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Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteissa esitetään muun muassa,
että uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia on parannettava. Lisäksi tuulivoimalat on ensisijaisesti sijoitettava mahdollisimman keskitetysti usean
voimalan yksiköihin. Suunniteltu hanke on edellä mainittujen tavoitteiden mukainen.
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt päivitetyn Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 vuonna 2009. Kehittämisen vahvuuksiksi, tavoitteiksi ja kulmakiviksi on
kirjattu muun muassa, että uusiutuvan energian tuotanto vastaa suuren osan alueen
energiantarvetta ja Etelä-Pohjanmaasta on kehittynyt huomattava sisämaan tuulivoiman tuotantoalue Suomessa. Rajamäenkylän hanke edistää näiden tavoitteiden toteutumista.
Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011–2014
Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman energiantuotannon tavoitteina ovat muun muassa korkea omavaraisuus ja uusiutuvan energian osuuden nosto. Suunnitteluhanke
vastaa hyvin maakuntaohjelmassa asetettuja tavoitteita.
Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia 2014–2017
Maakuntasuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa ollaan laatimassa Etelä-Pohjanmaalla
ensimmäistä kertaa yhtenäisen prosessin mukaisesti. Asiakirjasta käytetään nimeä
maakuntastrategia. Maakuntastrategian aikajänne ulottuu skenaario- ja tavoitetarkastelun osalta vuoteen 2040, ja keskipitkän aikavälin kehittämistoimenpiteiden osalta
vuosiin 2014–2017. Maakuntaohjelmat/ maakuntastrategiat laaditaan siten, että ne
hyväksytään viimeistään keväällä 2014. Luonnos maakuntastrategiasta ja sen ympäristöselostuksesta on julkaistu joulukuussa 2013. Ympäristöselostuksessa on esitetty
uusiutuvan energian käytön lisääminen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Rajamäenkylän hanke edistää tämän tavoitteen toteutumista.
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristöstrategia 2014–2020
Etelä‐Pohjanmaan ELY‐keskus koordinoi parhaillaan Etelä‐Pohjanmaan, Keski‐
Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteisen ympäristöstrategian valmistelua kaudelle
2014–2020. Ympäristöstrategiaa ei ole vielä julkaistu (tilanne 31.1.2014).
Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys
Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä on selvitetty tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maakunnan alueelta. Tuulivoima-alueiden rajausperusteina on käytetty
ns. ei-analyysiä, jossa lähtökohtaisesti tuulivoimalle soveltumattomat alueet on rajattu
tuulivoimatuotannon ulkopuolelle. Tuulivoimalle soveltumattomina alueina on pidetty
mm. kilometrin etäisyyttä lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin, luonnonsuojelu- ja Naturaalueita, sekä mm. lentoliikenteen varovyöhykkeellä sijaitsevia alueita. Mahdollisten
tuulivoima-alueiden selvityksiä on tehty tarkennettuna mm. maisemavaikutusten, tuulisuuden sekä teknis-taloudellisten edellytysten perusteella.
Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä löydettiin ei-analyysien jälkeen 645 tuulivoimatuotannolle mahdollista aluetta, joista tarkemman selvitystyön jälkeen potentiaalisia alueita jäi jäljelle 27 kappaletta. Rajamäenkylän alue on todettu tuulivoimaselvityksessä mahdollisena tuulivoima-alueena.
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Tuulivoimaselvityksen epävarmuustekijöinä on todettu, että esimerkiksi teknistaloudellinen analyysi voi sisältää virhearvioita eri alueiden taloudellisen toteuttamisen suhteen. Rajamäenkylän alue on yksityiskohtaisissa selvityksissä hanketoimijan
esiselvityksen mukaan todettu tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi mm. tuulisuustietojen perusteella.

Kuva 9. Karttaote Etelä-Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksen aineistoista. Kartassa on esitetty vinoviivalla mahdolliset alueet asutuksen ja loma-asutuksen muodostamien suojavyöhykkeiden sekä muun muassa kalasääsken pesän suojavyöhykkeen
mukaisesti (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013).
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Lähiseudun muut tuulivoimahankkeet
Hankealueen lähiympäristössä ei ole tällä hetkellä toiminnassa olevia tuulivoimapuistoja. Lähin käytössä oleva tuulivoimapuisto on Innopower Oy:n Kristiinankaupungin
satama-alueella sijaitseva kolmen tuulivoimalan muodostama Furuvikenin tuulivoimapuisto. Puiston kokonaiskapasiteetti on 3 MW. Puisto sijaitsee noin 23 km hankealueesta länteen. Lisäksi Teuvan Perälässä, 20 km hankealueesta pohjoiseen, on
Pettumäen Mylly Oy:n toiminnassa oleva 2,5 MW:n tuulivoimala.
Hankealueen lähistöllä on käynnissä useita eri suunnitteluvaiheissa olevia tuulivoimapuistohankkeita. Lähimmät hankkeet ovat Lapväärtti-Lakiankankaan tuulivoimapuisto sekä Lapväärtin Dagsmarkin tuulivoimapuisto. Alla on kuvattu hankealueesta
enintään 12 km etäisyydellä sijaitsevia suunnitteilla olevia hankkeita tarkemmin.
CPC Finland Oy, Lapväärtti ja Lakiankangas (Kristiinankaupunki, Isojoki). Tuulivoimahanke koostuu kahdesta lähellä toisiaan sijaitsevasta tuulivoimapuistoalueesta.
Alueet sijoittuvat Lapväärtin ja Lakiankankaan alueilla valtatien 8 itäpuolelle sekä Uttermossantien ja seututien 664 (Dagsmarkintie ja Isojoentie) väliin. Alue sijaitsee lähimmillään noin 2,5 km Rajamäenkylän hankealueen länsipuolella. Puistokokonaisuus käsittäisi enimmillään noin sata 3 MW tuulivoimalaa. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui keväällä 2013 ja yhteysviranomainen antoi siitä
lausuntonsa kesäkuussa 2013.
O2 Finland Oy, Lappfjärd Dagsmark (Kristiinankaupunki). Tuulivoimahankkeessa
on suunnitteilla noin 50 m2 kokoiselle hankealueelle 56-67 voimalan tuulivoimapuisto.
Alue sijaitsee Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueella valtatien ja Karijoen kunnanrajan sekä Lidenintien ja Isojoentien välissä. Alue sijaitsee lähimmillään noin 6 km
Rajamäenkylän hankealueen länsipuolella. Tuulivoimaloiden teho on 2-3 MW. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui syksyllä 2013 ja arviointiselostus valmistuu keväällä 2014.
O2 Finland Oy, Kakkori (Karijoki). Hanke sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle, Karijoen
kuntaan. Kakkorin tuulivoimapuistoalue on Kakkorinnevan pohjoispuolella, IsoKakkorin ja Kärmesharjun muodostaman harjannealueen luoteisrinteellä. Alue sijaitsee lähimmillään noin 7,5 km Rajamäenkylän hankealueen pohjoispuolella. Hankealueelle suunnitellaan yhdeksää 2-3,3 MW tuulivoimalaa. ELY-keskuksen päätöksen
mukaan hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä.
O2 Finland Oy, Perkiö (Karijoki). Hanke sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle, Karijoen kuntaan. Perkiön tuulivoimapuistoalue on Myrkyn kylän itäpuolella sijaitsevalla Hautamäki-Perkiönmäki -alueella. Perkiön tuulivoima-alueella on useita kapeita kiinteistöjä ja
sen kokonaispinta-ala on noin 5,5 km2. Alue sijaitsee lähimmillään noin 12 km Rajamäenkylän hankealueen pohjoispuolella. Hankealueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalaa, joiden kunkin teho on 2-3,3 MW:n kokoluokkaa. ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä.
Triventus Wind Power Ab, Tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen
(Kristiinankaupunki). Kristiinankaupungin pohjoisosaan Tiukan alueelle on suunnitteilla enintään 37 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden teho on 3-4,5 MW. Tuulivoimapuisto sijaitsee Tiukan kylän koillispuolella, noin 8 km etäisyydellä Kristiinankaupungin keskustaan. Suunniteltu puisto sijaitsee noin 12 km Rajamäenkylän hankealueesta luoteeseen. Hankkeelle on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma
toukokuussa 2013 ja arviointiselostus on tekeillä.
Vindkraftspark Ab, Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto (Kristiinankaupunki).
Tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin eteläosaan Uttermossaan
valtatien 8 itäpuolelle. Alueelle on suunniteltu enintään 8 tuulivoimalaa, teholtaan 2-
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3,6 MW. Suunniteltu puisto sijaitsee noin 12 km Rajamäenkylän hankealueesta lounaaseen. Hankkeelle on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka valmistui alkuvuodesta 2013.
UPM-Kymmene Oyj, Mikonkeitaan tuulivoimapuisto (Kristiinankaupunki, Isojoki). Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Kristiinankaupungin eteläosaan ja osittain Isojoen kunnan alueelle. Alueelle on suunniteltu enintään 30 tuulivoimalaa, yksikköteholtaan 2,4-4 MW. Suunniteltu puisto sijaitsee noin
12 km Rajamäenkylän hankealueesta lounaaseen. Hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelma valmistui kesäkuussa 2013.

Kuva 10. Lähiseudun muut tuulivoimahankkeet.
1.10

Hankkeen toteuttamisen aikataulu
YVA-menettelyn loppuun saattamisen ja osayleiskaavan vahvistuksen on tarkoitus
tapahtua kesällä 2015 (tarkemmin luvussa 2.4). Tuulivoimapuiston rakentaminen voi
alkaa suunnitelmien mukaan muutama kuukausi kaavan hyväksymisen jälkeen, kun
hankkeelle on saatu tarvittavat luvat.
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2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

2.1

YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (10.6.1994/468). YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja vaikutusten yhtenäistä huomioonottamista sekä
samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVAmenettely ei ole lupamenettely, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan
huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(17.8.2006/713) edellytetään arviointimenettelyä tuulivoimahankkeisiin silloin, kun yksittäisten voimaloiden lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. Tarkasteltava hanke kuuluu siten lakisääteisen YVAmenettelyn piiriin.

2.2

Arviointimenettelyn sisältö
Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen, jotka ovat
arviointiohjelma ja arviointiselostus. Arviointimenettelyn eteneminen on esitetty alla
(Kuva 11).

YVA-prosessi
•

Arviointiohjelma
Hankkeesta vastaava tekee

Yhteysviranomainen
• Kuuluttaa nähtävillä olosta
• Kokoaa lausunnot ja mielipiteet
• Laatii oman lausuntonsa

•

Kansalaisten, viranomaisten
ja muiden tahojen
mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostus
Hankkeesta vastaava tekee

Yhteysviranomainen
• Kuuluttaa nähtävillä olosta
• Kokoaa lausunnot ja mielipiteet
• Laatii oman lausuntonsa

Kansalaisten, viranomaisten
ja muiden tahojen
mielipiteet ja lausunnot

Kuva 11. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheet.
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Arviointiohjelma
YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja arvioidaan sekä millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitetään perustiedot hankkeesta, sen aikataulusta, tutkittavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma vuorovaikutuksen hoitamisesta ja
tiedottamisesta.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman ja asettaa sen nähtäville alueen kuntiin sekä pyytää siitä lausunnot eri viranomaistahoilta. Myös kansalaiset ja muut osalliset voivat esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet ja antaa
niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa
nähtävilläoloajan päättymisestä. Tämän jälkeen ympäristövaikutusten arviointityö jatkuu arviointivaiheella, jonka tulokset kootaan arviointiselostukseen.
Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus Vanhassakylässä,
jossa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa.
Arviointiselostus
Arviointiselostukseen kootaan YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset ja arvioinnit hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksessa on
keskeisessä osassa vaihtoehtojen vertailu ja niiden toteuttamiskelpoisuuden arviointi.
Selostuksessa esitetään myös arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, arviointimenetelmät, arviointityön epävarmuudet, haitallisten vaikutusten lieventäminen tai
ehkäisy sekä vaikutusten seurantaohjelma.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa arviointiselostuksen nähtäville ja pyytää siitä
lausunnot samalla tavoin kuin arviointiohjelmavaiheessa. Arvioinnin keskeisten tulosten esittelemiseksi järjestetään yleisötilaisuus. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut viranomaislausunnot ja antaa niiden, sekä oman asiantuntemuksensa
perusteella lausunnon arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Arviointimenettely päättyy tähän yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon.
2.3

Arviointimenettelyn osapuolet
Hankevastaavana toimii O2 Finland ja yhteysviranomaisena Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisesta vastaa Sito Oy.
Hankkeelle ei ole nimetty ohjaus- tai seurantaryhmää. YVA-ohjelman luonnosta on
esitelty viranomaisille kaavan laadinnan yhteydessä pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti muun muassa pitämällä tiedotustilaisuuksia
asukkaille ja yhdistyksille.

2.4

Arviointimenettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen kanssa
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavaprosessi rinnan YVA-menettelyn
kanssa. Osayleiskaavoituksiin tarvittava tietopohja ja selvitykset tuotetaan pääasiallisesti YVA-menettelyn kautta. Osayleiskaavoitus on kuitenkin itsenäinen prosessi, ja
sitä säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki.
YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen aikataulut sovitetaan yhteen mahdollisimman hyvin. YVA-ohjelman ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) laatiminen aloitettiin syksyllä 2013. YVA-menettely alkaa virallisesti yhteysvi-
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ranomaisen kuuluttaessa YVA-ohjelman nähtäville tulosta. Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelujen yhteydessä järjesteltiin epävirallinen YVA-neuvottelu.
Kaavaluonnoksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tiedottaminen ja
yleisötilaisuudet pyritään yhdistämään. OAS on nähtävillä samanaikaisesti YVAohjelman kanssa keväällä 2014. Osayleiskaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua
samanaikaisesti YVA-selostuksen kanssa alkuvuodesta 2015. YVA-menettelyn loppuun saattamisen ja osayleiskaavan vahvistuksen on tarkoitus tapahtua kesällä
2015.
YVA-menettelyn alustava aikataulu on esitetty alla (Kuva 12).

Kuva 12. YVA-menettelyn alustava aikataulu.
2.5

Tiedottaminen ja kansalaisten osallistuminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi, jossa tavoitteena on kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. YVA:ssa osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta seuraavien tahojen välillä: hankkeesta vastaava, yhteysviranomainen, muut viranomaiset, henkilöt joiden oloihin tai etuihin hanke
saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa vaikutukset saattavat koskea. Osana YVA-menettelyä toteutetaan lainsäädännön edellyttämä virallinen kuuleminen, josta vastaa yhteysviranomainen.
Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Kuulutusilmoitukset julkaistaan hankealueen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla,
hankealueen sanomalehdissä ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuulutuksissa ilmoitetaan, missä arviointiohjelma/ -selostus
on nähtävillä ja milloin mielipiteitä voi antaa. YVA-asiakirjat asetetaan nähtäville hankealueen kuntiin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sekä luettavaksi kuntien
pääkirjastoihin.
Mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta voi antaa yhteysviranomaiselle kuulutuksissa ilmoitettuna aikana sähköisesti (kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi) tai postitse (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 93, 65101 Vaasa). Arviointiohjelma ja -selostus ovat nähtävillä vähintään
30 ja enintään 60 päivää.
Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana huhtikuussa 2014 järjestetään avoin yleisötilaisuus Vanhassakylässä, jossa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Paikalla keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat hankkeesta vastaavan edustajat,
ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsulttitoimiston edustajat ja yhteysviranomainen. Arviointiselostusvaiheessa järjestetään vastaava yleisötilaisuus, jossa esitellään valmistuneen arvioinnin keskeisiä tuloksia.
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3

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa. Lisäksi tarkastellaan niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta
jättämistä.

3.1

0-vaihtoehto
Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Alue jää nykyiseen tilaansa.

3.2

Hankevaihtoehto 1 (VE1)
Hankevaihtoehdossa VE1 kohteelle rakennetaan 107 voimalan tuulivoimapuisto.
Vaihtoehdon voimaloiden määrässä ja sijoittelussa on huomioitu lähialueen asutus ja
meluvaikutukset. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 140 metriä, roottorin halkaisija
enintään 131 metriä ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enintään 210 metriä. Kunkin
tuulivoimalan teho on 2-3 MW.
Hankealueen alustava rajaus ja vaihtoehdon mukaiset alustavat tuulivoimaloiden sijoituspaikat on esitetty alla (Kuva 13). Tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja tullaan tarkistamaan suunnittelun edetessä.
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Kuva 13. Tuulivoimaloiden alustavat sijainnit (violetilla) hankevaihtoehdossa 1. Hankealueen rajaus on merkitty punaisella.
3.3

Hankevaihtoehto 2 (VE2)
Hankevaihtoehdossa VE2 kohteelle rakennetaan 80 voimalan tuulivoimapuisto. Vaihtoehdon voimaloiden määrässä ja sijoittelussa on huomioitu lähialueen asutus ja meluvaikutukset. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 210 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3,3 MW.
Hankealueen alustava rajaus ja vaihtoehdon mukaiset alustavat tuulivoimaloiden sijoituspaikat on esitetty alla (Kuva 14). Hankealueen rajaus on sama vaihtoehdoissa 1
ja 2, mutta tuulivoimaloiden lukumäärä ja teho vaihtelevat. Tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja tullaan tarkistamaan suunnittelun edetessä.
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Kuva 14. Tuulivoimaloiden alustavat sijainnit (sinisellä) hankevaihtoehdossa 2. Hankealueen rajaus on merkitty punaisella.
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4

Ympäristön nykytila
Tässä luvussa kuvataan yleisesti ympäristön nykytilaa sekä hankealueella sijaitsevia
suojelukohteita. Nykytilan kuvauksen avulla pyritään ohjaamaan vaikutusten arviointia hankkeen toteutettavuuden kannalta tärkeisiin asioihin.
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston ympäristöselvitys on tehty keväällä ja kesällä 2013.
Raportti on alustava selvitys hankkeen jatkosuunnittelua varten. Lisäksi melu- ja varjostusselvitykset on tehty syksyllä 2013. Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa useita
selvityksiä. Vuoden 2014 aikana alueella on tarkoitus tehdä muun muassa luontoselvitykset (eläimet, kasvilajit, arvokkaat luontokohteet).
Alla olevissa luvuissa on kuvattu vaikutukset saatavilla olleiden selvitysten pohjalta.
Tarkemmat vaikutukset raportoidaan myöhemmin tehtävien selvitysten perusteella
YVA-selostuksessa.

4.1

Ilmasto ja tuuliolosuhteet
Hankealue sijaitsee Isojoen ja Karijoen alueella, missä tuuliolosuhteet ovat hyvät.
Suomen tuuliatlaksen mukaan tuulen keskinopeus alueella on 100 metrin korkeudella
noin 6,1-6,2 m/s. Pääasiallinen tuulensuunta on etelä-lounaasta. O2 Finland tekee
alueella jatkuvia tuulimittauksia SODAR-laitteistolla.

6,5-7 m/s

6-6,5 m/s

Kuva 15. Hankealueen keskimääräinen tuulennopeus (m/s) 100 metrin korkeudella
(Suomen tuuliatlas).
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Kuva 16. Tuulisuusmallinnus hankealueelta 147 metrin korkeudelta.
4.2

Maankäyttö ja kaavoitustilanne
Hankealueen pinta-ala on noin 99 km2. Hankealueella ei ole asutusta. Alueella on
laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Valtaosa suoalueista on
ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Maasto on melko tasaista.
Hankealueen ympäristö on haja-asuttua maaseutua. Lähin asutus sijaitsee Isojoen ja
Heikkilänjoen varrella hankealueen etelä- ja länsipuolilla sekä Rajamäenkylässä ja
Uurossa. Lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin (yksi asunto hankealueen eteläosassa ja
yksi asunto hankealueen kaakkoisosassa) on etäisyyttä lähimmistä tuulivoimaloista
kummassakin hankevaihtoehdossa yli 1 km. Hankealueella sijaitsee yksi loma-asunto
hankealueen keskiosassa, Isojoen kunnassa. Lisäksi hankealueen läheisyydessä,
vähintään 900 metrin päässä kummankin hankevaihtoehdon lähimmistä tuulivoimaloista sijaitsee kaksi lomarakennusta. (Kuva 17)
Lähimmät taajamat sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä hankealueen rajasta; Karijoen
kunnan keskus luoteispuolella, Dagsmark ja Lapväärtti länsipuolella, Isojoen kunnan
keskus eteläpuolella sekä Päntäne ja Kauhajoen kunnan keskus koillispuolella. Asutus on tiheintä näillä alueilla.
Hankealue sijaitsee noin 15 kilometrin etäisyydellä valtatie 8:sta. Alueen halki kulkee
Jouhurintie ja Kariluoma-Ohriluoma metsätie. Lisäksi alueella on useita pienempiä
teitä.
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Kuva 17. Asuin- ja lomarakennukset hankealueen läheisyydessä (lähde: Maastotietokanta).
Kohteen kaavoitustilanne on kuvattu luvussa 1.7. Kohteessa ei ole voimassa olevaa
yleiskaavaa. Hankealueelle ollaan valmistelemassa uutta osayleiskaavaa sekä Karijoen että Isojoen kuntien alueelle.
4.3

Liikenne
Hankealue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealueen läheisyydessä ei ole rautateitä
tai vesiliikenneväyliä. Hankkeen lähialueiden liikennemäärät on esitetty alla olevassa
kuvassa (Kuva 18).
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Kuva 18. Ote Etelä-Pohjanmaan liikennemääräkartasta vuodelta 2012. Luvut kuvaavat valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden vuoden keskimääräistä ajoneuvoliikennettä
(ajon./vrk) (Liikennevirasto 2014) Hankealueen sijainti on merkitty karttaan sinisellä
soikiolla.
Hankkeeseen liittyviä erikoiskuljetuksia ja niiden edellytyksiä on käsitelty luvussa
1.5.5.
4.4

Maa- ja kallioperä
Suomen maaperäkartan 1:1 000 000 (GTK) mukaan hankealueella on pääosin sekalajitteisia ja karkealajitteisia maalajeja sekä turvetta. Alueella on myös soistumia.
Hankealueen pohjoisosassa on pieniä alueita hienojakoisia maalajeja. (Kuva 19)
Hankealueen kallioperä koostuu pääosin graniitista ja osittain intermediäärisestä meravulkaniitista (Kuva 20). Hankealueella ei ole arvokkaita kallioalueita tai moreenimuodostumia tai rantakerrostumia.
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Kuva 19. Hankealueella on pääosin sekalajitteisia ja karkealajitteisia maalajeja sekä
turvetta (GTK maaperä 1:200 000).
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Kuva 20. Kallioperä hankealueella on pääosin graniittia ja osittain intermediääristä
metavulkaniittia (GTK kallioperä 1:200 000).
4.5

Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet
Suurin osa hankealueesta kuuluu Lapväärtinjoen (Isojoen) vesistöalueeseen. Lähimmät pienet järvet ovat Pohjasjärvi hankealueen lounaispuolella ja Kangasjärvi
kaakkoispuolella sekä muita pieniä järviä alueen pohjoispuolella. Hankealueen läheisyydessä ei ole suurempia järviä.
Isojoki sijaitsee hankealueen länsipuolella lähimmillään noin kilometrin päässä. Karijoki sijaitsee hankealueen luoteispuolella lähimmillään noin kolmen kilometrin päässä.
Länteen virtaava Heikkilänjoki/ Hukanluoma sijaitsee hankealueen eteläpuolella lähimmillään noin kilometrin päässä. Hankealueen läpi kulkee Rottajoki, joka virtaa
lounaaseen. Hankealueen joet yhdistyvät Lapväärtinjokeen ja laskevat Lappfjärdsfjärdeniin.
Suuri osa alueen metsistä ja soista on ojitettuja, joten alueella kulkee runsaasti ojia.
Alueella sijaitsee useita suoalueita, joista suurimmat ovat Virsunneva (614 ha), Heikkilänneva (399 ha) sekä Iso-Oivari (184 ha). Alueella ei ole turvetuotantoalueita. Alueen soita on käsitelty tarkemmin luvussa 4.6.
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Meri (Kaupunginlahti) sijaitsee lähimmillään noin 20 km etäisyydellä hankealueen
länsirajasta.
Pohjavedet
Hankealueelle sijoittuu pienialaisia osia kahdesta luokitellusta pohjavesialueesta; Jätinmäki ja Karhukangas II A (Kuva 21). Tiedot on haettu OIVA-tietopalvelusta.

Kuva 21. Hankealueella ja hankealueen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet.
Hankealue on merkitty punaisella ja pohjavesialueet sinisellä katkoviivalla.
Jätinmäen (1015115, luokka II) pohjavesialueen pohjoisosa sijoittuu hankealueen
lounaisosaan. Pohjavesialue on kooltaan kokonaisuudessaan 170 ha. Jätinmäki on
osa harjujaksoa, joka tulee etelästä ja kääntyy kulkemaan Isojokilaaksoa pitkin luoteeseen. Muodostuman rakennetta ei ole tarkemmin tutkittu, mutta pohjoisosat lienevät moreenimaisia. Pohjavesialueella ei ole vedenottamoita. Pohjavesialueelle ei
suunnitella rakennettavaksi tuulivoimaloita.
Karhukankaan II A (1023251 A, luokka I) pohjavesialueen lounaisosa sijoittuu hankealueen koillisosaan. Pohjavesialue on kooltaan kokonaisuudessaan 995 ha. Karhukangas on laaja pääosin moreenipeitteinen muodostuma, jonka päämaalajina on hieno tai silttinen hiekka. Alueen länsireunassa on laaja rantamuodostuma. Pohjavesipinta on alueen keskellä syvällä, yli 30 metrissä. Osa muodostuvasta pohjave-
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destä purkautuu alueen länsireunalla lähteiden ja ojien kautta. Pohjavesialueella on
yksi vedenottamo, joka ei kuitenkaan sijaitse hankealueella. Pohjavesialueelle ei
suunnitella rakennettavaksi tuulivoimaloita.
Viiden kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella sijaitsevat lisäksi Lakiakankaan (luokka I), Harjunmäen (luokka I) ja Ristikankaan A (luokka I) pohjavesialueet. Viiden kilometrin etäisyydellä hankealueen koillispuolella sijaitsevat Karhukankaan II C (luokka II) sekä Karhukankaan II B (luokka II) pohjavesialueet. Viiden kilometrin etäisyydellä alueen luoteispuolella sijaitsee Paarmanninvuoren pohjavesialue (luokka I).
4.6

Kasvillisuus ja luontoarvot
Kasvillisuus- ja luontotyyppejä selvitetään alueelta kasvillisuusinventoinnin yhteydessä vuoden 2014 aikana. Alueet, joille suunnitellut tuulivoimalat sijoitetaan, ovat tyypillistä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Metsät ovat havupuuvaltaisia.
Alueella on runsaasti soita, joista valtaosa on ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Hankealueen ja sen lähialueiden suot on esitetty alla olevassa kartassa (Kuva 22).

Kuva 22. Hankealueen ja lähiseudun suoalueet. Hankealueen rajaus on merkitty punaisella katkoviivalla.
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Etelä-Pohjanmaan alueelta on valmistunut suoselvityshanke (Autio, Toivonen, Valpola 2013), jossa on tarkasteltu vähintään 50 hehtaarin kokoisia, vielä tutkimattomia ojittamattomia suoalueita ja niiden luontoarvoja sekä maakunnan alueelta turvetuotantoon soveltuvien alueiden sijaintia. Suoselvityshankkeessa tutkittiin Rajamäenkylän
hankealueella sijaitsevia neljää ojittamatonta suoaluetta, Isojoen Virsunkeidasta ja
Prunnikeidasta sekä Karijoen Iso Pihlajanevaa ja Ohrinevaa.
Prunnikeitaan ojittamaton suoalue (147 hehtaaria) kuuluu suurimmilta osin uhanalaisuusluokituksen luokkaan säilyvä (100,5 ha), lisäksi luokkaan silmälläpidettävä kuuluu 39,5 hehtaaria ja luokkaan vaarantunut 7 hehtaaria. Prunnikeitaan alueelta on
kartoitettu yhteensä 13 luontotyyppiä. Huomionarvoisia kasvilajeja alueelta havaittiin
yksi, nummirahkasammal (Sphagnum molle), jonka luonnonsuojelullinen status on
erittäin uhanalainen.
Virsunkeitaan ojittamaton suoalue (217,1 hehtaaria) kuuluu suurimmilta osin uhanalaisuusluokituksen luokkaan säilyvä (161,9 ha), lisäksi luokkaan silmälläpidettävä
kuuluu 37,9 hehtaaria ja luokkaan vaarantunut 17,3 hehtaaria. Virsunkeitaan alueelta
on kartoitettu yhteensä 12 luontotyyppiä. Huomionarvoisia kasvilajeja alueelta havaittiin yksi, kurjenrahkasammal (Sphagnum pulcrum), joka on ns. vastuulaji (Suomen
kansainvälinen vastuulaji, Euroopan kannasta yli 15 % on Suomessa).
Iso Pihlajanevan ojittamaton suoalue (45,8 hehtaaria) kuuluu suurimmilta osin uhanalaisuusluokituksen luokkaan säilyvä (24 ha), lisäksi luokkaan silmälläpidettävä kuuluu 6,2 hehtaaria ja luokkaan vaarantunut 15,6 hehtaaria. Iso Pihlajanevan alueelta
on kartoitettu yhteensä 7 luontotyyppiä. Huomionarvoisia kasvilajeja alueelta havaittiin yksi, nummirahkasammal (Sphagnum molle), jonka luonnonsuojelullinen status
on erittäin uhanalainen.
Ohrinevan ojittamaton suoalue (74,9 hehtaaria) kuuluu suurimmilta osin uhanalaisuusluokituksen luokkaan säilyvä (66,4 ha), lisäksi luokkaan silmälläpidettävä kuuluu
4 hehtaaria ja luokkaan vaarantunut 4,5 hehtaaria. Ohrinevan alueelta on kartoitettu
yhteensä 4 luontotyyppiä. Huomionarvoisia kasvilajeja alueelta havaittiin yksi, nummirahkasammal (Sphagnum molle), jonka luonnonsuojelullinen status on erittäin uhanalainen.
Kartoitetuille ojittamattomille soille ei suunnitelle rakennettavaksi tuulivoimaloita.
4.7

Eläimistö
Linnusto
Lähin valtakunnallisesti arvokas lintualue, Suupohjan metsien Finiba-kohde, sijoittuu
noin viiden kilometrin päähän hankealueen luoteispuolelle. Alue on luokiteltu arvokkaaksi uhanalaisten, harvalukuisten lajien kuten metson, kuukkelin ja pohjantikan
esiintymisen johdosta. Noin kahdeksan kilometriä hankealueen kaakkoispuolella sijaitsee Lauhanvuoren Finiba-alue. Alue on luokiteltu arvokkaaksi uhanalaisten, harvalukuisten lajien kuten metson ja pohjantikan esiintymisen perusteella. Alue on kokonaan suojeltu.
MAALI on BirdLife Suomen toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI-alueet. Hanke on maakuntatason
laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. MAALI-hanke on Suupohjassa kesken, eikä tietoa tuloksista ole saatavilla (helmikuu 2014). Suupohjan lintutieteellinen yhdistys on tehnyt raportin, jossa
esitellään maakunnan tärkeimpiä muutonaikaisia levähdysalueita (jotka saatetaan liittää myös MAALI-alueiksi). Raportin mukaan Rajamäenkylän hankealue ei kuulu tär-
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keimpiin muutonaikaisiin ruokailu- tai levähdysalueisiin eivätkä tärkeimmät muuttoväylät kulje Rajamäenkylän hankealueen halki. (Kuva 23 ja Kuva 24) (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys 2013).

Kuva 23. Suupohjan tärkeimmät muutonaikaiset ruokailu- ja lepäilypaikat pelloilla ja
kosteikoilla (hanhet, joutsenet ja kurjet). Pelloilla ruokailevien kurkiparvien yöpymislentojen tärkeimmät suunnat on merkitty nuolilla. Hankealueen sijainti on merkitty sinisellä soikiolla kuvan vasempaan alareunaan. (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
2013)
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Kuva 24. Lintujen tärkeimmät muuttoväylät Suupohjassa. Hankealueen sijainti on
merkitty sinisellä soikiolla kuvan vasempaan alareunaan. (Suupohjan lintutieteellinen
yhdistys 2013)
Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen tietojen mukaan Rajamäenkylän alue ei kuulu
yhdistyksen alueen tärkeimpiin ja merkittävimpiin linnustoalueisiin. Lähimmät merkittävät alueet sijaitsevat Kauhajoen (Jokimaa n. 16 km etäisyydellä, luokitus: maakunnassa hyvä lintupaikka), Karijoen (Kankalojärvi n. 5,5 km pohjoiseen, luokitus: kunnassa hyvä lintupaikka) ja Isojoen (Hanhikeidas, noin 4 km lounaaseen, luokitus: valtakunnallisesti hyvä lintupaikka) alueilla. Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen ylläpitämän havainnointirekisterin mukaan on lähialueille kirjattu kuitenkin havainnointitietoja linnuista seuraavasti: Ohrikylän alueella on maalis-huhtikuussa 2012 havaittu
mm. muuttavia metsähanhia (useita satoja), laulujoutsenia (useita kymmeniä) sekä
petolinnusta muuttavina merikotka (kymmeniä), hiirihaukkoja ja tuulihaukkoja. Lisäksi
Ohrikylän alueella on havaittu paikallisia kalasääskiä. Rajamäenkylän tuulivoimaalueelta on muutamia yksittäisiä havaintoja mm. teeristä ja kehrääjistä.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta tilatussa uhanalaisten lintujen sekä lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintujen pesäpuu- ja pesintätietojen mukaan (10.5.2013) Rajamäenkylän alueella pesii kalasääski, jonka pesä on aktiivisessa käytössä. Tuulivoimaat tullaan sijoittamaan siten, että lähimmät tuulivoimalat sijaitsevat vähintään kilometrin etäisyydellä kalasääsken pesäpuusta.
Muut lähialueen pesäpuut, myös kalasääsken, sijaitsevat Iso Kaivonevan (noin 5 km)
ja Vanhakylän (noin 3 km) alueiden läheisyydessä. Muiden lajien osalta ei pesimätietoja ollut ELY-keskuksen käytössä olevissa tietokannoissa.
Etelä-Pohjanmaan liiton selvityksissä on Rajamäenkylän alueen läheisyydestä havaittu linnustomuuton kannalta keskeisiä peltoalueita, jotka toimivat muuton aikaisina kerääntymisalueina. Merkittävimmät kerääntymisalueet sijaitsevat Karijoen etelä- ja itäpuolella sekä Vanhakylän alueen peltoaukeilla.
On todennäköistä, että muuttavat linnut käyttävät hankealueella olevia laajoja suoalueita levähdysalueinaan. Useat linnut noudattavat muuttaessaan ja levähdysalueita
vaihtaessaan selkeitä maastonmuotoja, kuten peltoaukeita ja vesistölinjoja. Hankealueen läheisyydessä todennäköisesti merkittävin lintujen lentoa ohjaava linja on Isojoen ja Lapväärtinjoen jokilaaksot. Rajamäenkylän alueen avoimet suoalueet keräävät myös mahdollisesti lintuja ja tällöin todennäköisimmät selkeät lentolinjat kulkevat
alueiden avoimia suoalueita myötäillen.
Muu eläimistö
Isojoen ja Karijoen tavanomaiseen eläimistöön kuuluvat muun muassa hirvi, metsäjänis, rusakko, myyrät, kettu, kärppä, lumikko ja mäyrä. Harvinaisista ja uhanalaisista
lajeista kuntien alueella esiintyy mm. saukko ja liito-orava. Alueen eläimistöä (liitooravat, lepakot) selvitetään vuoden 2014 aikana (luku 6.9).
Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue on kalastoltaan monipuolinen ja merkittävä. Jokeen nousee meritaimen, harjus ja alajuoksulla myös vaellussiika. Joessa esiintyy
myös useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, esimerkiksi eräitä koskikorento- ja vesiperhoslajeja sekä nilviäisiä.
4.8

Luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet

4.8.1

Hankealueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmakohteet
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelma- tai Natura-alueita (Kuva
25). Hankealueen itäosassa Prunnikeitaan pohjoispuolella on Metsähallituksen hallinnassa oleva haavikkopalsta, joka saatetaan tulevaisuudessa rauhoittaa asetuksella.
Hankealue kuuluu suojeltuun Lapväärtinjoen ja Isojoen vesistön valuma-alueeseen.
Valuma-alue kuuluu kokonaisuudessaan Project Aqua ja Natura 2000 -ohjelmiin.

