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PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTO 
wpd Finland Oy suunnittelee Palovaaran alueelle enintään 21 tuulivoimalasta muodostuvaa tuuli-
voimapuistoa. Palovaaran–Ahkiovaaran alustava hankekoko on yhteensä enintään 21–26 voima-
laa. 

Tuulipuisto liitetään suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n omis-
tamaan 110 kV voimajohtoon. Voimajohdon viereen rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Säh-
könsiirrolle tarkastellaan YVA-menettelyn yhteydessä kolmea reittivaihtoehtoa. 

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnittelua osayleiskaavoituksen alku-
vaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijaintiin vaikuttavat luonnonolosuhteet, melu- ja varjostusanalyy-
sit sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden väliset minimietäisyydet optimaalisen tuo-
tannon varmistamiseksi. Alueella suoritetaan tuulimittaukset, joiden tuloksien avulla voidaan 
varmistua tuulivoimalaitosten tarkoituksenmukaisesta sijoittelusta.  

SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
wpd Finland Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Pellon kunnalle, jonka kunnanval-
tuusto on kokouksessaan 9.12.2013 hyväksynyt ja päättänyt osayleiskaavan käynnistämisestä. 
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuuli-
voimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä.  

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luon-
nonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakenta-
misesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien 
perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväk-
syy Pellon kunnanvaltuusto. 

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutu-
nut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 
500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. 

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet 
sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.  

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI 
Palovaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin 25 kilometriä Pellon kunnan keskus-
taajamasta etelään Ylitornion kunnan rajalle. Suunnittelualueen etäisyys Ylitornion keskustaaja-
masta on noin 23 km koilliseen. Suunnittelualueelle päästään metsäteitä pitkin, joista osa lähtee 
Ajangintieltä hankealueen pohjoispuolelta ja osa Ratasjärventieltä hankealueen lounaispuolelta. 

Palovaaran hankealueen läheisyyteen suunnitellaan Ahkiovaaran (5 voimalaa) tuulivoimapuistoa, 
jonka Palovaaran kanssa yhteinen Palovaaran–Ahkiovaaran YVA-menettely on yhtä aikaa käyn-
nissä Palovaaran osayleiskaavoituksen kanssa. 

Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan 
laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät. Suunnitelmassa kerro-
taan myös kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja 
vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suun-
nitteluprosessin kuluessa.  
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Kuva 1. Palovaaran tuulivoimapuiston alustava osayleiskaava-alue on esitetty punaisella ja vie-
reinen Ahkiovaara sinisellä. Myös alustavat sähkönsiirtoreittivaihtoehdot on esitetty kartalla.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA  

Palovaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen 
reunoilla on kattava metsäautotieverkosto. 

Suunnittelualue sijaitsee noin 150–250 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella esiintyy jyrkkiä 
korkeussuhteiden vaihteluja. Suunnittelualueella on runsaasti louhikkoisia vaara- ja harjumuo-
dostumia sekä pienimuotoisia pääosin ojitettuja suoalueita.  

Palovaaran suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuisto- tai kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat alueesta noin 2,5 kilometriä luotee-
seen (Ahkiovaaran kaula) ja 3,5 kilometriä koilliseen (Lehtilaki).  Ratasjärven kylän RKY-alue si-
jaitsee noin 3,5 kilometriä suunnittelualueesta länteen. 

Palovaaran suunnittelualue sijaitsee suurelta osin Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Natura-
alueella (FI1301912, SCI), jonka pinta-ala on noin 6450 km2. Suunnittelualueen itä-koillispuolella 
noin 4,5 kilometriä etäisyydellä sijaitsee Hyrsyvuoman Natura-alue (FI1301002, SCI). 

Maansaaren luonnonsuojelualue (YSA203756) sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella lähimmil-
lään noin 400 metrin etäisyydellä. 
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Palovaaran hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan maakuntakaavaan merkityllä 
poronhoitoalueella. Hankealueen etelä- ja itäpuolitse kulkee myös maakuntakaavaan merkitty 
paliskunnan raja / esteaita. Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden 
luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon 
olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle 
tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien 
kanssa. 

Maakuntakaavaan on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi 
alueeksi (ma) suunnittelualueen länsipuolella noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Ratasjärven kylän 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Alueen suunnittelussa on 
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. 

Palovaaran itäpuolelle on maakuntakaavaan merkitty rakennussuojelukohteeksi Ainolan 
erämaahuvila (SR1 3075). Hankealueen eteläpuolella huomattavasti etäämmällä on 
Kristineströmin sahan päärakennus, johon Ainolan erämaahuvilakin sahaustoiminnan kautta 
liittyy. Merkinnällä osoitetaan kirkkolailla tai rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla 
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. Suojelumääräys: ”Suojelukohteen 
kulttuurihistoriallisten arvojen heikentäminen on kielletty. Uudis- ja lisärakentaminen tulee 
sovittaa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja 
rakennettuun kulttuuriympäristöön.” 

Palovaaran itä–koillispuolelle sijoittuva Hyrsyvuoman Natura-alue on osoitettu maakuntakaavassa 
luonnonsuojelualueeksi (SL 4145). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai 
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. 

Palovaaran alueen länsi- ja lounaispuolelle on maakuntakaavassa merkitty tärkeitä tai 
vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät niiden vaikutuksesta heikkene. 

YLEIS- JA ASEMAKAAVAT 

Tuulivoimapuiston alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Palovaaran länsipuolel-
la on voimassa Torniojokivarren yleiskaava, joka käsittää koko jokivarren Pellon kunnan alueella. 

SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Vaikutusten arviointi on osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuulivoimahank-
keiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä. Palovaaran–Ahkiovaaran tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu voimalamäärä ylittää 
YVA-kynnyksen, jolloin alueelle laaditaan YVA-menettely, jonka yhteydessä tehdään seuraavat 
selvitykset: 

 Luontoselvitykset  
 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys  
 Melu- ja varjostusselvitykset (WindPro -ohjelman mallinnuksin)  
 Arkeologinen inventointi  

Lisäksi selvitetään mm. osayleiskaavan vaikutukset asumisen olosuhteisiin, metsätalouteen, mar-
jastukseen ja metsästykseen, elinkeinoihin ja talouteen sekä sosiaaliset vaikutukset. Vaikutusten 
arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset. 

Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointi-menettelyn 
(YVA) yhteydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, 
alueella suoritettuihin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huo-
mautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkai-
sujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. 
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