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LIITETAULUKKO 
 
Tuulivoima-alueittaiset arviot voimalarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön  
Pohjois-Savossa 

  

              

Vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti         

vlm = vain lähimaisemaan           

*  = pääasiassa lähimaisemaan ja vähäisessä määrin muihin arvoihin       

** = kaukomaisemaan, erityisiin luonto- ja maisema-alueisiin ja jossakin määrin muihin arvoihin     

*** = kaukomaisemaan, erityisiin luonto- ja maisema-alueisiin ja merkittävässä määrin muihin arvoihin     

              

Kunta Alue Lintualueiden läheisyys Kalasääski / maakotka Vaikutus luonnon-
maisemaan ja 
luonnonrauhaan 

Vaikutukset 
kulttuurimaisemaan 

Vaikutusten  
merkittävyyden 
arviointi 

Rautavaara Maaselänmäki-
Naulavaara-Hiirikylä 
(yhdistymä) 

Puskurivyöhykkeelle 
ulottuu kansallispuisto ja 
laaja erämainen Natura-
alue. Alueilla suuri 
merkitys metsä- ja 
suolinnuston 
suojelualueena. 
Hiirikylän puskurivyöhyke 
ulottuu 
Ylimmäisenjärvelle, jota 
on pidetty paikallisena 
lintuvetenä (ei tuoreita 
laskentatietoja). 

Puskurivyöhykkeellä 
Pohjois-Savon ainoa 
maakotkan reviiri. 

Puskurivyöhykkeellä 
Pohjois-Savon 
merkittävin 
luontomatkailualue, 
"hiljainen alue" ja 
maakunnan laajimmat 
"erämaat". Tuulivoima-
alueella maakunnna 
korkein paikka 
(Maaselänmäki), jota 
reunustaa länsipuolella 
laaja suo-alue. 

Puskurivyöhykkeellä 
kulttuuriympäristö-
/maisemakohde. 

*** 

Varkaus Pisamaniemi Rajautuu FINIBA-
alueeseen (selkävesi), 
puskurivyöhykkeen 
reunamilla myös IBA-
alue, Natura-alue, 
luonnonsuojelualueita 
(mm. kansallispuisto). 

Muutamia kalasääsken 
pesiä melko lähellä 
puskurivyöhykettä. 

Lähellä tärkeitä 
luontomatkailualueita 
(vesistöt, kansallispuisto) 

– ** 
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Kuopio Pieni-Neulamäki Puskurivtöhykkeellä 
FINIBA-alue (selkävesi) 
ja paljon Natura-alueita 
(mm. metsiä ja lehtoja). 
Lähellä lisäksi 
kaatopaikka, jolta 
suuntauu erityisesti lokki- 
ja varislintujen parvia 
kohti syväsatamaa 
(keväällä), Kuopion 
keskustaa ja 
Kallansiltojen sulia 
(keväällä) sekä joillekin 
pesimäpaikoille. 
Tuulivoima-alue sijaitsee 
melko tarkasti 
suorimmalla reitilla 
kaatopaikalta näille 
alueille. 

Puskurivyöhykkeen 
rajalla yksi kalaääsken 
pesä ja yksi vanha 
(1975) pesäpaikka. 

Haminalahden alueella 
on merkittäviä 
luonnonmaisemallisia 
arvoja. Näkyvyys 
vesialueille, joilla paljon 
virkistyskäyttöä. Sijaitsee 
toisaalta kiinni 
kaupunkirakenteessa, 
jossa on myös muita 
maiseman häiriötekijöitä. 

Haminalahden alueella 
on kulttuurimaisemallisia 
arvoja. Lisäksi 
puskurivyöhykkeellä 
muita kulttuurikohteita. 

** 

Nilsiä Linnanmäki-Kinahmi 
(yhdistymä) 

Puskurivyöhykkeellä 
useita pieniä Natura-
alueita ja 
luonnonsuojelualueita 
(lehtoja), joilla ei suurta 
linnustollista merkitystä. 

– Tuulivoima-alueelle 
ulottuu arvokas 
maisema-alue. Pohjois-
Savon 
luonnonmaisemallisesti 
merkittävin ja 
korkoeroiltaan suurin 
selänne. Suuri 
luonnonmaisemallinen 
merkitys lähi- ja 
kaukomaisemassa. 
Osittain jo aiemmin 
ihmistoiminnan 
muuttama. 

Tuulivoima-alueelle 
ulottuu kulttuurimaisema-
alue, 
puskurivyöhykkeellä 
kaksi kulttuuriympäristö-
/maisemakohdetta. 

** 
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Nilsiä Rahasmäki Puskurivyöhykkeellä 
Ruokosjärven lintuvesi 
sekä kaksi pientä Natura-
aluetta ja muuta 
suojelualuetta. 

– Osa Pohjois-Savon 
luonnonmaisemallisesti 
merkittävintä ja 
korkoeroiltaan suurinta 
selännettä. Suuri 
luonnonmaisemallinen 
merkitys lähi- ja 
kaukomaisemassa 
(vesistöalueen reunalla). 
Osittain jo aiemmin 
ihmistoiminnan 
voimakkaasti muuttama. 
Alueella merkittävää 
matkailukäyttöä, joka ei 
valtaosin suuntaudu ns. 
luontomatkailuun. 

Puskurivyöhykkeen 
rajoilla 
kulttuuriympäristöalue. 

** 

Vieremä Linnalankangas-
Rahustenaho 

Puskurivyöhykkeillä 
kolme Natura-aluetta: 
Talaskankaan luonnon-
suojelualue, jolla suuri 
merkitys metsä- ja 
suolinnuston 
suojelualueena, 
Rahajärvi-Kontteroisen 
lintuvesi, joka jää liki 
kokonaan puskuri-
vyöhykkeelle, ja 
Hällämönharju-
Valkeiskangas, joka 
suojellaan maa-aines- ja 
vesilakeihin perustuen. 

Puskurivyöhykkeellä 
kalasääsken pesä. 

Laajasti erämainen alue 
ja puskurivyöhykkeellä 
luontomatkailua. 

– ** 
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Kuopio Suuri-Palonen 1 ja 2 

(yhdistymä) 
Puskurivyöhykkeillä tällä 
hetkellä yksi 
luonnonsuojelualue, 
mutta alueelle lienee 
tulossa uusia laajoja 
luonnonsuojelualueita 
yhteensä noin 150 
hehtaaria. 

Puskurivyöhykkeillä viisi 
kalasääksen 
pesäpaikkaa, joista yksi 
on nykyisin asuttu. 
Asuttu pesä sijaitsee 
keskeisellä paikalla 
tuulivoima-alueisiin 
nähden. Lisäksi 
lähialueella pari muuta 
vanhaa pesäpaikkaa.  

Puskurivyöhykkeellä 
hiljainen alue. 
Rakentamaton Suovu-
"Palosensalo" on 
perinteisesti mielletty 
pääosin  retkeily- ja 
virkistysalueeksi, jonne 
on myös rakennettu 
retkeilyreittejä, 
tulipaikkoja yms. 
palveluvarustusta. 
Retkeily alueella ei liene 
kuitenkaan kovin 
vilkasta. 

– *  (**) 

Varkaus Kurenlahti Puskurivyöhyke ulottuu 
hiukan FINIBA-alueelle ja 
Natura-alueelle. 

– Melko lähellä tärkeitä 
luontomatkailualueita 
(vesistöt, 
kansallispuisto). 

– * 

Leppävirta Niittysmäki-
Konkanmäki-
Saahkarlahti 
(yhdistymä) 

– Yksi vanha kalasääsken 
pesäpaikka (1975) 
tuulivoima-alueen sisällä. 

– Puskurivyöhykkeellä 
kulttuuriympäristö-
/maisemakohde. 

vlm 

Leppävirta Takunkorpi Sijoittuu lähelle "lounas-
koillinen" suuntautuvaa 
vesistöväylää Unnukka-
Paljakkavesi-Suvas. 
Mahdollisesti 
vesilintumuuttoa, joka 
seuraa vesialuetta. 

– Melko lähellä laajaa 
vesialuetta, mutta 
vesialue rikkonainen ja 
saaret suuria. 

Puskurivyöhykkeellä 
kulttuuriympäristö-
/maisemakohde. 

vlm 

Leppävirta Saaristenmäki Puskurivyöhykkeen 
reunamilla muutamia 
pienie suojelualueita tai -
aluevarauksia. 

Puskurivyöhykkeellä yksi 
vanha kalasääsken 
pesäpaikka (1980). 

– – vlm 
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Vieremä Kurvilanmäki – – Erämainen alue 
vieremäläisen vaara-
asutuksen tuntumassa. 
Yhdyspolku Sukeva-
Talaskangas? 

– vlm 

Kuopio Kaijanmäki-
Kangasmäki 
(yhdistymä) 

Puskurivyöhykkeellä pari 
pientä luonnonsuojelu-
aluetta. Alueelle voi 
ohjautua tavanomaista 
enemmän petolintu-
muuttoa etelästä, 
kaakkosta ja luoteesta, 
ehkä veslintumuuttoakin 
koillisesta. Melko lähellä 
myös FINIBA-alueita 
(selkävedet). 

Yksi vanha kalasääsken 
pesäpaikka (1974) 
tuulivoima-alueella. 

– – vlm 

Kaavi Kaavinniemi – – Hiljainen alue 
Kaavinjärven toisella 
puolella. 

– vlm 

Vesanto Honkamäki-
Palokangas 

Puskurivyöhykkeellä 
pieni lintuvesi 
(Limalampi). 

– Melko lähellä maisema-
alue ja hiljainen alue. 

Puskurivyöhykkeellä 
kulttuuriympäristö-
/maisemakohde. 

vlm 

Iisalmi Rääpönnurkka – – – Voimalat näkyisivät 
todennäköisesti 
Lapinlahden 
Väisälänmäelle, mutta 
etäisyyttä on noin 10 km. 

vlm 
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