnön vaaliminen sekä 
7. virkistykseen soveltuvien alueiden riittä-

vyys 
 
Lentoasemien osalta on osoitettava lentolii-
kenteen melualueet valtioneuvoston anta-
mien melutason ohjearvojen mukaisina. 
 
Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä sil-
mällä alueiden käytön taloudellisuutta ja 
sitä, ettei maanomistajalle aiheudu kaavas-
ta kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa 
on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava 
ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat. 
Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -
päätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadit-
taessa. 

 
 

1.2 Tuulivoimamaakuntakaavan tavoite 
 
Pohjois- Savon tuulivoimamaakuntakaa-
vassa on tavoitteena osoittaa kokoluokal-
taan seudullisiksi katsottavia tuulivoimala-
alueita, joille on mahdollista sijoittaa usei-
ta voimaloita. Lisäksi kaavassa on tavoit-
teena osoittaa Kuopion lentoaseman päivi-
tetty melualue määräyksineen. Pohjois-
Savon tuulivoimamaakuntakaava kattaa 
koko Pohjois-Savon alueen. 
 
Maakuntakaavan vahvistuttua seudullisen 
kokoluokan tuulivoimapuistoja voi sijoittaa 
vain maakuntakaavassa osoitetuille alueille. 
Ennen vahvistumista tuulipuistot peruste-
taan yleiskaavalla. Maakuntakaavaa edellyt-
tävien tuulivoimapuistojen koko vaihtelee 
alueen sijainnin mukaan (kts. kartta).  

Maakuntakaavaa edellyttävän tuulipuiston 
rajana pidetään vähintään 8 kpl teollisen 
kokoluokan voimaloita, lukuun ottamatta 
maisemallisesti herkkää Kallaveden reittiä, 
Rautalammin reittiä Kolun kanavalle saakka 
ja Tuusniemen Juojärveä, joiden osalta 
maakuntakaavaa edellyttävänä rajana pide-
tään vähintään kolmea voimalaa, mikäli ne 
sijaitsevat alle 5 km:n etäisyydellä ko. järvi-
alueista. Kallaveden vesistöreitti sisältää 
mm. arvokkaat Kallaveden ja Suvasveden 
alueet ja Rautalammin reitti kansallispuis-
toksi ehdolla olevan Etelä-Konneveden alu-
een. Kallaveden vesistöreitti on osoitettu 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa vesimat-
kailun kehittämisalueena.  
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2 MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET 

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvoston 30.11.2000 hyväksymät 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
täsmentävät maankäyttö ja rakennuslain 
yleistavoitetta ja kaavojen sisältövaatimuk-
sia valtakunnallisesta näkökulmasta. Valtio-
neuvosto tarkisti valtakunnallisia alueiden-
käytön tavoitteita mm. tuulivoiman osalta. 
Päätös tuli voimaan 7.3.2009. 
 

Tavoitteissa on energiahuoltoa koskeva 
yleistavoite, jota sovelletaan yleispiirteiseen 
kaavoitukseen: ”Alueidenkäytössä turva-
taan energiahuollon valtakunnalliset tar-
peet ja edistetään uusiutuvien energialäh-
teiden hyödyntämismahdollisuuksia.” 
 

Tuulivoimarakentamisen osalta valtakunnal-
lisissa alueidenkäyttötavoitteissa annetaan 
maakuntien liitoille toimeksianto: ”Maakun-
takaavoituksessa on osoitettava tuulivoi-
man hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat 
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisi-
jaisesti keskitetysti useamman voimalan 
yksiköihin.” 
 

Lisäksi energiahuoltoa koskevassa erityista-
voitteessa määritellään yhteys- ja energia-
verkostojen suunnittelussa huomioitavat 
seikat: Edellä mainittuja yhteys- ja energia 
verkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ympäröivä maankäyttö ja lä-
hiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 
luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä 
maiseman erityispiirteet. Edelleen suunnit-

telussa on huomioitava ”maanpuolustuksen 
ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riit-
tävät alueelliset edellytykset varuskunnille, 
ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoi-
minnalle sekä muille maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.” 
 

Lentoliikenteen osalta tavoitteissa todetaan 
seuraavasti: ”Lentoasemien ympäristön 
maankäytössä tulee ottaa huomioon lento-
liikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, 
erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, 
sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset”.   
 

Maakuntakaavalla on keskeinen merkitys 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den toteuttamisessa. Tuulivoimarakenta-
mista koskevan erityistavoitteen konkreti-
sointi merkitsee sitä, että maakuntakaavas-
sa luodaan alueidenkäytölliset edellytykset 
tuulivoimaloiden sijoittumiselle. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat 
tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keski-
tettyihin ratkaisuihin parhaiten soveltuvilla 
alueilla sekä tuulivoimarakentamisen ja 
muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteenso-
vittamista. Tuulivoimarakentamista koske-
vien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden 
suunnittelussa on otettava huomioon 
muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet, kuten tavoitteet koskien merkittä-
viä kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säi-
lymistä, puolustusvoimien toimintaedelly-
tysten turvaamista jne. 

2.2 Maakunnan ja alueen kuntien tavoitteet 
 

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 
2030 ei ole esitetty tuulivoimarakentamista 
koskevia tavoitteita. Sen sijaan Itä-Suomen 
bioenergiaohjelmassa vuodelle 2020 on 
asetettu tavoitteeksi, että 1% Itä-Suomen 
energiatarpeesta tuotetaan tuulivoimalla. 
Pohjois-Savon osalta em. tavoitteen täyt-
tämiseen riittää esim. 10-20 kpl nimelliste-
holtaan 3 MW:n tuulivoimalaa alueen tuu-
lisuudesta riippuen. 
 

Maakuntakaavan tehtävänä on nostaa esille 
tuulivoimatuotantoon soveltuvat potentiaa-
lisimmat alueet. Kaavassa osoitetaan kaikki 
laadituissa selvityksissä esiin nousseet, 
reunaehdot täyttävät, seudullista merki-
tystä omaavat potentiaaliset tuulivoima-
tuotantoon soveltuvat alueet.  Tavoitteena 
on, että tuulivoimarakentaminen kohdistuu 
erityisesti ko. alueille. Kuntien omissa suun-
nitelmissa tai kaavoissa, Leppävirtaa ja Kuo-
piota lukuun ottamatta, ei ole tarkasteltu 
tuulivoimarakentamisen mahdollisuutta. 



3 MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU 

3.1 Tehdyt selvitykset 
 
Maakuntakaavan aluevaraukset perustuvat 
Sisä-Suomen tuulivoimaselvitykseen, joka 
valmistui kesäkuussa 2011 Sisä-Suomen 
alueen maakuntien liittojen (Keski-Suomen 
liitto, Kainuun maakuntakuntayhtymä, Poh-
jois-Savon liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Etelä-
Karjalan liitto) toimeksiannosta ja osin ym-
päristöministeriön rahoittamana. Toimeksi-
antoa edeltävä alustava alueiden valinta 
tehtiin maakuntien liittojen omana työnä 
käyttäen tuuliatlaksen tietoja, maakunta-
kaavan aluevarauksia, sähköverkkoja, ties-
töä ja maastotietoja. Alueista suljettiin pois 
ne alueet, jotka olivat soveltumattomia 
tuulipuistoille asutuksen, elinkeinotoiminto-
jen, lentoturvallisuuden, rantavyöhykkei-
den, vesistöjen, arvokkaiden luonto- ja kult-
tuuriympäristöjen, suojelualueiden, linnus-
ton (IBA- ja FINIBA-alueet) ja puolustusvoi-
mien takia. Alueiden soveltuvuus varmen-
nettiin maastokäynneillä yhdessä Pohjois-
Savon ELY- keskuksen ja alueen kuntien 
kanssa (v. 2010-2012).  Linnuston osalta 
alueiden soveltuvuus varmennettiin erilli-
sillä selvityksillä (Kalle Ruokolainen/2011- 
2012). Lisäksi alueille laadittiin näkemä-
analyysit (Pasi Ronkainen/2011-2012), jotka 
antavat yleispiirteisen käsityksen tuulivoi-
maloiden näkymisestä ympäristöönsä. Li-

säksi luonnosvaiheessa maisemallisesti on-
gelmallisiksi koetuille Pienen Neulamäen ja 
Etelä-Kinahmin alueille laadittiin erillinen 
maisemavaikutuksia koskeva selvitys 
(Ramboll Finland Oy/2012). Samassa yh-
teydessä arvioitiin yleispiirteisellä tasolla 
myös koko tuulivoimakaavan maisemallisia 
vaikutuksia. 
 
Maastokäyntien perusteella alkuvaiheen n. 
65 alueen joukko karsiutui n. 27 alueeseen, 
joiden lisäksi kuntien tai maanomistajien 
esityksestä selvitettäväksi otettiin kuusi 
uutta aluetta ja luonnosvaiheen kuulemisen 
jälkeen vielä kahdeksan uutta aluetta. Kai-
ken kaikkiaan tarkastelussa olleiden 74 alu-
een joukko karsiutui erilaisten kriteereiden 
myötä nyt kaavassa oleviin 18 alueeseen. 
 
Maastokäyntejä koskevat maastopöytäkir-
jat, uusien alueiden luonnehdinnat ja Sisä-
Suomen tuulivoimaselvitys samoin kuin 
muukin kaavan laadintaan liittyvä materiaali 
on ladattavissa liiton verkkosivuilta osoit-
teesta . 
  
Kuopion lentoaseman melualueen osalta 
kaava perustuu Finavian toimesta syksyllä 
2010 valmistuneeseen Kuopion lentoase-
man meluselvitykseen. 

3.2 Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Pohjois-Savossa 
 

Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 
 

Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen 
sijoittumiseen vaikuttavat lukuisat eri osa-
tekijät, joista merkittävimpiä tarkastellaan 
lyhyesti seuraavassa. Jokainen tuulivoima-
lahanke on kuitenkin oma kokonaisuutensa, 
jossa kullakin hankkeella on toisistaan hie-
man poikkeavia ja eri tavalla painottuneita 
vaikutustekijöitä. Seuraavassa esitellyt vai-
kutustekijät antavat yleiskuvan niistä asiois-
ta, joiden näkökulmasta alueiden soveltu-
vuutta on arvioitu:  

Tuulisuus ja korkeusolosuhteet 
Suomen Tuuliatlas eli tuulienergiakartasto 
valmistui marraskuussa 2009. Ilmatieteen 
laitoksen toteuttamassa tuuliatlaksessa on 
pohjana numeerinen säämalli, jolla on simu-
loitu 50 vuoden ajalta valittuja edustavia 
todellisia sääoloja kaikkiaan 72 kuukauden 
ajalta. Tuuliatlas antaa karkean kuvan tuuli-
olosuhteista maamme ja maakunnan eri 
osissa. 
 

http://www.pohjois-savo.fi/tuulivoima
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Alueidenkäytöllisesti parhaita tuulisia alu-
eita ovat järvien ranta-alueet sekä, mäet ja 
muut ympäröivästä maastostaan selvästi 
erottuvat alueet. Tuulivoimatuotannon 
sijoittumisen suhteen Pohjois-Savossa läh-
tökohtana on pidetty, että matkailullisesti 
merkittävien suurten vesistöjen (Kallavesi, 
Suvasvesi, Etelä-Konnevesi) rannoille ei 
tuulivoimatuotantoa ohjattaisi maakunta-
kaavalla. 
 
Alueita jatkoselvitykseen valittaessa on 
tuulennopeuden vähimmäisvaatimuksena 
pidetty 6 m/s (vuoden keskimääräinen 
tuulennopeus 100 m:n korkeudessa).  
 
Rakennettu ympäristö (asutus, sähköverk-
ko ja tiestö)  
 
Pohjois-Savon asutus ja elinkeinoelämä ovat 
keskittyneet ja keskittyvät kasvavassa mää-
rin myös tulevaisuudessa valtatien 5 var-
teen. Maakunnan pääkeskus on Kuopio. 
Omien seutukuntiensa pääkeskuksia ovat 
Iisalmi, Varkaus ja Suonenjoki. Loma-
asuntoja maakunnassa on yhteensä 30 500, 
eniten Kuopiossa, Leppävirralla, Nilsiässä, 
Rautalammella ja Pielavedellä. 
 
Tuulivoimaloiden aiheuttamat melu- ja väl-
kevaikutukset sekä joissakin tapauksissa 
koetut esteettiset ja muut haittavaikutukset 
lähiympäristössä ovat sellaisia tekijöitä, 
jotka eivät mahdollista tuulivoimaloiden 
rakentamista asutuksen yhteyteen.  
 
Eri selvityksissä onkin käytetty erilaisia pus-
kureita tai ns. suojavyöhykkeitä asustuksel-
le. Pohjois-Savossa puskurina on pidetty 
500 metriä vakituisesta asunnosta tai lo-
ma-asutuksesta. 
 
Sähköverkko on erittäin merkittävä tuuli-
voiman sijoittumiseen vaikuttava tekijä ja 
samalla keskeisimpiä teknistaloudellisia 
tekijöitä voimaloiden sijoittumisessa. Yli 10 
kilometrin etäisyys voimajohtoverkosta 
alkaa olla tämän hetken kustannustasolla 
taloudellisesti kannattamaton investointi. 
Sähköasemien läheisyys on myös merkittä-
vä tekijä, koska parhaimmillaan tuulivoima-
puisto voidaan kytkeä verkkoon ilman uu-
sien sähköasemien rakentamista. Sähkö-
asemien rakentaminen on voimajohdon 

rakentamisen ohella myös merkittävä ta-
loudellinen tekijä tuulivoimapuiston verk-
koon kytkemisen ja koko tuulivoimapuiston 
investoinnin kokonaisuudessa.  
 
Pohjois-Savossa 110 kV:n voimaverkko kat-
taa varsin hyvin koko maakunnan. Kanta-
verkkoyhtiö Fingridin omistuksessa ovat 400 
kV:n sähkönsiirtolinjojen lisäksi myös valta-
osa 110 kV:n sähkölinjoista. Pieni osa linjois-
ta kuuluu edelleen Savon Voima Verkko 
Oy:lle, maakunnan itäosissa operoivalle 
Pohjois- Karjalan sähkölle sekä maakunnan 
pohjoisosissa Elenia Oy. Lisäksi Iisalmen ja 
Kuopion energialaitoksilla on kaupunkialu-
eilla omat verkkonsa.  
 
110 kV:n voimaverkon kattavuudessa mer-
kittävimmät puutteet tuulisimpien alueiden 
sijoittumiseen nähden ovat Rautavaaran 
pohjoisosissa, Iisalmen eteläosissa sekä 
Varkauden eteläosissa. Rautavaaran poh-
jois-osan tuulivoima-alueet on toteutetta-
vissa osana Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan 
ulottuvaa laajempaa tuulivoimapuistoaluet-
ta. Sen sijaan em. Iisalmen ja Varkauden 
alueilla suurien tuulivoimapuistojen perus-
taminen ei ole taloudellisesti kannattavaa 
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nykyisellä tariffitasolla. Sen sijaan 20 kV:n 
linjaan tukeutuvien pienempien voimapuis-
tojen (max 3 x 3MW) rakentaminen voi olla 
myös niillä taloudellisesti kannattavaa. Kaa-
vassa esitettyjen tuulivoima-alueiden kyt-
kemismahdollisuuksista kantaverkkoon on 
neuvoteltu Fingridin kanssa. Tuulivoima-
alueiden edellyttämästä sähköverkosta ei 
ole kuitenkaan tehty verkkoselvitystä. 
Fingridin mukaan kaavaehdotuksessa esi-
tetyt tuulivoimapuistot ovat kohtuullisen 
hyvin liitettävissä kantaverkkoon ilman, 
että siitä aiheutuisi merkittäviä kantaver-
kon kehittämistarpeita.  
 
Tieverkosto tai sen rakentamisen mahdolli-
suus on luonnollisesti tärkeä perusedellytys 
tuulivoimaloiden rakentumiselle. Tuulivoi-
malat eivät tarvitse käyttöaikanaan kuin 
normaalin huoltoajoneuvojen käyttöön 
soveltuvan tieyhteyden. Sen sijaan esimer-
kiksi generaattoreiden, maston ja muiden 
tuulivoimaloiden osien kuljettaminen asen-
nuspaikalle edellyttää tieverkolta erityiskul-
jetusreittejä ja monesti rakennusaikana 
joudutaan tieyhteyttä parantamaan, vahvis-

tamaan siltoja ja mahdollisesti rakentamaan 
uusia tielinjoja ja myös tieliittymiä. Pääteillä 
on yleensä liittymäkielto, mutta tienpitäjä 
voi tästä poiketa, jos uusi liittymä ei vaa-
ranna liikenneturvallisuutta. Tuulivoima-
puiston rakentamisen aikaiset vaikutukset 
ja liittymämahdollisuudet tulee selvittää 
riittävän ajoissa jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa ottamalla yhteyttä Pohjois-
Savon ELY- keskukseen. Pohjois-Savon tie-
verkko on muutoin erittäin kattava ja sitä 
täydentää vielä runsas yksityistieverkko, 
joten lähtökohdat tuulivoimapuistojen ra-
kentamisen edellyttämien kuljetusten jär-
jestämiseen ovat hyvät. 
 
Voimassa olevat kaavat 
Voimassa oleva kaavoitus maakuntakaavois-
ta asemakaavoihin ohjaa alueidenkäyttöä, 
myös suurten tuulivoimaloiden ja tuulivoi-
mapuistojen sijoittumista. Valtakunnallisesti 
maakuntakaavassa on käsitelty tuulivoimaa 
lähinnä vain rannikolla ja Lapin tunturialu-
eilla. Sisämaan maakuntakaavoitus tuuli-
voiman suhteen on käynnissä ja ensimmäi-
set tuulivoimamaakuntakaavat ovat vahvis-
tuneet ympäristöministeriössä vuoden 2014 
alkupuolella. Samoin ensimmäinen tuuli-
voimaa käsittelevä yleiskaava Pohjois-Savon 
alueella, Leppävirralla on hyväksytty vuoden 
2013 alussa. 
 
Elinkeinotoiminta 
Tuulivoima-alueet kohdentuvat maa- ja 
metsätalousvaltaisille alueille ja niillä voi-
daan siten olettaa olevan jonkinlaisia vaiku-
tuksia ko. elinkeinotoimintaan. Tuulivoima-
loiden ja niiden huollon tarvitsema maa-ala 
on kuitenkin verrattain pieni, joten tuuli-
voimaloiden varaaman maa-alan vaikutus 
elinkeinoihin kuten metsätalouteen tai 
maanviljelyyn voidaan nähdä vähäisenä. Sen 
sijaan erityisesti tuulivoimaloiden rakenta-
minen ja huoltotoimenpiteet edellyttävät 
rakenteeltaan lujaa tiepohjaa tuulivoimalan 
juurelle, joten rakennettavat tiet tulevat 
varaamaan huomattavasti enemmän maa-
alaa. 
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Lentoturvallisuus  

 
Siilinjärven Rissalassa sijaitseva Kuopion 
lentoasema on merkitystään kasvattava Itä-
Suomen vilkkain lentoasema. Kenttä toimii 
myös Karjalan lennoston kotikenttänä. Reit-
tilentoliikennettä palveleva Varkauden len-
toasema sijaitsee kaupungin eteläpuolella 
olevassa Joroisten kunnassa. Lentoliiken-
teen varalaskupaikkoja Pohjois-Savossa on 
Tervossa, Siilinjärven Toivalassa ja Vieremäl-
lä. Maakuntakaavaan sisältyviä potentiaali-
sia tuulivoima-alueita ei sijaitse kenttien tai 
varalaskupaikkojen välittömässä läheisyy-
dessä (10/12 km). 
 
Ilmailulaki määrittelee Suomessa lentoes-
telupaa edellyttävien laitteiden, rakennuk-
sien, rakennelmien ja merkkien korkeudet. 
Lupaa haetaan TRAFIlta, ja siihen on liitet-
tävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli 
Finavian lausunto esteestä. Finavia on laa-
tinut valtakunnallisen paikkatietoaineiston, 
jota voi käyttää hankkeiden suunnitteluvai-
heessa. Aineisto sisältää suurimmat sallitut 
korkeudet merenpinnasta. Lentoliikenteen 
vaikutus tuulivoima-alueiden sijoittumiseen 
tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. 
 

Linnusto ja eläimistö 
Tuulivoimaloilla voi olla haitallisia linnusto-
vaikutuksia, mikäli sijoituspäätöstä tehtäes-
sä ei riittävästi huomioida lintuvaikutuksia, 
jotka käsittävät keskeisimmin lintujen pää-
muuttoreitit, lintujen pesintä- ja ruokailu-
alueet sekä kansallisesti ja kansainvälisesti 
arvokkaat lintualueet (FINIBA ja IBA -
alueet). 
  
Mahdollisen tuulivoimarakentamisen lin-
nustovaikutuksista on keskusteltu Lintuyh-
distys Kuikan kanssa. Yhdistyksen jäseniltä 
saatu palaute on osaltaan vaikuttanut alu-
eiden alkuvaiheen valintaan.  
 
Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta val-
mistui marraskuussa linnustovaikutuksia 
koskeva selvitys, joka osaltaan antoi lähtö-
kohtia alueiden lopulliselle valinnalle. Koska 
Pohjois-Savossa ei ole linnustojen päämuut-
toreittejä, tarkastelu kohdistui ennen kaik-
kea arvokkaiden linnuston pesimäalueiden 
huomioimiseen. Selvitystä täydennettiin 
kesän 2012 aikana uusien alueiden tarkaste-
lulla. Lähtökohtana on pidetty, että tuuli-
voima-alueita ei osoiteta kansallisesti ja 
kansainvälisesti arvokkaille lintualueille. 
Ko. alueisiin jätetään vähintään 500 – 1000 
m:n suojavyöhyke. 
 
Suojelualueet ja Natura-alueet 
Suomen pinta-alasta on suojeltu noin yh-
deksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erä-
maalailla. Suojeluohjelmien toteutuksen 
edetessä luku tulee kasvamaan noin kym-
meneen prosenttiin (noin 33 000 km²). Suo-
jelualueet eivät mahdollista merkittävää 
rakentamista, joten ne ovat automaattisesti 
tuulivoimantuotannon poissulkevia alueita. 
Yksikään viime vaiheen selvittelyissä muka-
na olevista alueista ei muista syistä johtuen 
sijoitu myöskään Natura 2000 -verkostoon 
kuuluville alueille. Useimmiten Natura-
alueilla on pohjalla jo muitakin suojelupe-
rusteita ja suunnittelu ko. alueille vaatii 
erilliset perusteelliset selvitykset. Pohjois-
Savossa on pääsääntöisesti em. alueisiin 
vielä lisäksi jätetty eri syistä 500 metrin 
suojavyöhyke. 
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Matkailu ja virkistys 
Matkailualueet ja virkistysalueet ovat usein 
laajoja aluekokonaisuuksia, jotka sisältävät 
niin tehokkaita matkailun alueita että vä-
hemmän tehokkaita mutta toiminnoiltaan 
kiinteästi matkailuun liittyviä liitännäisaluei-
ta reitistöineen ja luontomatkailualueineen. 
Matkailun ja virkistyksen suhde tuulivoima-
tuotantoon on moninainen. Matkailualueet 
käyttävät paljon energiaa, joten tuulivoima-
tuotanto voi mahdollistaa puhtaamman 
uusiutuvan energian tuottamisen alueella. 
Toisaalta tuulivoimalat ovat maisemassa 
monesti hallitseva elementti, jolloin koros-
tuu niiden huolellinen sijoittaminen maise-
maan. 
 
Kokonaisuutena tuulivoimatuotanto on 
yhteen sovitettavissa matkailu- ja virkistys-
alueisiin, eikä niiden välillä ole suoraa risti-
riitaa. Päinvastoin monilla matkailualueilla, 
esimerkiksi laskettelu- ja muilla matkailu-
keskuksilla (mm. Tahko), jotka ovat muu-
tenkin jo rakennettuja alueita, tuulivoimalat 
voivat antaa oman myönteisen leimansa 
alueelle.  
 
 

Suurten järvialueiden matkailu- ja maise-
malliset arvot sulkevat pois muutoin poten-
tiaalisia tuulivoimatuotantoalueita Kuopion, 
Varkauden ja Rautalammin etelä-osissa. 
 
Kulttuuriympäristöt ja maisema 
Tuulivoimaloiden vaikutuksia maisemaan on 
käsitelty ympäristöministeriön julkaisussa 
Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006), 
joka on ollut kaavan maisemallisten vaiku-
tusten arvioinnin taustamateriaalina. Tuuli-
voimaloiden merkittävin vaikutus on uuden 
elementin ilmaantuminen maisemaan ja 
tuulivoimalan näkyminen.  Tuulivoimalat 
eivät yleensä sovi kulttuurihistoriallisesti tai 
maisemallisesti arvokkaiden kohteiden lä-
heisyyteen tai ainakin niiden sijoittamisessa 
tulee käyttää erityistä harkintaa. Esimerkiksi 
historiallisesti arvokkaassa kulttuuriympä-
ristössä tuulivoimalat nähdään sopimatto-
mina elementteinä. Tuulivoiman nykyaikaa 
edustavan teknisen luonteen nähdään do-
minoivan ja kadottavan historiallisen mai-
seman visuaaliset ominaisuudet.  
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Pohjois-Savossa on valtakunnallisesti mer-
kittäviä rakennettuja kulttuurihistoriallisia 
ympäristöjä 78 (RKY 2009) ja maakunnalli-
sesti merkittäviä ympäristöjä, laskentata-
vasta riippuen toistasataa aluetta. Valta-
kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 
9 ja maakunnallisia 26.  
 
Erityisesti valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet ja kulttuurihistorialliset ympä-
ristöt sekä kansallismaisemat ovat ehdot-
toman herkkiä kokonaisuuksia, jotka eivät 
mahdollista tuulivoimapuistojen rakenta-
mista alueille tai niiden läheisyyteen. Maa-
kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja 
kulttuurihistoriallisia ympäristöjä joudutaan 
tarkastelemaan ”herkkinä” alueina, joiden 
yhteensovittaminen tuulivoimatuotannon 
ohjaamisen kanssa vaatii erityistä huolelli-
suutta. 
 
Maakunnan tuulisimmista alueista vain pie-
ni osa sijoittuu arvokkaille kulttuuri- tai mai-
sema-alueille tai niiden läheisyyteen. Pisan 
alueen, Kallaveden, Etelä- Konneveden ja 
Suvaksen maisemalliset arvot on huomioi-
tu jo tuulivoima-alueiden alkukarsinnan 
yhteydessä. Lisäksi maisemallisia koko-
naisvaikutuksia arvioineen selvityksen 
perusteella karsittiin kaavaluonnoksessa 
ollut Kaijanmäen-Kangasmäen alue Kuopi-
on itäpuolelta Kallavedelle aiheutuvien 
maisemallisten kokonaisvaikutusten vuok-
si. Pienen Neulamäen alueen läheisyydessä 
on valtakunnallisesti merkittävä Hamina-
lahden kulttuurimaisema-alue, jonne Pienen 
Neulamäen tuulivoimalat jossain määrin 
näkyvät. Vastaavasti myös tuulivoimaraken-
taminen Kinahmille, Suuri Paloselle, Saaris-
tenmäelle, Takunkorpeen, Pisamaniemeen 
ja Kurenlahteen edellyttää maisemallisten 
vaikutusten huomioimista. Pienen Neula-
mäen ja Kinahmin maisemallisia vaikutuksis-
ta on tehty erillinen selvitys. Pinta-alaltaan 
laajin kulttuurimaisema-alue on Maaningan 
järvi lähiympäristöineen. Alue ei ole kuiten-
kaan tuulivoiman näkökulmasta kiinnostava. 
 
Viestiliikenne ml. puolustusvoimien  
tutkavaikutus 
Tuulivoimaloilla on todettu olevan erilaisia 
vaikutuksia viestiliikenteeseen ja puolustus-
voimien tutkajärjestelmään. 

Tuulivoimalat aiheuttavat varjostamista ja 
heijastuksia tutkasäteilyyn samalla tavoin 
kuin korkeat rakennukset ja mäet.. Tutkan 
kannalta on parempi, jos tuulivoimapuiston 
voimalat sijoitetaan riittävän kauas toisis-
taan. Ainoa keino, jolla voidaan kokonaan 
estää tuulivoimaloiden aiheuttama tutka-
häirintä, on sijoittaa tuulivoimalat tutkan 
näkökentän ulkopuolelle.  
 
Puolustusvoimat tulee ottamaan kantaa 
uusien tuulivoimapuistojen toteuttamis-
mahdollisuuksiin puolustusvoimien lento- 
ja tutkatoiminnan näkökulmasta hankkei-
den toteutuksen käynnistyessä. Em. joh-
dosta maakuntakaavan valmistelussa läh-
tökohtana on pidetty ainoastaan, ettei 
tuulivoimapuistojen alueita esitetä alle 12 
km:n etäisyydelle puolustusvoimien tuki-
kohdista ja lentoliikenteen varalaskupai-
koista. Lisäksi tuulivoimapuistojen alueisiin 
kohdennetaan suunnittelumääräys, jossa 
todetaan lausuntopyyntövelvoite sekä 
tutkavaikutusten huomioimistarve jatko-
suunnittelun yhteydessä. 
 
Kaavoituksessa ja tuulivoimahankkeiden 
suunnittelun edetessä tulee ottaa huomi-
oon seuraavat asiat: 
1.  Tuulivoimahankkeiden suunnittelun ede-

tessä tulee tuulivoimatoimijan pyytää 
Pääesikunnalta lausunto hankkeen tut-
kavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta.  

2.  Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on 
tarpeellinen, tulee haittavaikutukset il-
mavalvontatutkiin selvittää tuulivoima-
hankkeen toteuttajan toimesta ja hank-
keelle on oltava Puolustusvoimien hy-
väksyntä viimeistään ennen tuulivoima-
loiden maanpäällisten rakenteiden ra-
kentamista/pystyttämistä.  

3. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun ede-
tessä tulee tuulivoimatoimijan pyytää 
Pääesikunnalta lausunto hankkeen vai-
kutuksista Puolustusvoimien radioyh-
teyksiin ja hankkeelle on oltava Puolus-
tusvoimien hyväksyntä viimeistään en-
nen tuulivoimaloiden maanpäällisten ra-
kenteiden rakentamista/pystyttämistä. 
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Vaikutukset liikenteeseen 
Liikenneviraston ohjeiden mukaan tuulivoi-
malat tulee sijoittaa riittävän etäälle maan-
teistä ja rautateistä. Pääteillä, joilla nopeus-
rajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuuli-
voimalan suositeltava etäisyys maantiestä 
(keskiviivasta) on 300 m. Riskiarvion perus-
teella tuulivoimalan pienin sallittu etäisyys 
maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin 
vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus 
(torni+ lapa) lisättynä maantien suoja-
alueen leveydellä. Maantien kaarrekohdas-
sa on tuulivoimala sijoitettava näkemäken-
tän ulkopuolelle. Tuulivoimala ei saa haitata 
tienkäyttäjän näkemää. Tuulivoimala ei saa 
aiheuttaa törmäysvaaraa. 
 
Rautateiden osalta tuulivoiman vähim-
mäisetäisyys tulee olla voimalan kokonais-
korkeus (torni+lapa) +30 metriä lähimmän 
raiteen keskilinjasta. Jos rautatien suoja-
alue on enemmän kuin 30 m, vähim-
mäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus 
lisättynä suoja-alueen leveydellä.  
 
Tuulivoimalan riittävät suojaetäisyydet 
yleiseen liikenneverkkoon tulee selvittää 
riittävän ajoissa jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa ottamalla yhteyttä Pohjois-
Savon ELY-keskukseen. 
 
Yhteenveto tuulivoimaloiden  
sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä 
Tuulivoimapuistoilla on melun, välkkymisen 
ja maisemanäkyvyytensä johdosta vaikutuk-
sia ympäristöönsä, mikä on huomioitava 
tuulivoimapuistojen tulevia paikkoja arvioi-
taessa. Koko Sisä-Suomen alueella tätä arvi-
ointia tehtiin samoilla kriteereillä, joskin 
maakuntakaavojen laadinnan myötä kritee-
rit ovat jossain määrin muuttuneet.  Poh-
jois-Savossa on lähdetty siitä, että asutuk-
seen jää etäisyyttä pääsääntöisesti vähin-
tään 500 m. Viime aikoina käydyssä keskus-
telussa on päädytty em. suurempiin suoja-
etäisyyksiin, mitä ei kuitenkaan nähdä Poh-
jois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan nä-
kökulmasta ongelmallisena, sillä käytännös-
sä tuulivoimaloiden sijainnit ratkaistaan 

yleiskaavalla. Yleiskaavan yhteydessä var-
mistetaan meluselvityksin, että meluvaiku-
tukset eivät ylitä ympäristöministeriön suo-
sittelemia meluohjearvoja. Myös Natura-
alueisiin Pohjois-Savossa on pyritty jättä-
mään aina 500 m:n suojavyöhyke, vaikka 
joissakin maakunnissa niillekin rakentami-
nen on nähty mahdollisena, jos suojelupe-
ruste ei muodosta sille estettä.  
 
Eniten tuulivoiman rakentamista rajoittavat 
varsin tiheä pysyvä asutus ja maaseudulla 
kasvava loma-asutus sekä lisäksi matkailulli-
set syyt yhdessä Natura-alueiden kanssa 
koskien tuulisuudeltaan parhaita suuria 
järvialueita. Myös kulttuurimaisema-alueet 
rajaavat joukon potentiaalisia alueita ulos 
tarkastelusta. Sen sijaan toisin kuin rannik-
koalueilla, Pohjois-Savossa ei ole merkittä-
viä lintujen muuttoreittejä, joten vaikutuk-
set linnustoon jäänevät vähäisiksi.   
 
Tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita on 
kuitenkin vielä kohtuullisesti löydettävissä 
Pohjois-Savosta, vaikka kaikki rajoitteet 
otetaan huomioon 500 m:n suojavyöhyket-
tä käyttäen.  
 
Oma lukunsa on Finavian (TRAFI) asettamat 
korkeusrajoitteet, jotka tarkasti noudatet-
tuina karsisivat merkittävän osan parhaista 
alueista ulos tarkastelusta ja osalla alueita 
rajaisivat oleellisesti voimalakorkeuksia. 
Kaavassa on kuitenkin osoitettu harkitusti 
myös sellaisia alueita, jotka eivät mahdu 
em. korkeusrajoitteisiin. Menettely johtuu 
siitä, että lopullisen kannan tuulivoiman 
rakentamisen mahdollisuuksiin Finavia ja 
Trafi tulevat ottamaan tuulivoimahankkeen 
käynnistämisen yhteydessä. 
 
Kaiken kaikkiaan kohteiden alkukarsinnassa 
on ympäristövaikutuksia pyritty huomioi-
maan mahdollisimman hyvin, joten loppu-
tarkasteluun päässeet alueet olisivat ympä-
ristövaikutuksiltaan varsin vähäisiä tai aina-
kin siedettäviä.  
  



 
KRITEERIT TUULIVOIMA-ALUEIDEN  
TUNNISTAMISEKSI 

Ehto 

Tuulisuus Vähintään 6 m/s 100 metrin korkeudella  
Paikan korkeusasema (suhteellinen  
korkeus) 

Pääasiassa ympäristöstään kohoavia mäkialueita 
 

Etäisyys suurjänniteverkkoon 3 kpl 3MW laitoksia/ 20 kV:n  linja lähistöllä, yli 3 kpl 
3MW:n laitoksia / 110kV  :n linja korkeintaan 10 km:n 
etäisyydellä 

Etäisyys tieverkkoon Korkeintaan 10 km:n etäisyydellä yleisestä tieverkos-
ta, yksityistieverkosto alueella 

Etäisyys asutuskeskuksiin ja yksittäi-
siin asuinrakennuksiin sekä loma-
asutukseen 
 

Vähintään 500 m etäisyydellä asutuksesta ja loma- 
asutuksesta. Ruudut, joilla yksittäinen asuinrakennus 
otetaan poikkeustapauksissa mukaan tarkasteltaviin 
alueisiin. 

Kulttuuriympäristöt, arvokkaat 
valtakunnalliset maisema-alueet 

Ei valtakunnallisille kulttuuriympäristöalueille tai ar-
vokkaille valtakunnallisille maisema-alueille. Pääsään-
töisesti ei myöskään maakunnallisesti arvokkaille alu-
eille. 

Muinaisjäännökset Ei muinaisjäännösalueille 
Maakuntakaavan aluevaraukset  Maakuntakaavan mukaisen aluevarauksen täytyy olla  

tuulivoimakäyttöön sopiva.  
IBA- ja FINIBA-alueet 500- 1000 m:n suojavyöhyke arvokkaisiin linnustoalu-

eisiin nähden 
Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet  Ei suojeluohjelma-alueille, Natura-alueille, kansallis-

puistoalueille tai luonnonsuojelualueille. Etäisyys em. 
alueista pääsääntöisesti 500 m. 

Puolustusvoimien alueet Ei Puolustusvoimien alueille tai niiden välittömään 
läheisyyteen.12 km:n suojavyöhyke Puolustusvoimien 
tukikohtiin ja lentoliikenteen varalaskupaikkoihin 
nähden 

Lentoestealueet, esterajoituspinnat Ei lentoestealueille tai esterajoituspinnoille 
 
 
Teknistaloudellinen arviointi 
Teknistaloudellisessa arvioinnissa tehtiin 
alueille aluksi voimaloiden karkea sijoittelu 
n. 500 m:n etäisyydelle toistaan ja lähim-
mistä rakennuksista tai muista esteistä. 
Alueille laadittiin aiempaa oleellisesti tar-
kempi tuulisuuskartta, jonka avulla voitiin 
paikantaa parhaat tuulialueet. Tuulisuuskar-
tan lisäksi laskettiin samoilla lähtötiedoilla 
yhdelle voimalatyypille 100 m:n korkeudelle 
tuottokartta, jonka avulla voitiin tarkentaa 
tuulipaikkojen sijaintia. 
 
Voimaloille laskettiin tuotot ja kustannukset 
20 vuoden pitoajalle. Saatu lopputulos an-
taa selkeän tiedon siitä, kuinka paljon kukin 
tuulipuistoon sijoitettava tuulivoimala saa 
korkeintaan maksaa, jotta hanke olisi talou-
dellisesti kannattava. Tehdyt laskelmat käy-
vät yksityiskohtaisesti ilmi Sisä-Suomen 

tuulivoimaselvitys 2011–raportista ja sen 
täydennysraporteista www.pohjois-
savo.fi/tuulivoima. Teknistaloudellisen ar-
vioinnin yhteydessä tehty tuulivoimaloiden 
sijoitussuunnitelma on yksi näkemys tuuli-
voimaloiden mahdollisesta sijoittumisesta. 
Tuulivoimaloiden todellinen sijoittuminen 
ratkaistaan varsinaisen tuulivoimahank-
keen yhteydessä tehtävillä tarkemmilla 
tutkimuksilla. 
 
Visualisointi ja näkemäanalyysi 
Teknistaloudelliseen arviointiin otetut koh-
teet kuvattiin kesän ja syksyn 2011 sekä 
kevään 2012 aikana. Tavoitteena oli kuvata 
alueet 1- 4 suunnasta siten, että kuvauspai-
koista olisi hyvä näkyvyys tuulipuistoalueel-
le ja että ne sijaitsisivat alueella, jossa ihmi-
set liikkuvat. Kuvista tehtiin panoraama, 
johon sijoitettiin tuulipuisto teknistaloudel-

http://www.pohjois-savo.fi/tuulivoima
http://www.pohjois-savo.fi/tuulivoima
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lisessa selvityksessä tehdyn sijoitussuunni-
telman mukaisesti. Sijoittelussa käytettiin 
voimalaa, jonka napakorkeus on 120 m ja 
roottorin halkaisija 120m. 
 
Jokaiselle kaavaluonnoksessa osoitetulle 
tuulipuistoalueelle tehtiin näkemäanalyysi. 
Näkemäanalyysi antaa tietoa siitä, mille 
alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkaste-
lun perusteella näkyisivät ja mille eivät. 
Laskennassa tuulivoimaloiden kokonaiskor-
keudeksi on asetettu 180 m, joka vastaa em. 
kuvasovitteissa käytettyä voimalaa. Puuston 
korkeutena on käytetty Pohjois-Savon met-
säkeskuksen asiantuntija-arvion perusteella 
20 metriä. 

Teoreettisten ja pelkistettyihin lähtötietoi-
hin perustuvan analyysin perusteella ei 
voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuut-
ta, että jokin kohde voi näkyä yksittäisistä 
katselupisteistä. Analyysin perusteella ei 
voi myöskään päätellä, miten voimalat 
näkyvät rakennetulla alueella, jolla näky-
miä katkaisevat rakennusten lisäksi puusto 
ja muu kasvillisuus. Lisäksi on huomioitava, 
että em. sijoitussuunnitelman mukaiset 
tuulivoimaloiden paikat tulevat todennä-
köisesti muuttumaan varsinaisen hank-
keen yhteydessä.  
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4 TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVA 

4.1 Maakuntakaavan yleiskuvaus 
 

 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on 
vaihekaava, jonka tavoitteena on osoittaa 
tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita ja 
Kuopion lentoaseman päivitetty meluvyö-
hyke sekä em. päivityksestä johtuvat muu-
tokset melualueella oleviin aluevarauksiin. 
Maakuntakaavalla kumotaan vahvistetun 
Kuopion seudun maakuntakaavan meluvyö-
hyke Kuopion lentoasemaa koskien. Melu-
aluetta koskeva suunnittelumääräys myös 
tarkentuu eräiltä osin.  
 

Maakuntakaavan oikeusvaikutuksia omaava 
kokonaisuus muodostuu kaavakartasta ja 
maakuntakaavamääräyksistä. Maakunta-
kaavaan liittyy oleellisena osana myös käsil-
lä oleva kaavaselostus (ei oikeusvaikutuk-
sia), jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaa-
van lähtökohdat ja tavoitteet, kaavaratkai-
sujen perustelut sekä kuvaus maakuntakaa-
van vaikutuksista. 
 
Kaavassa osoitetaan kaikkiaan 18 potentiaa-
lista tuulivoima-aluetta, jotka ovat valikoi-
tuneet aiemmin todetuin kriteerein 74:stä 
tutkitusta alueesta. 
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4.2 Tuulivoima-alueet 
 
4.2.1 Maakuntakaavamerkinnät ja – määräykset 
 
Maakuntakaavamääräykset ovat osa oi-
keusvaikutteista maakuntakaavaa. Niillä 
voidaan ilmaista alueen käytön periaatteita 
tai halutessa tarkentaa kaavamerkinnöillä 
ilmoitettua alueen käyttötarkoitusta ja an-
taa sillä tavoin kaavalle täsmällisempää 
sisältöä. 
 
Suunnittelumääräykset liittyvät yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua ja viranomaistoi-
mintaa koskeviin oikeusvaikutuksiin. Suun-
nittelumääräyksillä voidaan antaa yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua koskevia rajoi-
tuksia ja reunaehtoja ja myös laventaa kaa-
van mukaista soveltamisalaa. Suunnittelu-
määräykset voivat koskea myös alueen ym-
päristöarvojen säilyttämistä sekä haitallis-
ten ympäristövaikutusten estämistä ja ra-
joittamista. 
 
Potentiaaliset tuulivoima-alueet merkitään 
kaavassa osa-aluemerkinnällä tv- Tuulivoi-
ma-alue. Merkintä ei muodosta varsinaista 
aluevarausta. Merkinnän tarkoitus on tuoda 
esiin alueen soveltuvuus tuulivoimatuotan-
toon maankäytön näkökulmasta. Tuulivoi-
matuotannon todelliset toteuttamismahdol-
lisuudet selviävät toteutusvaihetta edeltä-
vien tarkempien selvitysten kautta.  

       tv - Tuulivoima-alue 
 
Merkinnällä osoitetaan potentiaaliset tuuli-
voima-alueet. Alueiden päämaankäyttö-
luokka on kuitenkin muu kuin tuulivoi-
maenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja 
metsätalous. 
 
Rakentamismääräys: MRL:n 33 §:n mukai-
nen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuu-
livoima-alueilla. 
 
MRL:n 33§:n mukaan ”Maakuntakaavassa 
virkistys- tai suojelualueeksi taikka liiken-
teen tai teknisen huollon verkostoja tai alu-
eita varten osoitetulla alueella on voimassa 
rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamis-
rajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityi-
sellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. 

Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voi-
massa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen 
saa myöntää siten, että vaikeutetaan maa-
kuntakaavan toteutumista. Lupa on kuiten-
kin myönnettävä, jos maakuntakaavasta 
johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi 
hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta 
tai, milloin alue on katsottava varatuksi 
muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä 
lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuul-
lista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoi-
tus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomi-
oon omistussuhteissa maakuntakaavan 
hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muu-
toksia, ellei niitä ole tehty maakuntakaavan 
toteuttamista varten. Jos maakuntakaavan 
aluevaraus pääasiallisesti vastaa rakennus-
lain (370/1958) mukaisen seutukaavan 
aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seu-
tukaavan hyväksymisen jälkeen omistussuh-
teissa tapahtuneita muutoksia oteta huo-
mioon. 
 
Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön 
järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, 
kieltää käyttämästä aluetta, jolla kaavaeh-
dotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on 
rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen tai 
kaavan vastaiseen rakentamiseen (raken-
tamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan 
asuntoon kuuluvan talousrakennuksen ra-
kentamista eikä maa- ja metsätalouden 
harjoittamista varten tarpeellista rakenta-
mista. Rajoitus on voimassa, kunnes maa-
kuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enin-
tään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö 
voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa 
enintään kahdella vuodella. ” 
 
Suunnittelumääräys 1: Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa tai suunnittelussa 
tulee pyytää lausunnot asianomaisilta vi-
ranomaisilta mm. Puolustusvoimien tutka-
järjestelmästä ja lentoliikenteen turvalli-
suusvaateista (ilmailulain 165§:n mukainen 
lentoestelupa) sekä myös liikenneväylien 
suojaetäisyyksistä ja telemastoista johtuvis-
ta rajoitteista jo ennen tuulivoimaloiden 
rakennuslupaa.  
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Suunnittelumääräys 2: Etenkin Pienen Neu-
lamäen ja Linnanmäen tuulivoima-alueiden 
suunnittelussa tulee varmistaa riittävät me-
lusuojaetäisyydet asutukseen meluhaittojen 
välttämiseksi. 
 
Suunnittelumääräys 3: Ennen tuulivoima-
alueiden tarkempaa suunnittelua ja toi-
menpiteitä tulee olla yhteydessä museovi-
ranomaiseen arkeologisen inventoinnin 
tarpeen arvioimiseksi.  
 
Suunnittelumääräys 4: Tuulivoima-alueiden 
tv 11.800 Pieni Neulamäki, 28.800 Ra-
hustenaho, 28.801 Linnalankangas, 44.800 
Maaselänmäki ja 44.801 Hiirikylä suunnitte-
lussa on otettava huomioon, ettei hanke tai 
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitel-
mien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tar-
koittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden 

Etelä-Kuopion lehdot ja lammet ja Kolmis-
oppi-Neulamäki (SL 11.502, SL 11.503, VL 
11.433, SL 11.506, SL 11.558, SL 11.594), 
Rahajärvi-Kontteroinen (SL 28.504, SL 
28.508) ja Pitkäsuo-Särkäntakanen (SL 
44.559) ja Löytynsuo-Maamonsuo (SL 
44.556), Pumpulikirkko (SL 44.545 Pumpuli-
kirkko) ja Tiilikka (SL 44.541) perusteena 
olevia luonnonarvoja. 
 
Suunnittelussa on otettava huomioon eri-
tyisesti vaikutukset linnustoon. Natura-
alueiden suojeluperusteet ilmenevät kaava-
selostuksen liitteestä 2. 
 
Suunnittelumääräys 5: Pienen Neulamäen, 
Suuri Palosen, Saaristenmäen, Takunkorven, 
Pisamaniemen ja Kurenlahden tuulivoima-
alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomioita maisemallisten vaikutus-
ten vähentämiseen. 

 

4.2.2 Aluekohtainen tarkastelu 
 

 
Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Pieni Neulamäki on ollut Puolustus-
voimien käytössä lähinnä varastoalu-
eena. Alueen eteläosaan (Valkeisen 
lammen koillisrannalle) rakennetaan 
pienteollisuus- ja työpaikka-aluetta. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa kaik-
kiaan viisi tuulivoimalaa. Parhaillaan 
laadittavassa yleiskaavassa on kuiten-
kin päädytty osoittamaan alueelle 
paikat kolmelle voimalalle. Suunnitel-
lut tuulivoimalat tulisivat sijoittumaan 
rakenteilla olevan teollisuusalueen 
sisään.  
 
Alueella tuulee 5,5-6,5 m/s 100 metrin 
korkeudella. Tällä päästään n. 6,8-8,5 
GWh:n tuotantoon/voimala. Verkkolii-
tynnän pienistä kustannuksista ja val-
miista tieverkosta johtuen tuulivoima-
puiston toteuttamista pidetään talou-
dellisesti kannattavana. 
 
Kaavoitustilanne 
Kuopion seudun maakuntakaava: EP/A 
11.790 Pieni Neulamäki (Puolustus-
voimien/taajamatoimintojen alue).  
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Merkintä ei ole esteenä tuulivoimaloiden 
rakentamiselle. 
 
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030: A1 
11.001 Pieni Neulamäki (kumoaa KSMK:n 
merkinnän) 
Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava (v. 
2000): Alueella E erityisalue -ja V virkistys-
aluemerkinnät. Alueella ei ole asemakaa-
vaa. 
 
Alueen eteläpäähän on laadittu yleiskaava, 
jossa alue on osoitettu teollisuusalueeksi. 
Pohjoispuolen yleiskaavoitustyö on parhail-
laan käynnissä. Ko. kaavassa alue tullaan 
osoittamaan teollisuusalueena. Kaavassa 
tullaan myös osoittamaan tuulivoimaloiden 
sijaintipaikat. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alue rajautuu idässä moottoritiehen (VT5) ja 
etelässä maantiehen 551. Lännessä alue 
rajautuu Pohjois-Kallaveteen. Koska alue on 
vanhaa puolustusvoimien aluetta, on välit-
tömässä läheisyydessä sijaitsevien rantojen 
mökkiasutus vähäistä. Pohjoisessa alue ra-
jautuu Neulalampeen, jonka pohjoisrannalla 
on pysyvää asutusta. 
 
Runsaan 11 km:n etäisyydellä alueen länsi-
puolella Kuopion Rytkyn kylällä sijaitsee 
Ilmatieteen laitoksen säätutka. Vaikutukset 

säätutkan toimintaedellytyksiin joudutaan 
selvittämään tuulivoimapuiston yksityiskoh-
taisen suunnittelun yhteydessä.  
 
2-3 km:n päässä lännessä sijaitsee valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
rihistoriallinen Haminalahden alue. Hamina-
lahden kulttuurimaisema, joka muodostuu 
kartanosta viljelymaisemineen, metsäisistä 
mäkien jyrkänteistä sekä pienten saarten 
täplittämästä vesistöstä, on vaikuttanut 
vahvasti taiteilijaveljesten Ferdinand, Mag-
nus ja Wilhelm von Wright tuotantoon. 
Veljekset ovat syntyneet Haminalahden 
kartanossa ja ikuistaneet taideteoksillaan 
ympäröiviä maisemia. Haminalahden karta-
no sijaitsee samannimisen, Kallaveteen kuu-
luvan kapean lahden pohjukassa. Hamina-
lahden kulttuurimaisemaan kuuluu myös 
Salonsaari. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Alueen itäreuna on metsäisen Hukannie-
men selänne, jonka takaa Pienen Neulamä-
en voimalat jonkin verran näkyvät Hamina-
lahden alueelle. Suurin osa alueella maala-
tuista Wrightin maisemamaalauksista on 
maalattu kohden Pohjois-Kallaveden mai-
semia pohjoiseen, joten ns. historialliseen 
maisemamerkitykseen tuulivoimalat eivät 
juurikaan vaikuta. 
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Tuulivoimaloiden merkittävin maisemavai-
kutus kohdistuu Haminalahden kulttuuri-
maiseman keskeisen peltoalueen pohjois-
osaan, josta maisemaan avautuu pitkiä nä-
kymiä ja maisematilaa rajaa yhtenäinen 
selännealue idän suunnassa. Peltoalueen 
eteläosassa, kuten kartanon ympäristössä, 
maisemavaikutus on vähäisempi näkymiä 
rajoittavan puuston ja pinnanmuotojen 
vuoksi. Kulttuuriympäristön selänteiltä, 
kuten Saramäeltä, avautuu vain satunnaisia 
näkymiä puiden lomasta tuulivoimaloiden 
suuntaan eikä maisemavaikutus ole merkit-
tävä esimerkiksi Haminalahden kulttuuripo-
lulle.  

Maisemavaikutuksia voitaneen vähentää 
sijoittamalla voimalat Pienen Neulamäen 
itärinteelle alemmalle korkeustasolle ja 
kauemmas Haminalahdesta. Tällöin voima-
loiden suuren koon aiheuttama ympäristön 
koettu kutistuminen vähenee ja paikoin 
voimalat voivat useammin jäädä muiden 
maiseman elementtien taakse. 
Tuulivoimalat tuovat esille kasvavan Kuopi-
on kaupungin kaupunkirakennetta. Suunni-
teltu tuulivoima-alue sijaitsee toisaalta tule-

valla teollisuusalueella ja on kiinni muutoin-
kin kaupunkirakenteessa, jossa on myös 
muita maiseman häiriötekijöitä. Maisemal-
listen vaikutusten vähentämistarve on tuotu 
esiin Pienen Neulamäen tuulivoima-
alueeseen kohdistetulla suunnittelumää-
räyksellä. 
 
Lentoturvallisuus 
Alue sijaitsee 18 km Kuopion lentoasemalta, 
joten se ei ole Finavian ehdottoman len-
toesterajoitteen piirissä. 
 
 
 

Linnusto 
Kahden kilometrin päässä tuulivoima-
puistosta sijaitsee kalasääsken pesä ja 
yksi vanha (1975) pesäpaikka. Lähistöllä 
oleva Pilpanlahti kuuluu FINIBA -
alueisiin. Lähellä lisäksi kaatopaikka, 
jolta suuntautuu keväisin lokki- ja varis-
lintujen parvia kohti syväsatamaa, Kuo-
pion keskustaa ja Kallansiltojen sulia. 
Tuulivoima-alue sijaitsee em. reitillä. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Pientä Neulamäkeä ympäröivissä rin-
teissä on useampia yksittäisiä Natura-
alueita; ’Kolmisoppi-Neula-mäki’; maa-
kuntakaavassa VL 11.433 Neulaniemi, 
SL Kolmisoppi- Neulamäki sekä` Etelä-
Kuopion lehdot ja Haminavuori`; SL 
11.502 Pilpan lehto, SL 11.558 Valkei-
sen lehdot, SL 11.594 Rasinmäen lehto, 
SL 11.506 Neulalammen lehto ja SL 
11.564 Haminavuori.  Suunniteltujen 
tuulivoimaloiden vaikutukset suojelu- ja 
Natura-alueisiin ovat toissijaisia, kun 
otetaan huomioon, että Pieni Neula-
mäki tullaan rakentamaan teollisuus-
alueeksi ja tuulivoimalat sijoittuisivat 
teollisuusalueen sisälle. Lisäksi läheis-

ten Natura-alueiden suojeluperusteena on 
kallio- ja lehtokasvillisuus (luontodirektiivin 
mukainen kohde), jolloin tuulivoimaraken-
tamisella ei ole todennäköisesti minkäänlai-
sia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluarvo-
jen säilymiseen. Em. perustein alueelle ei 
ole tarvetta tehdä lsl:n 65§:n mukaista selvi-
tystä Natura-arvion tarpeesta.  
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Natura-alueiden huomiointitarve on tuotu 
esiin Pienen Neulamäen tuulivoima-
alueeseen kohdistetussa suunnittelumää-
räyksessä. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Pienen Neulamäen kiertää Kuopion seudun 
maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen 
retkeilyreitti. Mahdollinen tuulivoimaraken-
taminen ei tule näkymään ko. reitille. Sen 
sijaan tuulivoimalat tulisivat näkymään ym-
päröivälle vesialueelle, jolla on paljon virkis-
tyskäyttöä.  Lisäksi voimalat näkyisivät pai-
koitellen 3- 4 kilometrin päässä sijaitsevalle 
aktiivisessa virkistyskäytössä olevalle Vuori-
lammen alueelle. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Tuulivoimarakentaminen muodostaa ima-
gollisen myönteisen tekijän alueelle suunni-
tellulle teollisuusalueelle. Tuulivoimalat 
muodostavat ikään kuin eteläisen portin 
Kuopioon saapuville ja näin tuulivoimara-
kentamisella on enemmänkin myönteisiä 

kuin kielteisiä vaikutuksia Kuopion imagolle 
ja matkailulle. 
 
Ympäröivä maasto 
Alue sijaitsee Kuopion kaupunkialueen reu-
nalla. Kallavesi avautuu muutaman kilomet-
rin päässä alueesta luoteeseen ja kaakkoon. 
Maasto on mäkistä myös alueen ulkopuolel-
la, mikä heikentää tuulisuutta alueella.  
 
Sähköverkko 
Fingridin 110 kV:n kantaverkko kulkee aivan 
alueen vierestä ja sähköasema sijaitsee 
myös alle kilometrin säteellä alueesta. Jos 
tuulipuisto toteutetaan kolmen voimalan 
puistona, se voidaan liittää myös alueella jo 
olevaan Kuopion energian sähköasemaan. 
 
Tieverkko 
Alueelle rakennetaan katuverkko, joka tulee 
osaksi erikoiskuljetusverkkoa.  
 
 

 

Kuva: Pieni Neulamäki Haminalahden kartanon raNnasta kuvattuna. etäisyys voimaloihin 2,4-2,8 km. 
 

Kuva: Pieni Neulamäki Haminalahden kylästä kuvattuna. Etäisyys voimaloihin 3,3–3,9 km. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue muodostuu kahdesta Palosen joen 
molemmin puolin sijoittuvasta osasta.  Nii-
den väliin jää Palosen joen varteen sijoittu-
va ulkoilukäytössä oleva alue ulkoilureittei-
neen.   

Tuuliatlaksen mukaan tuulennopeus alueel-
la on keskimäärin 6,0-6,39 m/s 100 metrin 
korkeudessa. Alueen pinta-ala on 1275 ha ja 
sille on mahdollista sijoittaa n.40 voimalaa. 
Vuosituotanto/voimala arvioidaan olevan 
keskimäärin 7,2 GWh. 
                                                                                    
Kaavoitustilanne  
Alueelle laaditaan yleiskaavaa. Pohjois-
Savon maakuntakaavassa alueelle on osoi-
tettu vedenhankinnan kannalta tärkeä poh-
javesialue (pv 11.661) sekä olemassa oleva 
400 kV:n sähkölinja. Lisäksi alueelle sijoittuu 
kaavan ohjeellinen ulkoilureittivaraus. Tuu-
livoima-alueiden väliin jäävälle Palosenjoen 
alueelle kaavassa on osoitettu hiljainen alue 
(hil 11.002), ulkoilun ohjaamistarvetta edel-
lyttävä maa- ja metsätalousalue (MU 
11.271). 
 
Rakennettu ympäristö 
Alueella ei ole pysyvää tai loma-asutusta. 
Alueen ympäristössä on yksittäisiä kiinteis-
töjä loma-asutuksen keskittyessä länsipuo-
lella sijaitseville järville. Suuri Palosen ran-
taan on suunnitteilla loma-asutusta, joka 
rajaa tuulivoiman sijoittamismahdollisuuk-
sia. Noin 5 km:n etäisyydellä tuulivoima-
puiston eteläisimmistä voimaloista sijaitsee 
Ilmatieteenlaitoksen säätutka, joka joudu-
taan huomioimaan yksityiskohtaisen suun-
nittelun yhteydessä.  



26 
 
Alueen kautta kulkee 400 kV:n sähkölinja. 
Lähin kantaverkon sähköasema sijaitsee 
Lapinlahden Alapitkällä. 
 
Kuva: Näkymä Naarajärven rannasta kohti 
tuulivoima-aluetta          
                                                                                  
Tiestö 
VT 5:ltä Haminalahteen geometrialtaan 
hyvä seututie (mt551). Yhdystie (mt 5550) 
Haminalahdesta Lamperilaan on vastikään 
parannettu ja geometrialtaan varsin hyvä. 
Alueella on kattava yksityistieverkosto, mut-
ta edellyttää parantamista ja uudelleen 
rakentamista. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Voimalat sijoittuvat korkeudeltaan vaihtele-
vaan metsäiseen mäkimaastoon. Voimaloi-
den ensisijaisella näkyvyysvyöhykkeellä on 
kapeita, pitkiä järviä ja voimala-alueen itä-
puolella aukeaa Kallaveden laajat selät. 
Voimala-alueen pohjoispuolella ensisijaisel-
la näkyvyysvyöhykkeellä sijaitseville 
Niemisjärven ja Salonkulman lähijärvil-
le sekä kylä- ja peltoalueille voimalat 
näkyvät monin paikoin. Maisemavai-
kutus kyläalueilla voi olla paikoin mer-
kittävä, koska voimalat sijaitsevat lä-
hellä ja ovat uusi tekninen elementti. 
Laajin maisemavaikutus kohdistuu 
Kallavedelle, josta voimalat näkyvät 
horisontissa maamerkkeinä laajalla 
alueella. 
 
Voimala-alueen keskelle on merkitty 
maakuntakaavan hiljainen alue, jolla 
osoitetaan luonnon virkistyskäytön ja 
luontomatkailun kannalta merkittävät 
hiljaiset alueet. Suunnittelumääräyk-
sen mukaan alueella tulee voida naut-
tia luonnon äänistä ja hiljaisuudesta. 
Hiljainen alue joudutaankin huomi-
oimaan yksityiskohtaisen suunnitte-
lun yhteydessä. Tuulivoimalat näkyvät 
alueella sijaitsevalle Pieni- Palosen 
järvelle. Alueen virkistyskäytölle tuuli-
voimaloilla on merkittävä vaikutus 
sekä maisemakuvan, että mahdollises-
ti myös äänimaiseman kannalta. 
 

Arvokkaat maisema-alueet ja  
kulttuuriympäristöt 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet: Puijon maisemakokonaisuus, Räimä-
Haapalahti-Väänälänranta ja Maaninkajär-
ven maisema-alue sijaitsevat yli 10 km:n 
etäisyydellä voimaloista ja näkyvyysalueet 
ovat pienialaisia, jolloin maisemavaikutuk-
set jäävät vähäisiksi. Maakunnallisesti ar-
vokkaille maisema-alueille tuulivoima-alue 
näkyy hyvin pienille alueille. Maisemallisten 
vaikutusten vähentämistarve on tuotu esiin 
Suuri Palosen tuulivoima-alueeseen kohdis-
tetulla suunnittelumääräyksellä. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Tuulivoima-alueet on rajattu siten, että 
Palosenjoen varteen sijoittuva maakunta-
kaavan hiljainen alue (hil 11.11.002), ulkoi-
lun ohjaamistarvetta omaava maa- ja met-
sätalousalue (MU 11.271 ja MU 32.286) 
sekä ulkoilureitti jäävät tuulivoima-alueiden 
ulkopuolelle.  
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Matkailu 
Ei matkailullista merkitystä.  
 
Suojelualueet ja Natura-alueet 
Alueiden väliin sijoittuu maakuntakaavassa 
osoitettu suojelualue SL 11.504. Natura-
alueita ei ole lähistöllä. 
 

Linnusto 
Alle kahden kilometrin etäisyydellä alueesta 
on viisi kalasääsken pesäpaikkaa, joista yksi 
on nykyisin asuttu.  
 
Lentoliikenne 
Alueen kautta ei kulje lentoliikenteen reitte-
jä eikä alue ole korkeusrajoitteiden piirissä. 
 

 

Kuva: Suuri Palosen voimalat Pohjois- Kallaveden takaa Kehvon suunnasta katsottuna 
 

Kuva: Suuri Palosen voimalat alueen itäpuolelta Salonkulman suunnasta kuvattuna 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Kyseessä on Tahkon matkailualueen lähei-
syyteen sijoittuva, vahvasti ympäristöstään 
kohoava mäki. Alue kohoaa parhaimmillaan 
290 m merenpinnasta eli 200 m läheisen 
Syvärin järven pinnasta. Rahasmäki onkin 
osa Pohjois-Savon luonnonmaisemallisesti 
merkittävintä ja korkoeroiltaan suurinta 
selännettä.  Alue on pinta-alaltaan 471 ha. 
Alueelle on sijoitettavissa jopa 13 tuulivoi-
malaa. Tuuliatlaksen mukaan tuulennopeus 
alueella on 5,9 -7,6 m/s 100 m:n korkeudel-
la. Tuotanto/-voimala arvioidaan olevana 
10,7-12,9 GWh/v. Em. luvulla alueen arvioi-
daan olevan paras/parhaita Itä- ja Keski-
Suomessa. 
 
Alueella ovat voimassa seuraavat  
kaavat: 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueelle 
on osoitettu MU 43.271 Tahkomäki-
Tarpisenmäki ja moottori kelkkareitin oh-
jeellinen linjaus. Voimassa on Tahkovuoren 

alueen osayleiskaava vuodelta 2003. 
Alueella ei ole asemakaavaa.  
 
Rakennettu ympäristö  
Asutus sijoittuu mäkialueen länsipuolel-
le. Lähin asutus jää mäen katveeseen.  
 
Lentoturvallisuus 
Alueeseen kohdistuu Trafin/Finavian 
korkeusrajoite. Alue ei ole lentoliiken-
teen reitin läheisyydessä. 
 
Linnusto 
Kahden kilometrin säteellä tuulivoimala-
alueesta Ruokosjärven lintuvesi. Tuuli-
voimarakentamisella ei kuitenkaan 
oleellisia vaikutuksia linnustoon. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Huutavanholman Natura-alue 1,5 km:n 
etäisyydellä. Natura-alueen suojelupe-
rusteena on kallio- ja lehtokasvillisuus 
(luontodirektiivin mukainen kohde), 
jolloin tuulivoimarakentamisella ei ole 
vaikutuksia Natura-alueen suojeluarvo-
jen säilymiseen. Suuresta etäisyydestä ja 
suojeluperusteesta johtuen alueelle ei 
ole tarvetta tehdä lsl:n 65§:n mukaista 

selvitystä Natura-arvion tarpeesta. Lähistöl-
lä ei ole muita suojelualueita. Kahden kilo-
metrin etäisyydellä on kulttuurimaisema-
alue. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Tuulivoima-alue sijoittuu maa- ja metsäta-
lousalueelle, jolla on ulkoilun ohjaamistar-
vetta, MU 43.271 Tahkomäki-Tarpisenmäki . 
Sen lisäksi alue rajoittuu tehokkaassa virkis-
tyskäytössä olevaan virkistysalueeseen, jolle 
sijoittuvat mm. Tahkovuoren laskettelurin-
teet. Tuulivoimalat ja alueen ulkoilukäyttö 
ovat yhteen sovitettavissa yleiskaavoitus-
vaiheessa, jos tuulivoimapuistohanke lähtee 
liikkeelle. Tuulivoimaloiden käyttöikä on 
runsaat 20 vuotta, joten ne eivät ole pysyviä 
rakenteita, vaan voivat jatkossa tarpeen 
mukaan väistyä rinnerakentamisen tieltä.  
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Maisemalliset vaikutukset 
Rahasmäen voimala-alue sijoittuu 
ympäristöään huomattavasti korke-
ammalle vaaran laelle. Tahkonmäki ja 
Välimäki alueen vieressä kaakkois-
puolella kohoavat suunnilleen sa-
moille korkeuksille. Syvärin järvi si-
joittuu Rahasmäen pohjois-, itä- ja 
kaakkoispuolelle. Rahasmäen länsi-
puolella on metsävaltaista kumpuile-
vaa mäkimaastoa. Peltoja, pieniä 
järviä ja suoalueita on paikka paikoin. 
 
Suurin yhtenäinen näkyvyysalue on 
Syväri, jonne voimalat erottuvat ensi-
sijaisella näkyvyys-vyöhykkeellä mai-
semaa hallitsevina mastoina korkean 
vaaran laella. Myös Rahasmäen län-
sipuolen pelto- ja kyläalueille voima-
lat voivat näkyä dominoivana ele-
menttinä. 
 
Rahasmäen potentiaalinen tuulivoi-
ma-alue sijaitsee noin kahden kilo-
metrin päässä Tahkon matkailualu-
eesta. Voimalat näkyvät erityisesti 
matkailualueen pohjoispäähän, jossa 
sijaitsee muun muassa laskettelukeskus, 
golfkenttä ja majoituspalveluita. Weckma-
nin (2006) mukaan tuulivoiman rakentami-
nen laskettelukeskusten yhteyteen on pe-
rusteltua, sillä maisemanmuutos on tällai-
sessa valmiiksi muokatussa maisemassa 
verrattain vähäistä. 
 
Kulttuuriympäristö 
Aholansaaren valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö sijaitsee noin 
2,5 kilometrin päässä tuulivoima-alueesta 
Syvärillä. Maisemavaikutus maisemakuvaan 
on merkittävä, mutta Tahkon rakennettu 
ympäristö lieventää vaikutusta. Voimalat 
näkyvät myös valtakunnallisesti arvokkaalle 
Pohjois-Sänkimäki-Sänkimäen alueelle 12 
kilometrin päässä. Etäisyys voimaloihin lie-
ventää maisemavaikutusta. 
 
Maakunnallisesti arvokkaista alueista voi-
malat näkyvät Koskutmäelle, Kinahmille, 
Jouhiniemelle, Nilsiän mäkikyliin ja Korpisen 
kylälle. Näkymäalueet ovat melko pieniä ja 

etäisyydet suuria, joten maisemavaikutuk-
set ovat vähäisiä. Taajamien kulttuuriympä-
ristöistä Nilsiän keskusta ja Varpaisjärven 
taajama ovat molemmat näkyvyysalueella ja 
sijaitsevat noin 8-9 kilometrin etäisyydellä 
Rahasmäen suunnitelluista voimaloista mai-
semavaikutusten ollessa vähäisiä tai kohta-
laisia. 
 
Sähköverkko 
Mahdollisia liittymäsuuntia ovat länteen 
Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n sähkö-
verkkoon tai sitten suoraan Savon Voima 
Verkko Oy:n  Nilsiän sähköasemalle, jonne 
voidaan kytkeä isompikin tuulipuisto. Etäi-
syyttä sähköasemalle tulee noin 10 km. 
 
Tieverkko 
Kantatieltä 75 Tahkovuorelle johtava seutu-
tie (mt 577) on mutkainen ja mäkinen. Tuu-
livoimarakentaminen edellyttää alueen 
sisäisen tieverkon rakentamista. Aivan kor-
keimmille huipuille ei tieyhteyttä ole, mutta 
Rahasmäen poikki kulkee metsäautotie. 
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Kuva: Rahasmäki Sääskiniemen kärjestä katsottuna. Etäisyys voimaloihin 2,3–4,3 km. 

 

 Kuva: Rahasmäki Reittiön suunnasta katsottuna.  
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Linnanmäki kuuluu samaan mäkijak-
soon Kinahmin ja Rahasmäen kans-
sa. Alueella tuulee 6,4 - 7,4 m/s 100 
metrin korkeudessa. Vuosituotan-
noksi/voimala arvioidaan 9-11,8 
GWh. Ko. tuotannolla alue on par-
haimpia Pohjois-Savossa. Alueelle 
mahtuu kahdeksan voimalaa. 
 
Rakennettu ympäristö 
Lähin asuttu rakennus sijaitsee Puu-
tosmäessä, josta on matkaa Huovis-
mäen korkeimpaan kohtaan alle 500 
m. Mahdolliset melumittaukset on 
tehtävä tarkemman suunnittelun ja 
sijoittelun yhteydessä, mikäli hanke 
konkretisoituu. Mahdollinen tuuli-
voimarakentaminen tulisi näkymään 
kuitenkin parhaiten Linnanmäen 
eteläpuolella olevalle Rättiharjun 
tilan alueelle (etäisyys tuulivoima-
alueelle 1 km) ja Kinahminlahden 
asutukseen ja lomakiinteistöihin 
(etäisyys >1 km). 
 
Kaavoitustilanne 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa 
alueelle ei ole osoitettu tuulivoimarakenta-
mista rajaavia merkintöjä. Alueen halki kul-
kee ohjeellinen moottorikelkkareitti ja oh-
jeellinen varaus Fingridin 400 kV voimajoh-
dosta. Alue voidaan laskea kuuluvaksi Kuo-
pio-Tahko matkailun kehittämiskäytävään. 
Alueella ei ole yleiskaavaa. 
 
Lentoturvallisuus 
Kuopion lentoasemalta on linnuntietä mat-
kaa 15 km. Tuulivoima-alue ei sijoitu suo-
raan lentokentän lähestymissektorille. Tra-
fi/Finavia on asettanut tuulivoimaloiden 
sijoittumiselle turvallisuusrajoitteita, joiden 
vaikutuksista tuulivoimarakentamiseen 
joudutaan neuvottelemaan mahdollisen 
tuulivoimahankkeen käynnistämisen yhtey-
dessä. 
 
Linnusto 
Alueella ei ole erityistä linnustollista merki-
tystä 
 

Suojelu- ja Natura-alueet 
sl 43.548 Linnanmäen lehto sijoittuu Lin-
nanmäen alarinteeseen sen kaakkoispuolel-
la. Alueen eteläpäässä on paikallisesti arvo-
kas kallioalue Pieni Myhkyri. Alueella ei 
kuitenkaan ole sellaisia luontoarvoja, jotka 
olisivat esteenä tuulipuiston rakentamiselle. 
Alueella ei ole Natura-kohteita. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Huovismäen poikki kulkee ohjeellinen 
moottorikelkkareitti. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Eteläpäästään alue lähes rajoittuu Suur-
Pieksänjärveen. Järven toisella puolella si-
jaitsee Kivennavan matkailukeskus. Lähim-
mästä tuulivoimalasta olisi etäisyyttä mat-
kailukeskukseen noin 4 km. Etäisyydestä 
johtuen vaikutukset matkailukeskuksen 
toimintaan jäänevät vähäisiksi. 
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Maisemalliset vaikutukset 
Linnanmäen tuulivoima-alue sijoittuu ympä-
ristöään korkeammalle pohjois-etelä-
suuntaiselle selänteelle, joka jatkuu Kinah-
min selänteenä Kuopiontien pohjoispuolel-
la. Selänteen lakialueet ja rinteet ovat pää-
osin metsäisiä, mutta voimala-alueen lähel-
lä on paljon peltoja ja asutusta. 

Maisemavaikutus voimala-alueen lähellä on 
merkittävä, sillä voimalat sijoittuvat pieni-
piirteistä maisemaa rajaavan selänteen 
päälle ja siten dominoivat maisemakuvaa. 
Vesialueet keskittyvät voimala-alueen ete-
läpuolelle, jossa mm. Suuri-Pieksän laajat 
vesialueet kuuluvat voimaloiden ensisijaisel-
le näkyvyysvyöhykkeelle. 5-20 km:n etäi-
syydellä voimaloista näkyvyys kohdistuu 
laajasti Ylä-Pieksälle, Kauppiselle ja Juurus-
vedelle sekä osittain Aikonvedelle, Vuotjär-
velle sekä Syvärille. Suuri-Pieksän pohjois-
rannalle tuulivoimaloiden mittakaavaa vää-
ristävä maisemavaikutus on merkittävä, sillä 
voimalat sijoittuvat suurina teknisinä ele-
mentteinä maisemaa rajaavan selänteen 
laelle.  

Linnanmäen voimalat näkyvät valtakunnalli-
sesti arvokkaalle Pohjois-Sänkimäki-
Sänkimäen alueelle, sekä osittain päällek-
käisille maakunnallisesti arvokkaille Nilsiän 
mäkikylien ja Kinahmin alueille. Sänkimäen 
alueen etäisyys Linnanmäen lähimpään 
voimalaan on noin 5 kilometriä. Sänkimäen 
ja Pohjois-Sänkimäen maisema-alueella 

pellot sijaitsevat mäkien lailla ja asutus on 
keskittynyt tähän viljelymaisemaan. Pel-
toaukeilta aukeaa laajoja näkymiä ympä-
röivään maisemaan, jota korkeat selän-
teet rajaavat. Maisemavaikutus Sänki-
mäille on ainakin kohtalainen koska kau-
kana sijaitsevat suuret voimalat eivät 
vertaudu alueen muiden elementtien 
mittakaavaan ja tuntuvat näin ollen sijait-
sevan lähempänä kuin todellisuudessa 
sijaitsevat. Kinahmin kylän alueella voi-
malat näkyvät monin paikoin kylätielle ja 
sitä reunustaville pelloille. Lähin voimala 
sijaitsee puolen kilometrin etäisyydellä 
Halunan kylän lähimmistä kiinteistöistä, 
jonne maisemavaikutus on merkittävä. 
 
Kulttuuriympäristö 
Maakunnallisesti arvokas Västinniemen 
ympäristö sijaitsee 13-20 kilometrin etäi-
syydellä voimala-alueesta ja voimalat 
näkyvät paikoittain ranta-alueille. Maa-
kunnallisesti arvokas Vuotjärven Selkä-
länniemen kulttuurimaisema 14 kilomet-
rin päässä voimaloista on osittain näky-
vyysaluetta. Maisemavaikutus molemmil-
le alueille lienee vähäinen voimaloiden 

etäisyys huomioiden. 
 
Sähköverkko 
Lähin 110 KV:n voimajohto sijaitsee aluees-
ta itään noin 6,5 km:n päässä oleva Fingridin  
Nilsiä-Alapitkä voimajohto. Alue on myös 
kytkettävissä länteen Savon Voima Verkko 
Oy:n sähköasemalle Yaran tehtaan alueella. 
 
Tieverkko 
Alueen vieritse kulkee yhdystie mt 16383, 
joka liittyminen KT75:een on suurten ele-
menttien kuljetusten kannalta ongelmalli-
nen. Tuulivoimarakentaminen edellyttää 
uuden yksityistieverkon rakentamista alu-
eelle.
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Kuva: Linnanmäki Kivennavan matkailukeskuksen pihalta katsottuna 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Unnukan järven välittö-
mässä läheisyydessä Riihirannan maan-
tien varressa. Alue on maastonmuodoil-
taan varsin tasaista. Hyvät tuulilukemat 
johtuvat laajan vesistöalueen läheisyy-
destä. Tuuliatlaksen mukaan tuulenno-
peus alueella on keskimäärin 5,7-6,6 
m/s 100 m:n korkeudessa. Vuosituotan-
noksi/voimala arvioidaan 7,8 - 8,8 GWh. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa 10 voi-
malaa. 
 

Kaavoitus 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa alu-
eelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Alu-
eella ei ole yleiskaavaa. 
 

Rakennettu ympäristö 
Asutusta on ainoastaan Riihirannan tien 
eteläpuolella. Samoin loma-asutus sijoit-
tuu tien eteläpuolelle Unnukan rantaan. 
Alueen läheisyydessä kulkee 110 kV:n 
sähkölinja ja hyvä maantietasoinen tie 
(Riihirannan tie, mt 5341). 
 

Lentoturvallisuus 
Ei vaikutusta. 
 

Linnusto 
Sijoittuu lähelle lounas- koillinen suun-
tautuvaa vesistöväylää Unnukka-
Paljakkavesi-Suvas. Mahdollisesti vesi-
lintumuuttoa, joka seuraa vesialuetta. 
 

Suojelu- ja Natura-alueet 
Ei suojelu- tai Natura-alueita lähistöllä. 
Kahden kilometrin säteellä kulttuuriym-
päristö-/maisema-kohde (Pohjois-Savon 
maakuntakaava/ma 1-b552 Ottolan 
niitty). 
 

Virkistysalueet ja -reitistöt 
Viereisen Unnukan järven kautta kulkee 
laivaväylä ja suunniteltu veneilyreitti. 
 

Maisemalliset vaikutukset 
Takunkorven tuulivoima-alue sijoittuu 
Kallaveden Unnukan koillisrannan mata-
lana kumpuilevalle metsäalueelle. Ohei-
nen näkemäanalyysi kuvaa tuulivoima-
loiden määrän osalta maksimitilannetta.  
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Todellisuudessa tuulivoimaloista toteutune-
vat vain kannattavimmat ja mahdollisesti 
oheisesta kuvasta poikkeavalla tavalla. 
Myös maakuntakaavassa tuulivoima-alue on 
rajattu oheista kuvaa suppeammaksi. Ta-
kunkorven tuulivoimapuisto tulisi näkymään 
Unnukan laajalle ja saaristoiselle selälle sekä 
voimala-alueen pohjois- ja itäpuolella olevil-
le pienemmille järville. Unnukan rannat on 
tiheästi loma-asuttuja ja vesistön merkitys 
virkistyskäyttöön on suuri. 1-7 km:n päässä 
laajoilta alueilta näkyvillä tuulivoimaloilla on 
merkittävä vaikutus alueen maisemakuvas-
sa. Voimalat näkyvät uutena elementtinä 
melko tasaisen horisontin yläpuolella. 
 
Kulttuuriympäristö 
Voimalat näkyvät pienin paikoin valtakun-
nallisesti arvokkaille Nikkilänmäen museo-
tien ja Mustinmäki-Tahvanalan alueille noin 
6-10 kilometrin etäisyyksiltä. Mustinmäellä 
ja Tahvanalassa tuulivoimalat näkyvät kum-
puilevassa peltomaisemassa. Mustinmäen 
laki on avointa ja elävää maatalousmaise-
maa, jota vaikuttavat kaukonäkymät luon-
nehtivat. Maisemakuvalle ovat luonteen-
omaisia Mustinmäen jyrkiltä länsirinteiltä 
Tahvanalanmäelle ja Leppävirran kirkon 
suuntaan aukeavat laajat metsäiset kau-
konäkymät. Tahvanalan mäkikylästä aukeaa 
kauniita näkymiä Mustinmäen suuntaan. 
Tuulivoima-alue sijaitsee Mustinmäen ete-
läpuolella, joten edellä mainitut näkymät 
eivät häiriinny voimaloista. Kuitenkin mai-
sema-alueen arvo perustuu pohjoissavolai-
sen mäkiasutuksen piirteisiin - viljelymaise-
ma on tasapainoista, avaraa ja etäälle avau-
tuvaa, jolloin tuulivoimaloiden vaikutus 
alueen maisemakuvaan on vähintään kohta-
lainen. 
 
Voimalat näkyvät osittain valtakunnallisesti 
arvokkaalle Nikkilän museotielle ja maa-
kunnallisesti arvokkaalle Nikkilänmäen mai-
sema-alueelle. Kauniisti kylätielle aukeava 
maisema vanhoine tiloineen, laitumineen ja 
niittyineen muodostaa ehjän maisemako-
konaisuuden. Mäen lakialueen viljelyaukeil-
ta avautuu näkymiä kohti tuulivoima-
aluetta ja voimaloiden vaikutus perinteises-
sä kulttuurimaisemassa voi olla merkittävä. 
 

Maakunnallisesti arvokkaista alueista näky-
vyysalueella on pieneltä osin Takkulan kylä-
alue noin 11 km:n päässä voimaloista. Nä-
kyvyysalue on pienialainen, mutta pienipiir-
teisessä maisemassa maisemavaikutus voi 
olla kohtalainen. Voimalat näkyisivät myös 
Leppävirran ja joiltain osin ehkä myös Var-
kauden keskustojen kulttuuriympäristöjen 
alueelle, kuten myös vähäisemmissä määrin 
Sorsakoskelle. 
 
Maisemallisten vaikutusten vähentämistar-
ve on tuotu esiin Takunkorven tuulivoima-
alueeseen kohdistetulla suunnittelumää-
räyksellä. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Viereisen Unnukkajärven kautta kulkee lai-
vaväylä, jolla on huomattavaa matkailullista 
merkitystä. Tiheän saariston johdosta tuuli-
voimarakentaminen näkyy reitille vain ajoit-
tain. 
 
Sähköverkko 
Fingidin 110 kV:n kantaverkko sijaitsee noin 
3 km:n päässä alueesta etelään. Yli 25 
MW:n tuulipuiston kytkeminen vaatii liityn-
nän kytkinlaitokseen, mutta pienempi voi-
daan liittää ns. voimajohtoliitynnällä. Toinen 
vaihtoehto suuremman tuulipuiston kyt-
kennälle on jatkaa linjaa Varkauden sähkö-
asemalle, jonne tulee etäisyyttä noin 13 km 
alueen eteläpäästä.  
 
Tieverkko 
Alueen vierestä kulkee leveä hiekkatie (mt 
5341), josta haarautuu muutamia pienem-
piä metsäautoteitä. Kullekin tuulivoimalalle 
joutuu jonkin verran rakentamaan uutta 
tieyhteyttä, mutta muuten tieverkko on 
kattava. 
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Kuva: Takunkorven alue Kiesimänjärven länsirannalta kuvattuna. Etäisyys 2,6–5 km 
 

Kuva: Takunkorven tuulivoima-alue. Etäisyys voimalaan 790m.  

 

Takunkorpi kuva 3. Etäisyys voimaloihin 4–8,2 km.  
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee n. 5 km:n päässä Varkauden 
kaupungista itään valtatien 23 varressa. 
Tuulivoimalat sijoittuvat Niittysmäen ja 
Konkanmäen päälle. Tuuliatlaksen mukaan 
alueella tuulee 6,4-6,7 m/s 100 metrin kor-
keudella. Tällä päästään 8,4-9,3 GWh:n vuo-
situotantoon /voimala. Alueelle on mahdol-
lista sijoittaa 9 tuulivoimalaa. 
 
Rakennettu ympäristö 
Lähin asutus sijaitsee alueesta pohjoiseen ja 
koilliseen. Loma-asutusta on varsinkin 
Tetriniemellä runsaasti, mikä rajoittaa 
voima-loiden sijoittelua lähelle ran-nikkoa, 
jolloin parhaat tuuli-olosuhteet Tetriniemen 
alueella jää hyödyntämättä. 
 
Ympäröivä maasto  
Alue sijaitsee Unnukka-järven kaakkoisran-
nalla. Lisäksi suurempi Haukiveden selkä 
sijaitsee n 10 km:n päässä alueesta etelään. 
Muutamia peltoaukeita sijaitsee ympäris-
tössä, mutta suurimmaksi osaksi alue on 
metsäpeitteistä. Korkeusero Unnukka jär-
veen on maksimissaan 10-25 metriä.   

Sähköverkko 
Alueen läpi kulkee Fingridin 110 kV säh-
kölinja ja läheisin sähköasema sijaitsevat 
n. 4km päässä Kuhaniemessä, Varkau-
dessa. Lisäksi alueelle tulee 20 kV paikal-
lisverkko. 
 
Tieverkko 
Valtatie 23 kulkee Niittysmäen halki. 
Tuulivoimarakentaminen edellyttää VT 
23:lle tulevien liittymien parantamista ja 
alueen sisäisen tieverkon rakentamista. 
 
Kaavoitustilanne 
Alueelle ollaan laatimassa osayleiskaa-
vaa tuulivoimalahankkeeseen liittyen. 
Vahvistetussa Pohjois-Savon maakunta-
kaavassa alueelle ei ole esitetty sellaisia 
merkintöjä, jotka rajoittaisivat tuulivoi-
marakentamista. 
 
Lentoturvallisuus  
Lähin lentokenttä sijaitsee Joroisissa n. 
20 km:n etäisyydellä. Tuulivoima-alue ei 
sijaitse kentän lähestymissektorilla. 
 

Linnusto 
Yksi vanha(1975) kalasääsken pesäpaikka, 
joka ei ole enää käytössä, on tuulivoima-
alueen sisällä. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Alle kahden kilometrin etäisyydellä tuuli-
voima-alueesta kulttuuriympäristö/maise- 
makohde ma 542 Sarkamäen koulu. Suoje-
lu- ja Natura-kohteita ei ole. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Tuulivoima-alue näkyy paikoin valtatielle 23. 
Voimalat sijoittuvat pienipiirteiseen kum-
puilevaan ja kallioiseen metsämaastoon 
Unnukan selkävesien kaakkoispuolelle. Lä-
hialueen järvet, lammet ja suoalueet ovat 
pienikokoisia. Niittysmäki-Konkanmäki tuu-
livoima-alueen ja viereisen Saahkarlahden 
tuulivoima-alueen väliin jää Saahkarlahden 
kylä, jonka peltoaukeille ja järville voimalat 
näkyvät lähimmillään puolen kilometrin 
etäisyydeltä. Voimaloiden vaikutus kylän 
maisemakuvaan on merkittävä.  
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Voimaloiden sijoittaminen maaston suun-
tautuneisuuden mukaan voisi antaa harmo-
nisemman vaikutelman. 

Laajin näkyvyysalue sijoittuu Unnukan jär-
ven selille lähes samalla lailla kuin Takun-
korven voimaloiden näkyvyysalue. Unnukan 
rannat on tiheästi loma-asuttuja ja vesistön 
merkitys virkistyskäyttöön on suuri. 1-7 
km:n päässä laajoilta alueilta näkyvillä tuuli-
voimaloilla on merkittävä vaikutus alueen 

maisemakuvassa. Voimalat näkyvät uutena 
elementtinä melko tasaisen horisontin ylä-
puolella. Voimala-alueiden eteläpuolelle 
Saimaan Haukiveden saaristoisille selkäve-
sille n. 15-20 km:n päähän voimaloiden 
näkyvyys on repaleista ja etäisyyden vuoksi 
maisemavaikutus on vähäinen. 
 
Kulttuuriympäristö 
Maakunnallisesti arvokkaista alueista näky-
vyysalueella on osittain Takkulan kyläalue, 
jonne etäisyys on yli 15 kilometriä ja näky-
vyysalue todella pieni, jolloin maisemavai-
kutus jää vähäiseksi. Näkyvyysanalyysin 
mukaan voimalat näkyvät Varkauden kes-
kustan alueelle noin kuuden kilometrin etäi-
syydeltä. Näkyvyysanalyysi ei huomioi kui-
tenkaan rakennusten muodostamaa näky-
vyysestettä, joten siitä ei käy ilmi voimaloi-
den mahdollinen näkyminen Varkauden 
keskustassa oleviin valtakunnallisesti arvok-
kaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöi-
hin. Varkauden keskustaan sijoittuvat teolli-
set toiminnot myös vähentävät tuulivoima-
loiden aiheuttamaa maisemavaikutusta. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Melko lähellä laajaa vesialuetta, mutta vesi-
alue on rikkonainen ja saaret suuria. Vesi-
alueen kautta kulkee vilkkaassa liikenteessä 
oleva Saimaan syväväylä ja myös suunnitel-
tu veneilyväylä. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alueen luoteispään lähellä Niemilomat -
matkailualue (rm1 333). 

 

Kuva: Konkanmäki  Saahkarintieltä länteen 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Saahkarlahden alue sijaitsee Leppävirran 
eteläosissa edellä esitellyn Niittysmäki-
Konkan-mäki -alueen koillispuolella valta-
tien 23 varressa. Alueen läpi kulkee vanha 
Karjalantie, joka aikoinaan toimi Varkauden 
ja Joensuun välisenä yhteytenä. Alueella 
tuulee 6,4-6,49 m/s 100 metrin korkeudella. 
Tällä päästään keskimäärin 6,1 GWh:n vuo-
situotantoon/-voimala. Alueelle mahtuu 3 
voimalaa. 
 
Kaavoitustilanne ja sisältö 
Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa alueelle ei ole 
osoitettu aluevarauksia tai muita merkintö-
jä. 
 
Rakennettu ympäristö 
Lähin asutus sijaitsee alue lounaispuolella 
olevan tien varressa. 110 kV:n sähkölinja 
kulkee alueen luoteispuolitse. 
 
Tiestö 
Alue on VT 23:n varressa ja alueella on laa-
jahko yksityistieverkko.  

 
Maisemalliset vaikutukset 
Voimalat sijoittuvat pienipiirteiseen 
kumpuilevaan ja kallioiseen metsämaas-
toon Unnukan selkävesien kaakkoispuo-
lelle. Lähialueen järvet, lammet ja suo-
alueet ovat pienikokoisia.  
 
Laajin näkyvyysalue sijoittuu Unnukan 
järven selille lähes samalla lailla kuin Ta-
kunkorven voimaloiden näkyvyysalue. 
Unnukan rannat on tiheästi loma-
asuttuja ja vesistön merkitys virkistys-
käyttöön on suuri. 1-7 km:n päässä laa-
joilta alueilta näkyvillä tuulivoimaloilla on 
merkittävä vaikutus alueen maisemaku-
vassa. Voimalat näkyvät uutena element-
tinä melko tasaisen horisontin yläpuolel-
la. Voimala-alueiden eteläpuolelle Sai-
maan Haukiveden saaristoisille selkävesil-
le noin 15-20 km:n päähän voimaloiden 
näkyvyys on repaleista ja etäisyyden 
vuoksi maisemavaikutus on vähäinen. 
Länsipuolella Saahkarlahden voimalat 
näkyvät 1-7 km säteellä järvialuille.  
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Lähimmillä järvialueilla voimaloiden maise-
mavaikutukset ovat voimakkaat ja yli 5 km 
etäisyydellä maisemavaikutukset voivat olla 
kohtalaiset. 
 
Kulttuuriympäristö 
Maakunnallisesti arvokkaista alueista näky-
vyysalueella on osittain Takkulan kyläalue, 
jonne etäisyys on yli 15 kilometriä ja näky-
vyysalue todella pieni, jolloin maisemavai-
kutus jää vähäiseksi. Näkyvyysanalyysin 
mukaan voimalat näkyvät Varkauden kes-
kustan alueelle noin kuuden kilometrin etäi-
syydeltä. Näkyvyysanalyysi ei huomioi kui-
tenkaan rakennusten muodostamaa näky-
vyysestettä, joten siitä ei käy ilmi voimaloi-
den mahdollinen näkyminen Varkauden 
keskustassa oleviin valtakunnallisesti arvok-
kaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöi-
hin. Varkauden keskustaan sijoittuvat teolli-
set toiminnot myös vähentävät tuulivoima-
loiden aiheuttamaa maisemavaikutusta. 
 

Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei ole virkistysalueita tai – reittejä. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- 
tai Natura-alueita. 
Matkailu 
Alueella ei ole matkailullista toimintaa. 
 
Linnusto 
Alueella ei linnustollista merkitystä. 
 
Lentoturvallisuus 
Lentoliikenne ei aiheuta alueella rajoituksia 
tuulivoimarakentamiselle. 
 
Sähköverkko 
Alue on mahdollista liittää Niinimäen säh-
köasemaan. 

Kuva: Saahkarlahden tuulivoima-alue vanhalta Karjalantieltä katsottuna. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Leppävirran kunnan pohjois-
osissa puolittain Suonenjoen kaupungin 
alueella. Alue on tyypiltään erämaamaista ja 
asumatonta. Tuuliatlaksen mukaan alueella 
tuulee 6,00-6,39 m/s 100 metrin korkeudes-
sa. Vuotuiseksi energiatuotannoksi on arvi-
oitu 5,9 GWh/voimala. Alueelle on mahdol-
lista sijoittaa 18 voimalaa. 
 

Kaavoitustilanne ja sisältö 
Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa alueelle ei ole 
osoitettu aluevarauksia tai muita merkintö-
jä. 
 

Rakennettu ympäristö 
Alueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta. 
Lähin asutus sijaitsee Nuuskamuikkusentien 
varressa, n. 700 metrin etäisyydellä tuuli-
voima-alueesta. Vahvimmin tuulivoima-alue 
näkyisi kuitenkin Koivulanmäen asutukseen, 
jonne etäisyyttä lähimmistä tuulivoimaloista 
olisi n. 1 km.  
 

Tiestö 
Tieverkko koostuu yksityisteistä, jotka ovat 
erittäin mutkaisia ja mäkisiä. VT 9 sijaitsee 
vajaan kilometrin päässä. 
 
Sähköverkko 
Fingridin 110 KV:n sähkölinja kulkee aluetta 
sivuten itäpuolelta ja 400 kV:n linja länsi-
puolitse. Alueen liittäminen sähköverkkoon 
edellyttää liityntää 110 kV:n verkkoon. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Voimalat sijoittuvat korkeudeltaan vaihtele-
vaan metsäiseen mäkimaastoon laajalle 
selännealueelle, joka on pienten järvien, 
lampien ja suoalueiden pirstomaa. Ensisijai-
sella näkyvyysvyöhykkeellä näkemäalueet 
kohdistuvat vesialueille, joista muun muas-
sa Kutunjärven rannoilla sijaitsee loma-
asutusta.  
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Laajin näkyvyysalue kohdistuu voimala-
alueen itäpuolelle pääosin yli viiden kilo-
metrin päähän Kallaveden Sotkanselälle, 
jonka rannoilla on paljon loma-asutusta 
sekä Koiruksen selälle, jolla on retkeily- ja 
ulkoilusaaria. 
 
Maakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista voimalat näkyvät Paukarlahden 
maisema-alueen vesi- ja peltoalueille noin 
3-6 kilometrin etäisyydeltä.  

Perinteisessä, pienipiirteisessä viljelymai-
semassa tuulivoimaloiden maisemavaikutus 
voi olla merkittävä. 
 
Maisemallisten vaikutusten vähentämistar-
ve on tuotu esiin Saaristenmäen tuulivoima-
alueeseen kohdistetulla suunnittelumää-
räyksellä. 
 

 

 
Kuva: Saaristenmäen tuulivoimarakentaminen tulisi näkymään  

jossain määrin Koivulanmäen asutukseen. 

 
Virkistysalueet ja reitistöt 
Alueella ei ole virkistysalueita tai ulkoilureit-
tejä. 
 
Matkailu 
Ei vaikutuksia matkailuun. 
 
 
Kulttuuriympäristö 
Alueella ei ole avokasta kulttuuriympäristöä 
tai suojeltuja rakennuksia 
 

Suojelu- ja Natura-alueet 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- 
tai Natura-alueita. 
 
Linnusto 
Alle kahden kilometrin etäisyydellä alueesta 
yksi vanha kalasääsken pesäpaikka. 
 
Lentoturvallisuus 
Lentoliikenne ei aseta rajoituksia tuulivoi-
mapuiston rakentamiselle. 

 

 
Kuva: Havainnekuva tuulivoimaloiden näkymisestä Koivulanmäelle 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Kaavin kirkonkylän kaakkois-
puolella aivan taajaman tuntumassa. alue 
kohoaa korkeimmillaan 80 metriä viereisen 
Kaavinjärven yläpuolelle. Alueen pinta-ala 
on 346 ha. Alueella tuulee 6,0-7,1 m/s, jolla 
päästään 8,9GWh keskimääräiseen tuotan-
toon/voimala. Alueelle on mahdollista sijoit-
taa 12 voimalaa. 
 
Kaavoitustilanne 
Vahvistettavana olevassa Pohjois-Savon 
maakuntakaavassa alueelle ei kohdistu kaa-
vamerkintöjä. Alueelle on laadittu Kaavin-
järvi-Rikkavesi rantaosayleiskaava. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alueen etelä ja itäpuolella on pysyvää asu-
tusta ja loma-asutusta Kaavinjärven rannas-
sa. Ko. asutukseen on jätetty 500 m:n suo-
javyöhyke. Tuulipuisto tulisi häiritsevimmin 
näkymään Kaavinjärven vastarannalle eli 
Tuusniemellä olevaan loma-asutukseen. 
Alue on merkittäviltä osin Kaavin kunnan 
omistuksessa. 
 
Linnusto 
Ei linnustollista merkitystä. 
 
Suojelualueet ja Natura-alueet 
Ei suojelu tai Natura-alueita hankkeen vai-
kutusalueella. 
 
Elinkeinotoiminnoista matkailu 
Ei merkitystä matkailun kannalta. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Kaavinniemen tuulivoima-alue sijoittuu 
Kaavinjärven pohjoispuolelle kumpuilevalle, 
metsäiselle selänteelle. Kaavin keskustaa-
jama sijaitsee reilun parin kilometrin päässä 
tuulivoima-alueesta. Lähialueella on myös 
joitakin pieniä peltoalueita rakennuksineen 
sekä pieniä järviä. Tuulivoima-alueen ensisi-
jaiselle näkyvyysalueelle sijoittuu Kaavinjär-
vi lähes kokonaan ja osittain Saarijärvi. Laa-
jimmat näkymäalueet sijoittuvat Kaavinjär-
velle ja Saarijärvelle.  
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Etenkin Kaavinjärven maisemassa tuulivoi-
maloilla on merkittävä vaikutus, koska mas-
tot kohoavat selkeästi muun horisontin 
yläpuolelle. Voimala-alueen kaakkoispuolel-
le Rikkavedelle voimalat näkyvät 5-15 kilo-
metrin etäisyydeltä. 
 
Kulttuuriympäristö 
Voimalat näkyvät paikoittain Rasinmäen 
maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimai-
seman alueelle noin 10 kilometrin päässä 
voimaloista. Näkymäalueet ovat pienialaisia 
ja etäisyys suuri, joten maisemavaikutukset 
ovat vähäisiä. Taajama-alueiden kulttuu-
riympäristöjen osalta voimalat näkyvät Kaa-

vin keskustaan laajalle alueelle ja melko 
läheltä. Pienipiirteisessä taajamarakentees-
sa voimaloiden maisemavaikutus voi olla 
merkittävä. 
 
Sähköverkko 
Alueen vieritse kulkee 110 kV:n sähkölinja. 
Linjan sähköasema on Luikonlahdessa. 
 
Tieverkko 
Alueelle on hyvät seututietasoiset yleiset 
tieyhteydet (mt 573). Varsinaisella tuulivoi-
ma-alueella joudutaan rakentamaan sitä 
palveleva tieverkko. 

 
 

Kuva: Kaavinniemi Kaavinjärven länsirannan loma-asutuksesta katsottuna.  
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Suunnitteilla oleva tuulipuistoalue sijoittuu 
kolmen maakunnan eli Pohjois-Savon, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. Alue 
on luonteeltaan erämaatyyppistä harvaan 
asuttua aluetta. Alueella tuulee 5,8-7,0 m/s 
100 metrin korkeudella. Tällä päästään 7,6-
8,9 GWh:n vuotuiseen tuotantoon/voimala. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa 35 voima-
laa. 
 
Kaavoitustilanne 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueen 
halki kulkee Pyhäjärvi-Vuolijoki 110 kV voi-
majohto. Suunnitellun tuulipuiston alue 
sijoittuu osittain maakunnallisen virkistys- ja 
matkailuvyöhykkeen Hällämönharju-Talas-
kangas sisälle. Merkintä ei kuitenkaan ole 
esteenä tuulivoimapuiston toteuttamiselle. 
Ohjeellinen moottorikelkkareitin yhteystar-
vemerkintä Vieremä-Kajaani kulkee alueen 
itäreunaa myöten. Tuulivoimapuiston pe-
rustamiseen tähtäävä yleiskaavatyö ja YVA- 
menettely on käynnissä. Yleiskaava ulottuu 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan puolelle.  
 

Rakennettu ympäristö 
Alueen pohjoisosassa on yksi loma-
asuntokäytössä oleva kiinteistö, joka joudu-
taan huomioimaan yleiskaavavaiheessa. 
 
Lentoturvallisuus 
Kuopion lentoasemalle alueelta on matkaa 
110 km. Alue ei ole vuorolentoliikenteen 
reitillä. Vieremän varalaskupaikka on 12 
km:n päässä, joten varalaskupaikan olemas-
saolo ei ole esteenä tuulivoimapuiston pe-
rustamiselle. 
 
Linnusto 
Alueen itäpuolella oleva Talaskankaan Natu-
ra-alue (luontodirektiivin mukainen kohde) 
on myös IBA- aluetta. Talaskankaan alueella 
on suuri merkitys metsä- ja suolinnuston 
suojelualueena. Tuulivoima-alueen länsi-
puolella Rahajärven-Kontteroisen lintuvesi 
(lintudirektiivin mukainen kohde). Kahden 
kilometrin säteellä tuulivoima-alueesta on 
kalasääsken pesä. 
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Suojelu- ja Natura-alueet 
Suunnitellun tuulivoimala-alueen länsipuo-
lella sijaitsee Naturaan kuuluva Rahajärven-
Kontteroisen linnustonsuojelualue (SL 
28.504 Rahajärvi, lintudirektiivin mukainen 
kohde) ja itäpuolella myös Naturaan kuulu-
va Talaskankaan vanhojen metsien suojelu-
alue (SL 28.508 Talaskangas, luontodirektii-
vin mukainen kohde). Rahajärven-Kontte-
roisen alueella pesii direktiivilajeista mm. 
kurki, laulujoutsen ja sinisuohaukka. Tuuli-
voima-alueen läheisyydessä Pohjois-Pohjan-
maan puolella sijaitsee maakuntakaavassa 
luonnon monikäyttöalueeksi merkitty kehit-
tämisperiaatemerkintä. Merkintä pitää sisäl-
lään Natura-alueen ja harjujensuojeluoh-
jelman alueen. Talaskankaan alueelle sen 
enempää kuin Pohjois-Pohjanmaan puolella 

oleville kohteille ei tuulivoimaloiden raken-
tamisesta aiheudu haittaa, joka heikentäisi 
sen suojeluperusteena olevia arvoja. Raha-
järven- Kontteroisen alueen ja tuulivoima-
alueen välillä on pääsääntöisesti 2000 m:n 
puskurivyöhyke, joka kutistuu etelässä pie-
neltä osin 1000 m:iin. Käytännössä tuuli-
voimalat on laajalla alueella mahdollista 
sijoittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa 
linnustonsuojelualueelle. Em. perustein alu-
eelle ei ole tarvetta tehdä lsl:n 65§:n mu-
kaista selvitystä Natura-arvion tarpeesta. 
 
Natura-alueiden huomiointitarve yksityis-
kohtaisemman suunnittelun yhteydessä on 
tuotu esiin Rahustenahon tuulivoima-
alueeseen kohdistuvalla suunnittelumää-
räyksellä. 

räyksellä. 
 

Kuva: Tuulivoimalat eivät juuri näy Rotimojärven eteläpäähän . 

Kuva: Rotimojärven länsirannalle tuulivoimarakentaminen näkyy varsin esteettömästi. 

Maisemalliset vaikutukset 
Tuulivoimarakentamisen maisemalliset vai-
kutukset kohdentuvat vahvimmin Rotimo-
järven pohjoispään länsirannalle. Maakun-
takaavan näkyvyysanalyysi ja kuvasovitteet 
kertovat esimerkin maksimitilanteesta. Jos 
Rahustenahon tuulivoimalahanke toteutuu, 
on todennäköistä, että voimaloista toteutu-
vat vain kannattavimmat, jolloin myös 
hankkeen maisemalliset vaikutukset vähe-
nevät. 

Tuulivoima-alue sijaitsee metsäisillä mäillä, 
joiden välissä ovat suoalueet. Korkeuserot 
eivät ole kovin suuria. Voimala-alueiden 
kaakkoispuolella, 5 km:n sisällä, sijaitsee 
maakunnan luoteisosien suurimmat järvet, 

joiden rannalle loma-asuminen on pääosin 
keskittynyt. Lisäksi voimalat näkyvät avoi-
mille suo- ja peltoalueille, jotka ovat pää-
osin pienialaisia. Voimalat näkyvät näille 
avoimille alueille ja läheisyyden vuoksi do-
minoivat maisemaa. Metsäisille alueille 
voimaloiden maisemavaikutukset ovat vä-
häisiä, pienialaisten ja pirstaleisten näky-
mäalueiden vuoksi. 
 

Näkyvyystarkastelun vaihettumisvyöhyk-
keellä (5-20 km) näkemäalueet ovat pieniä 
ja pirstaleisia metsäisessä maastossa, joten 
voimaloiden maisemavaikutukset ovat vä-
häisiä. Tällä vyöhykkeellä voimaloiden voi-
daan todeta asettuvan osaksi maisemaa. 
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Kulttuuriympäristö 
Aivan voimaloiden dominanssivyöhykkeen 
(5 km) lähellä on Nissilän kylä, joka on maa-
kunnallisesti arvokas. Kylässä on melko laa-
joja peltoalueita, joille voimalat näkyvät. 
Voimaloilla saattaa olla vaikutuksia kylän 
kulttuuriympäristöön ja maisemaan, joskin 
tiheä puusto kyläalueella muodostaa suojan 
tuulipuiston suuntaan. Noin 20 km päässä 
Rahustenahon voimaloista sijaitsee Salah-
min valtakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristö ja Palosenmäen maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue, jolle voimalat näkyi-
sivät paikoittain. Etäisyyden vuoksi maise-
mavaikutukset olisivat vähäisiä. Vähäisille 
osille Isomäen mäkiasutuksen maisema-
aluetta voimalat todennäköisesti näkyisivät, 
mutta etäisyyden vuoksi maisemavaikutuk-
set olisivat vähäisiä. 
 

Virkistysalueet ja -reitistöt 
Ohjeellinen moottorikelkkareitin yhteystar-
ve Vieremä-Kajaani kulkee alueen itäreunaa 
myöten. Retkeilyreitti Aarnikotkan polku 
kulkee alueen kaakkoiskulman vierestä. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alue on osin Hällämönharju-Talaskangas 
virkistys- matkailuvyöhykkeen sisällä. Sijoit-
tuessaan vyöhykkeen reunaosiin ei aiheut-
tane haittaa matkailun kehittymisel-
le/kehittämiselle. 
 
Ympäröivä maasto 
Alue on hyvin laaja, erämainen ja lähes 
kauttaaltaan metsäpeitteinen. Korkeuserot 
alueella ovat maksimissaan 70 metriä. Suu-
reksi osaksi alueen tuulennopeudet jäävät 
alhaisiksi, alle 6,3 m/s, mataluudesta ja alu-
een metsäisyydestä johtuen. Tästä huoli-
matta vain parhaat tuuliolosuhteet omaavat 
kohdat huomioiden alueelle mahtuu lä-
hemmäs 100 MW tuulivoimaa. 
 
Sähköverkko 
Alueen kautta kulkee todennäköisesti Elenia 
Oy:n omistama Pyhäjärvi-Vuolijoki 110 kV 
voimajohto. Fingridin 110 kV:n verkkoon 
alueelta on etäisyyttä vain 2 km, mutta suu-
ri tuulipuisto tulee liittää Vuolijoen sähkö-
asemalle, joka sijaitsee Kainuun puolella. 
 
Tieverkko 
Suurten elementtien kuljetusten kannalta 
paras yhteys KT 88:lta Nissilän kylään on mt 
8770. Nissilästä eteenpäin tuulivoima-
alueelle tie on mutkainen ja mäkinen. Var-
sinaisella tuulivoima-alueella on kattava 
metsäautotieverkosto, joka kuitenkin edel-
lyttää merkittävää parantamista. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Linnalankangas on osa Kainuun ja Pohjan-
maan puolelle suunniteltua tuulivoimapuis-
toa. Alueella tulee 6,00-6,39 m/s. Voimala-
kohtaiseksi tuotannoksi arvioidaan keski-
määrin 4,7 GWh/v. Alueelle on mahdollista 
sijoittaa 8 voimalaa. 
 
Kaavoitustilanne 
Ei yleiskaavaa alueella. Lähin yk on Rotimon 
ja Marttisenjärven oyk v. 1996. Suunnitellun 
tuulipuiston alue sijoittuu osittain maakun-
nallisen virkistys- ja matkailuvyöhykkeen 
Hällämönharju-Talaskangas sisälle. Merkin-
tä ei kuitenkaan ole esteenä tuulivoimapuis-
ton toteuttamiselle. 
 
Rakennettu ympäristö 
Lähimmät asuin- ja loma-asunnot sijaitsevat 
Rahajärven itärannalla. 
 
Tiestö 
Suurten elementtien kuljetusten kannalta 
paras yhteys KT 88:lta Nissilän kylään on mt 
8770. Nissilästä eteenpäin tuulivoima-
alueelle tie on mutkainen ja mäkinen. Var-
sinaisella tuulivoima-alueella on kattava 

metsäautotieverkosto, joka kuitenkin edel-
lyttää merkittävää parantamista. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Alueella ei erityistä maisemallista arvoa. 
Maisemalliset vaikutukset tulisivat kohdis-
tumaan lähinnä Rahajärven alueelle. Raha-
järven tuntumassa olevaan loma-
asutukseen tuulivoimarakentaminen ei kui-
tenkaan välttämättä näkyisi tiheän ranta-
puuston johdosta. Näkyvyystarkastelun 
vaihettumisvyöhykkeellä (5-20 km) näke-
mäalueet ovat pieniä ja pirstaleisia metsäi-
sessä maastossa, joten voimaloiden maise-
mavaikutukset ovat vähäisiä. Tällä vyöhyk-
keellä voimaloiden voidaan todeta asettu-
van osaksi maisemaa. 

 
Aivan voimaloiden dominanssivyöhykkeen 
(5 km) lähellä on Nissilän kylän, joka on 
maakunnallisesti arvokas. Kylässä on melko 
laajoja peltoalueita, joille voimalat näkyvät. 
Voimaloilla on todennäköisesti vaikutuksia 
kylän kulttuuriympäristöön ja maisemaan, 
joskin tiheä puusto kyläalueella muodostaa 
suojan tuulipuiston suuntaan. Noin 20 km 
päässä Rahustenahon voimaloista sijaitsee 
Sahlamin valtakunnallisesti arvokas kulttuu-
riympäristö ja Palosenmäen maakunnalli-
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sesti arvokas maisema-alue, jolle voimalat 
näkyisivät paikoittain. Etäisyyden vuoksi 
maisemavaikutukset olisivat vähäisiä. Vä-
häisille osille Isomäen mäkiasutuksen mai-
sema-aluetta voimalat todennäköisesti nä-
kyisivät, mutta etäisyyden vuoksi maisema-
vaikutukset olisivat vähäisiä. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei ole virkistysalueita tai reitistöjä. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alue on perinteisessä metsätalouskäytössä.  
 
Kulttuuriympäristö 
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
ei ole arvokasta kulttuuriympäristöä, raken-
nussuojelukohteita tms. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Suunnitellun tuulivoimala-alueen itäpuolella 
on Naturaan kuuluva Rahajärven-Kontte-
roisen linnustonsuojelualue (SL 28.504 Ra-
hajärvi) ja lounaispuolella myös Naturaan 
kuuluva Hällämönharjun-Valkeiskankaan 
valtakunnallinen harjunsuojelualue MY1 
28.292 (Luontodirektiivin mukainen kohde). 
Linnustonsuojelualueella pesii direktiivila-
jeista mm. kurki, laulujoutsen ja sinisuo-
haukka. Hällämönharjun-Valkeisenkankaan 
alueelle ei tuulivoimaloiden rakentamisesta 
aiheudu haittaa, joka heikentäisi sen suoje-

luperusteena olevia arvoja. Linnustonsuoje-
lualueen ja tuulivoima-alueen välillä on 100-
1500 m:n puskurivyöhyke. Käytännössä 
tuulivoimalat on alueella mahdollista sijoit-
taa siten, ettei niistä aiheudu haittaa linnus-
tonsuojelualueelle. Em. perustein alueelle ei 
ole tarvetta tehdä lsl:n 65§:n mukaista selvi-
tystä Natura-arvion tarpeesta. 
 
Natura-alueiden huomiointitarve yksityis-
kohtaisemman suunnittelun yhteydessä on 
tuotu esiin Linnalankankaan tuulivoima-
alueeseen kohdistuvalla suunnittelumää-
räyksellä. 
 
Linnusto 
Alueen itäpuolella sijaitsee linnustonsuoje-
lualue (Natura) SL 28.504 Rahajärvi. 
 
Lentoturvallisuus 
Kuopion lentoasemalle alueelta on matkaa 
110 km. Alue ei ole vuorolentoliikenteen 
reitillä. Vieremän varalaskupaikalle 9 km, 
joten varalaskupaikan olemassaolo ei ole 
esteenä tuulivoimapuiston perustamiselle. 
 
Sähköverkko 
Alueen itäpuolitse kulkee todennäköisesti 
Elenia Oy:n omistama Pyhäjärvi-Vuolijoki 
110 kV voimajohto. Fingridin 110 kV:n verk-
koon alueelta on etäisyyttä vain 2 km.  

 

 Kuva: Linnalankankaan voimalat Rahajärven rannan asutuksesta katsottuna 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee osin Sonkajärven ja osin Vie-
remän kunnan puolella. Alueella tuulee 
tuuliatlaksen mukaan 6,0-6,39 m/s. Keski-
määräiseksi vuotuiseksi tuotannoksi arvioi-
daan 8,3 GWh /voimala. Alueelle on mah-
dollista sijoittaa 15 voimalaa. 
 
Kaavoitustilanne  
Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa alueelle ei ole 
osoitettu aluevarauksia tai muita merkintö-
jä. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alueella ei ole pysyvää tai loma-asutusta. 
Lähin asutus on Vieremän puolella Talvimä-
ellä ja Pulasteenmäellä. 
 
Tiestö 
Alue on saavutettavissa lännestä maantei-
den 5900 ja 16145 kautta tai idästä Sukevan 
taajaman suunnalta maantien 16291 kautta. 
Molemmat suunnat ovat maastollisesti on-
gelmallisia. 
 

Maisemalliset vaikutukset 
Maisemalliset vaikutukset kohdistuvat 
lähinnä aluetta ympäröiville mäkialueille, 
lähinnä Talvimäelle, joilla on asutusta. 
Talvimäelle on etäisyyttä tuulivoima-
alueesta n. 1,5 km, Pulasteenmäelle n. 3 
km.  
 
Kurvilanmäen tuulivoima-alue sijoittuu 
korkeussuhteiltaan melko tasaiselle alu-
eelle. Vedenjakajaseudulle tyypillisesti 
alueella on vähän järviä ja karu maasto on 
metsävaltaista sekä soista. Alueella ei 
erityistä maisemallista arvoa. Maisema-
tyypin vuoksi voimala-alueella on verrat-
tain pieni näkyvyysalue. Tasaisessa, met-
säisessä maastossa maisemakuva on pää-
sääntöisesti melko suurpiirteistä, jolloin 
maisema kestää muutoksia paremmin 
kuin hyvin pienipiirteinen maisema. Laajin 
näkyvyysalue kohdistuu voimala-alueen 
itäpuolella sijaitsevalle Sukevanjärvelle ja 
sen rannalla sijaitsevaan Sukevan taaja-
man kulttuuriympäristöön noin kuuden 
kilometrin etäisyydellä voimaloista. Mai-
semavaikutus voi olla paikoin merkittävä.  

 
Palosenmäki sijaitsee reilun 10 km:n voima-
la-alueen koillispuolella ja kuuluu suurelta 
osin näkyvyysalueeseen, kuten sitä ympä-
röivät peltoaukeatkin. Paikallisesti maise-
mavaikutus alueelle voi olla kohtalainen, 
joskin voimalat sijaitsevat melko kaukana. 
 
Kulttuuriympäristö 
Valtakunnallisesti arvokkaista alueista voi-
malat näkyvät Sukevan vankilan ja asunto-
alueen ympäristöön noin 8 kilometrin pää-
hän. Näkyvyysalue kohdistuu peltoaukeille. 
Alue sijaitsee Sukevan keskustan ja valtatie 
5:n takana ja etäisyys tuulivoimaloihin on 
pitkä, jolloin maisemavaikutus lienee vähäi-
nen. Maakunnallisesti arvokkaista alueista 
voimalat näkyisivät osittain Palosenmäelle 
noin 8 kilometrin etäisyydeltä ja Kauppi-
lanmäen kyläkeskukseen noin 16 kilometrin 
etäisyydeltä. Etäisyyksien ja näkymäaluei-
den pienen koon vuoksi vaikutus maise-
maan on vähäinen.  
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Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei ole virkistysalueita tai reitis-
töjä. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alue on metsätalouskäytössä. Tuuli-
voimarakentamisella ei ole negatiivisia 
vaikutuksia alueen elinkeinotoimin-
taan. 
 
Linnusto 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole 
linnustollisesti arvokkaita alueita. Tuu-
livoimarakentamisella ei ole haitallisia 
vaikutuksia linnustoon. 
 
Lentoturvallisuus 
Alueen kautta ei kulje lentoliikenteen 
reittejä. 
 
Sähköverkko 
Fingridin 110 kV:n johto kulkee alueen 
länsipuolitse. Tuulipuisto kytkettävissä 
suoraan johtoon, jos sen kokonaisteho 
jää alle 25 MW, muutoin kytkentä 
tapahtuuuudella kytkinlaitoksella. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- 
tai Natura-alueita. Talaskankaan Natura-
alue jää 4- 5 km:n etäisyydelle tuulivoima-
alueen pohjoisosista. 

 
 
 
 

 

Kuva: Tuulivoimaloiden näkyminen Pulasteenmäelle. Lähin voimala n. 2,6 km:n etäisyydellä. 
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Kuva: Maaselänmäki lännestä yksityistieltä Kankaisen järven kohdalta kuvattuna 

 
Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee kolmen maakunnan rajalla ja 
se jatkuu Valtimon ja Sotkamon kuntien 
puolelle. Noin 2 kilometrin päässä alueesta 
lounaaseen alkaa Tiilikkajärven kansallis-
puisto. Alue on selkeästi ympäristöään kor-
keampaa vaara-aluetta. Korkeuserot alueen 
sisällä ovat yli 100 metriä. Maasto on lähes 
kauttaaltaan metsäpeitteistä eikä laajoja 
järvialueita ole lähistöllä.  
 
Luonnosvaiheesta aluerajausta on pienen-
netty luoteispäästään ja laajennettu koillis-
päästään. Maisemallisiin vaikutuksiin tällä 
ei ole juuri vaikutusta, minkä vuoksi 
oheista näkyvyysanalyysikarttaa ei ole 
tarkistettu vastaamaan uutta tilannetta. 
Käytännössä kuitenkin tuulivoimaloiden 
sijainnit määritellään uudelleen hanke-
vaiheessa ja lopputulos saattaa poiketa 
merkittävästikin kaavassa esitetystä.  
 
Alueella tuulee 6,4-7 m/s 100 metrin 
korkeudessa. Tällä päästään 8,2-10,2 
GWh:n vuosituotantoon/voimala. Em. 
lukujen perusteella alue on yksi Pohjois-
Savon parhaista. Alueelle on mahdollista 
sijoittaa 39 voimalaa. 
 
Rakennettu ympäristö 
Asutusta alueella on hyvin vähän.  
 
Sähköverkko 
Alueen lähistöllä ei kulje 110 kV:n sähkö-
verkkoa. Lähimmät säteittäisen 110 kV:n 
verkon päätepisteet sijaitsevat Valtimolla 
n. 18 km:n päässä linnuntietä tai Rauta-
vaaralla n. 20 km:n päässä. Näihin pistei-
siin ei sellaisenaan voida liittää suuria 

määriä tuulivoimaa, vaan tarvitaan merkit-
tävää verkon vahvistamista. Mahdollinen 
liityntäsuunta on myös Sotkamon Talvivaara 
pohjoisessa. Joka tapauksessa uutta verkkoa 
joudutaan rakentamaan sekä olemassa ole-
vaa verkkoa vahvistamaan. Siten verkkolii-
tynnän kustannukset voivat olla tässä mai-
nittua huomattavasti suuremmat. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Maaselänmäen tuulivoima-alue sijoittuu 
loivapiirteiselle soiselle metsämaalle. Ensisi-
jaisella näkyvyysalueella on muutama pieni 
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järvi, joiden rannalla on jonkin verran asu-
tusta. Noin 13 km:n päässä voimaloista, 
kuutostien varrella, voimala-alueen itäpuo-
lella on pienialaisia peltoja ja asutusta, mut-
ta näkyvyysalue kattaa tien varresta vain 
hyvin pienen osan. Alueen suuripiirteisessä 
maisemakuvassa vaikutukset voivat olla 
vähäisiä, joskin voimalat ovat uusi tekninen 
elementti alueen maisemakuvassa. 

Voimalat näkyvät selkeimmin suurille avoi-
mille soille Tiilikkajärven kansallispuiston 
alueella, lähimmillään noin kahden kilomet-
rin etäisyydellä voimala-alueesta. Tiilikka-
järven kansallispuiston käyttö painottuu 
kuitenkin puiston metsäisimmille osille, 
jotka ovat n. 4 km:n etäisyydellä tuulivoima-
alueesta. Ko. alueen puusto muodostaa 
myös näkemäesteen, minkä vuoksi tuuli-
voimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia 
kansallispuiston maisemaan ja alueella ta-
pahtuvaan luontoretkeilyyn. 
 

Kulttuuriympäristöt 
Pohjois-Savossa, voimaloiden näkyvyysalu-
eella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai 
kulttuuriympäristöjä. 
 
Tieverkko 
Maaselänmäen eteläosine halki kulkee Rau-
tavaara-Nurmes -kantatie (KT 87). Lisäksi 
alueella on melko kattava metsäautotiever-
kosto. 
 
Kaavoitustilanne  
Ei yleiskaavaa. Pohjois-Savon maakuntakaa-
vassa alueen kautta kulkee moottorikelkka-
reitti ja osittain alue kuuluu virkistys- ja 
matkailuvyöhykkeen kehittämisperiaate-
merkinnän alueelle. Pohjoisessa tuulivoima-
alue rajautuu Natura-alueeseen SL 559.  
 
Lentoturvallisuus 
Alueen kautta ei kulje lentoliikenteen reitte-
jä. 
 
Linnusto 
Tuulivoima-alueen läheisyydessä pesii maa-
kotka. Kotkan esiintyminen on huomioitu 
aluerajauksessa. Muutaman kilometrin 
päässä sijaitsee lintu- ja luontodirektiivin 
mukainen Tiilikan Natura-alue. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Pohjoisessa tuulivoima-alue rajautuu Pitkä-
suo- Särkäntakanen Natura-alueeseen (SL 
559). Alueen suojeluperusteena on suoluon-
to. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaiku-
tukset maaperään ovat varsin vähäiset eikä 
siitä aiheudu esim. valuntaan sellaisia muu-
toksia, jotka vaarantaisivat Natura-alueen 
suojeluperusteena olevien arvojen säilymi-
sen. Em. perustein alueelle ei ole tarvetta 
tehdä lsl:n 65§:n mukaista selvitystä Natu-
ra-arvion tarpeesta. Muutaman kilometrin 
päässä etelään Maaselänkankaasta sijaitsee 
Tiilikan kansallispuiston Natura-alue (luon-
to- ja lintudirektiivin mukainen kohde). Alue 
pitää sisällään seuraavat maakuntakaavan 
suojelualueet; SL 541 Tiilikka, SL 545 Pum-
pulikirkko ja SL 556 Löytynsuo- Maamon-
suo.  
  



54 
 
Alue todetaan merkittäväksi linnuston ja 
harjuluonnonsuojelun kannalta. Maaselän-
kangas on varsin kaukana em. alueista eikä 
tuulivoimarakentamisesta aiheudu tästä 
syystä sellaisia uhkia, jotka vaarantaisivat 
Natura-alueiden suojeluperusteena olevien 
arvojen säilymisen. Em. perustein alueelle ei 
ole tarvetta tehdä lsl:n 65 §:n mukaista sel-
vitystä Natura-arvion tarpeesta. 
 
Natura-alueen huomiointitarve yksityiskoh-
taisemman suunnittelun yhteydessä on 
tuotu esiin Maaselänmäen tuulivoima-
alueeseen kohdistuvalla suunnittelumää-
räyksellä. 
 

Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueen kautta kulkee suunniteltu moottori-
kelkkareitti.  Tuulivoima-alueen länsipuolel-
la on laaja suoalue, jonka kautta tuulivoima-
lat näkyisivät läheiseen Tiilikan kansallis-
puistoon. 
 
 
 
 

Kuva: Maaselänmäki lännestä yksityistieltä kuvattuna 
 

Kuva: Maaselänmäki Älänteen rannalta katsottuna 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan raja-alueella. Tuulivoima-alue si-
joittuu Maaselänmäeltä noin viiden kilo-
metrin päähän itään ja kaakkoon myös loi-
vapiirteiselle soiselle metsämaalle. Alueella 
tuulee Tuuliatlaksen mukaan 6,0-6,39 m/s 
100 metrin korkeudella. Tällä päästää 6 
GWh:n vuosituotantoon/voimala. Alueelle 
on mahdollista sijoittaa 12 voimalaa. 
 
Kaavoitustilanne  
Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa alue sijoittuu 
virkistys- ja matkailuvyöhykkeelle. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alueella ei ole loma- tai pysyvää asutusta. 
Loma-asutus sijoittuu pääosin Hiirenjärven 
rantaan. 
 
Tiestö 
Alueella on kattava yksityistieverkosto, mut-
ta se edellyttänee suurelta osin uudelleen 
rakentamista. 
 

Maisemalliset vaikutukset 
Ensisijaisella näkyvyysalueella sijaitsee Hii-
renjärvi, Ylimmäisenjärvi ja osa Koppelojär-
vestä. Järvien lisäksi näkyvyysalueita on 
muutamilla pienillä peltoalueilla voimaloi-
den lähistöllä sekä idän ja kaakon suunnassa 
paikoitellen. Kuin myös Maaselänmäen 
maisemakuva, on myös Hiirikylän voimala-
alueen maisema melko suuripiirteistä, jo-
hon voimala-alueet voidaan sovittaa hel-
pommin kuin pienipiirteiseen maisemaan. 
Tuulivoimarakentaminen tulee näkymään 
erityisesti alueen itäpuolella olevalle Sam-
makkomäelle, jossa sijaitsee yksi loma-
asuntokäytössä oleva maatilarakennus. 
 
Verrattuna Maaselänmäen voimaloiden 
näkyvyyteen Hiirikylän voimalat näkyvät 
Tiilikan kansallispuiston alueelle hyvin vä-
hän ja yli 8 kilometrin etäisyydeltä. Hiiriky-
län osalta näkyvyys rajoittuu melko pieniin 
alueisiin Tiilikkajärven länsipuolella, joten 
maisemavaikutus kansallispuiston alueella 
on vähäinen. 
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Kulttuuriympäristö 
Voimaloiden näkyvyysalueella ei sijaitse 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-
vokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympä-
ristöjä. 
 

Virkistysalueet ja reitistöt 
Alueen länsipuolella sijaitsee maakuntakaa-
vassa ulkoilun ohjaamistarvetta edellyttä-
väksi maa- ja metsätalousalueeksi (MU 
44.272) osoitettu Pumpulikirkon alue. Alue 
on suosittu retkeilykohde. Tuulivoima-
alueen eteläpuolitse kulkee maakuntakaa-
van ohjeellinen moottorikelkkareittivaraus.

 
 

 
Kuva: Tuulivoimalat Hiirijärven länsipuolelta katsottuna. 

 

 
Kuva: Tuulivoimalat Sammakkomäeltä katsottuna. 

 
Matkailu 
Ei matkailullista merkitystä. 
 
Linnusto 
Noin 2 km:n päässä alueesta koilliseen si-
jaitsee paikallisena lintuvetenä pidetty 
Ylimmäisenjärvi. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Alueen eteläpuolella noin 1 km:n etäisyydel-
lä sijaitsee Pumpulikirkon Natura-alue SL 
44.545 (luontodirektiivin mukainen kohde). 
Tiilikkajärven kansallispuisto (luonto- ja 
lintudirektiivin mukainen kohde) sijaitsee 
tuulivoima-alueesta lounaaseen noin 1 km:n 
etäisyydellä tuulivoima-alueen rajauksesta. 
 

Lentoturvallisuus 
Alueen ylitse ei kulje lentoliikenteen reitte-
jä. 
 
Sähköverkko 
Tuulipuisto voidaan liittää joko Valtimon 
sähköasemaan tai Särkivaaran kytkinlaitok-
seen. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Vesannon kunnassa Pohjois-
Savon ja Keski-Suomen rajamailla. Alueella 
tuulee 6,0-6,39 m/s. Alueelle on mahdollista 
sijoittaa seitsemän voimalaa. Alueella pääs-
täneen n. 6 GWh:n vuotuiseen tuotantoon/-
voimala. 
 
Kaavoitustilanne 
Alueella on voimassa Pohjois-Konneveden 
ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien 
yleiskaava v. 2002. Pohjois-Savon maakun-
takaavassa alueelle ei ole osoitettu kaava-
varauksia tai muita kaavamerkintöjä. 
 
Rakennettu ympäristö 
Lähin pysyvä asuinrakennus sijaitsee noin 
kilometrin etäisyydellä. alueen läheisyydes-
sä ei ole loma-asutusta. 
 
Tiestö 
Alueen vieritse kulkee yleinen geometrial-
taan hyvä yhdystietasoinen sorapäällystei-
nen tie (mt 16008). Alueella on kattava yksi-
tyistieverkko. 
 

Maisemalliset vaikutukset 
Tuulivoimalat sijaitsevat kumpuilevalla se-
lännealueella. Metsät hallitsevat maisema-
kuvaa. Ensisijaisella näkyvyysvyöhykkeellä 
voimalat näkyvät pienialaisille pelloille ja 
järville. Metsäisessä kumpuilevassa maise-
massa voimalat jäävät usein katveeseen 
eikä voimalaryhmä todennäköisesti erotu 
kokonaisuudessaan. Voimaloiden lähellä, 
Oinaskylän ja Saarikylän kautta kulkevalta 
tieltä avautuu paikoin näkymiä voimaloille. 
Kylien lähimaisemassa voimalat vaikuttavat 
maiseman luonteen muuttumiseen tuuli-
voimaympäristöksi. Tehtyjen näkemäsovit-
teiden perusteella voimalat jäävät kuitenkin 
usein puuston ja maastonmuotojen katvee-
seen. Metsätalouspainotteisessa maan käy-
tössä on huomioitava metsänhakkuiden 
vaikutus näkymiin. Näkemäanalyysin mu-
kaisten vähäisten näkymäalueiden vuoksi 
vaikutusta lähimaisemaan voidaan pitää 
vähäisenä.  
 
Vähenevän vaikutuksen vyöhykkeellä noin 
15 km etäisyydellä voimaloista sijaitsee 
suuria järvenselkiä, joille tuulivoimalat nä-
kyvät. Voimaloiden etäisyyden vuoksi vaiku-
tus laajemmilla näkyvyysalueilla on vähäi-
nen.  
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Lohimaa ja ympäristö on merkitty maakun-
takaavassa matkailun vetovoima-alueeksi. 
Aluerajauksen sisällä on luonnonsuojelualu-
eita ja maa- ja metsätalousalueita, joilla on 
ympäristöarvoja. Alue sijaitsee yli 10 km 
päässä voimaloista, jolloin maisemavaikutus 
jää vähäiseksi. 
 
Kulttuuriympäristö 
Näkyvyysalueella sijaitsee maakunnallisesti 
merkittäviä kulttuuriympäristöjä: Hamulan 
kylä n. 10 km :n päässä, Horonjärven ympä-
ristön vanhoja maatiloja käsittävä maisema-
alue noin 14 kilometrin etäisyydellä sekä 
Sonkari-Tiitilänkylä jonne on matkaa noin 15 
km. Vesannon keskustan kulttuuriympäristö 
(MA-k) sijaitsee noin 10 km:n päässä voima-
loista. Näkyvyysalue rajoittuu pienille alueil-
le ja voimaloiden sijaitessa melko kaukana, 
vaikutus maisemaan on vähäinen.  
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole virkis-
tysalueita tai -reitistöjä. 
 

Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alueella ei ole matkailullista merkitystä. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Alueen eteläpuolella sijaitsee maakunta-
kaavan suojelualue SL 35.542 Limalampi. 
Alueella tai sen lähistöllä ei ole Natura-
alueita. 
 
Linnusto 
Alle kahden kilometrin etäisyydessä aluees-
ta on pieni lintuvesi (Limalampi). 
 
Lentoturvallisuus 
Alueen kautta ei kulje lentoliikenteen reittejä. 
 
Sähköverkko 
Tuulipuisto on liitettävissä vieritse kulke-
vaan Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n 
johtoon tai Fingridin Alapitkän sähköase-
malle. 

 

 
Kuva: Tuulivoima-alueen voimalat maantieltä Pohjoismäen kohdalta kuvattuna  
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Alue sijaitsee Iisalmen eteläosissa lähellä 
Pielaveden kunnan rajaa. Tuuliatlaksen mu-
kaan alueella tulee keskimäärin 6,4-7,1 m/s 
100 m:n korkeudessa. Alueella päästään 9,8 
GWh:n tuotantoon /voimala, mikä tulos on 
parhaita Pohjois-Savossa. Alueelle on mah-
dollista sijoittaa viisi voimalaa. Alueen koko 
on 319 ha. 
 
Kaavallinen tilanne 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa ei ole 
merkintöjä. Alueella ei ole yleiskaavaa. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alue on erittäin laaja ja vain harvakseltaan 
asuttu. Asutus sijoittuu alueen pohjoisosaan 
ja itäreunalle.  
 
Lentoturvallisuus 
Ei vaikutusta lentoliikenteeseen. 
 
Linnusto 
Ei linnuston kannalta merkittävä. 
 

Suojelu- ja Natura-alueet 
Ei suojelu- tai Natura-alueita lähistöllä. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei virkistysalueita tai -reitistöjä 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Ei matkailullista merkitystä. 
 
Tieverkko 
Alueella on kattava yksityistieverkko, joka 
on geometrialtaan mäkinen ja mutkainen. 
Myös alueen yleinen tieverkko on suurten 
elementtien kuljetusten kannalta ongelmal-
linen. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Rääpönnurkan tuulivoima-alue sijoittuu 
topografialtaan kumpuilevalle vedenjaka-
jaselänteelle. Maisemaa hallitsevat karut 
metsät. Rinteille sijoittuu pieniä peltoja ja 
laaksoihin pieniä järviä ja lampia sekä suo-
alueita. Lähimmät laajat peltoaukeat sijait-
sevat n. 2 km tuulivoimaloiden itäpuolella 
Lappetelässä. Tuulivoimaloiden länsipuolel-
la n. 3 km päässä aukeaa Lampaanjärven 
laaja selkä, jonka rannoilla on paljon loma-
asuntoja ja jolle osuu laajat näkyvyysalueet 
voimaloille. Voimalat sijaitsevat maisemaa 
rajaavan selänteen laella ja ovat kookkaina 
elementteinä todennäköisesti maisemaa 
dominoivia. Maisemavaikutus noin 2-4 km 
päässä sijaitsevan Lappetelän peltoaukealle 
on merkittävä, sillä voimala-alue muodostaa 
uuden, teknisen ja muita maisemaelement-
tejä korkeamman elementin laajan maise-
matilan taustalle. 
 
Yleisesti metsäisessä kumpuilevassa maise-
massa voimalat jäävät usein katveeseen 
eikä koko voimalaryhmä todennäköisesti 
erotu pienialaisille näkyvyysalueille, jolloin 
maisemavaikutus lievenee hieman. Maise-
mavaikutuksen merkitys korostuu alueilla, 
joilla avautuu laajempia näkymiä, kuten 
peltoaukeilla ja järvien selillä. 
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Kulttuuriympäristö 
Valtakunnallisesti arvokkaat Väisälänmä-
en maisema-alue ja mäkikylä sekä Leppä-
lahti-Kuivaniemen maisema-alue sijaitse-
vat noin 9 kilometrin päässä voimala-
alueesta. Molemmille maisema-alueille 
tuulivoimalat näkyvät keskeisille peltoalu-
eille. Näille alueille maisemavaikutus voi 
olla paikallisesti merkittävä, mutta etäi-
syys tuulivoimaloista vähentää tuulivoi-
maloiden dominoivaa vaikutusta maise-
maan. Maaninkajärven valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue on voimala-alueen 
näkyvyysalueella, sijaiten lähimmillään 
noin 11 kilometrin etäisyydellä. Maanin-
kajärven maisema-alueella näkyvyysalue 
on melko pieni ja etäisyys suuri, joten 
maisemavaikutuksen arvioidaan olevan 
vähäinen. Maaningan-Lapinlahden kult-
tuurimaisemat on maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue, joka yhdistää Maanin-
gan ja Lapinlahden arvokkaat maisema-
alueet. Laajimmat näkymäalueet kohdis-
tuvat maisema-alueen vesialueille Sippo-
lanselällä, jolle maisemavaikutus on vä-
häinen voimaloiden etäisyyden vuoksi. 
 
Maakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista voimalat näkyvät Leppälahti-
Kuivaniemen maisema-alueelle noin 9 kilo-
metrin etäisyydeltä. Peltosalmen ja Kirman-
järven, Lahdenperän, Heinämäen sekä Räi-
sälänrannan maisema-alueille voimalat nä-

kyvät yli 10 kilometrin etäisyyksiltä. Etäisyy-
den ja pienialaisten näkymäalueiden vuoksi 
vaikutus maakunnallisesti arvokkaille mai-
sema-alueille on vähäinen. Lapinlahden 
keskustaajaman kulttuuriympäristö on myös 
näkyvyysalueella, mutta vajaan 20 km:n 
etäisyyden vuoksi maisemavaikutus on vä-
häinen. 

 

Kuva: Rääpönnurkan voimalat Lappetelän kylän suunnasta katsottuna 

 
Sähköverkko 
Tuulipuisto on liitettävissä Pielavedeltä 
Maaningalle kulkevaan Savon Voima Verkko 

Oy:n 110 kV:n johtoon tai Fingridin Lapin-
lahti- Alapitkä 110 kV:n johtoon tai Fingridin 
Alapitkän sähköasemalle. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Pisamaniemi on eteläisin tarkastelussa ol-
leista tuulivoimakohteista. Alue sijaitsee 
Haukiveteen työntyvällä niemellä. Korkeus-
erot ovat alueella jokseenkin vähäiset, mut-
ta laajan selkäveden läheisyydestä johtuen 
alueen tuuliolosuhteet ovat hyvät (6,5-7,0 
m/s). Alueella on mahdollisuus päästä 8,1 
GWh:n tuotantoon/voimala. Alueelle on 
mahdollista sijoittaa neljä voimalaa. 
 
Kaavallinen tilanne 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueelle 
kohdistuu vesimatkailun kehittämisvyöhyke. 
Merkintä ei kuitenkaan muodosta estettä 
tuulivoimapuiston sijoittamiselle alueelle. 
Alueella ei ole yleiskaavaa. 
 
Rakennettu ympäristö 
Asusta sekä loma-asutusta sijoittuu niemen 
molemmin puolin, mutta alueen laajuus 
antaa mahdollisuudet riittävän suoja-
vyöhykkeen muodostamiseen.  
 

 
 
 
 

 
Lentoturvallisuus 
Vaikutukset lentoliikenteeseen selvitetään 
mahdollisen tuulivoimapuistohankkeen 
yhteydessä. 
 
Linnusto 
Rajautuu FINIBA-alueeseen (selkävesi), 2 
km:n etäisyydellä myös IBAalue. Muutamia 
kalasääsken pesiä runsaan 2 km:n etäisyy-
dellä tuulivoima-alueesta. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Muutaman kilometrin etäisyydellä Natura-
alue ja luonnonsuojelualueita (mm. Linna-
saaren kansallispuisto). Natura-alueen suo-
jeluperusteena on linnusto, eläimistö ja 
kasvillisuus (luonto- ja lintudirektiivin mu-
kainen kohde). Natura-alueen etäisyydestä 
johtuen alueelle ei ole tarvetta tehdä lsl:n 
65§:n mukaista selvitystä Natura-arvion 
tarpeesta. 
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Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei virkistysalueita tai reitistöjä Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa. 
 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alueella ei matkailullista merkitystä. Pisa-
maniemen tuulivoima-alue tulee näkymään 
Etelä-Savon puolella olevaan Linnasaaren 
kansallispuistoon, lähinnä puiston pohjois-
osiin. Linnasaaren kansallispuisto on matkai-
lullisesti merkittävimpiä kohteita Saimaan 
alueella. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Tuulivoima-alue sijaitsee Saimaan Haukive-
den pohjoisrannalla Äimisveden länsipuolel-
la. Pisamaniemen tuulivoimalat sijoittuvat 
metsäiselle, loivapiirteiselle niemelle. Voi-
maloiden ensisijaisella näkyvyysvyöhykkeel-
lä Äimislahti rantoineen muodostaa laajim-
man näkyvyysalueen. Äimislahden maise-
makuvassa tuulivoimalat näkyvät metsäisen 
horisontin yläpuolella. Pisamaniemen voi-
malat näkyvät melko vähän horisontin ylä-
puolella, koska Äimislahden rannan puolella 
maasto on osittain korkeammalla. 
 
Ensisijaisella näkyvyysvyöhykkeellä Pisa-
maniemen voimalat näkyvät laajoille alueille 
voimaloiden etelä- ja itäpuolen järville ja 
lahdille.  
 

Etelä-Savon puolelle voimalat näkyvät sel-
keimmin Haukivedelle ja sitä kautta myös 
Linnansaaren kansallispuiston alueelle, jon-
ka pohjoispää ulottuu noin viiden kilometrin 
etäisyydelle voimala-alueista. Linnansaaren 
kansallispuisto suojelee Järvi-Suomen arvo-
kasta saaristoluontoa ja kaunista maisemaa. 
Puisto on satoine saarineen ja suurine sel-
kineen suosittu vesiretkeilykohde.  Maise-
mavaikutus puiston pohjoisosan alueella voi 
olla merkittävä. Metsähallituksen, Pohjois-
Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ELY- 
keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa 
kuitenkin todettiin yhteisesti, että tuulivoi-
malat tulisivat näkymään Linnasaaren kan-
sallispuiston pohjoisosiin, mutta ei juuri 
laisinkaan puiston arvokkaimpiin osiin (Lin-
nasaari ja puiston keski- ja eteläosa), jotka 
sijaitsevat 20 km:n etäisyydellä voimaloista. 
Viranomaiset eivät nähneet kansallispuiston 
pohjoisosiin kohdistuvien maisemavaikutus-
ten olevan niin merkittäviä, että ne olisivat 
esteenä ko. tuulivoimapuistojen toteutta-
miselle. 
 
Valtakunnallisesti arvokkaista alueista näky-
vyysalueella on osittain Heinäveden reitin 
maisema-alue. Pisamaniemen voimaloiden 
etäisyys sinne on lähes 20 kilometriä. Mai-
semavaikutus Heinäveden reitin maisema-
alueelle lienee vähäinen pitkän etäisyyden 
vuoksi. 

 

 
Kuva: Pisamaniemen tuulivoima-alue lännestä päin katsottuna. 

 
Kulttuuriympäristö 
Taajamien kulttuuriympäristöistä Pisa-
maniemen voimalat näkyisivät Kangaslam-
min taajamaan noin 2-4 kilometrin etäisyy-
deltä. Kangaslammin taajaman kulttuuriym-
päristörajaukseen sisältyy valtakunnallisesti 
arvokas Kangaslammin kirkonkylän kulttuu-
rimaisema ja maakunnallisesti arvokkaat  

 
Huuhinsaari ja Ala-Erolan kulttuuri-
maisema. Pisamaniemen voimaloiden mai-
semallinen vaikutus on merkittävin Huuhin-
saaressa, Pisamalahdella ja sen rannoilla. 
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Maisemallisten vaikutusten vähentämistar-
ve on tuotu esiin Pisamaniemen tuulivoima-
alueeseen kohdistetulla suunnittelumää-
räyksellä. 
 
Tiestö 
Pisamaniemeen johtaa yhdystie (mt 15404). 
Tiestö vaakageometrialtaan suurten ele-
menttien kuljetusten kannalta on ongelmal-
lista. 
 

Sähköverkko 
Tuulipuisto on kytkettävissä Fingridin säh-
köasemalle Niinimäessä. 
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Alueen sijainti ja ominaisuudet 
Varkauden eteläosiin sijoittuva alue on 
Haukiveden äärellä. Maastonmuodoiltaan 
alue on kohtuullisen tasaista. Suuren sel-
käveden läheisyydestä johtuen alueen 
tuuliolosuhteet ovat hyvät (6,5-7,0 m/s). 
Tästä johtuen alueella on mahdollista 
päästä 8,3 GWh:n vuosituotan-
toon/voimala. Alueelle on mahdollista 
sijoittaa kolme voimalaa. Alueen pinta-ala 
on 196 ha. 
 
Kaavallinen tilanne 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueelle 
ei ole osoitettu aluevarauksia tai muita 
merkintöjä. Alueelle on laadittu osayleis-
kaava, jossa Menginvuori on osoitettu 
maisemallisesti merkittäväksi alueeksi. 
 
Rakennettu ympäristö 
Alueen molemmin puolin on sekä pysyvää 
että loma-asutusta.  
 
Lentoturvallisuus 
Vaikutukset lentoliikenteeseen selvite-
tään mahdollisen tuulivoimapuistohank-
keen yhteydessä. 
 
Linnusto 
Kahden kilometrin etäisyydellä on FINIBA-
alueen ja Natura-alueen raja. 
 
Suojelu- ja Natura-alueet 
Noin kahden kilometrin etäisyydelle tuuli-
voima-alueen rajasta pistää Naturaan kuu-
luvan Linnasaaren kansallispuiston pohjois-
raja. Natura-alueen suojeluperusteena on 
linnusto, eläimistö ja kasvillisuus (luonto- ja 
lintudirektiivin mukainen kohde). Natura-
alueen arvokkaimmat osat sijoittuvat puis-
ton keskiosiin, jonne on etäisyyttä tuulivoi-
ma-alueesta n. 20 km. Natura-alueen etäi-
syydestä johtuen alueelle ei ole tarvetta 
tehdä lsl:n 65§:n mukaista selvitystä Natu-
ra-arvion tarpeesta. Alueen ympäristössä on 
myös suojelualueita, joihin ei tuulivoimara-
kentamisella ole vaikutuksia. 
 
Virkistysalueet ja -reitistöt 
Alueella ei ole virkistysalueita tai reitistöjä 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa. 
 

 
Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailu 
Alueella ei ole matkailullista merkitystä. 
Kurenlahden tuulivoima-alue tulee näky-
mään Etelä-Savon puolella olevaan Linna-
saaren kansallispuistoon, joka on matkailul-
lisesti merkittävimpiä kohteita Saimaan 
alueella. 
 
Maisemalliset vaikutukset 
Tuulivoima-alueeen sisään sijoittuu osa-
yleiskaavassa maisemallisesti merkittäväksi 
osoitettu Menginvuori. Alueella on vain 
paikallista merkitystä, mistä syystä maise-
malliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi. 
Tuulivoima-alue sijaitsee Saimaan Haukive-
den pohjoisrannoilla Äimisveden itäpuolella, 
n. 5-8 km:n päässä itään Pisamaniemen 
tuulivoima-alueesta. 
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Kurenlahden voimalat sijoittuvat Äimislah-
den vastarannalle hieman korkeimmille, 
metsäisille kummuille. Voimaloiden ensisi-
jaisella näkyvyysvyöhykkeellä Äimislahti 
rantoineen muodostaa laajimman näky-
vyysalueen. Kurenlahden voimaloiden näky-
vyys peittää lähes koko lahden. Äimislahden 
maisemakuvassa tuulivoimalat näkyvät 
metsäisen horisontin yläpuolella. 
 
Ensisijaisella näkyvyysvyöhykkeellä Kuren-
lahden voimalat näkyvät Kurenlahden pie-
nialaisille peltoaukeille. Maisemavaikutus 
Kurenlahdessa jäänee kohtalaiseksi, sillä 
näkyvyysalueet ovat pienialaisia ja mäkinen 
maasto vähentää hieman tuulivoimaloiden 
näkyvyyttä. 
 
Etelä-Savon puolelle voimalat näkyvät sel-
keimmin Haukivedelle ja sitä kautta myös 
Linnansaaren kansallispuiston alueelle, joka 
ulottuu noin viiden kilometrin etäisyydelle 
voimala-alueista. Linnansaaren kansallis-
puisto suojelee Järvi-Suomen arvokasta 
saaristoluontoa ja kaunista maisemaa. Puis-
to on satoine saarineen ja suurine selkineen 
suosittu vesiretkeilykohde. Maisemavaiku-
tus puiston pohjoisosissa voi olla merkittä-
vä. 
 
Valtakunnallisesti arvokkaista alueista näky-
vyysalueella on osittain Heinäveden reitin 
maisema-alue 12 km:n etäisyydellä. Maise-
mavaikutus Heinäveden reitin maisema-
alueelle lienee vähäinen pitkän etäisyyden 
vuoksi. 
 
Kulttuuriympäristö 
Kurenlahden voimalat näkyvät pienillä alu-
eilla Arvolan peltomaiseman ja Hevonlah-
den kulttuurimaiseman maakunnallisesti 
arvokkailla maisema-alueilla 7-10 m etäi-
syydellä voimaloista. Maisemavaikutus voi 
olla kohtalainen. 
 
Taajamien kulttuuriympäristöistä Kurenlah-
den voimalat näkyisivät Kangaslammin taa-
jamaan noin 5 kilometrin etäisyydeltä. Kan-
gaslammin taajaman kulttuuriympäristöra-
jaukseen sisältyy valtakunnallisesti arvokas 
Kangaslammin kirkonkylän kulttuurimaise-
ma ja maakunnallisesti arvokkaat Huuhin-
saari ja Ala-Erolan kulttuurimaisema.  

 
 
Taajamien kulttuuriympäristöistä Kurenlah-
den voimalat näkyisivät Kangaslammin taa-
jamaan noin 5 kilometrin etäisyydeltä. Kan-
gaslammin taajaman kulttuuriympäristöra-
jaukseen sisältyy valtakunnallisesti arvokas 
Kangaslammin kirkonkylän kulttuurimaise-
ma ja maakunnallisesti arvokkaat Huuhin-
saari ja Ala-Erolan kulttuurimaisema.  
 
Maisemallisten vaikutusten vähentämistar-
ve on tuotu esiin Kurenlahden tuulivoima-
alueeseen kohdistetulla suunnittelumää-
räyksellä. 
 
Sähköverkko 
Alue on kytkettävissä Savon Voima Oy:n 
Niinimäen jakeluasemaan, joka liittyy voi-
majohtoliitynnällä Fingridin voimajohtoon. 
 
Tieverkko 
Alueen vieritse kulkee seututie (mt 468). Tie 
on kuitenkin mutkainen ja mäkinen. Alueen 
yksityistieverkko vaatinee uudelleen raken-
tamista. 
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Kuva: Kurenlahden tuulivoima-puisto Kurenlahden asutuksen suunnasta katsottuna 
 

4.3 Kuopion lentoaseman melualue ja melualueelle sijoittuviin maan-
käyttövarauksiin kohdistuvat muutokset 

 
Kuopion lentoasema sijaitsee noin 14 km:n 
etäisyydellä Kuopion kaupungin ydinkeskus-
tasta koilliseen. Kuopion lentoasema on yksi 
maamme neljästä yhteistoimintalentoase-
masta ja sen toiminta painottuu merkittä-
västi sotilasilmailun palvelemiseen. Lento-
aseman yhteydessä toimii Karjalan lennos-
to. Myös kaupallinen siviili-ilmailu Kuopios-
sa on merkittävää, sillä lentoasema on mat-
kustajamäärältään 254 000 matkustajaa 
maamme seitsemänneksi vilkkain. Reittilii-
kenteen matkustajamäärillä mitaten lento-
asema on maamme neljänneksi suurin. 
Kuopion lentoasemaan kohdistuu vahvoja 
tavoitteita sekä charter-lentotoiminnan että 
kansainvälisten lentoyhteyksien kehittä-
miseksi.  
 
Vahvistetussa Kuopion seudun maakunta-
kaavassa Kuopion lentoaseman meluvyöhy-
ke perustui vuonna 1999 laadittuun melu-
selvitykseen ja sen ennusteeseen vuodelle 
2010. Meluselvitys on ollut tarpeen päivit-
tää erityisesti sotilasliikenteen muuttumisen 
myötä. Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneet 
ovat vaihtuneet Hornet-torjuntahävittäjiin 
ja myös liikennemäärät ovat kasvaneet 17 % 
arvioitua vahvemmin. Sen sijaan kaupalli-

sessa liikenteessä operoivan kaluston odo-
tettua nopeampi tekninen kehittyminen on 
vähentänyt siviililiikenteen melua 1990-
luvun tilanteeseen verrattuna.  
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Siviililentotoiminnan melualue on koneka-
luston muutoksen johdosta pienempi kuin 
v. 1999 laaditussa ennusteessa arvioitiin. 
 
Sotilasilmailusta johtuen v. 2010 valmistu-
neen uuden selvityksen mukaan 
Lden55dB:n meluvyöhyke on hivenen pi-
dempi ja erityisesti kiitotien pohjoispuolella 
jonkin verran vanhaa arviota leveämpi. Kar-
jalan lennoston lentotoiminta lisääntyy 
vuonna 2015 Puolustusvoimien uudistuk-
seen liittyen. Myös siviilipuolella on vahvat 
tavoitteet vuoromäärien kasvattamisesta. 
Melualueen päivittäminen tulee ajankoh-
taiseksi v. 2020 ympäristöluvan uusimisen 
yhteydessä. 
 
Lentomelualueen jo nykyinen laajentumi-
nen vaatii Kuopion seudun maakuntakaa-
vassa osoitetun taajamamerkinnän (A 
13.001 Siilinjärvi, A 13.003 Toivala) osittais-
ta kumoamista Siilinjärven Kasurilan alueel-
la sekä Jännevirran AT1- kylämerkinnän 
kumoamista. Lisäksi lentoaseman alueen 
kehittämismahdollisuuksien lisäämiseksi 
tässä yhteydessä kumotaan osa puolustus-
voimien alueesta EP 13.791 ja ko.alue osoi-
tetaan työpaikka-alueena TP2. Lisäksi lento-
liikenteen aluetta LL 13.900 Rissalan lento-
kenttä koskevaa suunnittelumääräystä 
muutetaan siten, että se mahdollistaa len-
toliikenteeseen liittyvien palvelutoimintojen 
kehittämisen. 
 

4.3.1 Lentoliikenteen melualue (me) 
 

Maakuntakaavamerkintä 
Merkintänä käytetään osa-aluemerkintää, 
joka kuvastaa alueen erityisominaisuutta. 

 
me 11.850 Kuopion lentoase-
man melualue 

 
Merkinnällä osoitetaan Kuopion lentoase-
man melualue, jolla melutaso Lden on yli 55 
dBA. 
Muutoksena Kuopion seudun maakunta-
kaavaan 55 dBA:n melualue osoitetaan 
2010 valmistuneen meluselvityksen mukai-
sena. Samalla kumotaan Kuopion seudun 
maakuntakaavan vanhentunut melu-
aluemerkintä. Lisäksi muutetaan alueeseen 
kohdistuva suunnittelumääräys seuraavak-
si: 

Suunnittelumääräys: Alueelle ei tule yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
uutta asuinrakentamista tai muita melulle 
herkkiä toimintoja. Alueelle voidaan sijoit-
taa lentoliikenteeseen liittyviä rakennuksia 
sekä muita toimintoja ja teollisuutta, joille 
lentomelu ei aiheuta haittaa.  
 
Kunta voi yleiskaavoituksessaan tarkentaa ja 
täsmentää melualuerajauksia ja niihin liitty-
vää suunnittelumääräystä selvitysten perus-
teella. Melualueella voi korjata olemassa 
olevaa rakennuskantaa ja kehittää työpaik-
ka-alueita. Majoitustoiminta on mahdollista, 
mikäli yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-
sa varmistetaan melutasot rakennustekni-
sesti sisätilojen osalta. 
   

4.3.2 Lentoliikenteen alue (LL) 
 

Maakuntakaavamerkintä ja määräykset  
 
Lentoliikenteen alue  
 

Merkinnällä osoitetaan lentoaseman toi-
mintaan välittömästi liittyvät alueet.  
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TP2 

LL 13.900 Rissalan lentokenttä 
Muutoksena Kuopion seudun maakunta-
kaavaan LL 13.900 Rissalan lentokenttä - 
aluevaraukseen kohdistuva suunnittelumää-
räys muutetaan seuraavaan muotoon:  
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioi-
tava Puolustusvoimien, siviililiikenteen ja 
lentorahtiliikenteen sekä lentoliikenteeseen 
liittyvien palvelutoimintojen tilatarpeet. 
 

4.3.3 Työpaikka-alueet (TP2) 
 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteis-
sa sekä maakuntakaavan seudullisissa kehit-
tämistavoitteissa korostetaan elinkeinoelä-
män toimintaedellytysten edistämistä. Val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaan uusia huomattavia työpaikka-
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa 
olevasta yhdyskuntarakenteesta. 
 
Pohjois-Savon ja Kuopion seudun maakun-
takaavoissa periaatteena oli, että työpaikka-
alueina osoitetaan seudullisesti ja maakun-
nallisesti merkittävät työpaikka-alueet, jot-
ka muodostavat n 100 hehtaarin tai 200 
työpaikan kokonaisuuden ja ovat selkeästi 
erotettavissa taajamatoimintojen alueista.  
 
Maakuntakaavassa osoitetaan osittain 
kumottavalle puolustusvoimien alueelle EP 
13.791 Rissala sijoittuva työpaikka-alue TP 
2 13.811 Rissala. Alueen pinta-ala on 47 ha. 
Työpaikka-alue tulee osaksi Rissalan yritys-
kyläaluetta ja siinä kokonaisuudessa täyttää 
maakuntakaavassa TP1-alueen vähimmäis-
koolle (100 ha) asetetut vaatimukset. 
 
Maakuntakaavamerkintä ja -määräykset 
  
     Työpaikka-alue (TP2) 
 
 
Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työ-
paikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja 
palvelutyöpaikkoja, sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia. 
Toimintojen määrittelyssä ratkaisevaa on 
toiminnan vaikutus ympäristöön. 
 

Suunnittelumääräykset: Alueen käytön 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomioita alueen saavutettavuuteen ja 
kaupunkikuvaan.  
 

4.3.4 Taajamatoimintojen -alueet 
 

Taajamatoimintojen alueet (A) 
 
Taajama-alueiden suunnittelussa lähtökoh-
tana ovat asuinrakentamisen ja muun ra-
kentamisen kehittymisnäkymät sekä työ-
paikkakehitys. Taajamatoimintojen alueet 
pitävät sisällään asumisen ja muut taajama-
toiminnot kuten keskustatoiminnot, palve-
lut, teollisuusalueet, pääväyliä pienemmät 
liikenneväylät, virkistys- ja puistoalueet ja 
erikoistoimintojen alueet.  
 
Muutoksena Kuopion seudun maakunta-
kaavaan taajamatoimintojen alueesta A 
13.001 Siilinjärvi kumotaan 55 dBA:n melu-
alueelle sijoittuva n. 30 ha:n osuus ja vas-
taavasti aluevarauksesta A 13.003 Toivala 
kumotaan melualueelle sijoittuvat  45 ha. 
 

4.3.5 Kyläalueet (at-1, at-2) 
 

Kuopion seudun maakuntakaavassa kylä-
verkko on jaettu kahteen luokkaan; at-1 
kyliin ja at-2 kyliin. Merkinnällä at-1 osoite-
taan kylät, joissa rakentamista on tarkoitus 
pääosin ohjata MRL 44.2 §:n mukaisella 
yleiskaavalla. Yleiskaavaa voidaan käyttää 
suoraan rakentamisen ohjaamiseen at-1 
kylissä silloin kun rakentamiselle asetut 
tavoitteet ja tavoitteen mukainen yhdys-
kuntarakenne eivät edellytä asemakaavan 
laatimista. At-2 merkinnällä osoitetaan ky-
lät, joissa suositaan haja-asutusluonteista 
lisärakentamista olemassa olevan rakenteen 
vahvistamiseksi.  
 
Muutoksena Kuopion seudun maakunta-
kaavaan kumotaan Siilinjärven Jännevirralle 
osoitettu at-1 kyläaluemerkintä. Kumoami-
sen perusteena on kylän sijoittuminen Kuo-
pion lentoaseman melualueelle. 
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5 VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN 

 

5.1 Toimiva aluerakenne 
 
Erityistavoitteet 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvattava riittävät alu-
eelliset edellytykset varuskunnille, ampu-
ma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle 
sekä muille maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan toimintamahdollisuuksille. 
 

Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Karjalan lennoston tarpeet samoin kuin 
puolustusvoimien harjoitus- ja varikkoaluei-
den sijoittuminen on huomioitu tuulivoima-
puistojen sijoittelussa. Sen sijaan puolustus-
voimien tutkatoiminnan vaatimukset yksit-
täisten tuulivoimapuistojen suhteen tulevat 
arvioitaviksi mahdollisen tuulivoimahank-
keen käynnistyessä. Tämän johdosta kaa-
vaan on sisällytetty suunnittelumääräys, 
jossa edellytetään em. tutkatoimintojen 
huomioimista jatkosuunnittelun yhteydes-
sä. 

 

5.2  Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 

Yleistavoitteet 
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen 
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön 
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luon-
teen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään 
elollisen ja elottoman luonnon kannalta 
arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuo-
toisuuden säilymistä. 
 
Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Tuulivoima-alueiden valinnan eri vaiheissa 
on huomioitu ja yhteen sovitettu sekä kult-
tuurimaisemat että myös luonnon kannalta 
arvokkaat alueet. 
 

Erityistavoitteet 
Valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja 
kulttuuriympäristöalueet. 
 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriym-
päristöjen ja luonnonperinnön arvot säily-
vät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset 
inventoinnit otetaan huomioon alueiden-
käytön suunnittelun lähtökohtina. Maakun-
takaavoituksessa on osoitettava valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja 
maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on 
sovelluttava niiden historialliseen kehityk-
seen. 
 
Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Tuulivoima-alueita ei ole sijoitettu valta-
kunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäris-
töihin tai arvokkaille valtakunnallisille mai-
sema-alueille. Pääsääntöisesti ei myöskään 
maakunnallisesti arvokkaille alueille. Hami-
nalahden valtakunnallisesti merkittävälle 
kulttuuriympäristöalueelle Pienen Neula-
mäen tuulivoimalat näkyvät jossain määrin, 
mutta näkymäsektori ei ole historiallisesti 
kovin merkittävä. 
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5.3 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 

Yleistavoitteet 
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon 
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiu-
tuvien energialähteiden hyödyntämismah-
dollisuuksia. 
 
Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Maakuntakaava luo edellytykset tuulivoi-
man rakentamiselle Pohjois-Savoon ja siten 
tukee tuulivoimatuotannolle asetettujen 
valtakunnallisten tavoitteiden (2% energia-
tarpeesta) toteutumista. 
 
Erityistavoitteet 
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa 
olevien valtakunnallisesti merkittävien rato-
jen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnal-
lisesti merkittävien satamien ja lentoase-
mien sekä rajanylityspaikkojen kehittämis-
mahdollisuudet. 
 
Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Maakuntakaava tukee Kuopion lentoase-
man kehittämismahdollisuuksia sisältäes-
sään Kuopion lentoaseman päivitetyn melu-
vyöhykerajauksen. Myös tuulivoimapuisto-
jen sijoittelussa on pyritty huomioiman len-
toliikenteen vaatimukset ja lisäksi kaavaan 
on sisällytetty suunnittelumääräys, jossa 
edellytetään lentoliikenteen tarpeiden huo-
mioimista jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 
Lentoasemien ympäristön maankäytössä 
tulee ottaa huomioon lentoliikenteen tur-
vallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti len-
toesteiden korkeusrajoitukset, sekä lento-
melun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lento-
asemia suunniteltaessa ja olemassa olevia 
kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus 
ja muut melulle herkät toiminnot. Alueiden-
käytössä on turvattava lentoliikenteen ny-
kyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmis-
tusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet 
sekä sotilasilmailun tarpeet. 

Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Tuulivoima-alueita kaavassa osoitettaessa 
on huomioitu Kuopion ja Varkauden lento-
asemien sekä myös lentoliikenteen varalas-
kupaikkojen toimintaedellytysten ja kehit-
tämismahdollisuuksien turvaaminen. Sa-
moin kaavassa on huomioitu lentomelun 
asettamat rajoitukset alueidenkäytölle 
osoittamalla kaavassa Kuopion lentoaseman 
päivitetty melualue. Maakuntakaavoituk-
sessa on osoitettava tuulivoiman hyödyn-
tämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuu-
livoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keski-
tetysti useamman voimalan yksiköihin. 
 

Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Maakuntakaava toteuttaa suoraan em. ta-
voitetta. Kaavassa on osoitettu Ilmatieteen 
laitoksen Tuuliatlakseen perustuen potenti-
aalisimmat (tuulennopeus >6m/s 100 m 
korkeudella) alueet eri reunaehtojen puit-
teissa. 
 

Edellä mainittuja yhteys – ja energiaverkos-
toja koskevassa alueidenkäytössä ja aluei-
denkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, 
ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämis-
tarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asu-
tus, arvokkaat luontoja kulttuurikohteet ja 
alueet sekä maiseman erityispiirteet. 
 
Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Tuulivoima-alueet on rajattu kaavaan siten, 
että etäisyys alueen rajalta lähimpään pysy-
vään tai loma-asuntoon on pääsääntöisesti 
vähintään 500 m. Vaikka kaavassa ei oteta 
kantaa voimaloiden sijoittumiseen alueiden 
sisällä, todennäköistä on kuitenkin, että 
tuulivoimalat eivät toteutuessaan tulisi si-
joittumaan kaavaan merkittyjen alueiden 
rajoille vaan maastonmuodoiltaan korke-
ammille osille alueen sisällä. Em. johdosta 
etäisyys asutukseen on vielä em. suurempi. 
Alueiden valinnassa on myös huomioitu 
arvokkaat kulttuurikohteet ja – alueet sekä 
myös maisemalliset arvot.  
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5.4  Luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
 
Yleistavoitteet 
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalu-
een, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesis-
töalueen säilymistä luontoja kulttuuriarvo-
jen kannalta erityisen merkittävinä alueko-
konaisuuksina. Samalla varmistetaan, että 
asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoitta-
misen edellytykset säilyvät. Alueiden eri-
tyispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö 
sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti 
yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, 
luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen 
turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnon-
oloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- 
ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä. 
 
Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, 
vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä 
sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä 
siten, että järviluonnon, maiseman ja kult-
tuuriperinnön erityispiirteet säilyvät. 
 

Arvio tavoitteen toteutumisesta 
Tuulivoima-alueita ei ole kaavassa osoitettu 
Vuoksen vesistöalueen maisemallisesti ja 
kulttuuriarvojen kannalta merkittäville alu-
eille. Esim. Kallaveden ja Suvasveden lähei-
set tuuliset alueet ovat karsittu pois jatko-
selvityksistä jo alkuvaiheessa. Sen lisäksi 
maisemavaikutuksia koskevan kokonaistar-
kastelun (Ramboll Finland Oy) perusteella 
kaavasta on poistettu yksi tuulivoima-alue 
Kallaveden itäpuolelta Kallavedelle aiheutu-
vien kokonaisvaikutusten johdosta. Tuuli-
voimalat näkyvät monessa paikassa Vuok-
sen vesistöalueella liikuttaessa, mutta mai-
seman suurpiirteisyyden huomioon ottaen 
ei merkittävästi.  
 
Maakuntakaavassa on asetettu seudullisen 
kokoluokan tuulivoimapuiston rajaksi mat-
kailullisesti merkittävällä Kallaveden vesis-
töreitillä vähintään kolme kpl teollisen mit-
takaavan tuulivoimaloita. Asettamalla raja 
näin alas on haluttu turvata riittävät tuuli-
voimapuistojen sijoittumisen ohjausmah-
dollisuudet arvokkaimmilla osilla Vuoksen 
latvavesistöä. 
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6 MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUMINEN JA SEURANTA 
 
Maakunnan suunnittelu, erityisesti maakun-
takaavoitus on ensisijainen suunnittelumuo-
to valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden konkretisoinnissa. Maakuntakaavas-
sa tavoitteet voidaan ja tulee sovittaa yh-
teen niin maakunnallisten kuin paikallisten-
kin tavoitteiden kanssa. 
 
Maakunnallisesti tavoitteiden määrittely on 
luontevaa myös sen vuoksi, että maakunta-
kaavoituksen ohella maakuntien liitoilla on 
vastuu aluekehitystehtävistä. Maakunta-
kaavoitusta ja aluekehittämisohjelmia yh-
distävänä ja ohjaavana linkkinä toimii 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
maakuntasuunnitelma, jossa osoitetaan 
maakunnan tavoiteltu kehitys. Siinä voidaan 
esittää maakunnan aluerakennetta ja aluei-
denkäyttöä koskevia linjauksia. Valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden toteutta-
misen edistämisen kannalta on tärkeää, että 
jo maakuntasuunnitelmassa aluerakenne ja 
alueidenkäyttö kytketään osaksi muuta 
maakunnan kehitystä ja otetaan huomioon 
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteis-
sa esitetyt näkökulmat. 
 
Pääsääntöisesti valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet välittyvät kuntien aluei-
denkäytön suunnitteluun maakuntakaavan 
ohjausvaikutuksen kautta sen jälkeen, kun 
tavoitteet on asianmukaisesti määritelty 
maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavas-
sa tavoitteet otetaan huomioon siinä mää-
rin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiir-
teisenä kaavana edellyttää. Osa tavoitteista 
on luonteeltaan sellaisia, etteivät ne aina 
sovellu käsiteltäväksi maakuntakaavassa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi eräät elinympäris-
tön laatuun liittyvät tavoitteet. On myös 
tilanteita, joissa alueidenkäyttöä tai aluei-
denkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita 
ei ole vielä määritelty maakuntakaavoituk-
sessa. Tällöin tavoitteet otetaan huomioon 
suoraan kuntien kaavoituksessa. 
 
Maakuntakaava toteutuu toisaalta maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisen ohjausvai-
kutuksensa kautta ja toisaalta viranomaisia 
koskevan maakuntakaavan toteuttamisvel-

voitteen ja muihin lakeihin liittyvän huomi-
oonottamisvelvoitteen kautta. Toteutumi-
sen tarkastelu perustuu ympäristöministeri-
ön. 
 
Maakuntakaavan aluevarausten tulisi toteu-
tua vuoteen 2025-2030 mennessä. Osa vah-
vistettavaksi esitetyistä aluevarauksista on 
yhteydessä väestö- ja työpaikkakehitykseen 
ja siitä laadittaviin ennusteisiin. Esimerkiksi 
liikennetarve ja siitä johtuva tiestön, vesi-
väylien ja satamien kehittäminen riippuu 
väestö- ja työpaikkakehityksestä. Vastaavas-
ti rakentamisen määrä määrittelee kiviai-
nestarpeen ja sen edellyttämien soran- ja 
hiekanottoalueiden laajuuden. Maakunta-
kaava toteutetaan yksityiskohtaisemmalla 
kaavoituksella. 
 
Maakuntakaava laaditaan yleispiirteisenä 
kaavana, jossa keskitytään maakunnan mit-
takaavan kysymyksiin. Tämän vuoksi kaavoi-
tuksen taustalla oleva selvitystyö on myös 
yleispiirteistä, joten maakuntakaavan maan-
käyttöratkaisuja, kaavamerkintöjä ja kaa-
vamääräyksiä on tulkittava yleispiirteisenä. 
Maakuntakaavan esittämistavasta riippu-
matta kaikki maakuntakaavassa esitettävät 
maankäyttöratkaisut on tarkoitettu täsmen-
tymään vasta yksityiskohtaisemman suun-
nittelun tai lupamenettelyn yhteydessä. 
 
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1 
§). Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voi-
massa muutoin kuin 1 momentissa tarkoite-
tun kaavojen muuttamista koskevan vaiku-
tuksen osalta (MRL 32.3 §) 
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Ohjausvaikutus yleis- ja asemakaavoihin 
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtu-
en maakuntakaava sallii kaavajärjestelmän 
sisällä tarkoituksenmukaisen joustavuuden. 
Maakuntakaavassa esitetyt maakunnallisis-
ta lähtökohdista määritellyt alueiden käytön 
periaatteet ja aluevaraukset täsmentyvät 
kunnan kaavasuunnittelussa. 
 

Toisaalta maakuntakaavan ohjeena olemi-
nen edellyttää maakuntakaavan keskeisten 
periaatteiden ja maankäyttöratkaisujen 
välittymistä kuntakaavoitukseen. Muussa 
tapauksessa maakuntakaava ei ole ollut lain 
tarkoittamassa mielessä ohjeena yksityis-
kohtaisempia kaavoja laadittaessa tai muu-
tettaessa. 
 

Maakuntakaava ei ole voimassa yksityiskoh-
taisemman oikeusvaikutteisen kaavan alu-
eella muutoin kuin näiden kaavojen muut-
tamista koskevan vaikutuksen osalta. Yksi-
tyiskohtaisempien kaavojen eli kuntakaavo-
jen pinta-alan laajentuessa maakuntakaa-
van välittömän ohjausvaikutuksen pinta-ala 
supistuu. Kuitenkin on katsottava, että suo-
ritettaessa kuntakaavojen ajanmukaisuus-
arviointia, maakuntakaavassa osoitettu uusi 
maankäyttöratkaisu on keskeinen kriteeri 
ajanmukaisuutta arvioitaessa. 
 

Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutteise-
na tai MRL 45 §:n mukaisena oikeusvaiku-
tuksettomana yleiskaavana. Maakuntakaa-
van tulee olla ohjeena kuitenkin molempien 
yleiskaavojen laatimiselle. Asian luonteesta 
johtuu, että ohjeena olemiselle on jossakin 
määrin tiukemmat kriteerit laadittaessa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, koska se 
puolestaan ohjaa asemakaavaa. 
 

Lähtökohtana yhteistä yleiskaavaa laaditta-
essa on, että maakuntakaava ohjaa myös 
yhteistä yleiskaavaa. Perustellusta syystä 
maakuntakaavan ohjausvaikutus yhteiseen 
yleiskaavaan voi kuitenkin olla joustavam-
paa. Perusteltu syy voi liittyä esimerkiksi 
sellaiseen olosuhteiden nopeaan muuttumi-
seen, ettei maakuntakaavan muuttamista 
voida pitää aikataulusyistä mahdollisena tai 
tarkoituksenmukaisena. 
 

Normaalin kaavahierarkian mukaan oikeus-
vaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavaa 
MRL42 §:n mukaisesti. On kuitenkin mah-
dollista, että maakuntakaavan alueelle ei 
laadita yleiskaavaa, jolloin maakuntakaava 
ohjaa suoraan asemakaavoitusta. 
 

Mikäli maakuntakaavaa laadittaessa on jo 
tiedossa, että osalle aluetta ei laadita yleis-
kaavaa, voi tällä olla vaikutuksensa maakun-
takaavan sisältöön ja sitä kautta myös sen 
ohjausvaikutuksiin. Tällaisissakin tilanteissa 
maakuntakaavaa on kuitenkin tulkittava 
yleispiirteisenä kaavana, eikä maakuntakaa-
va korvaa siinä mielessä yleiskaavaa. 
 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei 
ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on ase-
makaavaa laadittaessa otettava huomioon 
maakuntakaavan lisäksi MRL 54.4 §:n mu-
kaan soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksesta säädetään. 
 
Maakuntakaavan joustaminen 
Maakuntakaavalla pyritään entistä enem-
män tukemaan maakunnan kehittämisedel-
lytyksiä, mikä edellyttää maakuntakaavalta 
riittävää joustavuutta. Maakuntakaava on 
yleispiirteisempi kaava kuin entinen seutu-
kaava, mistä johtuen kuntakaavat voivat 
yleensä joustaa enemmän maakuntakaavas-
ta kuin mikä oli mahdollista seutukaavan 
osalta. Joustaminen voi koskea sekä alueva-
rauksia että kaavamääräyksiä.  
 
Maakuntakaavan joustamista voidaan tar-
kastella kolmitasoisesti: 
 

Maakuntakaavan täsmentyminen 
Kaavajärjestelmän perusperiaatteena on, 
että yleispiirteisempää maankäyttösuunni-
telmaa täsmennetään yksityiskohtaisem-
man suunnitelman yhteydessä. Maakunta-
kaavassa esitetyn maankäyttöratkaisun 
tulee täsmentyä kuntakaavoituksessa. Ky-
seessä on siten kaavajärjestelmään kuuluva 
perusominaisuus, ei varsinainen joustami-
nen. 
Hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavaan 
Maakuntakaavassa esitettyjen aluevaraus-
ten laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskoh-
taisemmassa kaavassa muuttaa tai alueva-
rauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, 
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että maakuntakaavan tavoite ei muutu. 
Poikettaessa maakuntakaavassa osoitetusta 
maankäytöstä on maakuntakaavan tavoite 
turvattava samassa kaavassa, jossa poik-
keaminen tehdään. Maakuntakaavasta 
poikkeamista tulee perustella kaavaselos-
tuksessa. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kui-
tenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskei-
sistä periaatteista poikkeamista. Poikkeami-
nen maakuntakaavassa osoitetusta valta-
kunnallisesta alueidenkäyttötavoitteesta on 
aina katsottava poikkeamiseksi myös maa-
kuntakaavan keskeisestä periaatteesta. 
Rakennus- ja luonnonsuojelukohteiden 
osalta maakuntakaavan suojelutavoitteiden 
tulkinta on tiukkaa, mutta aluevarausmer-
kinnät tulkitaan näissäkin tapauksissa yleis-
piirteisesti. Samoin eri väylien ja verkkojen, 
kuten liikenne- ja energiaverkkojen, osalta 
yhteystarpeiden tulkinta on tiukkaa, sitä 
vastoin sijainti voi vaihdella maakuntakaa-
vassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
 
Kaavassa esitetyn käyttötarkoituksen muut-
taminen on mahdollista edellyttäen, että 
uusi käyttötarkoitus toteuttaa maakunta-
kaavassa esitettyä tavoitetta. Käyttötarkoi-
tuksen muutoksesta ei sitä vastoin ole kyse, 
jos maakuntakaavan yleispiirteisyydestä 
johtuen sanottua maankäyttöluokkaa ei ole 
voitu maakuntakaavassa edes esittää. Ky-
seessä voi olla esimerkiksi maa- ja metsäta-
lousvaltaisen alueen osan täsmentyminen 
kuntakaavassa talouskeskuksen alueeksi, 
jolloin kyseessä on vain normaali maakun-
takaavan täsmentyminen. Maakuntakaavas-
ta poikkeamisista on syytä neuvotella maa-
kunnan liiton kanssa. 
 

Maakuntakaavan muuttamista  
edellyttävä ratkaisu 
Maakuntakaavan kanssa ristiriidassa olevaa 
kaavaratkaisua ei voida toteuttaa ilman, 
että sitä ennen maakuntakaava voidaan 
muuttaa. Mitä merkittävämmästä kaava-
asiasta on kyse, sitä nopeammin ristiriita 
nousee joustamisen esteeksi. 
 
Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan risti-
riidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli 
kyseessä ei ole edellisessä kohdassa tarkoi-
tettu perusteltu hyväksyttävä eroavuus 
maakuntakaavasta eikä kyseessä ole myös-
kään jäljempänä mainittu yhteisen yleiskaa-
van yhteydessä mainittu. 
 
Maakuntakaavan toteutuminen  
viranomaispäätöksin 
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden 
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäes-
sään niiden toteuttamisesta otettava maa-
kuntakaava huomioon, pyrittävä edistä-
mään kaavan toteuttamista ja katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan to-
teuttamista. (MRL 32.2§) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki nimenomaises-
ti edellyttää, että viranomaiset ottavat 
maakuntakaavan huomioon alueiden käyt-
töä koskevien toimenpiteiden suunnittelus-
sa ja toteuttamispäätöksiä tehtäessä ja py-
rittävä edistämään kaavan toteuttamista. 
Lisäksi viranomaisten on katsottava, ettei 
toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteutta-
mista. Vaikeuttamisen estäminen on sää-
detty jossain määrin voimakkaammin kuin 
edistämisvelvoite. 
 
Maakuntakaavan edistämisvelvoite koskee 
kaikkia sellaisia valtion ja kunnan viran-
omaisia, joilla on katsottava olevan alueiden 
käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteutta-
mistehtäviä. Sama koskee myös valtion 
liikelaitoksiksi organisoituja viranomaisia. 
Edelleen velvoite koskee myös kuntaa kaa-
voitustoimen hoitajana. 
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Jo suunnitteluvaiheessa on maakuntakaava 
otettava huomioon, mikä tarkoittaa suunni-
telmien toteuttamista maakuntakaavan 
yleispiirteisyyden rajoissa. Tällä tavoin maa-
kuntakaavan oikeusvaikutukset kytketään 
eri hallinnonalojen toiminnan suunnitteluun 
ja päätöksentekoon. Tämä edellyttää uu-
denlaista ajattelutapaa eri viranomaisten 
toimintakulttuurissa. Velvollisuus maakun-
takaavan toteuttamisen edistämiseen vaatii 
näiltä tahoilta myös vahvempaa sitoutumis-
ta kaavan tavoitteisiin. Maakuntakaavasta 
poikkeavien uusien kilpailevien vaihtoehto-
jen toteuttaminen on vastoin edistämisvel-
voitetta. 
 

Hankkeiden budjetointi on suunnittelun 
keskeinen osa. Näin ollen maakuntakaavas-
sa osoitetut hankkeet on otettava huomi-
oon jo määrärahoja suunniteltaessa ja koh-
dennettaessa siten, että pyritään edistä-
mään kaavan toteuttamista. 
 

Mikäli suunnittelun yhteydessä käy ilmi, 
että maakuntakaavassa esitetty vaihtoehto 
ei ole enää ajan tasalla, ratkaisu tilantee-
seen on haettava maakuntakaavaa muut-
tamalla. Viranomaisvaikutuksen johdosta on 
muutoinkin tärkeää, että maakuntakaava 
pysyy ajan tasalla. 
 

Maakuntakaavan viranomaisvaikutus ei ole 
MRL 32.3 §:n mukaisesti voimassa oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan 
alueella. 
 
Maakuntakaavan suhde muun lainsäädän-
nön mukaiseen päätöksentekoon 
Maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmä on 
rakennettu siten, että maankäytön suunnit-
telu on otettava huomioon suunniteltaessa 
ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla 
ympäristön käytön järjestämistä siten kuin 
erityislaissa säädetään. Tässä suhteessa 
keskeisimpiä erityislakeja ovat maantielaki, 
ratalaki, maa-aineslaki, vesilaki ja metsälaki. 
Luonnonsuojelulaki ja muinaismuistolaki on 
vielä otettava erikseen huomioon MRL 197 
§:n mukaisesti. Energiaverkot toteutetaan 
yleensä lunastuslakien perusteella. 

Vaatimus maakuntakaavan huomioon ot-
tamisesta erityislainsäädännön mukaisessa 
viranomaisten päätöksenteossa vaihtelee 
lainsäädännön alasta riippuen. Yleisesti 
voidaan todeta, että erityislainsäädännön 
merkitys on suuri maakuntakaavan toteut-
tamisessa, mikäli erityislaissa on tyhjentä-
västi säädelty sen suhde maankäytön suun-
nitteluun. Mikäli säätely on väljää, maan-
käyttö- ja rakennuslain merkitys kasvaa. 
Kuitenkin on huomattava, että sen jälkeen 
kun maakuntakaava on vahvistunut alueel-
le, viranomaisten on erityislakeja soveltaes-
saan MRL 32.2 §:n mukaisesti otettava 
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edis-
tämään kaavan toteuttamista ja katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan to-
teuttamista. Viranomaisten on sopeutettava 
maakunnallista alueiden käyttöä koskevat 
ratkaisut maakuntakaavaan. 
 
Maakuntakaavan toteutuksen ajoitus ja 
seuranta 
 
Ympäristöministeriön kotisivuilla:  
www.ymparisto.fi/default.asp?node=1118&
lan=fi todetaan kaavoituksen seurannasta 
seuraavaa: Kaavoituksen eri osapuolet 
tarvitsevat palautetta alueidenkäytön 
suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän 
toimivuudesta voidakseen suunnata ja 
kehittää maankäytön ohjausta. Kaavoituk-
sen seurannan tarkoituksena on tarjota 
tietoja alueidenkäytön suunnittelun koko-
naistilanteesta ja muutoksista. 
 
Kaavoitusta käsittelevissä oppaissa, esim. 
Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maa-
kuntakaavoituksessa, seuranta nähdään 
yleensä kaavan hyväksymisen / vahvistami-
sen jälkeen tulevana ”kaavoituksen vaihee-
na”, kuten oheisessa kuvassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1118&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1118&lan=fi
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Maakuntakaavan toteutumista seurataan 
annettaessa lausuntoja ja käytäessä viran-
omaisneuvotteluja kuntakaavojen ja mui-
den maakuntakaavaa toteuttavien suunni-
telmien laadinnan ja lupien käsittelyn yh-
teydessä. 
 
Maakuntakaavan seuranta voidaan jakaa 
kolmeen eri seurannan tasoon, jotka ovat 
osittain päällekkäisiä ja rajanveto eri taso-
jen välillä on vaikeaa. Ensimmäisen tason 
muodostaa maakuntakaavan tavoitteiden/ 
maakunnan tilan seuranta. Tällä tasolla on 
myös suora kytkentä maakuntasuunnitel-
man ja -ohjelman seurantaan. Toisen tason 
muodostaa aluevarauskohtainen seuranta 
ja kolmannen tason kaavan ajantasaisuu-
den arviointi. 
 

Jos seuranta nähdään maakuntakaavan 
tarkistamisen lähtökohtana, tarkistamistar-
peeseen vaikuttavat varausten toteuttamis-
tilanteen päivitystä enemmän yhteiskunnan 
yleisen kehityksen asettamat tarpeet, joiden 
seurauksena jotkut maakuntakaavan alue-
varaukset tai aluevaraustyypit todetaan 
siinä määrin vanhentuneiksi, että uuden 
maakuntakaavan laatiminen on aiheellista 
 
Selkeintä seuranta on kuntakaavoituksessa, 
jota maakuntakaavoitus lain mukaan ohjaa. 
Osa suunnitelmista ja lupapäätöksistä sekä 
tieto tietyn maakuntakaavavarauksen toi-
mintojen aloittamisesta, lopettamisesta ja 
muutoksista ei tule maakunnan liiton tie-
toon. Näiltä osin seuranta ajoittuu yleensä 
maakuntakaavan tarkistamisvaiheeseen. 
 
Seurannassa pyritään hyödyntämään Poh-
jois-Savon liiton sekä muiden viranomaisten 
ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Alue- ja 
yhdyskuntarakenteen, kaavoituksen sekä 
luonnonsuojelun osalta maakuntakaavan 
seuranta perustuu ympäristöhallinnon paik-
katietoaineistoihin kuten YKR- ja OIVA-
järjestelmistä saataviin aineistoihin. 

 
 
 

  

Kuva: Maakuntakaavoituksen vaiheet 
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7 MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUMISEN VAIKUTUKSET 
 
Tuuliatlaksen tuulisuustietojen perusteella 
valituista 65 potentiaalisesta alueesta on 
kaavoitustyön kuluessa karsiutunut pois 55 
kpl maisemaan, asutukseen, loma-
asutukseen, suojelualueisiin, linnustoon, 
lentoliikenteen tarpeisiin, puolustusvoimien 
tarpeisiin, matkailuun ym. liittyvistä syistä. 
Em. johdosta on oletettavissa, että tiukan 
seulan läpikäyneet jäljellä olevat 10 aluetta 
olisivat ympäristövaikutuksiltaan kohtuulli-
sia.  
 
Yleispiirteisen maakuntakaavan tuulivoima-
aluemerkintä kuvastaa alueen ominaistietoa 
eli tuulivoimarakentamisen kannalta hyviä 
tuulisuusolosuhteita. Merkintä kertoo 
myös, että yleispiirteisen selvityksen perus-
teella alueella ei näyttäisi olevan rakentami-
sen esteenä olevia ympäristöarvoja, ym. 
Käytännössä tuulivoimarakentamisen edel-
lytykset joudutaan arvioimaan uudelleen 
yleiskaavan laadinnan ja tarkemman suun-
nittelun yhteydessä.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 
§:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvi-
tettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä 
ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset 
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vai-
kuttavat seikat. Lain mukaan selvitysten on 
annettava riittävät tiedot, jotta voidaan 
arvioida suunnitelman toteuttamisen mer-
kittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-
kunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-
perintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinym-
päristöön 
Tuulivoima-alueiden vaikutuksia asutukseen 
ja ihmisten elinympäristöön on arvioitu 
maastokäyntien yhteydessä, joihin ovat 
osallistuneet Pohjois-Savon liiton edustajien 

ohella myös Pohjois-Savon ELY- keskuksen 
ja kuntien edustajia. Maastokäynneillä on 
alueet on rajattu siten, että niiden ja asu-
tuksen/loma-asutuksen väliin jää pääsään-
töisesti vähintään 500 m:n suojavyöhyke. 
Käytännössä etäisyys asutukseen on vielä 
suurempi, koska tuulivoimalat tulevat sijoit-
tumaan kaavassa osoitettujen vyöhykkeiden 
keskiosiin. Kaavan laadinnan eri vaiheissa 
on myös karsiutunut pois huomattava mää-
rä alueita, joilla em. 500 m:n suojavyöhyke-
vaade täyttyisi, mutta joilta tuulivoimaloi-
den on arvioitu näkyvän liian dominoivasti 
asutukseen. Koska tuulivoimalat sijoittuvat 
mäkialueille, ovat myös niiden näkemäalu-
eet varsin laajoja. Viiden kilometrin etäisyy-
delle saakka tuulivoimalalla katsotaan ole-
van maisemaa dominoiva vaikutus. Kuinka 
häiritsevänä tuulivoimalan näkyminen koe-
taan, riippuu osaltaan ympäröivästä maise-
masta, mutta myös katsojan henkilökohtai-
sesta suhtautumisesta maisemamuutoksiin. 
Maakuntakaavaan sisältyy suunnittelumää-
räys, jossa edellytetään tuulivoima-alueiden 
Pieni Neulamäki ja Linnanmäki suunnitte-
lussa riittävien melusuoja-alueiden varmis-
tamista asutukseen nähden. Melun vaiku-
tuksia tullaan arvioimaan tarkemmin aina 2 
km:n etäisyydelle tuulivoimaloista yksityis-
kohtaisemman kaavoituksen yhteydessä. 
Samassa yhteydessä arvioidaan tuulivoima-
rakentamisesta aiheutuvat muutkin vaiku-
tukset maakuntakaavaa oleellisesti tar-
kemmalla tasolla ja vasta niiden perusteella 
tehdään ratkaisut tuulivoimapuistojen to-
teuttamismahdollisuuksista.   
 
Kuopion lentoaseman meluvyöhykkeen 
osalta kysymys on jo vanhentuneen melura-
jauksen (55dBA) päivittämisestä vastaa-
maan tämän hetken todellista melutasoa 
kentän läheisyydessä. 
 
Sotilasilmailusta johtuen vuonna 2010 val-
mistuneen uuden selvityksen mukainen 
Lden55dB:n meluvyöhyke on hivenen pi-
dempi ja erityisesti kiitotien pohjoispuolella 
jonkin verran vanhaa arviota leveämpi. Täs-
tä johtuen uuden melualueen piiriin kuuluu 
runsaat 100 asukasta aiempaa enemmän.  
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Melualueen laajentuminen asettaa rajoi-
tuksia uuden asutuksen syntymiselle em. 
laajentumisalueille. 
 
Melualueen kiinteistöjen omistajat (lentolii-
kenteen ja Puolustusvoimien aluetta lukuun 
ottamatta) voivat kuitenkin käyttää melu-
alueelle sijoittuvia maitaan normaalisti maa- 
ja metsätalousmaana tai yksityiskohtai-
semman kaavan muutoin salliessa myös 
teollisuus- ja työpaikka-alueena. 
 
Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, 
ilmaan ja ilmastoon; 
Tuulivoimapuiston rakentaminen koostuu 
voimaloiden, kulkuyhteyksien ja sähkönsiir-
toyhteyksien rakentamisesta. 
 

Rakennustöihin liittyviä vaikutuksia ovat 
lähinnä liikenne, melu, perustusten raken-
tamisesta maaperään kohdistuvat suppea-
alaiset vaikutukset ja kasvillisuuden raivauk-
sesta johtuvat luonnonoloihin kohdistuvat 
vaikutukset. Maa- ja kallioperään kohdistu-
via vaikutuksia voidaan pitää kaikkiaan var-
sin vähäisinä. Kulkuyhteyksien ja sähkönsiir-
toyhteyksien rakentamisen vaikutuksia jou-
dutaan arvioimaan ja selvittämään yksityis-
kohtaisen suunnittelun ja yva - menettelyn 
yhteydessä. Korvattaessa perinteisiä lähinnä 
fossiilisia polttoaineita käyttäviä energia-
muotoja tuulivoimalla ovat tuulivoimara-
kentamisen vaikutukset ilmastoon pelkäs-
tään myönteisiä. 
 

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

Yksikään tuulivoima-alue ei sijoitu IBA- tai 
FINIBA-alueille eikä myöskään Natura-, suo-
jelu- tai virkistysalueille. Ko. alueisiin on 
lisäksi jätetty pääsääntöisesti 500 m:n suo-
javyöhyke. Kun edelleen huomioidaan, että 
tuulivoimalat sijoittuvat käytännössä kaa-
vassa esitettyjen alueiden keskiosiin, suoja-

vyöhyke tulee olemaan em. todettua oleel-
lisesti suurempi. Kaavaan ei sisälly linnuston 
huomioimiseen liittyviä määräyksiä, koska 
ko. alueet huomioidaan tuulivoima-alueiden 
rajauksissa. Oheinen kartta kuvastaa 29 
potentiaalisimman alueen sijoittumista IBA- 
ja FINIBA -alueisiin nähden. Maakunnan 
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kautta ei kulje merkittäviä muuttolintujen 
reittejä, joten vaikutukset linnustoon koh-
distuvat yksittäisiin pesiviin lintuihin. Tuuli-
voimaloiden rakentamisen vaikutukset 
maaperään ovat varsin vähäiset, eikä sillä 
ole vaikutusta esim. valuntaan ja sitä kautta 
Natura-alueiden vesiolosuhteisiin. Tuuli-
voimaloiden rakentaminen edellyttää puus-
ton poistamista varsin pieneltä alueelta, 
eikä siitä aiheudu ole esim. varjostuksen 
muuttumisen kautta tulevia vaikutuksia 
Natura-alueiden luonto-olosuhteisiin. Em. 
perustein alueille ei ole tarvetta tehdä lsl:n 
65§:n mukaista selvitystä Natura-arvion 
tarpeesta. Sivulla 5 esitetystä kartasta käy 
ilmi tuulivoimaloiden sijoittuminen suhtees-
sa suojelu- ja Natura-alueisiin. Tuulivoima-
alueiden tv 11.800 Pieni Neulamäki, 28.800 
Rahustenaho, 44.800 Maaselänmäki ja 
44.801 Hiirikylä suunnittelua koskien kaa-
vassa on suunnittelumääräys, jonka mukaan 
on otettava huomioon, ettei hanke tai 
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitel-
mien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tar-
koittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvien aluei-
den Etelä-Kuopion lehdot ja lammet sekä 
Haminavuori ja Kolmisoppi-Neulamäki (SL 
11.502 Pilpan lehto, SL 11.503 Kolmisoppi-
Neulamäki, VL 11.433, SL 11.506 Neula-
lammin lehto, SL 11.558 Valkeisen lehdot, 
SL 11.594 Rasinmäen lehto, SL 11.564 Ha-
minavuori), Rahajärvi-Kontteroinen (SL 
28.504 Rahajärvi, SL 25.508 Talaskangas) ja 
Pitkäsuo-Särkäntakanen (SL 44.559) sekä 
Löytynsuo-Maamonsuo (SL 44.556 Löytyn-
suo-Maamonsuo), Pumpulikirkko (SL 44.545 
Pumpulikirkko) ja Tiilikka (SL 44.541 Tiilikka) 
perusteena olevia luonnonarvoja.  
 
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen; 
 
Maakuntakaavassa osoitettavat tuulivoima-
puistojen alueet ovat Pohjois-Savossa kool-

taan varsin vaatimattomia, eikä niillä ole 
vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen. Tuulivoimaloiden rakentamisella on 
kuitenkin merkittäviä maisemallisia vaiku-
tuksia erityisesti maaseudulla, jotka saatta-
vat muuttaa alueiden luonnetta ja myös 
toiminnallista merkitystä yhdyskuntaraken-
teessa. Kaavassa osoitettujen alueiden max- 
tuotanto on n 1,8 TWh. Se riittää monin 
verroin Itä-Suomen bioenergiaohjelman 
tavoitteiden (1% energiatarpeesta tuulivoi-
malla) saavuttamiseen. Todennäköistä kui-
tenkin on, että kaikki alueet eivät toteudu ja 
toteutuvistakin alueista vain osa niille mah-
tuvista voimaloista. Joka tapauksessa mah-
dollisesti rakennettavat tuulivoimalat edes-
auttavat Itä-Suomen ja myös koko Suomen 
tuulivoimatavoitteiden toteutumista. Sa-
malla hankkeet lisäävät Pohjois-Savon ener-
giaomavaraisuutta. 
 
Tuulivoimapuistoista syntyy vaikutuksia 
ennen kaikkea rakentamisaikana suurten 
elementtien kuljetusten johdosta. Tämän 
jälkeen vaikutukset ovat mahdollisesti lii-
kenneturvallisuuteen liittyviä, mikäli voima-
lat sijaitsevat aivan tien vieressä. Melualu-
een laajentuminen rajaa Siilinjärven asuin-
rakentamista erityisesti vanhan valtatie 5:n 
varressa. 
 
Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, 
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-
ristöön  
 
Pohjois-Savon maakunta-alueelle on kaa-
vassa osoitettu 18 potentiaalista tuulivoi-
ma-aluetta. Alueet sijaitsevat eri puolilla 
maakuntaa. Osa voimala-alueista on selkei-
tä yksittäiskohteita, mutta voimalaryhmit-
tymiksi voidaan katsoa Varkauden ympärillä 
olevat kohteet, VT5 vaikutusvyöhykkeellä 
olevat sekä maakunnan rajojen lähellä ole-
vat alueet pohjoisessa ja koillisessa. Näillä 
alueilla on ainakin osin yhtenäiset näky-
vyysalueet tai reunoiltaan kohtaavat ja mai-
seman ominaispiirteet ovat samat. 

Tuulivoimala-alueet sijaitsevat pääosin met-
säisillä mäillä ja kummuilla ja lähivyöhyk-
keen näkemäalueet ovat pienialaisia ja pirs-
taleisia. Täten lähivyöhykkeiden maisema-
vaikutukset jäisivät pääosin vähäisiksi. Eri-
tyisesti pohjoisimpien tuulivoima-alueiden 

suurpiirteinen maisema vaikuttaisi kestävän 
tuulivoimaloiden vaikutukset. 
Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset koh-
distuvat avoimille alueille, joita maakunnan 
alueella ovat järvet, pääosin pienialaiset 
viljelymaisemat ja järvien rannoilla olevat 
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kulttuuriympäristöt. Maisemallisia vaikutuk-
sia kohdistuu erityisesti mm. Kallavedelle, 
Äimisvedelle ja Unnukalle. Nämä ovat laa-
jempia vesistöjä, joihin useat tuulivoimala-
alueet näkyisivät. Pohjoisen voimalat näkyi-
sivät alueen pienemmille vesistöille, joilla 
saattaa olla hyvinkin erämainen luonne 
nykyisin. Teiden ohella vesistöt ovat merkit-
täviä kulkureittejä ja rannat ovat usein lo-
ma-asutuksen keskittymiä, jolloin erityisesti 
maiseman merkitys virkistyksen osana ko-
rostuu. Kallavedelle näkyisi näkemätarkas-
telun perusteella Pieni Neulamäki, Suuri-
Palonen sekä Saaristenmäki. Voimala-
alueita olisi sekä 5 km dominanssivyöhyk-
keellä että 5-20 km vaihettumisvyöhykkeel-
lä. Tuulivoimalat tulisivat osaksi Kallaveden 
maisemia länteen katsottaessa. Kuopiota 

lukuun ottamatta Kallaveden rannat ja lähi-
alueet ovat pääosin haja- ja loma-
asutettuja, jolloin myös tuulivoimaloiden 
vaikutus korostuu metsäisillä mäillä. Saaris-
tomaisilla vesialueilla voimaloiden vaikutus 
voi olla merkittävä, suurien voimaloiden 
vääristäessä pienipiirteisemmän saariston 
maisemaa. 
 
Kallaveden jatkeena etelässä ovat Unnukka 
ja Äimisvesi. Unnukan vaikutusalueella si-
jaitsevat Niittysmäki-Konkanmäki, Saahkar-
lahti ja Takunkorpi. Äimisveden vaikutus-
alueella ovat Pisamaniemi ja Kurenlahti. 
Pienempinä vesistöinä ja tuulivoimaloiden 
läheisyyden vuoksi, alle 5 km maisemavai-
kutukset näillä järvillä ja niiden ympäristös-
sä ovat merkittävät.  

 

 
Syväri-Kauppinen-Vuotjärvi-Juurusvesi-
Suuri-Pieksä muodostavat vesistöjen koko-
naisuuden, joille näkyvät Rahasmäen ja 
Linnanmäen tuulivoimalat. Vesistöt ovat 
pienipiirteisempiä ja niille luonteenomaista 
on saaristomaisuus. Pienialaisten näkemä-
alueiden vuoksi syntyy katvealueita, jolloin 
tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat 

vähäisemmät. Maiseman saaristomaisuu-
dessa ja pienipiirteisyydessä voimaloiden 
vaikutus kuitenkin korostuu.  
 
Pohjoisosien tuulivoima-alueiden näkemä-
vyöhykkeillä sijaitsee pieniä, erämaahenki-
siäkin, järviä, jolloin tuulivoimaloiden mai-
semavaikutukset saattavat olla merkittäviä. 
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Järvien vähäisyyden vuoksi vaikutukset saa-
tetaan kokea merkittävänä.  
 
Tuulivoimaloiden näkemäalueille sijoittuu 
usein myös valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaita maisema-alueita ja kult-
tuuriympäristöjä. Samalle arvokkaalle alu-
eelle voi kohdistua useampien tuulivoima-
alueiden vaikutuksia, niin lähellä domi-
noivana kuin maiseman taustalla olevana 
elementtinä. Arvokkaiden alueiden maise-
mat eivät välttämättä kestä usean voimala-
alueen aiheuttamia vaikutuksia. Yleisimmin 
näkymäalueet arvokkaille alueille ovat läh-
deaineiston mukaan pienialaisia ja pirstalei-
sia, mikä saattaa vähentää tuulivoimaloiden 
maisemavaikutuksia. Huomioitavaa on 
myös, että metsätalouden vaikutuksesta 
näkemäalueet saattavat kasvaa merkittä-
västikin. 
 
Suurin osa maakuntakaavan tuulivoima-
alueista sijaitsee kaukana asutuksesta ja 
rakennetusta ympäristöstä, jolloin vaikutuk-
set luonnon- tai erämaanmaisemaan voi-
daan kokea merkittävänä. Lähempänä ra-
kennettuja alueita, esim. teollisuus- tai tie-
ympäristöä, maisemakuva sietää yleensä 
paremmin tuulivoimaloita.  
 
Vaikutusten vähentämisen  
mahdollisuuksia 
Pohjois-Savon maakunnan alueella maise-
matyypit ovat hyvin selkeitä ja voimakkaita: 
etelä- ja keskiosissa on voimakas kaakkois-
luode suuntautuneisuus ja pohjoisessa 
suurpiirteinen mäkien ja soiden vuorottelu 
vedenjakaja-alueella. Suunnittelun avulla 
harkitusti sijoitettuna ja maisema huomioon 
ottaen voimalat voivat tuoda ympäristöl-
leen lisäarvoa (Weckman 2006). Huomioi-
den suurmaiseman suuntautuneisuus voi-
malat voivat asettua luontevammin osaksi 
maisemaa ja sen horisonttia. Mäkiasutuksen 
alueella mäen laet ovat perinteistä raken-
tamisen ympäristöä, jolloin tuulivoimalat 
voisivat parhaimmillaan asettua uudeksi 
kulttuurikerrokseksi maisemaa. Tuulivoima-
loiden ulkonäöllinen yhtenäisyys ja vaaleus 
muodostavat harmonisempaa kokonaisuut-
ta ja on siten maisemassa levollisempi kuin 
jos kaikki voimalat ovat erinäköisiä. 
 

Tuulivoimaloiden sijoittelun tarkemmalla 
tutkimisella voidaan vaikuttaa voimaloiden 
näkymiseen arvokkaille maisema-alueille ja 
kulttuuriympäristöille. Näkymäalueiden 
ollessa pienialaisia ja pirstaleisia voisi voi-
maloiden sijoittelun tarkistamisella pienen-
tää maisemavaikutuksia. 
  
Maakuntakaavan tuulivoima-alueista aino-
astaan yksi (Pieni-Neulamäki) sijoittuu taa-
jama-alueelle. Ko. alueen voimalat tulevat 
näkymään kaupunkikuvassa sopivista pai-
koista katsottuna. Teknisinä rakenteina ne 
sulautuvat kaupunkimaiseen ympäristöönsä 
eikä niitä välttämättä koeta maisemallisesti 
ongelmallisina. Myöskään kaupunkialueelle 
ympäröivältä maaseudulta näkyvät tuuli-
voimalat Suuri Palonen/Kuopio, Niittysmäki-
Konkanmäki, Saahkarlahti ja Takunkor-
pi/Leppävirta ja Rahasmäki/Nilsiä) eivät 
näyttäydy siinä määrin maisemallisina häi-
riötekijöinä kuin rakentamattomalta alueel-
ta katsottuna. Tuulivoimalat tulevat näky-
mään mahdollisesti joillekin valtakunnalli-
sesti merkittäville lapinraunioille tai esihis-
toriallisille asuinpaikoille. 
 
Taloudelliset vaikutukset 
Maakuntakaavassa osoitetuilla tuulivoima-
alueilla on toteutuessaan taloudellista ja 
sosiaalista merkitystä paitsi energiatuotan-
non kannalta myös rakennustyön, huollon 
järjestämisen sekä välillisesti tuulivoimatek-
niikan tuottamisen työllistävissä vaikutuk-
sissa. Hankkeiden toteutuminen tuo maa-
kuntaan, alueen kunnille ja maanomistajille 
taloudellista hyötyä maavuokrien ja kiinteis-
töverojen muodossa. Maavuokrien arvioi-
daan (MTK 2012) olevan n. 10 000 €/voi-
mala/vuosi eli maakuntakaavan kaikkien 
222 tuulivoimalan toteutuessa vuokratulot 
olisivat n. 2 M€/vuosi. Kiinteistöverotuotto-
jen arvioidaan olevan n. 22 M€/vuosi riip-
puen kiinteistöveroprosentin suuruudesta. 
 
Tuulivoimapuistojen toteuttajien tuottojen 
arviointi on hyvin vaikeaa, mutta mikäli 
lähtökohdaksi otetaan syöttötariffi v. 2015-
2024 87,5 €/MWh, ja tavoitteeksi 10 % sijoi-
tetaan pääoman tuottoa, niin tuotto olisi n. 
15 M€/v. 
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8 SUUNNITTELUVAIHEET JA OSALLISTUMINEN 

 
SUUNNITTELU-
VAIHEEN SISÄLTÖ 

- Luonnoksen valmistelu ja kaavan vaikutusten arviointi 
- Kaavaluonnos maakuntahallituksessa joulukuussa 2011 
- kaavaluonnos nähtävillä ja lausunnolla tammi- helmikuussa 2012 

VUOROVAIKUTUS  Kaavatoimikunta 13.9.2011, 8.12.2011 
 Neuvottelu ympäristöministeriön ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa 24.11.11 
 Maakuntahallitus 19.12.2011 
 Neuvottelut kuntien, viranomaisten, päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa 

TIEDOTTAMINEN 
 

- Tiedottaminen kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
- Luonnos nähtävillä 16.1.- 16.2. 2012 
- Yleisötilaisuudet kunnissa ja mahdollisuus keskustella kaavan valmistelijoiden 
kanssa 
-kaavan etenemisestä tiedotetaan kuntajohtajatapaamisissa 

MAHDOLLISUUS 
VAIKUTTAA 
 

- Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksen 
nähtävillä oloaikana 
- Asianomaisilla viranomaisilla ja muilla yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausunto 

VALMISTELTAVAT 
ASIAKIRJAT 
 

- Tuulivoimamaakuntakaavan luonnos, merkinnät ja määräykset 
- Tuulivoimamaakuntakaavan selostusluonnos 
- Päivitetty OAS 
- Tuulivoimaa koskevien selvitysten raportit 

AJANKOHTA  Syksy 2010 - toukokuu 2011 

SUUNNITTELU-
VAIHEEN 
SISÄLTÖ 
 

- Tulevan osallistumisen ja arvioinnin sekä kaavoitustyön suunnittelu ja aikataulun 
laatiminen 
- Kaavan tavoitteiden asettaminen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan lähtökohdat ja tavoitteet maakun-
tahallituksessa 21.3.2011 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan lähtökohdat ja tavoitteet nähtävil-
lä huhti- toukokuussa 2011 
- Olemassa olevan tiedon kartoitus, jatkoselvitykseen tulevien alueiden valinta Tuu-
liatlaksen, maastokarttojen ja maastokäyntien perusteella 
- Kaavan vaikutusten alustava arviointi 
     - teknistaloudellisten selvitysten laadinta konsulttityönä 
     - maisemaselvitysten laadinta konsulttityönä 
- esitys kaavaan sisällytettäviksi alueiksi konsulttityönä 
- mahdollisten lisäselvitysten laadinta 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan tavoitteiden tarkistaminen saa-
dun palautteen perusteella 

VUOROVAIKUTUS -  kaavatoimikunnan asettaminen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausunnoilla huhti- toukokuussa 
2011 
- OAS:sta saadun palautteen ja vastineiden käsittely sekä em. muutoksilla tarkistetun 
OAS:n hyväksyminen kaavatoimikunnassa 20.5.2011 
- Ensimmäinen viranomaisneuvottelu 7.6. 2011 
- OAS:sta saadun palautteen ja vastineiden käsittely sekä em. muutoksilla tarkistetun 
OAS:n hyväksyminen maakuntahallituksessa 20.6.2011 
- Kokouksia ja neuvotteluja kuntien edustajien, päättäjien ja muiden toimijoiden 
kanssa 

TIEDOTTAMINEN 
 

- selvitysten tilaa ja alustavia tuloksia esitellään toimijoille ( mm. energiayhtiöt) ja 
kohdekunnille 24.2.2011 
- kaavan etenemisestä tiedotetaan kuntajohtajatapaamisissa 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 4.4.- 5.5.2011, tiedotus tiedo-
tusvälineiden kautta 

AJANKOHTA Toukokuu 2011 – helmi 2012 
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AJANKOHTA Maaliskuu –syyskuu 2012 

 
SUUNNITTELU-
VAIHEEN 
SISÄLTÖ 
 

- Kaavaluonnoksen lausuntojen ja palautteen läpikäynti ja vastineiden laatiminen 
- Kuntien ym. esittämien uusien alueiden selvittäminen ( maastokäynnit touko-
kesäkuu, teknistaloudellinen selvitys touko- kesäkuu, linnustoselvitys kesä-
heinäkuu, näkemäanalyysi kesä- heinäkuu, maisemallisten vaikutusten arviointi 
kesä- elokuu) 
- Vuoropuhelu ja yhteistyö kuntien kanssa (jatkuvaa) 
- Vuoropuhelu ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa (jatkuvaa) 
- Sidosryhmä- ja viranomaisneuvottelut 
- maakuntakaavaehdotuksen valmistelu 
- Vaikutusten arvioinnin jatkaminen 

VUOROVAIKUTUS 
 

- Kaavatoimikunta 12.4.2012 
- Neuvottelu ympäristöministeriön ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa ennen 
kaavaehdotuksen viemistä maakuntahallituksen käsittelyyn 17.4.2012 
- Neuvottelut kuntien, viranomaisten, päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa 
- Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 9.5.2012 hyväksyä kaavaluonnoksesta 
saatuun palautteeseen viraston laatimat vastineet kaavaehdotuksen valmistelun 
pohjaksi. 

TIEDOTTAMINEN -kaavan etenemisestä tiedotetaan kuntajohtajatapaamisissa. 
 

VALMISTELTAVAT 
ASIAKIRJAT 
 

- Ehdotus tuulivoimamaakuntakaavaksi, merkinnät ja määräykset 
- Ehdotus tuulivoimamaakuntakaavan selostukseksi 
- Päivitetty OAS 
- Tuulivoimaa koskevien selvitysten raportit 
- Vaikutusten arviointi 

AJANKOHTA Lokakuu 2012 – toukokuu 2013 

 
SUUNNITTELU- 
VAIHEEN 
SISÄLTÖ 
 

- Kaavaehdotus maakuntahallituksessa marraskuussa 2012 
- Kaavaehdotus nähtävillä 3.12.2012 - 28.1.2013 
- Kaavaehdotuksen lausuntojen ja palautteen läpikäynti ja vastineiden laatiminen 
- Sidosryhmä- ja viranomaisneuvottelut  
Viranomaisneuvottelut ennen kaavan hyväksymistä 
- Kirjallisten vastineiden laatiminen kaavaehdotuksesta jätettyihin huomautuksiin ja 
lausuntoihin-vastineiden ja niistä aiheutuvien muutosten käsittely ja hyväksyminen 
maakuntahallituksessa 22.4.2013 

TIEDOTTAMINEN - Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedottaminen ja kuuluttaminen 
- Yleisötilaisuudet kunnissa ja mahdollisuus keskustella kaavan valmistelijoiden 
kanssa  
-maakuntahallituksen hyväksymät vastineet tiedoksi muistutuksen jättäneille 

MAHDOLLISUUS 
VAIKUTTAA 

- Osallisilla on kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana mahdollisuus jättää muistutus 
ehdotuksesta 
- Lausuntopyynnön saaneet voivat antaa lausunnon 
- Kaavatoimikunnan (aluerakennetyöryhmä) kokous 2.4.2013 
- 2. viranomaisneuvottelu 10.4.2013 
- maakuntahallitus 22.4.2013 

VALMISTELTAVAT 
ASIAKIRJAT 

- Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 
- Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan selostus 

AJANKOHTA Kesäkuu 2013 – toukokuu 2015 – syksy 2015 

 
SUUNNITTELU- 
VAIHEEN 
SISÄLTÖ 
 

 Kaavaehdotus maakuntavaltuuston käsittelyssä ja hyväksyttävänä 10.6.2013  
Mahdollisuus valittaa maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä 
ympäristöministeriöön (MRL 188 §, hallintolainkäyttölaki 7 §) 
- Maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntakaavan saattaminen ympäristöminis-
teriön vahvistettavaksi.  
-Maakuntavaltuuston kokouspöytäkirjan julkaiseminen liiton verkkosivuilla 
ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. 
- Maakuntakaava astuu voimaan, kun vahvistuspäätöksestä on kuulutettu maakun-
takaavan alueen kunnissa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
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MAHDOLLISUUS  
VAIKUTTAA 

-Ympäristöministeriö vahvisti 15.1.2014 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan 
lukuun ottamatta Kuopion Etelä-Kinahmin tuulivoima-aluetta tv 43.801 ja sitä kos-
kevia suunnittelumääräyksiä. Kaavasta oli tehty yksi valitus, jonka ministeriö hylkäsi. 
- Maakuntahallitus päätti 27.1.2014 hakea muutosta korkeimmalta hallinto-
oikeudelta ympäristöministeriön päätökseen jättää vahvistamatta Kuopion Etelä-
Kinahmin tuulivoima-alue tv 43.801 ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. 
-Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut 20.5.2015 ympäristöministeriön päätöstä. 

TIEDOTTAMINEN -Tiedote 17.1.2014 maakuntakaavan vahvistamisesta. 
-Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus lehdissä maakunta-
kaavan voimaantulosta 29.1.2014 (maakuntahallitus 27.1.2014) 
-Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tiedoksi maakuntahallitukselle 25.8.2015. 
-Vahvistetun maakuntakaava-aineiston painaminen 2015. 

VALMISTELTAVAT 
ASIAKIRJAT 

- Kaavakartta ja kaavaselostus 

 
  



Osallisten kannanottojen huomiointi kaavan laadinnan eri vaiheissa 
 
 
Kaava laadittaessa lähtökohtana on pidetty, 
että osallisten kannanotot pyritään otta-
maan huomioon mahdollisimman hyvin, 
mutta kuitenkin kaavan luonne huomioiden.  
 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävänä lausuntoja ja mielipiteitä varten 
huhtikuun 2011. Pohjois-Savon liitto lähetti 
lausuntopyynnön 123 taholle.  Lausuntoja 
saatiin yhteensä 35 kpl ja maanomistajien 
mielipiteitä 2 kpl. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta saadussa palautteessa tuo-
tiin esille huoli osallisten riittävästä kuule-
misesta kaavan laadinnan eri vaiheissa, 
selvitysten kattavuudesta, kulttuurihistorial-
listen arvojen huomioimisesta jne. Lausun-
tojen sisältö otettiin pääosin huomioon 
kaavan laadinnassa. Toisessa maanomista-
jien mielipiteistä nostettiin esille Kinahmin 
soveltuvuus tuulivoima-alueeksi ja esitettiin 
sen sisällyttämistä kaavaan, toisessa taas 
vastustettiin tuulivoima-alueiden sijoitta-
mista Siilinjärven alueelle. Kinahmi otettiin 
kaavaan yhdeksi tarkasteltavaksi alueeksi. 
Siilinjärvelle ei kaavassa sijoitu yhtään tuuli-
voima-aluetta. Syynä tähän ei ole kuiten-
kaan ko. osallisen mielipide, vaan kunnan 
tuuliolosuhteet ja Kuopion lentoaseman 
asettamat rajoitukset. 
 
Kaavaluonnosta valmisteltaessa Pohjois-
Savon liitto suoritti yhdessä Pohjois-Savon 
ELY- keskuksen ja alueen kuntien kanssa 
maastokäynnit kaavaan ehdolla oleville 
65:lle potentiaaliselle tuulivoima-alueelle. 
Näiden maastokäyntien yhteydessä tehdyn 
karsinnan perusteella otettiin tarkemman 
tarkastelun kohteeksi 27 aluetta. Karsintaa 
tehtäessä huomioitiin poikkeuksetta kaikki 
kuntien esitykset ja myös ELY- keskuksen 
näkemykse  t lähes kokonaisuudessaan. 
Vastaavalla tavalla karsintaa tehtiin ehdo-
tusvaiheessa silloisen 14 uuden alueen 
osalta. 
 

Vuoden 2012 tammi- helmikuussa nähtävil-
lä ollut Pohjois-Savon tuulivoimamaakun-
takaavaluonnos otettiin varsin myönteisesti 
vastaan. Määräaikaan mennessä kaava-
luonnoksesta saatiin runsaat 70 lausuntoa ja 
mielipidettä.  
 
Kannanotoissa nähtiin tuulivoiman raken-
taminen myös Pohjois-Savossa tärkeänä, 
mutta samalla korostettiin riittäviä suoja-
etäisyyksiä asutukseen ja myös arvokkaiden 
kulttuurimaisemien huomioimista. Odote-
tusti eniten kritiikkiä ja myös puoltavia kan-
nanottoja kohdistui Kinahmin alueeseen. 
Selkeitä rajausten muutostarpeita nousi 
esille Vieremän Rotimon ja Leppävirran 
Takunkorven alueiden osalta, jotka kannan-
otot myös huomioitiin lähes kokonaisuu-
dessaan kaavaehdotusta laadittaessa. Iisal-
men ja Varkauden kaupungit sekä Sonkajär-
ven ja Vesannon kunnat nostivat esille myös 
uusien alueiden selvittämistarpeita ja met-
säyhtiöistä Tornator esitti viiden uuden 
alueen sisällyttämistä kaavaan ja rajaus-
muutoksia kaavaluonnoksessa esitettyihin 
alueisiin. Sekä kuntien että Tornatorin esi-
tykset huomioitiin kaavan laadinnassa. 
Myös Kuopion lentoaseman päivitetty me-
luvyöhykerajaus kiinnosti osallisia ja johti 
rajausta koskeviin muutosesityksiin. 
 
Vuosien 2012-2013 vaihteessa nähtävillä 
olleeseen Pohjois-Savon tuulivoimamaa-
kuntakaavaehdotukseen saatiin määräai-
kaan mennessä 93 lausuntoa ja muistutus-
ta. Viranomaisten, kuntien ja eri yhteisöjen 
lausunnoissa suhtautuminen tuulivoimara-
kentamiseen oli sangen myönteistä ja muu-
tostarpeet kohdistuvat lähinnä suunnitte-
lumääräysten sanamuotoihin ja kaavaselos-
tuksen sisältöön. Muutosesitykset huomioi-
tiin suurelta osin. Maanomistajien ja alueen 
asukkaiden muistutuksissa nähtiin tuulivoi-
man rakentaminen tärkeänä, mutta samalla 
korostettiin riittäviä suojaetäisyyksiä asu-
tukseen ja myös arvokkaiden kulttuurimai-
semien huomioimista.  
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Useissa muistutuksissa esitettiin suojaetäi-
syyden suurentamista ko. kiinteistöön näh-
den tai kokonaan tuulivoima-alueen pois-
tamista kaavasta. Odotetusti eniten kritiik-
kiä, mutta myös puoltavia kannanottoja 
kohdistui Etelä-Kinahmin alueeseen.  Muis-
tutuksissa nousi vahvasti esille myös Kaavin 
Kaavinniemi, jonka rantojen asukkaat ja 
loma-asukkaat pelkäsivät tuulivoimaloiden 
meluvaikutuksia ja myös mahdollista mök-
kien arvojen alenemista. Yksittäisiä muistu-
tuksia kohdistui myös mm. Kuopion Pieneen 
Neulamäkeen, Suuri Paloseen ja Vieremän 
Rahustenahoon.    
 

Maakuntakaavan ja kaavamerkinnän luonne 
huomioon ottaen ei em. rajausmuutoksia 
tai alueiden poistamisia nähty perusteltuina 
tehdä enää ehdotusvaiheessa, koska muu-
tokset edellyttäisivät mahdollisesti maan-
omistajien uudelleen kuulemista ja koska 
tuulivoima-alueen lopullinen rajaus ja to-
teuttamisedellytykset ratkaistaan joka ta-
pauksessa yleiskaavan laadinnan yhteydes-
sä.  
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TYÖRYHMÄT 
 
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Pohjois-Savon aluerakennetyöryhmä toimii kaavan 
valmistelua ohjaavana kaavatoimikuntana. Maakuntainsinööri Jouko Kohvakka on valmistellut 
tuulivoimakaava-aineistot yhdessä suunnittelija Mikko Rummukaisen kanssa. Aluerakennetyö-
ryhmän kokoonpano on seuraava: 
 
Kaavatoimikunta (aluerakennetyöryhmä) 
 
Paula Qvick, suunnittelujohtaja, Kaavatoimikunnan puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 
Leila Kantonen, ylitarkastaja, Antti Lammi, ylitarkastaja, varalla Heli Ek, ylitarkastaja, Pohjois-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Patrick Hublin, suunnittelupäällikkö, varalla Katri Mattelmäki, liikennejärjestelmäasiantuntija, 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Teuvo Nissinen, tekninen johtaja, varalla Paula Matilainen, rakennustarkastaja, Tuusniemen kunta 
Satu Reisko, kaavasuunnittelija, Varkauden kaupunki 
Veli Toivainen, kunnaninsinööri, varalla Pertti Kröger, rakennusmestari, Pielaveden kunta 
Osmo Nuutinen, maanmittausteknikko, Lapinlahden kunta 
Eero Ryhänen, kunnanjohtaja, varalla Kari Nuutinen, kunnaninsinööri, Keiteleen kunta 
Juha Soininen, kunnaninsinööri , Vesannon kunta 
Mikko Kajanus, tekninen johtaja, varalla Sirpa Luttinen, Vieremän kunta 
Sari Niemi, kaavoituspäällikkö, Iisalmen kaupunki 
Herkko Torssonen, kuntatekniikan päällikkö, Suonenjoen kaupunki 
Jukka Räsänen, maankäyttöteknikko, varalla Janne Airaksinen, kaupungin johtaja, Nilsiän kaupunki 
Tapani Puhakka (31.12.2011 saakka), johtava rakennustarkastaja, Jouko Korhonen (1.1.2012 
lähtien) Kaavin kunta 
Juha Romppanen, yleiskaavajohtaja, varalla Pekka Mustonen (28.2.2013 saakka), toimistoinsi-
nööri, Kuopion kaupunki 
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, Siilinjärven kunta 
Virve Wright, tekninen johtaja, Leppävirran kunta 
Juho Pelkonen, tekninen johtaja, Maaningan kunta 
Risto Niemelä, kunnanjohtaja, Rautalammin kunta 
Mikko Hartikainen, rakennusmestari, varalla Unto Murto, kunnanjohtaja, Rautavaaran kunta 
Jari Sihvonen, kunnaninsinööri, varalla Kauko Korolainen, rakennustarkastaja, Sonkajärven kunta 
Tiia Pelkonen, vesilaitosinsinööri, Juankosken kaupunki 
Tapani Turunen, mittausteknikko, Kiuruveden kaupunki 
Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja, Tervon kunta 
Helvi Heinonen-Tanski, varalla Jussi Koponen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri 
Juhani Savolainen, toiminnanjohtaja, MTK Pohjois-Savo 
Matti Niiranen (31.12.2012 saakka), toimitusjohtaja, Silja Huhtiniemi (1.1.2013 lähtien) Kuopion 
kauppakamari 
Jouko Kohvakka, maakuntainsinööri, työryhmän sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
Mikko Rummukainen, suunnittelija, Pohjois-Savon liitto 
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9 MAAKUNTAKAAVAN TAUSTA-AINEISTO 
 
 
Maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset 

 Maastopöytäkirja, Potentiaalisten tuulivoima-alueiden tarkastelu/syksyn 2010 maasto-
käynnit ja kuntaneuvottelut/ Pohjois-Savon liitto  

 Uusien alueiden tarkastelut, syksy 2011/Pohjois-Savon liitto 

 Uusien alueiden tarkastelu, kevät 2012/Pohjois-Savon liitto 

 Sisä-Suomen potentiaaliset tuulivoima-alueet - selvitys (Selvitys potentiaalisista tuuli-
puistoalueista Sisä-Suomessa, Hafmex Wind Oy, Tuulitaito Oy), kesäkuu 2011.  

 Pohjois-Savon uusia alueita koskevat jatkotarkastelut/Hafmex Wind Oy, Tuulitaito Oy, 
syksy 2011, kesä 2012 

 Arvio tuulivoimarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-
Savossa, syksy 2011, kesä 2012/Kalle Ruokolainen 

 Pohjois-Savon potentiaalisten tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyysit, syksy 2011, kesä 2012, 
Pasi Ronkainen  

 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan maisemavaikutusten arviointi, kesä 2012/  
Ramboll Finland Oy 

 Kuopion lentoaseman meluselvitys/Finavia, syksy 2010  
 
Muu tausta-aineisto 

 Vahvistetut/vahvistettavana olevat maakuntakaavat 

 Kuntien yleiskaavat, seutujen strategiat 

 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014,  

 Natura 2000-verkosto, Valtakunnalliset suojeluohjelmat  

 Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet - selvitys 

 Valtakunnallisesti arvokkaat kalliomaisema-alueet - selvitys 

 Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos, 2009 

 Selvitys tuulivoimaloiden tutkavaikutuksista, Energiateollisuus Oy, joulukuu 2011 

 Liikenneväyliä koskevat suoja- ja varoetäisyydet / Liikennevirasto 6.6.2011 

 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu/ympäristöministeriö 19/2011 

 Pohjois-Savon kulttuurimaisemien ja maisemanähtävyyksien päivitysinventointi 2009, 
Mervi Koskinen 

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt/Museoviraston (RKY 2009) 

 Tuulivoimalat ja maisema/ympäristöministeriö 5/2006 

 IBA- ja FINIBA-alueet/BirdLife Suomi, Suomen ympäristökeskus 

 Itä-Suomen energiatilastointi 2010 / Itä-Suomen maakuntien liitot 

 Pohjois-Savon maakunnallinen maisemaselvitys, Pohjois-Savon ELY- keskus, 2013 
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10 LIITTEET  
 
LIITE 1 Maakuntakaavan aluevaraukset ja merkinnät 
 
Kuopio 

Kaavamerkintä ja merkinnän 
tunnus 

Kaavamerkinnän nimi Lisätieto 

tv 11.800 Pieni Neulamäki Tuulivoima-alue 

tv 11.802 Suuri Palonen Tuulivoima-alue 

me 11.850 Kuopion lentoasema  Melualue 

Siilinjärvi 

me 13.850 Kuopion lentoasema  Melualue 

LL 13.900 Rissalan lentokenttä Lentoliikenteen alue 

EP 13.791 Rissala (muutos) Puolustusvoimien alue 

TP2 13.811 Rissala Työpaikka-alue 

A 13.001 Siilinjärvi (muutos) Taajamatoimintojen alue 

A 13.003 Toivala (muutos) Taajamatoimintojen alue 

AT1 13.053 Jännevirta (kumotaan) Kylä 

Iisalmi 

tv 21.800 Rääpönnurkka Tuulivoima-alue 

Sonkajärvi 

tv 26.800 
 

Kurvilanmäki 
 

Tuulivoima-alue, osin Viere-
män alueella 

Vieremä 

tv 28.800 Rahustenaho Tuulivoima-alue 

tv 28.801 Linnalankangas Tuulivoima-alue 

tv 28.802 Kurvilanmäki Tuulivoima-alue, osin Sonka-
järven alueella 

Suonenjoki 

tv 31.800  Saaristenmäki Tuulivoima-alue, osin Leppä-
virran alueella 

Vesanto 

tv 35.800 Honkamäki- Palokangas Tuulivoima-alue 

Kaavi 

tv 42.800 Kaavinniemi Tuulivoima-alue 

Nilsiä 

Kaavamerkintä ja merkinnän 
tunnus 

Kaavamerkinnän nimi Lisätieto 

tv 43.800 Rahasmäki Tuulivoima-alue 

tv 43.802 Linnanmäki Tuulivoima-alue 

me 43.850 Kuopion lentoasema Melualue 

Rautavaara 

tv 44.800 Maaselänmäki Tuulivoima-alue 

tv 44.801 Hiirikylä Tuulivoima-alue 

Varkaus 

tv 51.800 Pisamaniemi Tuulivoima-alue 

tv 51.801 Kurenlahti Tuulivoima-alue 

Leppävirta 

tv 52.800 Takunkorpi Tuulivoima-alue 

tv 52.801 Niittysmäki- Konkanmäki Tuulivoima-alue 

tv 52.802 Saaristenmäki Tuulivoima-alue, osin Suonen-
joen puolella 

tv 52.803 Saahkarlahti Tuulivoima-alue 
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LIITE 2  
TUULIVOIMA-ALUEIDEN LÄHEISYYDESSÄ (< 2 KM) SIJAITSEVAT NATURA 2000 VERKOSTON ALU-
EET JA NIIDEN SUOJEULUPERUSTEET 
 

Kuopio 

 

1. Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori 
Koodi FI0600002 
Kunta Kuopio 
Pinta-ala (ha)      315 
Aluetyyppi SCI 
 
Alueen kuvaus 
Kohde koostuu seitsemästä erillisestä lehtoalueesta, kahdesta luontaisesti rehevästä lammesta 
ja kahdesta vanhan metsän leimaamasta mäkialueesta. 
 
Kohde sijaitsee Pohjois-Savon lehtokeskuksen alueella, missä kasvillisuus on paikoin hyvinkin 
rehevää. Rasinmäen, Neulalammen, Matkusjärven, Pilpan, Väärälahden, Valkealammen ja Riihi-
lammen lehdot ovat kaikki lehtojensuojeluohjelman kohteita. Useimmat lehdot ovat järvien tai 
lampien rannoilla sijaitsevia rinnelehtoja, ja monet lisäksi osittain puronvarsilehtoja. Kasvillisuus 
lehdoissa on enimmäkseen tuoretta OMaT -lehtoa ja purojen varsilla kosteaa saniaislehtoa, vaih-
televasti on myös ORT -lehtoa sekä lehtokorpea. Pääpuulajina useimmissa lehdoissa on kuusi, ja 
sekapuuna kuusen joukossa kasvaa koivua, pihlajaa, harmaaleppää, haapaa ja raitaa sekä useissa 
lehdoissa myös metsälehmusta. Vaateliaita kasvilajeja ovat mm. soikkokaksikko, metsänemä, 
lehtopähkämö sekä tikankontti ja myyränporras. Myös sammallajisto on lehdoissa monipuoli-
nen, ja uhanalaisia sammalia kasvaa muutamassa lehdossa. 
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Petosenlampi ja Valkeinen ovat kirkasvetisiä, emäksisiä ja luontaisesti runsasravinteisia järviä, 
joissa on monipuolinen ja edustava vesikasvilajisto: mm. karvalehti, kiehkuraärviä, tylppälehtivi-
ta, pikkuvita, isovesiherne, vellamonsammal, järvinäkinsammal, ahdinsammal sekä näkinpartai-
set Nitella sp. ja Chara sp. 
Haminavuori on Kallaveden Haminalahden ja Väärälahden välissä sijaitseva vanhojen metsien ja 
kallioalueiden luonnehtima alue, jolla on paikoin hyvin erämainen leima. Metsät ovat kuusival-
taisia. Puustossa on kuusen lisäksi sekapuuna mäntyä, haapaa ja koivua, sekä pientä raitaa ja 
pihlajaa. Jyrkkärieteiset metsät ovat enimmäkseen tuoretta kangasta, mutta rehevyydessä on 
korkeudesta johtuvaa vaihtelua. Mäen päälliset ovat kuivempaa puolukka-kanervatyypin män-
nikköä, rinteiden alaosissa on lehtomaista kangasta. Maapuita, koivu-, ja raita- ja haapapökkelöi-
tä sekä mänty- että kuusikeloja on yksittäin koko alueella. Rinteessä on lisäksi pienehkö OMaT -
lehto, jonka puusto on pioneerivaiheen nuorta lehtimetsätiheikköä. Alueen kalliota karuja. Ra-
jauksen sisään jäävät rannat ovat rakentamattomia. 
 
Hiltulanlahden rannalla sijaitseva jyhkeä Vanuvuori kohoaa 140 metriä kallaveden pinnasta. Alue 
muodostuu jyrkkärinteisistä männikköisistä mäistä ja niiden välisistä kuusivaltaisista notkoista. 
Notkoissa kasvaa kuusen lisäksi sekapuuna vanhoja lehtipuita: runsaasti koivua ja raitaa sekä 
harmaaleppää ja haapaa. Kuolleita kuusikeloja, haapapökkelöitä ja kuusi- ja haapamaapuita on 
paikoin runsaasti. Koivu- ja mäntymaapuuta sekä koivu- ja raitapökkelöitä on harvakseltaan. 
Akka-Vanun jyrkänteen alapuolella on erittäin lahopuustoinen notko, jossa maapuuta on jopa 
500 kpl/ha. Mäenlakien mäntypuusto on melko matalakasvuista, joukossa on harvakseltaan 
keloja ja vanhoja aihkimaiseksi kehittyviä mäntyjä. Mäkien välissä sijaitseva Pirtulampi on luon-
nontilainen, pieni mutainen lampi, joka elävöittää alueen kokonaisuutta. 
 
Sekä Vanuvuorella että Haminavuorella on huomattavia maisemallisia ja virkistyskäyttöön liitty-
viä arvoja. Haminavuorella on lisäksi kulttuurihistoriallista merkitystä osana Haminalahden val-
takunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemakokonaisuutta. 
Erittäin edustavia lehtoja. Kuudessa lehdossa tikankonttiesiintymiä. Edustavia luontaisesti rehe-
viä lampia. Vuorilla luonnontilaista vanhaa metsää ja merkittäviä kalliojyrkänteitä. Arvokasta 
vanhojen metsien linnustoa. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Maa-alueet lukuunottamatta Haminavuoren länsiosaa lehtojensuojeluohjelman tai vanhojen-
metsien suojeluohjelman kohteita tai perustettuja luonnonsuojelualueita. 
Toteuttaminen : Haminavuoren länsiosa toteutetaan maa-aineslailla, muista maa-alueista perus-
tetaan luonnonsuojelualueita;    Petosenlammella ja Valkeisella toteutus vesilailla. 

 
Luontodirektiivin luontotyypit Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset 
luontaisesti ravinteiset järvet 

13 % 
  

Humuspitoiset lammet ja järvet 0 % 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 21 % 

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset 
vanhat metsät 

17 % 

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset 
vanhat metsät 

17 % 

Boreaaliset lehdot 22 % 

* priorisoitu luontotyyppi 
Luontodirektiivin liitteen II mukaiset lajit 

Pteromys volans liito-orava 
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4. Kolmisoppi-Neulamäki 

Koodi FI0600062 

Kunta Kuopio 

Pinta-ala (ha) 426 

Aluetyyppi SCI 

 
Alueen kuvaus 
Kolmisopen-Neulamäen alue sijaitsee Kuopion kaupungin keskustasta 4 km lounaaseen. Alueen 
maisemalle ovat ominaista maaston suuret suhteelliset korkeuserot, korkeat kalliomäet ja kum-
puileva maasto. Kallioperän trofia-taso vaihtelee karuista meso-eutrofisiin. Ravinteiset kivilajit 
vaikuttavat siihen, että alueella esiintyy runsaasti vaateliasta lehto-, vesi- ja kalliolajistoa. Alueen 
moreenipeite on ohutta ja alustaa myötäilevää. Paljasta kalliopintaa on näkyvissä Neulamäen ja 
Vuorimäen rinteillä, Kallaveden rantakallioilla ja pieninä esiintyminä siellä täällä. 
 
Alueen monipuolinen metsäkasvillisuus on edustavimmillaan Kolmisoppilammen luoteispuolella 
sijaitsevalla lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. Kolmisopen lehdot ovat pääasiassa 
tuoretta OMaT -lehtoa, Vuorilammen ja Kolmisopen välisessä notkelmassa myös rehevää sa-
niaiskorpea. 
 
Lehtokasvillisuus sisältää useita vaateliaita ja uhanalaisia lajeja. Lehtoalueen kaakkoispuolella 
sijaitsee luontaisesti rehevä Kolmisoppi -niminen lampi. Lampi on Vuoripuron kautta yhteydessä 
Vuorilampeen. Lammella kasvaa vaateliaita vesisammalia. Ahdinsammal ja vellamonsammal 
ovat lajiston merkittävimmät sammaleet. Muita ravinteisuutta ilmentäviä sammaleita ovat 
hiusirppi- ja upposirppisammal ja suosammaliin kuuluva lettolierosammal. Lisäksi Kolmisoppi-
lammen näkinpartaiskasvillisuus on monipuolinen. 
 
Kalliokasvillisuudeltaan kiinnostavimmat osat sijaitsevat Pölkkypurolta Suuren Neulamäen jyr-
känteelle jatkuvassa vyöhykkeessä sekä Vuorilammen ja Kolmisopen välistä notkoa reunustavilla 
selänteillä. Seinämillä on paikoin kalsiittipitoisia dolomiittiesiintymiä, jotka näkyvät meso-
eutrofisina kasviyhteisöinä. Alueella on useita harvinaisia sammal-, jäkälä- ja putkilokasvilajeja. 
Neulaniemen itä- ja pohjoisosan selvästi karummilla kallioilla vallitsevat puolestaan oligo-
mesotrofiset kasviyhteisöt. 
 
Alueen metsät ovat perusrakenteeltaan talousmetsiä, mutta niitä ei ole hoidettu 30 vuoteen. 
Vanhimmat metsät ovat 100-130 vuotiaita ja noin puolet metsistä on iältään yli 80-vuotiasta. 
Reilu puolet alueen metsiköistä on kuusivaltaisia ja vajaa puolet mäntyvaltaisia. Lehtipuun osuus 
puustossa on melko vähäinen. 
 
Edustavaa kallio- ja lehtokasvillisuutta. Yhtensä 27 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista 
eliölajia. Kolmisoppilammen sammal- ja näkinpartaiskasvillisuus on poikkeuksellisen monipuoli-
nen. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Luonnonsuojelualueena toteutettavaksi esitetyt ovat seutukaavan ja laadittavana olevaan yleis-
kaavaan suojelualuevarausta; tästä noin 40 ha kuuluu myös lehtojensuojeluohjelmaan. Muu osa 
maa-alueesta toteutetaan maa-aineslailla. Vesialueiden toteutuskeinona vesilaki. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit 

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset 
luontaisesti ravinteiset järvet 

6 % 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion  
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 

1 % 
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Kasvipeitteiset kalkkikalliot 1 % 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 9 % 

Boreaaliset luonnonmetsät 18 % 

Boreaaliset lehdot 12 % 

Puustoiset suot 3 % 

 
 
Nilsiä 
 
2.  Huutavanholma 

Koodi FI0600057 

Kunta Nilsiä 

Pinta-ala (ha) 43 

Aluetyyppi SCI 

 
Alueen kuvaus 
Huutavanholma on jyrkkäpiirteistä, paikoin louhikkois-
ta mäkimaastoa. Alueen merkittävin kohta on Tahko-
mäen länsipuolelta lähtevä, Tahkomäen eteläpuolitse 
itään laskeva puro, jonka varressa on rehevää korpi- ja 
lehtokasvillisuutta. Alueen kangasmetsät ovat pääasi-
assa nuoria (kehitysluokka < 4) tuoreita kankaita. Kal-
lioperä on valtaosin kvartsiittia, pienialaisesti myös 
amfiboliittia. 
Alue on kasvilajistollisesti arvokas. 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Huutavanholma on pääosin lehtojensuojelualue. Alu-
eeseen esitetään liitettäväksi 2 hehtaarin palsta suoje-
lualueen itäpuolelta - lisäalue on puronvarsilehtoa. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callatricho-Batrachium- kasvillisuutta 

0 % 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 2 % 

Boreaaliset luonnonmetsät 16 % 

Boreaaliset lehdot 12 % 

Puustoiset suot 13 % 

 
Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Pteromys volans  liito-orava 

Cinna latifolia hajuheinä 
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5. Loutteisen-Kuikkasuon-Tarpisen alue 

Koodi FI0600078 

Kunta Nilsiä 

Pinta-ala (ha) 51 

Aluetyyppi SCI 

 
Alueen kuvaus 
Haaralammen purolehto on Haaralampeen kaakosta laskevan, osin piilossa virtaavan puronvar-
ren lehto. Kasvillisuus on kosteaa, mesiangervovaltaista suurruoholehtoa. Vaateliaita kasvilajeja 
ovat näsiä, koiranvehnä, soikkokaksikko sekä lehto- ja kaiheorvokki. Pieni-Tarpisen lehto on Pie-
ni-Tarpisen itä- ja kaakkoispuolella sijaitseva kaksiosainen lehtoalue, jonka kasvillisuus on koste-
aa, osin korpimaista hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa. Vaateliaita lajeja ovat mm. hajuheinä, 
velholehti, lehtopalsami ja kaiheorvokki. Loutteisenpuron luonnonsuojelualue on edustavaa 
lettorämettä ja rämelettoa, jonka kasvisto on edustava. 
 
Loutteisenpuron suot ja Niittysuo ovat erittäin edustavia puronvarsikorpia ja erilaisia lettoja. 
Pieni- ja Syrjä-Loutteisen alueella on pienialaisia rinnelehtoja. Kasvillisuus on varsin rehevää, 
tuoretta ja osin kosteaa puronvarsilehtoa, jonka valtapuut ovat harmaaleppä ja tuomi. Rinteillä 
on myös kuusivaltaista, osaksi kuivaa kalliolehtoa. Lisäksi alueella on Karankaiseen laskevan pu-
ron varressa kapea lehtokorpi ja sen itäreunalla oleva dolomiittikalliopahta. Alueen suot ovat 
erilaisia rämeitä ja korpia, parhaimmillaan lettoisia suotyyppejä. 
 
Kohteet muodostavat yhdessä erittäin monipuolisen kokonaisuuden, jossa rehevät suotyypit ja 
lehdot ovat hyvin edustettuja. Puustoisiksi soiksi määritetyt alat ovat parhaimmillaan pienipiir-
teisiä lettorämeitä, rämelettoja ja lettokorpia. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Loutteisen alueella on useita pienialaisia kohteita, joiden suojelustatus on hyvin vaihteleva. Alu-
eella on kaksi yksityismaalle perustettua luonnonsuojelualuetta (Loutteisenpuron ja Niittysuon 
luonnonsuojelualueet). Valtion omistamasta Pieni- ja Syrjä-Loutteisen alueesta valtaosa kuuluu 
soidensuojelun perusohjelmaan ja osa lehtojensuojeluohjelmaan. 
 
Valtion omistamalle alueelle ei ole vielä perustettu lakisääteistä suojelualuetta. Haaralammen-
suo-Kuikkasuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan, Haaralammen purolehto ja Pieni-
Tarpinen kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. 
 
Toteutetaan perustamalla kaikista vielä suojelemattomista kohteista luonnonsuojelualueet. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit 

Humuspitoiset lammet ja järvet 1 % 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 

1 % 

Letot 11 % 

Kasvipeitteiset kalkkikalliot 2 % 

Boreaaliset lehdot 39 % 

Puustoiset suot 40 % 
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Rautavaara 
 
6. Pitkäsuo-Särkäntakanen 
 

Koodi FI0600110 

Kunta Rautavaara 

Pinta-ala (ha) 203 

Aluetyyppi SCI 

 
Alueen kuvaus 
Kaksiosainen Pitkäsuon-Särkäntakasen 
alue sijaitsee Rautavaaran kunnan poh-
joisosassa aivan Oulun läänin rajalla, 
Maanselän vedenjakajan alueella. Valta-
osa rajauksesta on luonnontilaisia niukka- 
tai keskiravinteisia aapasoita, joiden lisäk-
si alueella on pienialaisia korpia, reheviä 
lettoja sekä boreaalisia luonnonmetsiä. 
Alueen erityisarvot ovat monipuolisessa 
suoluonnossa. 
 
Rajaukseen sisältyvät avosuot, eli Pitkä-
suo, Raakunlampien suo, Mätäslammen 
ympäristö, Hanhisuo ja Löytynsuo ovat 
luonnontilaisia avosoita, joiden keskiosat 
ovat niukkaravinteisia kalvakoita lyhytkorsinevoja, saranevoja ja rimpinevoja. Avosoilla on pie-
nialaisia reheviä kohtia, missä kasvaa vaateliasta kasvillisuutta, mm. punakämmekkää Mätäs-
lammen ja Raakunlampien rannoilla sekä Löytynsuolla. Avosoiden reunoilla on karuja puustoisia 
rämeitä, kuten sara-, rahka-, tupasvilla- ja isovarpurämeitä. Raakunlampien ympärillä tulvavaiku-
tus on ilmeinen ja kasvilajisto kohtalaisen vaateliasta (mm. ruskopiirtoheinä ja konnanlieko). 
Alueen avosuot ovat maisemallisesti merkittäviä, loivasti viettäviä rinnesoita. Soiden keskellä 
sijaitsevat Mätäslampi, Hanhisuonlampi, Raakunlammit ja Särkäntakanen lisäävät maisemallisia 
arvoja. 
 
Pitkäsuon eteläpäässä, Mustilaiskankaan itäreunalla, Kohisevanpuron varrella ja Löytynsuon 
pohjoispäässä on lähteitä ja lähdepuroja, joiden ympäristöissä on reheviä lettorämeitä ja -
korpia. Letot ovat lajistoltaan monipuolisia, mm. vilukon, mähkän, nuija-, kelta-, äimä- ja tuppi-
saran sekä rassi-, lettorahka-, kulta- ja lettoväkäsammalen kasvupaikkoja. Muita puustoisia soita 
ovat mm. paikoitellen luhtaiset ruoho- ja heinäkorvet Kohisevanpuron varressa ja Löytynsuon 
länsireunalla sekä runsaspuustoiset muurainkorvet Hanhisuon länsilaidalla. Korpien puustot 
eivät ole kauttaaltaan luonnontilaisia, osa korvista on puustoltaan erittäin edustavia. 
 
Löytynsuon eteläreuna on hyvin pienipiirteistä, maisemallisesti merkittävää soiden ja kangas-
metsien mosaiikkia. Tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden kumpareet ovat edustavaa boreaalista 
luonnonmetsää, kumpareiden välisissä painanteissa on metsäkorte- ja muurainkorpia. Pääasias-
sa turvemaat ovat kuitenkin tupasvilla-, sara- ja rimpinevarämeitä. Boreaaliset luonnonmetsät 
ovat kuusivaltaisia, seassa on hyvin vanhoja aihkimäntyjä ja keloja. Lahopuusto on paikoin mo-
nipuolista ja runsasta, haapa- ja koivupökkelöitä ja maapuita on kauttaaltaan. Alueelta on löyty-
nyt useita vanhan metsän indikaattorilajeja sekä uhanalaisia kääväkäslajeja, kuten riekon-, korpi-
lude- ja sirppikääpä. 
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Raakunlampien eteläpuolella on länteen viettävä kuusivaltainen Jysmänrinne, jossa on erityyp-
pisten kankaiden (lähinnä tuoreiden, pienialaisesti myös lehtomaisten ja kuivahkojen) ja korpien 
(mustikka-ja puolukkakorpia, lehtokorpea rinteen alaosassa) vaihtelevaa kasvillisuutta. Puusto 
on monipuolista: vallitsevat kuuset eivät ole hyvin vanhoja, mutta niiden seassa on runsaasti 
vanhoja pihlajia, raitoja, koivuja ja mäntyjä. Isoilla raidoilla kasvaa kookkaita raidankeuhkojäkä-
läkasvustoja. Alue on lahopuustoltaan monipuolinen, tosin järeää lahopuuta on vielä vähän. 
Pitkäsuo - Särkäntakanen on merkittävä alue Pohjois-Savon suoluonnon suojelun kannalta, sillä 
kohdetta ympäröivät suot on pääasiassa ojitettu. Kohteen luonnontilaiset, maisemallisesti mer-
kittävät aapasuot, rinnesuot ja erityisesti letot sekä soiden ja kankaiden mosaiikki ovat arvokkai-
ta suojelunarvoisia piirteitä. Myös boreaalisia luonnonmetsiä on maakunnassa vähän, joten Pit-
käsuo-Särkäntakasen metsät ovat, vaikkakin pienialaisia, varsin merkittäviä vanhojen metsien ja 
niiden kääpälajiston suojelun kannalta. 
 
Kohtaan 3.3. on kirjattu alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Raidankeuhkojäkälä 
(Lobaria pulmonaria) on luonnontilaisen metsän indikaattorilaji. 
 
Alueen lähellä on vahvistettu kaivospiiri, johon suunnitellaan talkkikaivosta. Alue on kokonaan 
Metsähallituksen Itä-Suomen alueen metsätalousaluetta. Kohdetta esitetään Natura-täydennys-
kohteeksi, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Alue on kokonaan Metsähallituksen Itä-Suomen alueen metsätalousaluetta. Kohdetta esitetään 
Natura-täydennyskohteeksi, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit 

Humuspitoiset lammet ja järvet 3 % 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho Batrachium- kasvillisuutta 

1 % 

Letot 1 % 

* Aapasuot 49 % 

* Boreaaliset luonnonmetsät 9 % 

* Puustoiset suot 17 % 

* priorisoitu luontotyyppi 
Muuta lajistoa 

korpiludekääpä 

kultasirppisammal 

lettovilla 

mähkä 

nuijasara 

punakuirisammal 

punakämmekkä 

raidankeuhkojäkälä 

riekonkääpä 

rimpivihvilä 

riukukääpä 

ruskopiirtoheinä 

sirppikääpä 

suovalkku 

välkkyludekääpä 
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7. Pumpulikirkko 
 
Koodi FI0600020 
Kunta Rautavaara 
Pinta-ala (ha) 1686 
Aluetyyppi SCI 
  
Alueen kuvaus 
Pumpulikirkon kohde koostuu 358 hehtaarin luonnonsuojelualueesta (Pumpulikirkko, Joutenuk-
sen alue ja 1322 alue-ekologisen suunnittelun alueesta. 
 
Pumpulikirkon kaksiosainen luonnonsuojelualue on kuusivaltainen vanha metsä, jossa on myös 
korkeita haapoja. Maapuita on paljon. Alueella on kallioita, pieniä suolaikkuja sekä murroslaak-
so, jonka pohjalla virtaa puro. Puron lähellä on lehtometsäkasvillisuutta. Joutenkankaan alue on 
rehevyydeltään vaihtelevaa KVK-OMT -tyypin aarniometsää. 
 
Toinen perustettava luonnonsuojelualue Luokkikangas on runsassammaleinen, kuusivaltainen 
sekametsä. Haapaa on noin 5 % puustosta. Alueella on maapuutihentymiä, runsaasti kääpiä ja 
jäkäliä (naavaa ja luppoa). Metsä on sopiva mm. liito-oravalle. Lähes kaikki haavat on yritetty 
kaulata yli 15 vuotta sitten, mutta silti yli puolet haavoista on yhä eläviä. 
 
Luonnonsuojelualueiden ulkopuolella merkittävin alue on itse Pumpulikirkon ja Joutenuksen 
väliin jäävä alue sekä Joutenuksen osa-alueen eteläpuolinen alue. Tällä ns. välialueella on noin 
100 hehtaaria tuoreen kankaan ja korpien vanhoja, kuusivaltaisia, paikoitellen varsin lahopuus-
toisia metsiä, joista kehittyy tulevaisuudessa monipuolisia aarniometsiä. Näistä metsistä on löy-
tynyt useita vanhan metsää indikoivia kääpiä (mm. haavanarinakääpä) sekä lintulajistoa (mm. 
pikkusieppo ja kuukkeli). Muu alue-ekologisen suunnittelun alue koostuu pääasiassa ojitetuista 
soista, taimikoista, kasvatusmetsistä eikä uudistuskypsiä metsiä juurikaan ole. 
 
Pumpulikirkko on laajin luonnontilaisen metsän alue Rautavaaralla, ja erittäin merkittävä koko 
Pohjois-Savossa. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Pumpulikirkko on vanhojen metsien suojelualue ja Luokkikangas vanhojen metsien suojeluoh-
jelmaan kuuluva kohde, josta myös on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualue. Perustamisen 
jälkeen suojelualueiden pinta-ala on 358 hehtaaria. Alue-ekologisesta 1322 ha:n suunnittelualu-
eesta ekologisen verkoston pinta-ala on noin 420 hehtaaria. Tähän verkostoon kuuluu ekologisia 
käytäviä ja askelkiviä noin 280 ha, ennallistamiskohteita ja monimuotoisuuden lisäämisalueita 
noin 120 ha, riista-alueita 10 ha, maisema-alueita 6 ha sekä muita arvokkaita luontokohteita 4 
ha. Kaikilla näillä alueilla talousmetsien käsittelyä rajoitetaan. Verkosto yhdistää lakisääteiset 
suojelualueet toisiinsa. Alue-ekologisen verkoston ulkopuolelle jää noin 900 ha talousmetsää. 
Näitä metsiä käsitellään alue-ekologiseen suunnitelmaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit 
Humuspitoiset lammet ja järvet   1 % 
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta  0 % 
Vaihettumissuot ja rantasuot   0 % 
Aapasuot    6 % 
Kasvipeitteiset silikaattikalliot   0 % 
Boreaaliset luonnometsät   21 % 
Boreaaliset lehdot   0 % 
Puustoiset suot    35 % 
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Luontodirektiivin liitteen II lajit 
Lutra lutra saukko 
Pteromys volans liito-orava 
 
 
8. Tiilikan alue 
 

Koodi FI0600071 

Kunta Rautavaara, Sotkamo 

Pinta-ala (ha) 4911 (Pohjois-Savossa 4622 ha) 

Aluetyyppi SCI ja SPA 

 
Alueen kuvaus 
Tiilikan alue on korkokuvaltaan hyvin tasaista moneen muuhun Ylä-Savon seutuun verrattuna. 
Alue edustaa Maanselän länsiosien suo-, metsä- ja vesiluontoa. Alue sijaitsee Sisä-Suomen kei-
dassoiden ja Pohjanmaan aapasoiden vyöhykkeiden vaihettumisalueella. Useimmat suot ovat 
kuitenkin selväpiirteisiä aapasuoyhdistymiä. Mm. Itkonsuo, Hietasuo-Rytysuo, Alussuo, Honka-
suo ja Suurisuo ovat karujen nevatyyppien luonnehtimia avosoita. Tunnusomaista on myös pie-
nikuvioinen suoluonto, jota luonnehtivat isovarpuiset ja sararämeet sekä aukeahkot rahkarä-
meet sekä erilaiset korpityypit. Metsäkasvillisuus edustaa myös vaihettumisvyöhykettä. Männi-
köt, lähinnä Pohjanmaan vyöhykettä edustavat kuivahkot kankaat ovat yleisimpiä. Tiilikkajärven 
koillispuolella sijaitsevissa korvissa ja harjuniemillä ovat alueen luonnontilaisimmat metsät. Jä-
reät männiköt ja kelottuvat korpi- ja rämemetsät antavat seudulle erämaisen leiman. Pääasiassa 
1960 -luvulla tehdyt metsänuudistukset ovat saaneet aikaan laajoja taimikkoalueita alueen poh-
jois- ja länsiosiin. 
 
Alueeseen sisältyy yhtenäinen vesireitti, joka alkaa pohjoispäästä Älänteenpurona, jatkuu Kan-
kaisenjoen, Alasen ja Itkonjoen kautta Tiilikkaan ja edelleen Autiojärven ja Sammakkojärven 
kauttarunsaskoskisena Tiilikkajokena länteen päin. Tiilikka edustaa vedenjakajamaille ominaista 
oligotrofista ruskeavetistä järvityyppiä. Lisäksi alueella on useita pienempiä lampia ja järviä. Tii-
likkajärven harju on järven halki polveileva, paikoin särkkämäisiksi niemiksi haarautuva, yli viisi 
kilometriä pitkä harjuselänne. Selänteeseen liittyy paikoin laajentumia ja poikittaisia haarakkei-
ta. Harjukuoppia on varsinkin Pohjoisniemen keskiosissa. Monin paikoin on muinaisia ja nykyisiä 
rantamuodostumia ja eroosiotörmiä. 
 
Tiilikan suoalueet ja harjumuodostumat ovat Pohjois-Savon edustavampia. Alue onkin erityisen 
merkittävä linnuston ja harjuluonnon suojelun kannalta. Tutkimuksellinen mielenkiinto kohdis-
tuu Sarvisuon ja muiden ennallistettavien soiden palautumiseen. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Tiilikka on kansallispuisto. Osa Heinäsuo-Sammakkosuosta on soidensuojelualuetta ja loppuosa 
kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan kuten Suurisuo ja Haverinlehdon ympäristön suot. Have-
rinlehto on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Tavoitteena on laajentaa Tiilikan kansal-
lispuisto Natura-alueen laajuiseksi. Tämän estämättä voidaan Ala-Tiilikanjärven koillispuolella 
sijaitsevan noin 300 hehtaarin alueen puusto hakata. Suojelutavoitteet astuvat voimaan tämän 
nuorehkoa metsää kasvavan ja tehokkaasti ojitetun alueen osalta vasta hakkuun ja alueen en-
nallistamisen jälkeen. 
Tiilikkajoki kuuluu koskiensuojelulakiin. Koirasuosta alaspäin suojelu on tarkoitus toteuttaa vesi-
lailla. (Tiilikkajokea sisältyy myös muihin Natura-kohteisiin). 
Luontodirektiivin luontotyypit 
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Humuspitoiset lammet ja järvet 12 % 

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 1 % 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 

0 % 

Vuoristojen niitetyt niityt 0 % 

Keidassuot 6 % 

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0 % 

Aapasuot 20 % 

Boreaaliset luonnonmetsät 4 % 

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 1 % 

Puustoiset suot 26 % 

 
Luontodirektiivin liitteen II lajit 
 

Gulo gulo ahma 

Pteromys volans  liito-orava 

Lynx lynx ilves 

Lutra lutra saukko 
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Vieremä 
 
 
1. Hällämönharju-Valkeiskangas 

Koodi FI0600033 

Kunta Vieremä, Pyhäntä 

Pinta-ala 
(ha) 

1406 (Pohjois-Savossa 
992 ha) 

Aluetyyppi SCI 

 
Alueen kuvaus 
Hällämönharjun-Valkeiskankaan 
alue on laaja harjumetsien, lähtei-
den, purojen ja Luvejoen latvahaaro-
jen muodostama kokonaisuus Kuo-
pion ja Oulun läänien rajalla. Alueen 
harjut ovat pinnanmuodoiltaan vaih-
televia ja pienipiirteisiä. Edustavim-
pia suppamuodostumia tavataan 
Linnaharjulla ja Hällämönharjulla. 
Varsinaisia paisterinteitä on pienia-
laisesti; niillä tavataan alueellisesti 
uhanalaista kangasajuruohoa. Häl-
lämönharjulla ja Linnaharjulla har-
jumetsä on jykeväpuustoista. Osa harjumuodostuman metsistä on varttuvia tai nuorehkoja kas-
vatusmetsiä ja taimikoita. Erirakenteisia männiköitä on kuitenkin kautta koko harjujakson. Luon-
nonmetsän piirteenä esiintyy lisäksi järeitä mäntykeloja pystyssä ja maapuina erityisesti siellä 
missä elävä puustokin on vanhempaa. Palojälkiä tavataan kauttaaltaan niin elävissä kuin kuol-
leissakin männyissä. Harjualueen supista pienimmät ovat kuusta kasvavia, suurimmat soistunei-
ta. Suppasoistumat ovat pääosin puuttomia ja karun nevakasvillisuuden vallitsemia. Kuusivaltai-
set supat ovat sekapuustoisia mustikkatyypin metsiä, joissa on runsaasti lehtipuuta ja paikoin 
maapuustoa. 
 
Harjujaksolla kulkee kolme Luvejoen latvapuroa, jotka yhtyvät joeksi rajauksen sisällä. Ahvenpu-
ro, Jyrkänpuro ja Makkolanpuro ovat meanderoivia puroja, joiden rannoilla on monin paikoin 
lähteisyyttä. Myös pienen rämeen, Ruunasuon laidoilla on lähteitä. Useimmat lähteistä ovat 
vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisia. Luvejoen varressa Linnaharjun länsipuolella olevan läh-
teen kasvillisuuteen kuuluu mm. alueellisesti vaarantunut lehtotähtimö. Puronvarsissa on run-
saspuustoisia korpia, kuusivaltaisia vanhoja metsiä, lehtoja ja sekametsiä. Osittain puronvarret 
ovat taimikoita. 
 
Luontotyyppi-inventointi on tehty vain Kuopion läänin puoleisilla osilla. Oulun läänin osalta tyy-
pit on määritetty peruskarttatarkastelun avulla. 
 
Edustava harjukokonaisuus, jonka yhteydessä on arvokkaita pienvesiä. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde. Maa-alueet toteutetaan maa-aineslailla ja 
vesialueet vesilailla. 
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Luontodirektiivin luontotyypit 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 

1 % 

Vaihettumissuot ja rantasuot 1 % 

Fennoskandiset lähteet ja lähdesuot 0 % 

Boreaaliset luonnonmetsät 14 % 

Boreaaliset lehdot 0 % 

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 0 % 

* Mäntyvaltaiset puustoiset suot 2 % 

* Kuusivaltaiset puustoiset suot 0 % 

* priorisoitu luontotyyppi 
 
6.   Rahajärvi-Kontteroinen 

Koodi 
FI060005
4 

Kunta Vieremä 

Pinta-ala (ha) 288 

Aluetyyppi SPA 

 
Alueen kuvaus 
Erämainen ja maisemallisesti edustava Rahajärvi-Kontteroinen on valuma-alueeltaan pieni lintuve-
siensuojeluohjelman kohde. Metsärantainen Rahajärvi laskee Kontteroisen kanavan kautta Kontte-
roiseen. Kanavaa reunustavat saraluhdat. Sekä Rahajärvellä että Kontteroisella on leveä luhtaniitty-
vyöhyke. Laajoja korteikkoja on vain Rahajärveen laskevan joen suulla. Muualla korteikkovyöhyke on 
kapeampi ja kasvustot harvoja. Rahajärven molemmissa päissä on saaria. Saarissa on runsas puusto 
ja varsinkin koivuja on kuollut paljon. Kuolleita lehtipuita on runsaasti myös mannerrannoilla. Järven 
rannalla on vain kaksi maatilaa. Erämainen ja maisemallisesti korkeatasoinen lintujärvi. 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue. 
 
Lintudirektiivin liitteen I linnut 
kurki 

laulujoutsen 

liro 

sinisuohaukka 

Muuta lajistoa 
haapana 

isokuovi 

kalalokki 

keltavästäräkki 

metsäviklo 
niittykirvinen 

pajusirkku 

punavarpunen 
ruokokerttunen 

taivaanvuohi 

tavi 

tukkasotka 

valkoviklo 
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Numerotta Talaskankaan alue, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä 

Koodi: 
 
FI 1200 901 

Kunta Vuolijoki, Vieremä 
Pinta-ala: 4915 ha 
Aluetyyppi: SCI 
 
Alueen kuvaus: 
Talaskankaan metsä- ja suoalue sijaitsee Sonkajärven, Vieremän ja Vuolijoen kuntien alueella, 
Kuopion ja Oulun läänien rajalla. Alueen syrjäisen sijainnin vuoksi metsäautotieverkosto on ulot-
tunut sinne vasta viime aikoina. Talaskangas-Sopenmäen alue on vedenjakajaseutua ja se on 
ympäröiviin alueisiin verrattuna korkeaa seutua, mutta itse alueella ei ole mitään suuria kor-
keuseroja. Alueen korkein kohta on Sopenmäki. Aluetta luonnehtivat kangasmaiden valoisat 
vanhat metsiköt, tiheät kuusivaltaiset sekametsät, puustoiset rämeet ja avonevat. Suurin osa 
alueen metsäpinta-alasta on tuoretta kangasmetsää. Suurimmat kangasmaakuviot ovat Talas-
kangas ja Heinosenaho. Lehtipuita, etenkin koivua on metsissä runsaasti, Sopenmäen alueen 
eräissä osissa on merkittävässä määrin ikääntyviä haapoja. Kokonaispinta-alasta puolet on suo-
ta. Suot ovat pääosin varsin karuja rämeitä ja nevoja, joilla on usein rimpiä. Monille alueen rä-
meistä ovat tunnusomaisia komeat kelot. Pikkujärviä ja lampia on runsaasti, joskin niiden yhtei-
nen pinta-ala on pieni. Purot ja joet ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Sopenjokea, jota on 
paikoin perattu ja jonka varsilta on hakattu puusto. Lähes kaikki Sopenmäen kangasmaat on 
käsitelty jossain vaiheessa tällä vuosisadalla, alueen halkaiseva sähkölinja on hakattu 40-50 -
lukujen vaihteessa ja metsäautoteitä on rakennettu. Paikallisten asukkaiden polttopuuhakkuut 
jatkuivat 50-luvulle saakka ja Kurkipuro on aikanaan perattu lapiotyönä ja Sopenjoki on ruopattu 
luonnonravintolammikon tyhjennyskanavaksi 1980 -luvun alussa. 
 
Alueeseen kuuluvan Vieremän Talasjärven valtionpuisto on perustettu 1866. Sen metsät ovat 
huomattavalta osalta olleet metsätalouden piirissä. Aluetta on hakattu 20-30 -luvuilla, 50 -
luvulla sekä jälleen 1986, kun pääosa tiestöstä valmistui. Talaskankaan luonnonsuojelualueen 
perustaminen keväällä 1994 mahdollisti vihdoin arvokkaan metsä- ja suoluonnon suojelemisen. 
Laajojen avohakkuu- ja taimikkoalueiden keskellä metsähallituksen mailla sijaitsee melko laaja ja 
yhtenäinen luonnonmetsäalue, jossa vanhimmat metsiköt ovat yli 150-vuotiaita. Vaikka täysin 
koskematonta ikimetsää ei alueella ole, metsät ovat saaneet pitkään kehittyä luonnontilaisina. 
Tämä näkyy mm. metsien rakenteen monipuolisuutena ja joillakin paikoin lahopuun melko run-
saana määränä. Paikoin metsäkankailla on ylispuuta ja runsaasti keloja. Alueella on nähtävissä 
jälkiä metsäpaloista. Talaskangas-Sopenmäen alueella on ollut jonkin verran merkitystä kunta-
laisten virkistys-, retkeily - ja monikäyttöalueena. Etenkin Sopenmäen alueella on Otanmäen 
taajaman kannalta merkitystä metsästys-, kalastus-, marjastus- ja sienestyspaikkana. Suurimmat 
suot alueella ovat Kananen ja Halikonsuo sekä Joutensuo. Muita merkittäviä soita ovat Kurkisuo 
ja Teerisuo. Näiden lisäksi Talasjoen ja sen sivupurojen varret ovat suotyypeiltään ja lajistoltaan 
ympäristöään vaihtelevampia. Pikku-Talaksen pohjois- ja koillispuolella lukuisat suokapeikot aina 
Kurkisuolle saakka ovat maisemiltaan näyttäviä. 
 

Kananen on aapasuo, jossa on kaksi rimpialuetta. Pääosa keskustasta on melko avointa sararä-
mettä. Kanasen pohjoispää viettää melko jyrkästi koilliseen. Latvoiltaan osin auratun Kanapuron 
varressa on kapealti ruoho- ja heinäkorpea, mutta laajemmin vähän karumpaa luhtaista neva-
korpea. Rinneosassa on laajalti luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, jossa kasvaa joitakin melko hy-
vän ravinteisuuden tunnuslajeja. Korven länsiosan puusto on hakattu. Kanasen suo on Kainuussa 
uhanalaisten punakämmekän ja velttosaran kasvupaikka. Suolla on näyttävä kelomaisema. Hali-
kinsuo on erittäin märkä ruopparimpineva, jonka matalien jänteiden verkosto on tiheä. Suon 
ravinnetasapaino on lajiston perusteella mesotrofian ylärajoilla. Varsinaiset lettolajit kuitenkin 
puuttuvat. Itää kohti suo karuuntuu. Tämän suon edustavia puolia ovat sen putkilokasvilajisto ja 
toisaalta avarat suomaisemat, joita maaston pienet korkeussuhteiden vaihtelut elävöittävät. 
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Suon laidat on ojitettu, mutta ojien kuivattava vaikutus jää ojien lähituntumaan. Kurkisuo on 
täysin luonnontilainen karu aapasuo. Avointa keskiosaa hallitsevat rahkasammalrimmet, mutta 
märimmissä osissa on myös karuja ruopparimpiä. Puustoiset suon laidat ovat tupasvillarämettä. 
Suon länsilaidassa on sekä mustikka-, metsäkorte- että muurainkorpea. Myös Teerisuo on 
enimmäkseen rahkasammalrimpinen. Avosuon laitaosissa on karuja saranevoja ja kalvakkanevo-
ja. Luoteispäässä on luhtavaikutteista mesotrofiaa. Länsilaidasta lähtee lähteinen puro kohti 
Talasjokea. Suoaltaasta selkeästi erottuvien kankaiden metsät ovat komeita. Pohjanmaan aapa-
suovyöhykkeseen kuuluva, Talaskankaan luonnonsuojelualueeseen länsiosastaan liittyvä Jouten-
suo on lähes kokonaan ojittamaton, suojeltu suo. Iso-Talas -järveen länsiosastaan rajautuvaa 
pohjoisosaa luonnehtivat laajat kangasmaasaarekkeet, joiden väliset suot ovat pääosin lyhytkor-
sinevaa ja jouhisaravaltaista suursaranevaa. Itäosan metsäsaarekkeet ovat enimmäkseen puo-
lukka- ja kanervatyypin männikköä, joukossa koivua sekä alikasvoskuusia. Länsiosan metsäsaa-
rekkeet ovat mustikkatyypin kuusikkoa. Alueella on eri lajien maapuuta ja pystylahopuuta. Palo-
kantoja ja palokoroisia mäntyjä on siellä täällä. Alue rajautuu pohjoisessa Talasjokeen, jonka 
varrella on korpimaisemaa. Suon pohjois-ja eteläosan välinen kapea kangasniemeke on avoha-
kattu samoin kuin eteläosan kangasmaat. 
 

Joutensuon eteläosa on suureksi osaksi puutonta, jouhisaravaltaista suursaranevaa sekä lyhyt-
korsinevaa. Suon erityispiirteenä ovat laajat avovesirimmet ja paikoin runsaana kasvava järvi-
ruoko. Itäosan Valkeislampi on rannoiltaan lähes luonnontilainen. Eteläosa on linnustollisesti 
arvokas. Tehtyjen selvitysten perusteella Talaskankaan alueella esiintyy noin 50 uhanalaisten 
eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietinnössä uhanalaiseksi nimettyä lajia. Valtakunnalli-
sesti vaarantuneisiin lajeihin kuuluvat ainakin kolme sieni-, yksi jäkälä-, kaksi hyönteis- ja kaksi 
nisäkäslajia sekä erittäin uhanalaisiin lajeihin yksi sammallaji. Uhanalaisista lajeista merkittävä 
osa on vanhojen metsien tunnuslajeja. Alueen linnusto kuvastaa myös varttuneiden ja vanhojen 
metsien runsautta. Vieremän puoleinen laajennusosa (513 ha): Valkeismäen - Koukomäen - nk. 
pikkulampien alue on metsäsaarekkeiden ja pienehköjen soiden kirjoma kokonaisuus, joka on 
säilyttänyt suhteellisen hyvin luonnontilaisuutensa. Alueella on huomattava määrä suojelullisesti 
arvokkaita lahopuustoisia kuusivaltaisia metsiä. Suot ovat lähinnä aapasoita ja muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta ojittamattomia. Lisäksi alueella on useita luonnontilaisia pikkulampia. 
Metsien lintu- ja erityisesti kääväkäslajisto on edustava. Valtakunnallisesti uhanalaisia kääväkäs-
lajeja on löydetty 7. Näistä känsäorvakkaa ei ole havaittu muualla Talaskankaalla. Lisäksi alueella 
tavataan runsaasti muita vanhoille metsille ominaisia kääväkäslajeja. 
 
Vuolijoen puoleinen laajennusalue (617 ha): Alue koostuu aapasuojuoteista ja näiden välisistä 
metsäselänteistä ja -saarekkeista. Suurin osa kangasmetsien alasta on käsiteltyä talousmetsää, 
mutta siellä täällä on säilynyt myös lahopuustoisia vanhan luonnonmetsän saarekkeita. Suurella 
osalla kankaista on jälkiä metsäpaloista. Paikoin kasvaa järeää haapaa, ja Ruuhimaalla kasvaa 
tiettävästi koko Talaskankaan alueen paksuin mänty. Alueella elää vanhoja metsiä vaativia lintu-
lajeja, mm. pohjantikka ja kuukkeli, ja kääväkäslajisto indikoi vanhan metsän kuvioiden suojelu-
arvoa. Laajennusosan suot ovat pääosin luonnontilaisia aapasoita. Rämeet ovat suurelta osin 
ojitettuja. Suot täydentävät luonnonsuojelualueen pienvesistöjen valuma-alueita. Alueella on 
metsäautoteitä. Talaskankaan arvokkaimpia piirteitä on tiheiden kosteiden metsien, kangaskor-
pien ja varsinaisten korpien muodostama mosaiikki. Tämä yhdistettynä suoluontoon ja muuhun 
metsäluontoon tekee Talaskankaan alueesta ainutlaatuisen. 
 
Suojelutilanne: 
Yksityinen luonnonsuojelualue 3 % 
Valtion luonnonsuojelualue 74 % 
Ei suojeltu 23 % 
 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: 
Suurin osa Talaskankaan rajauksesta on toteutettu luonnonsuojelualueena. Rajauksen sisällä on 
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kolme yksityistä palstaa, joiden suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain nojalla. Jou-
tensuo on yksityismaan luonnonsuojelualuetta. Vesiluonnon suojelussa sovelletaan vesilain 
säännöksiä. Laajennusosa on valtion maata. Lahopuustoisten vanhan metsän kuvioiden, soiden 
ja pienvesien luonnonarvot turvataan alue-ekologisen suunnittelun avulla metsälain nojalla. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit: 
Humuspitoiset lammet ja järvet 2 % 
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-
kasvillisuutta 

0 % 

Vaihettumissuot ja rantasuot 0 % 
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0 % 
*Aapasuot 33% 
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 2 % 
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät 12% 
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät 30% 
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 0 % 
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 0 % 
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 10% 
*Kuusivaltaiset puustoiset suot 0 % 
*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät 0 % 
* priorisoitu luontotyyppi 
 
Luontodirektiivin liitteen II lajit: 
Pteromys volans liito-orava 
Lutra lutra saukko 
Cephalozia macounii hitupihtisammal 
 
Lintudirektiivin liitteen I linnut: 
Falco columbarius ampuhaukka 
Aegolius funereus helmipöllö 
Surnia ulula hiiripöllö 
Gavia stellata kaakkuri 
Pluvialis apricaria kapustarinta 
Gavia arctica kuikka 
Grus grus kurki 
Strix nebulosa lapinpöllö 
Cygnus cygnus laulujoutsen 
Tringa glareola liro 
Pernis apivorus mehiläishaukka 
Tetrao urogallus metso 
Dryocopus martius palokärki 
Lanius collurio pikkulepinkäinen 
Ficedula parva pikkusieppo 
Picoides tridactylus pohjantikka 
Bonasa bonasia  pyy 
Circus cyaneus sinisuohaukka 
Asio flammeus suopöllö 
Glaucidium passerinum varpuspöllö 
Strix uralensis viirupöllö 
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Muuta lajistoa: 
Anas penelope haapana 
Phylloscopus trochiloides idänuunilintu 
Lanius excubitor isolepinkäinen 
Loxia leucoptera kirjosiipikäpylintu 
Perisoreus infaustus kuukkeli 
Scolopax rusticola lehtokurppa 
Numenius phaeopus pikkukuovi 
Anas platyrhynchos sinisorsa 
Anas crecca tavi 
Bucephala clangula telkkä 
Aythya fuligula tukkasotka 
Tachinus elegans helyhaaskavaajakas 
Eucinetus caucasicus idänlahopoukko 
Melandria dubia isomustakeiju 
Peltis grossa isopehkiäinen 
Scardia boletella kääpäkoi 
Agathidium pallidum kalvaskeräpallokas 
Xylita livida liekokuoriainen 
Agonum mannerheimii liekokurekiitäjäinen 
Saperda perforata monipistehaapsanen 
Clossiana freija muurainhopeatäplä 
Alcis jubatus naavamittari 
Xestia rhaetica nuoliharmoyökkönen 
Ampedus nigroflavus oranssiseppä 
Tachinus basalis orpohaaskavaajakas 
Triplax rufipes pulskahelysieniäinen 
Sesia bembeciformis raitalasisiipi 
Dermestes palmi saloihrakuoriainen 
Meloe violaceus sinitoukohärkä 
Pyrgus centaureae suokirjosiipi 
Pachytelia villosella ukkopussikas 

Xestia sincera 
vaalea harmoyökkö-
nen 

Keroplatus tipuloides vaapsasääski 
Phellinus nigrolimitatus aarnikääpä 
Bryoria tenuis s. aarniluppo 
Dendriscocaulon umhausense aarninokijäkälä 
Leptogium teretiusculum aarninystyjäkälä 
Phylloporia ribis aarnirypykkä 
Schistostega pennata aarnisammal 
Antrodia infirma erakkokääpä 
Radulodon erikssonii haaparaspi 
Crepidotus mollis var. calolepis haaparuostevinokas 
Phellinus populicola haavanarinakääpä 
Salix pentandra halava 
Skeletocutis jelicii hammaskurokka 
Hydnellum auratile harjasorakas 
Omphalina epichysium harmaanapalakki 
Cyphelium inquinans harmaanokijäkälä 
Postia lateritia hentohaprakääpä 
Cephalozia macounii hitupihtisammal 
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Cladonia parasitica hongantorvijäkälä 
Plagiochila asplenioides isokastesammal 
Postia placenta istukkakääpä 
Evernia mesomorpha jauhehankajäkälä 
Carex rhynchophysa kaislasara 
Marsupella emarginata kalliopussisammal 
Anastrophyllum hellerianum kantoraippasammal 
Anomoporia bombycina käpäläkääpä 
Pinguicula villosa karvayökönlehti 
Convallaria majalis kielo 
Perenniporia subacida korkkikerroskääpä 
Phellinus chrysoloma kuusenkääpä 
Chiloscyphus profundus laholimisammal 
Chaenotheca brachypoda lahoneulajäkälä 
Hapalopilus salmonicolor lohikääpä 
Sistotrema raduloides maitosäämikkä 
Antrodia mellita mesipillikääpä 
Asterodon ferruginosus oravuotikka 
Onnia leporina pihkakääpä 
Phellinus lundellii pikireunakääpä 
Petasites frigidus pohjanruttojuuri 
Dactylorhiza incarnata incarnata punakämmekkä 
Leptoporus mollis punahäivekääpä 
Junghuhnia collabens punakarakääpä 
Amylocystis lapponica pursukääpä 
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä 
Haploporus odorus raidantuoksukääpä 
Antrodia albobrunnea riekonkääpä 
Phellinus viticola riukukääpä 
Juncus stygius rimpivihvilä 
Fomitopsis rosea rusokantokääpä 
Aporpium caryae rustikka (sieni) 
Gelatoporia pannocincta silokääpä 
Skeletocutis lenis sirppikääpä 
Antrodiella citrinella sitruunakääpä 
Leptogium teretiusculum sormikesijäkälä 
Mnium hornum soukkalehväsammal 
Hammarbya paludosa suovalkku 
Alnus glutinosa tervaleppä 
Carex livida vaaleasara 
Skeletocutis stellae välkkyludekääpä 
Carex laxa velttosara 
Microglossum viride viherkieli 
Goodyera repens yövilkka 
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Varkaus, Rantasalmi 
Linnansaari 
 
Alueen kuvaus: 
Haukiveden alue edustaa erittäin hyvin 
Saimaan järviluontoa. Alueelle on tyypil-
listä laajojenjärvenselkien ja saariryh-
mien vaihtelu. Alue on saimaannorpan 
tärkeä elinalue. Alue onmyös merkittävä 
metsänsuojelukohde. 
 
Alueen kallioperä on granodioriittiä ja 
migmatiittistä gneissiä. Alueen etelä-
osan läpi kulkee merkittävä harjujakso, 
joka ulottuu etelässä Punkaharjulle ja 
siten toisen Salpausselän reunamuodos-
telmiin saakka. 
 
Haukivesi edustaa karua järviruokotyyp-
piä, mutta se on pohjoisosiltaan rehe-
vöitynyt Varkaudessa sijaitsevan teolli-
suuden vaikutuksesta. Vesi on luonteeltaan dystrofista. 
 
Alueen metsät ovat etupäässä melko nuoria. Lehtipuun osuus on suuri, ja kaskiajan sekä laiduntami-
sen vaikutukset ovat hyvin nähtävissä. Osa metsistä on ollut vuosisadan alusta lähtien metsätalou-
den ulkopuolella. Saarten rehevissä painanteissa metsälehmuksen osuus on huomattava. 
 
Haukiveden maisemat ovat suurten selkien vaikutuksesta avarat ja rauhalliset. Maisema on monilta 
osin kulttuurivaikutteinen, sillä kaskikulttuurin jäljet näkyvät maisemassa pitkään. Lähes kaikki alu-
een suurista saarista ovat olleet asuttuja.Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue, ja se on myös erit-
täin merkittävä suurjärvien saaristoluonnon suojelemisessa. Alueella on arvioitu olevan noin 50 - 55 
norppaa, eli noin 25 % koko kannasta. Alueella on merkitystä myös metsänsuojelun kannalta, toisaal-
ta luonnontilaisten metsien suojelun kannalta ja toisaalta kulttuurivaikutteisten kaski- ja laidunmet-
sien säilyttämiseksi. Alueen linnusto on myös merkittävä. 
 
Pesäjuuri (Neottia nidus-avis), punalatva (Eupatorium cannabinum), tuoksumatara (Galium odora-
tum), jänönsalaatti (Mycelis muralis) ja tihkulehväsammal (Plagiomnium elatum) ovat alueellisesti 
uhanalaisia. Ryytisammal (Geocalyx graveolens) ja lepikkolaakasammal (Plagiothecium latebricola) 
on alueellisesti uhanalaisten listalla merkitty puuttuviksi Mikkelin läänistä. Lehtoneidonvaippa (Epi-
pactis helleborine) on harvinainen. 
 
Alueen luontotyypit ja lajit 
* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji 
Luontodirektiivin luontotyypit (%): 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranun-
culion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-
kasvillisuutta 

0 

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet 
niityt 

0 

Kostea suurruohokasvillisuus 0 

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 0 

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion 0 
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tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 

*Boreaaliset luonnonmetsät 4 

Boreaaliset lehdot 0 

*Fennoskandian metsäluhdat 0 

*Puustoiset suot 0 

Luontodirektiivin liitteen II lajit: 

Saukko Lutra lutra 

*Saimaannorppa Phoca hispida saimensis 

Kirjoverkkoperhonen Hypodryas maturna 

Idänleväsammal Plagiomnium drummondii 

Lintudirektiivin liitteen I linnut: 

Helmipöllö Aegolius funereus 

Huuhkaja Bubo bubo 

Kaakkuri Gavia stellata 

Kalatiira Sterna hirundo 

Kehrääjä Caprimulgus europaeus 

Kuikka Gavia arctica 

Kurki Grus grus 

Laulujoutsen Cygnus cygnus 

Mehiläishaukka Pernis apivorus 

Metso Tetrao urogallus 

Palokärki Dryocopus martius 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio 

Pikkusieppo Ficedula parva 

Pyy Bonasa bonasia 

Viirupöllö Strix uralensis 

Uhanalaiset lajit Alueella 2 lajia 

Muuttolinnut: 

Härkälintu Podiceps grisegena 

Mustalintu Melanitta nigra 

Nuolihaukka Falco subbuteo 

Pilkkasiipi Melanitta fusca 

Tuulihaukka Falco tinnunculus 

Muut lajit: 

Pikkutikka Dendrocopos minor 

Naavamittari Alcis jubatus 

Nunnamittari Baptria tibiale 

Ilves Lynx lynx 

Karhu Ursus Arctos 

Haapariippusammal Neckera pennata 

Hirvenkello Campanula cervicaria 

Idänkurho Carlina vulgaris subsp. longifolia 

Jänönsalaatti Mycelis muralis 

Kantokorvasammal Jungermannia leiantha 

Katvenokkasammal Eurhynchium speciosum 



109 
 

 
 
 
 
 

Lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine 

Lepikkolaakasammal Plagiothecium latebricola 

Metsänemä Epipogium aphyllum 

Pesäjuuri Neottia nidus-avis 

Punalatva Eupatorium cannabinum 

Raidantuoksukääpä Haploporus odorus 

Rantaorvokki Viola persicifolia 

Ryytisammal Geocalyx graveolens 

Tihkulehväsammal Plagiomnium elatum 

Tuoksumatara Galium odoratum 

Uhanalaiset lajit Alueella 2 uhanalaista lajia 

Suojelutilanne (%): 

Kansallispuisto 14 

Ei suojeltu 86 

 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot: 
Lähes kaikki maa-alueet kuuluvat kansallispuistoon. Loppuosa maa-alueista on laadituissa osayleiskaa-
voissa pääasiassa SL- tai ev-alueita. Vesialueet eivät kuulu kansallispuistoon. 
 
Uusina alueina rajauksessa ovat vesialueet, muutamat Tappuvirralla sijaitsevat pienet luodot ja Kaijasaa-
ri sekä Hietaniemen ja Peonsaaren ympäristön vesialueet. Lisäksi rajaukseen kuuluu Savonlinnan-Oravin 
yleiskaavaehdotuksen ev-alueita ja Kangaslammin Joutenveden-Äimisveden osayleiskaavan SL-alueita. 
 
Täydennyskohteena alueeseen liitetään Ison Virkasaaren vanha metsä, joka on valtion omistuksessa, ja 
kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.Pääasialliset toteutuskeinot maa-alueilla: luonnonsuojelula-
ki, rakennuslaki  
 
Toteutustilanne: lähes kokonaan kansallispuistoa. 
 
Pääasialliset toteutuskeinot vesialueilla: sopimus, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki 
 
Toteutustilanne: alueella tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia 
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