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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus ja -vaihtoehdot
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee
tuulipuiston rakentamista Alavieskaan. Hankealue sijaitsee noin 4 kilometriä Alavieskan
keskustasta lounaaseen, 13 kilometriä Ylivieskan keskustasta luoteeseen ja 15 kilometriä Kalajoen keskustasta kaakkoon. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,4 kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista Mattilanperän ja
Kähtävän alueilla. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin 1,3 kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa
(YVA) tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa. Hankevaihtoehto 1 (VE1) käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 12
km2. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.
Tuulipuisto koostuu korkeintaan 9 (VE1)
tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on
enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään
8 MW. Voimaloiden välinen etäisyys toisistaan on pääsääntöisesti noin 1 kilometri.
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuisto liitetään
sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan,
vuosina 2021–2022 rakennettavan JylkkäPahkamaa 2 x 110 kV voimajohdon avulla.
Hankealueella ei ole voimassa olevia yleistai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän
rakentamiseen
oikeuttavan
tuulivoimaosayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain muun
muassa järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiset yleisötilaisuudet. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja.

YVA-menettely
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään
ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin
toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on
tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.

Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
arviointiohjelma (YVAohjelma), jossa esitetään:
·
·
·

Hankkeen perustiedot, sen vaihtoehdot sekä tekninen kuvaus
Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu sekä suunnitelma osallistumisen
ja tiedottamisen järjestämisestä
Hanke- ja tarkastelualueiden nykytilan kuvaus sekä suunnitelma siitä,
mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä
menetelmillä arvioinnit tehdään

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan
YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen selvitysten
perusteella YVA-selostus, jossa esitetään
hankkeen ympäristövaikutukset, niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot.
Yhteysviranomainen
(PohjoisPohjanmaan ELY-keskus) tarkistaa YVAselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii
tämän jälkeen perustellun päätelmänsä
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä
AFRY Finland Oy.

Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon
asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena
toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, hankevastaavalle tai YVA-konsultille.
Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
järjestetään yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuus ohjelman nähtävillä olon aikana.
Tilaisuuden järjestämisessä seurataan viranomaisten ohjeistusta COVID-19 pandemian
johdosta. Lisäksi hankevastaavalle on mahdollista esittää kysymyksiä ja näkemyksiä
puhelimitse tai sähköpostitse. Yleisölle avoin
tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään
myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien
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kanssa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua
ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnasta.

kutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti
arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
·

Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu

·

Hanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa. Hankkeen YVA-menettely on käynnistetty YVA-lain 8 §:n mukaisella ennakkoneuvottelulla 23.6.2020. Valmistunut YVAohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle marraskuussa 2020.

·
·
·

Väestöön sekä ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen
Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan,
ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Yhdyskuntarakenteeseen,
aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Luonnonvarojen hyödyntämiseen
Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutusten arviointityö tehdään
talven ja kevään 2021 aikana. YVA-selostus
jätetään alustavan aikataulun mukaan yhteysviranomaiselle keväällä 2021, ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on
odotettavissa syksyllä 2021. Osayleiskaava
on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se
olisi lainvoimainen vuonna 2022. Alustavan
aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2022 ja
tuotanto aikaisintaan vuonna 2023.

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja
koettuihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa arvioidaan alustavasti olevan erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luontoon (erityisesti lintuihin) ja
ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset. Muita mahdollisesti merkittäviksi koettuja tai muuten olennaisia vaikutuksia pyritään tunnistamaan YVA-menettelyn aikana
selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden ja
sidosryhmätyöskentelyn kautta.

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja
arviointimenetelmät

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta sekä osin pohjautuen erillisiin hankkeen
aikana tehtäviin selvityksiin.

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-
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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY
Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa 1-1.
Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä.

KOULUTUS

NIMI

ROOLI

KOKEMUS

FM

Luonnonmaantiede

Ari Nikula

YVA-projektipäällikkö, ihmisiin, ilmastoon, vesistöön,
liikenteeseen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset

Yli 10 vuotta

FM

Maantiede,
kaavan laatijan pätevyys
YKS513

Miia
NurminenPiirainen

Kaavoituksesta vastaava,
maankäyttö

Yli 18 vuotta

FT

Biologia
(eläintiede)

Petri Lampila

Linnusto ja muu eläimistö

Yli 10 vuotta

FM

Biologia
(eläintiede)

Taru Suninen

Linnusto ja muu eläimistö

Yli 4 vuotta

FM

Biologia (kasvitiede)

Sari Ylitulkkila

Kasvillisuus ja suojelualueet

Yli 18 vuotta

DI

Energiatekniikka

Carlo
di Napoli

Melu

Yli 15 vuotta

FM

Meteorologia

Elina
Heinilä

Välke

Yli 2 vuotta

FM

Maaperägeologia

Pekka
Keränen

Maa- ja kallioperä, pohjavedet

Yli 10 vuotta

MARK

Maisemaarkkitehti

Marko
Väyrynen

Maisema ja kulttuuriympäristö

Yli 10 vuotta

Keski-Pohjanmaan
Arkeologiapalvelu Ay
Tekn
FM

Biologia (kasvitiede)

Muinaismuistoselvitys

Jukka
Korhonen

Paikkatietoaineisto, kartat

30 vuotta

Ella
Kilpeläinen

Laadunvarmistus

Yli 17 vuotta
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
TERMI

SELITE

CO2

Hiilidioksidi.

dB(A), desibeli

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumittauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin
on niin sanottu A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

FINIBAalue

Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area).

IBA-alue

Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity
Area).

Hankealue

Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, jolle tuulivoimalat sijoitetaan.

kV

Kilovoltti, jännitteen yksikkö.

LAeq

Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen Aäänitasoa. A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön
arviointiin. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tunnus
on LAeq.
Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo.
Määritelmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa.

MAALIalue

Maakunnallisesti tärkeä lintualue.

m mpy

Metriä meren pinnan yläpuolella.

MW

Megawatti, energian tehoyksikkö (1 MW = 1 000 kW).

MWh
(GWh,
TWh)

Megawattitunti (gigawattitunti), energian yksikkö (1 GWh = 1000
MWh, 1 TWh = 1000 GWh).

SAC-alue

Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue
(Special Areas of Conservation).

SPA-alue

Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Special Protection Area).

SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Vanahäviö

Turbiini hidastaa tuulta ja tämän hidastuneen tuulen siipiinsä saa
seuraava turbiini, jos se sijaitsee kyseisen turbiinin takana. Tällaista
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tapahtumaa kutsutaan vanahäviöksi. Ilmiötä voidaan vähentää sijoittamalla voimalat riittävän etäälle toisistaan.
YVAohjelma

YVA-ohjelmassa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma
siitä mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten selvitykset tehdään.

YVAselostus

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertaillaan
niitä hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös ympäristövaikutusten lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten seurannasta.
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1

JOHDANTO
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Alavieskaan.
Hankealue sijaitsee noin 4 km Alavieskan keskustasta lounaaseen, 13 km Ylivieskan
keskustasta luoteeseen ja 15 km Kalajoen keskustasta kaakkoon (Kuva 1-1). Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,4 km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista Mattilanperän ja Kähtävän alueilla. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin 1,3 km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) ja lisäksi tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa (VE0) eli tilannetta, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Hankevaihtoehto 1 (VE1) käsittää yhtenäisen tuulipuistoalueen,
jonka pinta-ala on noin 12 km2. Tuulipuisto koostuu korkeintaan 9 tuulivoimalasta,
joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Voimaloiden välinen etäisyys toisistaan on pääsääntöisesti noin 1 km. Tuulipuiston sisäinen
sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan, vuosina 2021–2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110 kV
voimajohdon avulla.

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti.
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Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän
rakentamiseen oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain muun muassa
järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiset yleisötilaisuudet. Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja.

2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1

Hankevastaava ja -aikataulu
Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Prokon Wind Energy
Finland Oy, joka on vuonna 2011 tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen perustettu yhtiö.
Prokon Finland on osa saksalaista Prokon-konsernia, joka kuuluu Saksan johtaviin yrityksiin tuulivoimaloiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon alalla. Prokon Finlandilla on kehitteillä useita suunnittelu- ja rakennusvaiheessa olevia hankkeita eri puolella Suomea, tällä hetkellä yhteensä 150 tuulivoimalan verran.
Hangaskurunkankaan tuulipuistohanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa.
Hankkeen YVA-selostus jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle alustavan aikatauluarvion mukaan kesällä 2021, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa siitä perustellun päätelmän. Hankkeen osayleiskaavan laadinta tehdään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa ja kaava on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuonna 2022. Alustavan aikataulun mukaan
tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2022 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2023.

2.2

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota ratkaistaan vähentämällä maapallon lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälisen ilmastopolitiikan ydin on YK:n ilmastosopimus. Euroopan unioni on merkittävä ilmastopolitiikan
toimija, jonka sisällä määritellään unionin omat, myös Suomea velvoittavat ilmastopoliittiset tavoitteet. Lisäksi Suomi tekee omaa kansallista ilmastopolitiikkaansa. (Ympäristöministeriö 2020a)
EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RES) mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta. Uusiutuvan energian direktiivissä on sovittu 32 prosentin uusiutuvan energian tavoitteesta vuodelle 2030. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2011
ns. tiekartan vähähiiliseen talouteen 2050, jossa muun muassa esitetään tavoitteita
siitä, miten EU voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta
80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. (Ympäristöministeriö
2020b)
Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on
hiilineutraali yhteiskunta. Ilmastolakiin on kirjattu kansallinen pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä, joka on vähintään 80
% vuoden 1990 tasosta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 2016 (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2017a) on linjattu, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin,
että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Suomen hallitus on laatinut 3.2.2020 tiekartan hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035 (Valtioneuvosto 2020).
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Kuvassa 2-1 on esitetty Suomeen asennetun tuulivoimatuotannon kehitys vuosina
1997–2019. Suomen tuulivoimakapasiteetti vuonna 2019 oli 2 284 MW ja tuulivoimaloiden määrä 754 kpl. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2019 sähköä noin 5,99 TWh,
mikä vastaa noin 7 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020a). Hangaskurunkankaan tuulipuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että
kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Kuva 2-1. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020a).

2.3

Hankkeen alueellinen merkitys
Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitteena on leikata maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti 20 % vuoteen
2020 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennystavoitteiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen
energiantuotannossa sekä energiatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen
vähentäminen. Strategiassa vuodelle 2020 on asetettu tavoitteeksi muun muassa tuulivoimatuotannon kasvattaminen 1 TWh:iin, ja vuonna 2050 tavoitellaan tuulivoimatuotantoa vähintään 3 TWh (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010).
Vuonna 2012 päivitetyssä Pohjois-Pohjanmaan liiton energiastrategiassa on asetettu
päämääräksi kehitys kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää vuoteen 2050 mennessä. Strategian päämäärät yritetään saavuttaa muun muassa edistämällä ja toteuttamalla investointeja energiantuotantoon ja -teknologiaan, minkä yhtenä avaintoimenpiteenä on maa- ja merituulivoimatuotannon edistäminen ja hankkeiden edellyttämän
osaamisen varmistaminen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 on hyväksytty maakuntavaltuustossa marraskuussa 2017. Maakuntaohjelman ympäristöselostuksen (PohjoisPohjanmaan liitto 2017) mukaan Pohjois-Pohjanmaa on Suomen merkittävimpiä tuulivoiman tuotantoalueita. Vuonna 2016 koko maan asennetusta tuulivoimakapasiteetista 44 % sijoittui Pohjois-Pohjanmaalle. Uusiutuvan energian tuotannon määrä on Pohjois-Pohjanmaalla kasvussa, tuulivoimarakentamisella on tässä keskeinen rooli. Energiateollisuuden sähkötilastojen mukaan tuulivoima kattoi noin 17 % PohjoisPohjanmaalla tuotetusta sähköstä ja 16 % sähkön loppukulutuksesta vuonna 2015.
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Sähkönkulutus Alavieskassa oli vuonna 2018 noin 19 GWh, josta asumisen ja maatalouden osuus oli noin 74 %. Palveluiden ja rakentamisen osuus oli noin 21 % ja teollisuuden noin 5 % (Energiateollisuus ry 2020).
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen
sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden (9 kpl) vuosittainen sähköntuotanto
olisi noin 200 GWh. Siinä vaiheessa kun hanke on valmis rakennettavaksi, on tarjolla
todennäköisesti tehokkaampia turbiineita, jolloin sähköntuotanto tulee olemaan suurempi.
Hankkeen toteutumisella on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuulipuisto lisää
työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimahankkeella tulee toteutuessaan olemaan positiivisia vaikutuksia myös alueella toimiviin rakennus- ja suunnittelualan yrityksiin. Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on positiivisia välillisiä vaikutuksia myös
alueen muihin toimialoihin, kuten palvelualaan.

2.4

Arvioitavat vaihtoehdot
Taulukossa 2-1 on esitetty YVA:ssa tarkasteltavat hankevaihtoehdot, joista toinen on
hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Tuulipuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muodostamaan ratkaisu,
joka lähtökohtaisesti aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta on kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti
kannattava ja ennalta arvioiden toteuttamiskelpoinen. Hankealueen rajauksen esisuunnittelussa on huomioitu alueen tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Voimaloiden sijoittelu ja maakaapeleiden linjaukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa YVA-menettelyä ja kaavoitusta varten laadittavien selvitysten sekä hankkeesta
saadun palautteen perusteella.
Taulukko 2-1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot. Hankealueen ulkopuolinen
sähkönsiirto ei kuulu YVA-menettelyyn, koska voimajohdon toteuttamisen vaikutukset on arvioitu aikaisemmin.

Vaihtoehto

Kuvaus

VE0

· Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.

VE1

· Hankealueelle sijoitetaan enintään 9 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW.
· Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.
Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan,
vuosina 2021–2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110 kV
voimajohdon avulla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan, vuosina 2021–2022 rakennettavan JylkkäPahkamaa 2 x 110 kV voimajohdon avulla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.
Jylkkä-Pahkamaa -voimajohto ei kuulu tämän YVA-menettelyn piiriin, koska siihen liittymisestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia ja voimajohdon rakentamisen
vaikutukset on arvioitu voimajohdon toteuttamiseen liittyvässä lupaprosessissa. Tuulipuiston alustava sijoitussuunnitelma on esitetty kuvassa 2-2 ja sähkönsiirtoreitti kuvassa 2-3.
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Kuva 2-2. VE1:n mukainen tuulipuiston sijoitussuunnitelma.
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Kuva 2-3. Tuulipuiston sähkönsiirtoreitti.

2.5

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hankealueen lähialueen valmistelussa ja toiminnassa olevat tuulivoimahankkeet on
esitetty kuvassa 2-4 ETHA Wind Oy:n ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaisesti (Etha Wind Oy & Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020). Lähin toiminnassa
oleva tuulipuisto on Alavieskan keskustan pohjoispuolella sijaitseva Saarenkylän tuulipuisto. Puistossa on yhdeksän tuulivoimalaa, joista lähin sijoittuu noin 7 km etäisyydelle lähimmästä Hangaskurunkankaan puistoon suunnitellusta voimalasta. Alavieskan
Taluskylällä sijaitsee Kytölän tuulipuisto, jossa on kuusi tuulivoimalaa lähimmän sijaitessa noin 10 km etäisyydellä. Kalajoella sijaitsevan Mustilankankaan tuulipuiston (yhteensä 28 voimalaa) lähin voimala sijaitsee puolestaan noin 11 km etäisyydellä. Niin
ikään Kalajoella sijaitsevan Etelänkylän (yhteensä kaksi voimalaa) lähin voimala sijaitsee noin 12 km etäisyydellä. Ylivieskassa sijaitsevan Pajukosken tuulipuiston (yhteensä yhdeksän voimalaa) lähin voimala sijaitsee noin 17 km etäisyydellä.
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Kuva 2-4. Hankealueen lähiseudun tuulipuistohankkeet. Lähde: Etha Wind Oy & Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020.

Lähin valmistelussa oleva tuulipuisto, Mutkalampi, sijaitsee noin 8 km etäisyydellä
hankealueesta lounaaseen. Hankkeen rakentaminen alkaa todennäköisesti vuonna
2020. Kalajoen Läntisten suunniteltu tuulipuisto sijaitsee noin 11 km etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Hanke on luvitettu. Alavieskan Tolosperälle suunniteltu tuulipuisto sijaitsee puolestaan noin 15 km hankealueesta pohjoiseen. Hanketta ei ole vielä
luvitettu.
Alueen muiden tuulivoimahankkeiden tiedot koskien hankevastaavia, suunnittelua, luvitusta, rakentamista ja toimintaa päivitetään arviointiselostukseen, jossa tuodaan
esiin myös muiden toimialojen hankkeet lähialueella, joilla voi olla yhteisvaikutuksia
Hangaskurunkankaan hankkeen kanssa.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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3

TEKNINEN KUVAUS
Suunniteltu tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista ja voimaloiden välisestä maanalaisesta 20–40 kV:n keskijännitekaapeliverkostosta. Tuulipuiston alueelle rakennetaan lisäksi huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn voimalapaikoille. Tuulipuisto
liitetään valtakunnan sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan, vuosina 2021–2022
rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110 kV voimajohdon avulla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.
Tuulipuiston tuottama energiamäärä riippuu voimaloiden nimellistehosta ja määrästä,
paikallisista tuuliolosuhteista, voimaloiden toisilleen aiheuttamista vanahäviöistä ja
sähkönsiirron häviöistä.

3.1

Tuulivoimalat
Tuulivoimalat muodostuvat perustuksesta, tornista, konehuoneesta ja roottorista
(Kuva 3-1). Torni voidaan myös varustaa tarvittaessa haruksilla.

Kuva 3-1. Periaatekuva tuulivoimalasta ilman haruksia.

YVA-vaiheessa hankkeessa käytettävä tuulivoimalatyyppi ei ole vielä selvillä, joten
vaikutusten arvioinnin perusteen käytetään hypoteettista tuulivoimalaa, jonka enimmäismitat ovat:
·
·
·
·

Kokonaiskorkeus enintään 300 metriä
Napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 200 metriä
Roottorin halkaisija enintään 200 metriä
Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 8 MW
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Tuulivoimaloiden tornit valmistetaan joko kokonaan teräsrakenteisina, betonin ja teräksen yhdistelmänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Tyypillisesti yli 100 metriä
korkeat tornit ovat teräs-betonitorneja. Torni voidaan myös varustaa mahdollisesti haruksilla, jotka alkavat siipien alapuolelta noin tornin keskeltä. Tässä hankkeessa käytettävä tornityyppi tullaan päättämään hankkeen suunnitelmien tarkentuessa riippuen
hankkeen rakentamisajankohtana markkinoilla olevista voimalamalleista.
Tuulivoimaloiden yksikkötehon on suunniteltu olevan enintään 8 MW. Nimellisteholtaan
suuremmissa voimaloissa rakenteet, kuten perustukset, siivet, vaihteisto, generaattori
ja torni voivat olla suurikokoisempia tai vahvempia, mutta tuulivoimalan teho ei ole
suoraan verrannollinen tuulivoimalan kokoon, melupäästöön tai muihin ympäristövaikutuksiin. Voimaloiden tehoa on mahdollista nostaa myös teknisin ratkaisun, joten
suurempitehoinen voimala voi siis olla muilta ominaisuuksiltaan (esimerkiksi melupäästöltään) samanlainen pienemmän tehon voimaloiden kanssa. Suurempikokoinen
voimala voi olla melupäästöltään myös pienempää hiljaisempikin johtuen muun muassa alhaisemmasta roottorin kierrosnopeudesta. Lopulliseen voimalavalintaan vaikuttaa
muun muassa alueen paikalliset tuuliolosuhteet ja ympäristön rakentamiselle asettamat reunaehdot sekä rakentamishetkellä markkinoilla olevat voimalamallit.
Geneerisen voimalan käyttäminen vaikutusten arvioinnissa on tänä päivänä yleinen
käytäntö. Tuulivoimaloiden kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin, joten tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevat tuulivoimalat, eivät välttämättä ole enää teknistaloudellisesti järkeviä toteuttaa siinä vaiheessa, kun hanke olisi rakentamisvaiheessa.
Mikäli luvitettava voimalamalli vaihtuu suunnitteluvaiheessa mallinnetusta, tulee laatia
uusi mallinnus voimaloiden rakennuslupavaiheessa. Kaavoitusvaiheessa tulee kuitenkin varmistaa, että laadittava kaava on toteutettavissa niin, että yleiskaavalle asetetut
sisältövaatimukset esimerkiksi terveellisestä elinympäristöstä täyttyvät.
Tuulivoimala-alueet, johon sisältyvät tuulivoimala sekä rakentamista ja huoltotoimia
varten tarvittava kenttäalue, edellyttävät nykyisellä tekniikalla noin puolen hehtaarin
laajuisen alueen. Voimaloiden perustamistekniikka riippuu valitusta rakennustekniikasta.
Kemikaalit
Tuulipuiston toimintaan liittyvät merkittävimmät kemikaalit ovat voimaloissa olevat öljyt ja jäähdytysnesteet. Tuulivoimaloissa on kemikaaleja noin 2–3 tonnia/voimala.
Tuulivoimaloissa on keruualtaat, joilla estetään kemikaalien pääsy ympäristöön mahdollisen, mutta epätodennäköisen vuodon sattuessa.
Tuulivoimaloiden sähkönsiirron kytkinkojeistojen ja sähköasemien kytkinlaitoksissa
käytetään SF6-kaasua, joka on yleisesti käytössä energiantuotantoon ja sähkön siirtoon liittyvissä kytkinlaitoksissa sekä kylmä- ja ilmastointilaitteissa. SF6-kaasua käytetään kytkinlaitteissa estämään laitteistoa vahingoittavan valokaaren syntymistä. Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilo riippuen kytkinvalmistajan tuotteesta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020b).
Lentoestevalot
Lentoliikenteen turvallisuuden takaamiseksi voimalat varustetaan asetusten ja määräysten sekä lentoesteluvan tai -lausunnon mukaisilla lentoestevaloilla. Taulukossa 3-1
on esitetty Traficomin (ent. Trafi) ohjeen mukaiset vaatimukset lentoestevaloista tuulivoimaloissa, joiden lavan korkein kohta on yli 150 metrin korkeudessa. Ohjeessa
huomioidaan puistomaiset, useista tuulivoimaloista muodostuvat tuulivoimahankkeet
siten, että alueen keskiosassa sijaitsevien voimaloiden valaistus voi olla reuna-alueen
voimaloiden valaistusta pienitehoisempi, millä lievennetään lentoestevalaistuksen vaikutuksia lähiympäristöön (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013). Tapauskohtaisesti
lentoestevalaistus on mahdollista toteuttaa myös tutka-avusteisena.
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Taulukko 3-1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun tuulivoimalan lavan korkein kohta on yli 150
metrin korkeudessa. (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013).

Päivällä

· B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen
päällä

Hämärällä

· B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen
päällä
· B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai
· Keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai

Yöllä

· Keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen
päällä
· Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 metriä tai enemmän
maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin
pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 metrin, välein.
Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston yläpuolelle.

3.2

Sähkönsiirto
Hangaskurunkankaan tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan keskijännitemaakaapeleilla. Tuulivoimalat yhdistetään niillä toisiinsa ja hankealueelle rakennettavaan sähköasemaan (ks. Kuva 3-2), jonka sijainti on esitetty kuvassa 2-2. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti alueelle rakennettavien ja alueella jo olemassa
olevien teiden varsille kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulipuisto liitetään sähköaseman
kautta johtovarsiliittymällä hankealueen läpi kulkevaan, vuosina 2021–2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110 kV voimajohtoon ja sitä kautta valtakunnan sähköverkkoon.

Kuva 3-2. Esimerkki tuulivoimahankkeen 20/110 kV sähköasemasta. © AFRY Finland Oy.

3.3

Hankealueen sisäinen tieverkosto
Hankealueen sisäinen tieverkosto (kuvat 2-2 ja 3-3) tullaan toteuttamaan siten, että
olemassa olevia teitä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tällä tavalla vältetään uusien tieosuuksien rakentaminen ja minimoidaan rakennettavan tieverkoston
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haitalliset vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä. Alueen olemassa olevaa
tiestöä kunnostetaan niiltä osin kuin tuulivoimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston erikoiskuljetukset parannuksia vaativat. Erikoiskuljetuksiin tarvittavan tien ajoradan minimileveys on noin 5–6 metriä. Käännösten kohdilta tiet ovat
leveämpiä. Olemassa olevien teiden käytöstä sovitaan tiekuntien ja maanomistajien
kanssa.

Kuva 3-3. Esimerkki tuulipuiston rakennus- ja huoltotiestä. © AFRY Finland Oy.

3.4

Tuulivoimaloiden, teiden ja sähkönsiirtoreittien sijoittelun
periaatteet
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään yhdeksälle tuulivoimalalle rakenteineen. Suunnittelualue ja sijoitettavien tuulivoimaloiden lopulliset sijainnit, ja sitä myötä tuulipuiston sisäisen sähkönsiirtoverkoston, huoltoteiden ja sähköaseman sijainnit
tarkentuvat hankkeen YVA-menettelyn ja suunnittelun aikana tehtävien selvitysten perusteella.
YVA-menettelyssä tarkasteltavaa tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa sekä siihen liittyvää tieverkostoa ja sisäisiä sähkönsiirtoreittejä suunniteltaessa huomioidaan muun
muassa seuraavat seikat:
·
·
·
·
·

Tärkeimmät ympäristön aiheuttamat rajoitteet liittyen hankealueeseen ja sen
lähialueisiin (muun muassa hankealueen ja sen lähiympäristön nykytila, kuten
asutus, tiet ja luontokohteet)
Alustava tuulianalyysi
Voimaloiden minimietäisyydet toisistaan tuotantohävikin minimoimiseksi
Maaperän rakennettavuus
Mahdollisimman pieni tarve rakentaa uutta tiestöä ja sähköverkkoa alueelle

3.5

Tuulipuiston rakentaminen

3.5.1

Olemassa olevien teiden perusparantaminen ja uusien tieyhteyksien
rakentaminen
Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla tarvittava määrä puustoa voimalapaikoille
johtavien tieyhteyksien kohdalta. Hankealueen tieverkosto rakennetaan ja kunnoste-
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taan raivauksien jälkeen. Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan niiltä osin kuin
voimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston erikoiskuljetukset
vaativat. Lopuksi rakennetaan tarvittava uusi tiestö, jolla tuulivoimalat yhdistetään
olemassa oleviin ja kunnostettuihin teihin.

3.5.2

Kokoonpano- ja pystytysalueiden valmistelu
Rakennustöitä varten poistetaan kunkin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa noin
0,5 hehtaarin alueelta, mikä vastaa ympyränmuotoista aluetta, jonka halkaisija noin
80 metriä. Voimaloiden rakennuspaikan viereen tasoitetaan ja vahvistetaan niin sanottu asennusalue pystytyskalustoa varten. Asennusalueen koko on noin 30 x 50 metriä
ja sen pinta on joko luonnonsoraa tai kivimurskaa. Roottorin kokoamista varten puustoa on lisäksi raivattava ainakin niiltä kohdilta, joille roottorin lavat sijoittuvat roottorin
kokoamisvaiheessa. Tämän raivauspinta-alan tarve on noin 20 x 120 metriä, mutta se
riippuu roottorin koosta ja kokoamistekniikasta. Voimalapaikalla on pystytyksen ajan
myös väliaikainen alue nostureiden ja voimalaosien kokoamista varten.

3.5.3

Tuulivoimaloiden perustukset
Hankkeen suunnittelun edetessä tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään alustavia
maaperätutkimuksia kairaamalla tai maatutkaamalla. Näiden tutkimusten perusteella
valitaan tuulivoimaloiden perustustapa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tehdään vielä tarkentavia maaperätutkimuksia, joiden perusteella tehdään perustusten lopullinen mitoitus ja yksityiskohtainen suunnittelu. Perustamistapoja on useita
ja niiden valintaan vaikuttavat alueen maaperä ja sen pohjaolosuhteet. Voimaloiden
perustamistavan valinta riippuu myös valittavasta tornivaihtoehdosta. Seuraavassa on
esitelty lyhyesti tyypillisesti käytettävät perustustekniikat.
Maan varaan perustettaessa raudoitettu betonilaatta upotetaan kaivamalla tiettyyn
syvyyteen pohjaolosuhteista riippuen. Tarvittava perustuslaatan koko ja halkaisija
riippuvat suuresti voimalasta ja pohjaolosuhteista. Voimalavaihtoehdoilla laatan halkaisija on noin 30 metriä ja paksuus noin 4 metriä. Perustus peitellään valmistumisen
jälkeen maamassoilla tai kiviaineksella, jolloin siitä jää näkyviin pieni osa. Maanvarainen perustus edellyttää maaperältä riittävää kantavuutta liittyen myös mahdollisten
haruksien perustuksiin.
Kallioon ankkuroitua perustusta käytetään olosuhteissa, joissa tuulivoimalat sijoittuvat ehjille kallioalueille ja kallion pinta on joko näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. Tällöin kallioon louhitaan varaus perustukselle ja porataan reiät kallioankkureita
varten. Ankkurit asennetaan kallioon porattuihin reikiin. Yläpäästä ankkurit yhdistetään tuulivoimalan teräsbetoniperustukseen, joka valetaan kallioon louhittuun varaukseen. Tarvittava kallioankkureiden määrä ja pituus riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan aiheuttamasta kuormituksesta. Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja pienempi.
Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky ei ole riittävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Eri paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät,
mutta yleisesti lähes kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan paalujen
varaan.
Tuulipuiston rakentamisessa käytettävän maa-aineksen ottopaikat sijoittuvat mahdollisimman lähelle käyttöpaikkoja. Esimerkiksi hankealueelta on mahdollista saada maaainesta, mutta ottopaikkojen sijainnit varmistuvat vasta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © AFRY Finland Oy

Marraskuu 2020
22

Prokon Wind Energy Finland Oy
Hangaskurunkankaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma
________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5.4

Hankealueen sisäisen kaapeliverkoston ja voimajohtoliitynnän rakentaminen
Ennen tuulivoimaloiden pystyttämistä rakennetaan ja asennetaan hankealueen sisäiset
kaapeloinnit sekä rakennetaan sähköasema, jonka kautta tuulipuisto yhdistetään sähköverkkoon johtovarsiliittymällä. Tuulipuiston vaatimat maakaapelit sijoitetaan kaivettaviin kaapeliojiin, jotka pyritään sijoittamaan hankealueen sisällä mahdollisimman
pitkälle huoltoteiden yhteyteen.

3.5.5

Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto
Voimalaosien tuominen hankealueelle vaatii ison määrän kuljetuksia, joista osa on erikoiskuljetuksia (muun muassa lavat). Kuljetukset jaksotetaan voimaloiden pystytysaikataulujen mukaan. Tuulivoimaloiden pystytys alkaa, kun perustukset, tarvittavat tuulipuiston tieyhteydet ja asennusalue ovat valmiina ja voimaloiden eri komponentit on
toimitettu paikalle. Tuulivoimalat pystytetään nostureiden avulla. Ensimmäisenä nostetaan torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen konehuone ja viimeiseksi roottori.
Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustukselle kuluu tyypillisesti 2–3 päivää.
Nosturin siirtäminen pystytyspaikalta toiselle voi viedä yhden työpäivän. Vaikeat sääolosuhteet, kuten esimerkiksi kova tuuli tai sumu, voivat keskeyttää nostotyöt. Yhden
tuulivoimalan asennukseen ja käyttöönottoon kuluu, käyttöönotto- ja testausvaihe
mukaan lukien, yhteensä noin 1,5–2 viikkoa.

3.5.6

Tuulivoimaloiden huolto ja käytöstä poisto
Tuulivoimaloille laaditaan huolto-ohjelma, jonka mukaisia suunniteltuja huoltokäyntejä
tehdään kullekin tuulivoimalalle noin kerran kuukaudessa. Lisäksi voimaloille tehdään
ennakoimattomia huoltokäyntejä tarpeen mukaan keskimäärin muutaman kerran vuodessa.
Tuulivoimaloiden käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi niiden käyttöiän loputtua. Tällä
hetkellä tuotannossa olevien tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 20–30 vuotta. Tulevaisuudessa markkinoilla olevien tuulivoimaloiden eliniän ennakoidaan olevan
pidempi, noin 35–40 vuotta. Voimaloiden koneistoja ja komponentteja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa pidempäänkin, mikäli muiden rakenteiden kuten
tornien ja perustuksien kunto sen sallivat. Hangaskurunkankaan tuulipuiston elinkaaren on tässä vaiheessa suunniteltu olevan arviolta noin 30 vuotta, jota voidaan pidentää noin 10 vuodella.
Tuulipuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käytöstä poisto sekä toiminnassa käytettyjen laitteiden kierrättäminen ja jätteiden käsittely. Purkamisen työvaiheet ja kalusto ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimaloiden entiset
sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Tarvittaessa
myös tuulivoimaloiden perustukset poistetaan kokonaan tai osittain. Perustusten jättäminen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä kuin niiden poistaminen. Perustuksia voi olla
mahdollista hyödyntää myös osana muuta rakentamista.
Sähkönsiirron päätyttyä sähköliitännän (sähköasema) rakenteet poistetaan ja sähköliitäntää varten käytössä ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön.
Tuulipuiston maakaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä jättää paikalleen tai tarvittaessa poistaa.
Tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden purkamisesta vastaa tuulipuiston omistaja.
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4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) on säädetty YVA-lailla
(252/2017) ja -asetuksella (277/2017). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan YVAasetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän päätöksen
pohjalta. Tuulivoimahankkeet vaativat YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamista aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 tai kokonaisteho vähintään
45 megawattia.
Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Prokon Wind Energy Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVAtyöryhmä on esitetty taulukossa 1-1.

4.2

YVA-menettelyn tavoite ja sisältö
YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä
hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä
avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei
tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 4-1.

4.2.1

Ennakkoneuvottelu
Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä
sekä sujuvoittaa menettelyjä. Tässä hankkeessa ennakkoneuvottelu pidettiin
23.6.2020.
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.

4.2.2

YVA-ohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka on suunnitelma
(työohjelma) YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio
hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään
ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen
järjestämisestä. Tässä YVA-ohjelmassa esitetään seuraavat tiedot:
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-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.

-

Tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta.

-

Hankkeen toteutusvaihtoehto ja nollavaihtoehto. Tämän hankkeen toteutusvaihtoehdoksi on pyritty muodostamaan ratkaisu, joka lähtökohtaisesti aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta on kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattava ja
ennalta arvioiden toteuttamiskelpoinen. Hankkeen voimalamäärä on niin pieni
(yhdeksän), ettei useamman toteutusvaihtoehdon tarkastelua voimalamäärään
perustuen nähdä tarkoituksenmukaiseksi, koska vaikutusten erot vaihtoehtojen
välillä eivät olisi merkittäviä. Voimaloiden kokonaiskorkeuteen liittyvässä vaihtoehtoasetelmassa puolestaan tarkasteltavien korkeuksien erojen tulisi olla niin
suuria, ettei mahdollinen alempi korkeus olisi teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

-

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

-

Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.

-

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa).

-

Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.

-

Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.

-

Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun.

-

Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman nähtävillä
olosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen
kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää
(erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen
myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä.

4.2.3

YVA-selostus
Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) laaditaan arviointiohjelman ja
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään
muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja
sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. Tämän hankkeen YVA-selostuksessa esitetään seuraavat tiedot:
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-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, ja tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet.

-

Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.

-

Selvitys hankkeen ja sen toteutusvaihtoehdon suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

-

Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta.

-

Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen toteutusvaihtoehdon todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvio ja kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

-

Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.

-

Toteutusvaihtoehdon ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutusten vertailu.

-

Tiedot valitun toteutusvaihtoehdon valintaan johtaneista pääasiallisista syistä,
mukaan lukien ympäristövaikutukset.

-

Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

-

Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä
seurantajärjestelyistä.

-

Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitteluun.

-

Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot
vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä.

-

Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.

-

Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon.

-

Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin
kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut
mielipiteet ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään.

4.2.4

Perusteltu päätelmä
Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden
ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä
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ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään
selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

yhteenveto

YVA-

Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja
muille asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.
Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu
päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.

4.3

YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustava aikataulu
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty kuvassa 4-2. Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukaisesti. Kuvassa esitetty aikataulu on siten viitteellinen, että esimerkiksi lausuntomenettelyn johdosta siihen on
mahdollista tulla muutoksia.
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1. YVA-ohjelma
YVA-ohjelman laatiminen
YVA-ohjelma nähtävillä (30 vrk)
Yhteysviranomaisen lausunto (30 vrk)

2. YVA selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Erillisselvitykset
Arviointiselostus nähtävillä (30-60 vrk)
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (60 vrk)

KAAVOITUS
1. Vireilletulovaihe
OAS:n laatiminen
OAS:n nähtävillä olo ja tiedottaminen

2. Kaavaluonnosvaihe
Osayleiskaavaluonnoksen laatiminen
Kaavaluonnos / valmisteluaineisto nähtäville
Vastineiden laadinta

3. Kaavaehdotusvaihe
Osayleiskaavaehdotuksen laatiminen
Kaavaehdotusaineisto nähtäville
Vastineiden laadinta ja mahdolliset tarkistukset

4. Hyväksymisvaihe
Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan
Valitusaika
Kaava lainvoimainen

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Yleisötilaisuus
Viranomaisneuvottelu
Seurantaryhmä

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn ja kaavoituksen suunniteltu aikataulu.
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Yhteysviranomaisen kanssa 23.6.2020 pidettyyn ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri viranomaistahojen
edustajat. Neuvotteluun osallistui 10 henkilöä.

4.4

YVA-menettelyn sovittaminen kaavoituksen kanssa
Hangaskurunkankaan tuulipuistohankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimarakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista. Menettelyt pyritään toteuttamaan
aikataulullisesti rinnakkain (Kuva 4-3) muun muassa järjestämällä yhteinen yleisötilaisuus YVA-ohjelma ja OAS -vaiheessa sekä YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheessa.
Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja. Kaavaehdotusta ei voida asettaa nähtäville ennen perustellun päätelmän saamista.

Kuva 4-3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen aikataulullisesti rinnakkain.

4.5

Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus
YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella
tarkoitetaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden,
joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri
osapuolten näkemysten kokoaminen.
Kuvassa 4-4 esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.
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Kuva 4-4. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

4.5.1

Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo
Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta internet-sivuillaan. Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä kunnissa sekä mihin mennessä
ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävillä oloaikana hankkeen lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä
esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta sekä siitä, ovatko YVAohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä.
YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut
mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVAselostuksessa.
YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtävillä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.

4.5.2

Tiedottaminen ja osallistuminen

4.5.3

Yleisötilaisuudet
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista, hankkeesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Tilaisuuksien järjestämisessä seurataan viranomaisten ohjeistusta COVID-19 pandemian johdosta.
Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tu-
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loksia ja kaavaluonnosta. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä
ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä sekä kaavaluonnoksesta.
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan yhteysviranomaisen
ylläpitämällä YVA-hankkeiden internet-sivulla.

4.5.4

Seurantaryhmätyöskentely
YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan kootaan eri tahoista koostuva seurantaryhmä. Seurantaryhmän kokoonkutsujana toimii AFRY Finland Oy. Seurantaryhmän
tarkoituksena on muun muassa saada tietoa ja näkemyksiä eri osapuolilta sekä varmistaa, että työn aikana käytettävät tiedot ovat ajantasaisia ja mahdollisimman kattavia.
Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittää mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta. Ryhmään kootaan edustajia eri tahoista, kuten esimerkiksi kyläyhdistykset, luonnonsuojelu, kunnan ja viranomaistahojen edustajat (ks. alla). Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran YVA-ohjelman luonnosvaiheessa syksyllä 2020
ja seuraavan kerran se kokoontuu keväällä 2021 YVA-selostuksen luonnosvaiheessa.
Ryhmään on mahdollista tulla mukaan ottamalla yhteyttä YVA-konsultin projektipäällikköön, jonka yhteystiedot on esitetty tämän YVA-ohjelman alussa.
Seurantaryhmään kutsutut tahot:
Alavieskan kunta
Kalajoen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(AVI)
Pohjois-Pohjanmaan museo
Museovirasto
Puolustusvoimien pääesikunta
Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 3.
Logistiikkarykmentti
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Fingrid
Digita Oy
ANS Finland Oy
Väylävirasto
Traficom
Metsähallitus
Alavieskan Yrittäjät

4.5.5

Kalajokilaakson kauppakamariosasto
Kähtävän kyläyhdistys
Ylikäännän kyläyhdistys ry
Raution kyläyhdistys ry
Tyngänkylän Vesa ry
Typpön kyläyhdistys
EH-Turkis Oy
SLL Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Suomen luonnonsuojeluliiton Kalajokilaakson yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys ry
BirdLife Keski-Pohjanmaa ry
Kalajoen-Alavieskan Riistanhoitoyhdistys
Alavieskan Metsästysseura Ry
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala
Siivikon metsätie, tiekunta

Asukaskysely
YVA-menettelyn yhteydessä, osana sosiaalisten vaikutusten arviointia, toteutetaan
asukaskysely, jonka tarkoituksena on selvittää tuulipuistohankkeen lähiseudun asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskyselyn avulla hankevastaava saa tietoa eri asukasryhmien yleisestä suhtautumisesta ja mahdollisista huolenaiheista hankkeeseen liittyen. Kyselyn yhteydessä asukkaille jaetaan lisäksi tietoa
hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.

4.5.6

Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös ympäristöhallinnon sekä hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.
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YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten sidosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVAmenettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se
vastaa mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.

5

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

5.1.1

Asutus, alueen muut toiminnot ja elinkeinot
Hankealue sijaitsee noin 4 km Alavieskan keskustasta lounaaseen, 13 km Ylivieskan
keskustasta luoteeseen ja 15 km Kalajoen keskustasta kaakkoon. Hankealue rajautuu
osittain lännessä Kalajoen kunnanrajaan. Hankealueesta lounaaseen Alavieskan kunnan alueella on Kalajoen kaupungille kuuluva hallinnollinen alue. Hankealue on kangasmaiden ja suurelta osin ojitettujen suoalueiden muodostamaa mosaiikkia. Hankealueen keskellä on peltoalue. Hankealueen pohjoispuolella noin 1,2 km etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalapaikasta on turkistarha.
Lähin taajama on Alavieskan keskusta-alue, joka sijoittuu hankealueesta koilliseen.
Taajama-alueen eteläisin osa Kalajoentien varressa sijoittuu reilun 2 km etäisyydelle
hankealueesta. Lähimmät kyläalueet ovat Typpö lännessä noin 2 km etäisyydellä (Kalajoki), Kähtävä idässä noin 2,5 km etäisyydellä, Alapää lounaassa reilun 3,5 km etäisyydellä (Kalajoki) ja Yli-Kääntä pohjoisessa noin 2,8 km etäisyydellä. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,4 km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista Mattilanperän ja Kähtävän alueilla. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin
1,3 km etäisyydellä alustavista voimalapaikoista. Hankealueen lähialueen asutuksen ja
loma-asutuksen sijoittuminen on esitetty kuvassa 5-1. Alue sijoittuu hajaasutusalueen pienkylien väliselle asumattomalle alueelle.
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Kuva 5-1. Hankealueen lähiseudun asuin- ja lomarakennukset.

Yhdyskuntarakenteen aluejaon luokittelussa (taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun
harva asutus) hankealue sijoittuu luokittelemattomalle alueelle (Kuva 5-2). Luokittelun
mukaan hankealueen lähivaikutusalue on pääsin maaseudun harvaa asutusta. Etäämmällä kylät, pienkylät ja taajamat ja luokittelemattomat alueet vaihtelevat.
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Kuva 5-2. Yhdyskuntarakenteen aluejaot (Suomen ympäristökeskus 2020).

Virkistyskäyttö
Hankealueen halki kulkee Kalajoen moottorikelkkaurasto (Kuva 5-3), joka jatkuu aina
Kalajoen hiekkasärkille saakka. Muut lähimmät liikuntareitit ja liikuntapaikat sijaitsevat
Alavieskan keskustan läheisyydessä (frisbeegolf, liikuntasali ja pallokenttä) ja reilun 3
km etäisyydellä Kähtävällä (valaistu kuntorata, frisbeegolf, pallokenttä). Hankealuetta
käytetään jonkin verran jokamiehenoikeudella tapahtuvaan virkistäytymiseen.
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Kuva 5-3. Virkistysreitit ja -paikat hankealueella ja sen lähistöllä (Lipas 2020).

Asukasmäärä ja elinkeinot
Alavieskan asukasmäärä vuonna 2019 oli 2 519. Vuonna 2017 kunnassa oli 750 työpaikkaa, joista palvelujen osuus oli 53 %, jalostuksen 20 % ja alkutuotannon 25 %.
Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2018 noin 8 % (Tilastokeskus 2020). Suurimpia yksittäisiä työllistäjiä ovat kunnan lisäksi muun muassa Vieskan Elementti Oy ja
Louhinta Kääntä Oy.
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5.2

Voimassa ja vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön
suunnitelmat

5.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät
ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
·
·
·
·
·

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja
energiapolitiikka, jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan
energiantuotannon merkittävään lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti
keskitetysti usean voimalan yksiköihin.

5.2.2

Maakuntakaavat
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaatteella (MRL 27 §) vuodesta 2009 alkaen. Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia, viimeinen kolmas on määrätty tulemaan voimaan
ilman lainvoimaa (maakuntahallitus 5.11.2018 § 231). Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
on antanut päätöksen kolmannen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä tehtyihin valituksiin 29.4.2020 (päätösnumero 20/0240/1). Hallintooikeus on tutkinut asian ja hylkää valitukset. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen muutoksenhakuaikana tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi valituslupahakemusta, joten oikeusprosessi jatkuu. Maakuntakaavassa hankealueelle on osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve (suunniteltu sähkönsiirron toteutusvaihtoehto),
muinaismuisto, moottorikelkkailureitti tai -ura ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeää suoaluetta (Kuva 5-4).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu seuraavat merkinnät:
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MAASEUTUJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa
asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on
tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.
Kehittämisperiaatteet:
Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan
alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä
sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä
asuttuna.
Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.
OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO
Merkinnällä osoitetaan maakunnan eteläosan maaseutukaupunkien
verkko, joka muodostaa Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinalueen.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen ja virkistystoimintojen
sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin olemassa
olevien yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä
ja työnjaolla.
Alueen kaupunkikeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne ovat
hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.
KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE
Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen
tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet.
Suunnittelumääräykset:
Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää
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suunniteltaessa tulee linjauksen suuntauksella ja teknisin ratkaisuin
huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta merkittävästi heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000verkostoon kuuluvan alueen linnustolle.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009).
Osa kohteista ei näy kaavakartalla; luettelo valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty
2. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteissä 4 ja 5 sekä 3. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteessä 5 a.
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön
valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet.
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin.
VIHERYHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden
sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreittejä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistysalueita. Merkintään sisältyy sekä
olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym.
reittejä.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden
ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen
virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin.
MUINAISMUISTOKOHDE
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset.
Suunnittelumääräykset:
Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
POHJAVESIALUE
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I luokka / 1-luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokka)
/ muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat (2-luokka) pohjavesialueet.
Suunnittelumääräykset:
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset
ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhan________________________________________________________________________________________________________________________________
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kintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia
pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.
NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura
2000 -verkoston alueet.
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ SUOALUE
Merkinnällä osoitetaan sellaisia suoalueita, joilla osassa suoaluetta
on todettu olevan maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja.
Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että otetaan
huomioon alueen luontoarvot.
TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE (tu-1) (1. ja 3.vmkk)
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita.
Suunnittelumääräykset:
Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella turvattava poronhoidon
edellytykset.
Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin
poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön.
Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen,
ettei nimettyjen purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk):
Suon nimi ja valuma-alue, Pikkujoki tai puro
Aittosuo, 60.064, Aitto-oja
Jaalangansuo, 60.074, Jaalankajoki
Lavasuo-Alavuotto, 60.035, Haaraoja
Mantilansuo W, 60.036, Leipioja
Murtosuo, 60.063, Juurikkaoja
Pahasuo, 60.074, Jaalankajoki
Pyörösuo, 60.026, Vuotonoja
MINERAALIVARANTOALUE
Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja mineraalivarantoja.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kehittämisperiaatteet:
Mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntämistä edistetään, sovitetaan
toiminta yhteen muun maankäytön kanssa ja otetaan huomioon mineraalivarojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset sekä alueiden
erityispiirteet.
TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1)
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään
seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole
voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku merkinnän
yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.
Suunnittelumääräykset:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä
pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei
asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että
valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja
tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien
toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.
MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI -URA
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä.
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden
työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla
sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.
Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi.
Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden
käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan________________________________________________________________________________________________________________________________
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nalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki.
Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja
tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin.
KYLÄ
Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai
ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on
pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän
ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään
selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi.
Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu
palvelujen kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.
LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3.vmkk)
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita.
Suunnittelumääräys:
Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa
siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään
edistämään alueenluonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta
tulee pyytää MRL 133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.
VALTATIE (vt) / KANTATIE (kt)
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä.
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Kuva 5-4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan
liitto 2020).

5.2.3

Yleiskaavat
Alueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Hankealueen itäpuolelle sijoittuu Kähtävän osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1992 (Kuva 5-5). Kaava on oikeusvaikutukseton. Hankealueen läheisyyteen kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
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Kuva 5-5. Ote Kähtävän osayleiskaavan länsireunasta, joka sijoittuu hankealueen läheisyyteen
(Alavieskan kunta 2020).

5.2.4

Asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Lähimmät asemakaavat sijoittuvat Alavieskan taajama-alueelle noin 3 km etäisyydelle hankealueesta koilliseen.

5.2.5

Vireillä olevat kaavat
Hankealueella tai sen lähialueella ei ole vireillä olevia asema- tai yleiskaavaprosesseja.
Lähin vireillä ole asemakaavahanke sijoittuu Kalajoen Raution alueelle hankealueesta
noin 5 km lounaaseen.

5.2.6

Muut maankäytön suunnitelmat
Alavieskaan on laadittu vuonna 2008 maankäytön kehityskuva, jonka tavoitevuodeksi
on asetettu vuosi 2025 (Kuva 5-6). Kehityskuvassa osin hankealueen läpi on osoitettu
kehitettävä rautatieyhteys. Kyseessä on ratayhteys Pohjanmaan radalta Rahjan satamaan, joka on aikoinaan osoitettu Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa.
Kyseinen merkintä on poistettu vaihemaakuntakaavoituksen yhteydessä, koska ratayhteyden varaus ei ole enää ajankohtainen.
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Kuva 5-6. Ote Alavieskan maankäytön kehityskuvasta (2008) (Alavieskan kunta 2020).

5.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.3.1

Maiseman yleispiirteet
Maisemamaakuntajaossa
hankealue
kuuluu
ympäristöministeriön
maisemaaluetyöryhmän mietinnön
mukaan
Pohjanmaan
maisemamaakunnan
KeskiPohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Pohjanmaan maisemamaakunta on laaja kokonaisuus. Yhteistä alueelle ovat suurehkot joet, selvärajaiset jokilaaksot ja näiden
väliset lähes asumattomat selännealueet ja suhteellisen tasainen maasto. Pohjanmaan
kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Koska viljavat savikkoalueet on
raivattu pelloiksi, on selännealueille jäävän varsinaisen luonnonkasvillisuuden yleisilme
yleensä karu. Jokien yläjuoksuilla asutus on yleensä sijoittunut laakson reunalla oleville kumpareille. Pellot ovat asutuksen ja joen välissä. Peltoviljelyn ohella karjanpidolla
on ollut tärkeämpi merkitys kuin Etelä-Pohjanmaalla. (Ympäristöministeriö 1992a)
Hankealue sijaitsee Kalajokilaakson ja Vääränjoki-Siiponjokilaakson välisellä selännealueella, jossa kivikkoisen moreenin päällä on paikoittain turvekerrostumia. Savikkoisten jokilaaksojen välisillä moreeniselänteillä on paikoittain myös peltokäytössä olevia
pienempiä savi- ja hietavyöhykkeitä. Selänteen keskellä hankealueen eteläpuolella on
kaksi laajempaa avosuota: Koiraneva ja Sivakkaneva. Hankealueella sijaitsee pienialaisia ojittamattomia soita, mutta yleisesti alueen suoalueet ovat ojitettuja ja otettu
metsätalouskäyttöön (Kuva 5-7). Hankealueen metsätalouskäytössä olevat metsät
ovat sekametsiä, joissa valtalajina on mänty. Koivut hallitsevat soiden reunavyöhyk-
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keitä ja kuusi esiintyy valtalajina vain pienialaisissa metsäkuvioissa. Metsien ikä ja rakenne määräytyy alueella pääosin metsätaloudellisten hoitokuvioiden mukaisesti.

Kuva 5-7. Ilmakuvassa hankealueen ja lähiympäristön nykytilanne.

Maasto ovat Pohjanmaalle tyypillisesti suhteellisen tasaista (Kuva 5-8). Hankealueella
sijaitsee kuitenkin pienimuotoisia moreeni- tai kalliokumpareita, joiden välissä on tasaisempia turvekerrostumien täyttämiä laaksomaisia tasanteita (Kuva 5-9). Jääkauden
jälkeinen meri on muodostanut vanhoille rantavyöhykkeille nykyisin maan pinnalle
jääneet kivikot, jotka näkyvät ilmakuvassa 5-7 vaaleina esimerkiksi hankealueen
kaakkoisosassa. Hankealueen maisema on lähiympäristölle tyypillistä selännealuetta.
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Kuva 5-8. Tuulipuiston sijainti maaston korkeustasojen suhteen.
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Kuva 5-9. Hankealueen maanpinnan korkeustasot. Korkeuskäyrät ovat metrin välein.
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5.3.2

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvotetut alueet
Hankkeen lähialueilla sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, suojeltua rakennusperintöä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja muita merkittäviä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita (Kuva 5-10).

Kuva 5-10. Hankealuetta lähimmät kulttuuriympäristön arvokohteet.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © AFRY Finland Oy

Marraskuu 2020
48

Prokon Wind Energy Finland Oy
Hangaskurunkankaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma
________________________________________________________________________________________________________________________________

Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on noin 18 km päässä sijaitseva Kalajokilaakson alue (Ympäristöministeriö 1992b). Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä sijaitsee lähimpänä noin 2 km päässä sijaitsevalla Mattilanperän kylällä (Museovirasto 2020a). Seuraavaksi lähimpinä sijaitsevat Jylkän talonpoikaistila (etäisyys
13 km), Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta (14 km) ja Korhoskylä (15
km). Lähimmät rakennusperintörekisterin kautta suojellut kohteet ovat Alavieskan Tapuli (4 km) ja Raution kirkko (5 km) (Museovirasto 2020b).
Maakuntakaavaan merkittyä arvokasta maisemaa tai kulttuuriympäristöä sijaitsee
Mattilanperän kylän (etäisyys 2 km) lisäksi kohteissa Pitkäsenkylä-Tynkä (7 km), Niemelänkylä (10 km) ja Taluskylä (11 km) (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2020). Muita inventoituja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita ovat Kähtävä
(2,5 km), Ala-Typpö (3,5 km), Kääntä (3,5 km), Haapamäki (6 km) ja entinen Ylityngän kansakoulu (6 km) (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016).

5.3.3

Muinaisjäännökset
Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963).
Muinaismuistolaki rauhoittaa lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää
sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.
Hankealueella ja lähiseudulla sijaitsevien tunnettujen muinaisjäännösten sijainnit on
esitetty kuvassa 5-11.

Kuva 5-11. Hankealueen lähiseudun muinaisjäännökset (Museovirasto 2020c).
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hankealue sijaitsee tasaisella laajalti soistuneella moreenialueella, joka ei ole ollut topografiansa ja maaperänsä puolesta otollista esihistorialliselle asutukselle tai muulle
ihmisen toiminnalle. Hankealueen muinaisjäännöskohteet on inventoitu kesällä 2020
alueella suoritetun arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Alueelta kartoitettiin kolme
muinaisjäännöskohdetta, joista kaksi oli aiemmin tunnettuja ja merkittyjä muinaisjäännösrekisteriin:
·
·
·

Siivikko. Tyyppi: talon perustus, viljelyröykkiöt, kiinteä muinaisjäännös.
Lammassalo. Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, alatyyppi: tervahauta. Tunnus:
1000001462, kiinteä muinaisjäännös.
Naamakangas. Tyyppi: asuinpaikat. Tunnus: 9010008, tuhoutunut muinaisjäännös (esitetään poistettavaksi rekisteristä).

5.4

Kasvillisuus, eläimistö ja luontoarvoltaan merkittävät kohteet

5.4.1

Luonnon yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit
Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella Pohjanmaan metsäkasvillisuusvyöhykkeellä
(3a). Suokasvillisuuden osalta alue sijaitsee viettokeitaiden (Sphagnum fuscum keitaat), tarkemmin Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaiden alueella (Maanmittauslaitos
2020).
Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella hankealue on kangasmaiden ja suurelta
osin ojitettujen suoalueiden muodostamaa mosaiikkia. Alueen metsämaat ovat hankealueen pohjoisosassa paikoin kallioisia ja eteläosassa huomattavan kivikkoisia. Metsät
ovat mäntyvaltaisia talousmetsiä, lehtipuuta kasvaa erityisesti hakkuualueilla ja sekapuuna. Puusto on pääosin nuorehkoa kasvatusmetsää, varttuneemman puuston kuvioita on paikoin hankealueen pohjoisosassa.
Hankealueen kosteikkoja on ojitettu hyvin tehokkaasti. Alueen suokasvillisuutta hallitsevat rämemuuttumat. Lähialueen laajimmat luonnontilaiset kosteikot (Sivakkaneva ja
sen luoteispuoleinen avosuo) rajautuvat hankealueen ulkopuolelle.
Arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoiset lajit
Hankealueen eteläosassa sijaitsee muutamia metsälain (3:10 §) mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä, jotka ovat tyypiltään suoelinympäristöjä ja kangasmetsäsaarekkeita sekä yksi karukkokankaita vähätuottoisempi alue (Suomen metsäkeskus
2020). Metsälakikohteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-12.
Hankealueen uhanalaistiedot tarkistettiin Ympäristöhallinnon Hertta-Eliölajit tietokannasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9.6.2020). Hankealueelta ei ollut dokumentoitu havaintoja suojelullisesti huomioitavista lajeista. Reilut 2 km hankealueelta
koilliseen, Kalajoentien tuntumasta, oli kaksi liito-oravahavaintoa.
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Kuva 5-12. Suojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet.
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5.4.2

Linnusto
Tietoa hankealueen linnustosta on tässä vaiheessa hankittu Metsähallituksen (Siivonen
26.5.2020) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon rekistereistä (Björklund 4.6.2020).
Hankealueelle tehdään maastokausilla 2020–2021 kattavat linnustoselvitykset, jotka
on kuvattu luvussa 6.7.2.
Metsähallituksen tietojen mukaan hankealueella tai kymmenen kilometrin säteellä ei
ole lainkaan erityisesti suojeltujen lajien pesimäpaikkoja. Myöskään metsojen soidinpaikkoja ei tunneta samalta säteeltä valtion mailla. Luonnontieteellisen keskusmuseon
tiedoissa ei ole myöskään lainkaan uhanalaisten tai lintudirektiivin liitteen I lajien rengastustietoja hankealueelta. Ainoastaan kurki on rengastettu heti hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalla peltoalueella, kaikki muut suojelullisesti huomionarvoiset lajit
on havaittu lähimmilläänkin useita kilometrejä hankealueen ulkopuolella.
Muuttavan linnuston osalta maan sisäosissa lintujen kevät- ja syysmuutto kulkee pääosin tasaisena virtana, johon suuret vesistöt luovat tiivistymiä, kun linnut pyrkivät
väistämään niitä (petolinnut, kurki) tai hakeutumaan niiden luokse (vesilinnut). Lintujen päämuuttoreitit kulkevat meren rannikolla (Toivanen ym. 2014). Hankealue sijaitsee sisämaassa, noin 20 km etäisyydellä rannikkolinjasta, joten se on sivussa useimpien lajien vilkkaimmilta muuttoreiteiltä. Vilkkaampaa muuttoliikettä voi esiintyä esimerkiksi syksyllä luoteistuulilla, kun tuuli siirtää muuttoreittiä mahdollisesti kauemmas
sisämaahan. Suurempia määriä voidaan odottaa ainakin metsähanhia, kurkia ja joitakin päiväpetolintulajeja.

5.4.3

Muu suojelullisesti arvokas eläimistö
Hankealueen maaeläimistö koostuu ennakko-olettamuksen mukaan alueelle tyypillisistä nuorta ja nuorehkoa talousmetsää suosivista metsälajeista. Alueen rakentamattomuuden, metsien vaihtelevan ikärakenteen ja taimikoiden määrän takia alue on esimerkiksi hirvelle sopivaa elinympäristöä. Toisaalta vanhoja metsiä ei käytännössä ole
lainkaan, mikä heikentää monien lajien esiintymistodennäköisyyttä.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän
lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on
Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty. Luontodirektiivin liitteen IV (a)
eläinlajeista hankealueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä ainakin suurpetoja,
saukko, liito-orava, koivuhiiri, lepakoita (lähinnä pohjanlepakko), viitasammakko sekä
neljä lajia sudenkorentoja. Sopivien vesistöjen lähes täydellinen puuttuminen tekee
kuitenkin saukon, viitasammakon sekä sudenkorentolajien esiintymisen epätodennäköiseksi, saukkoja tosin voi esiintyä ohikulkumatkalla. Kaikkien neljän suurpedon ainakin ajoittainen esiintyminen on puolestaan mahdollista. Koivuhiiren inventointi on
puolestaan käytännössä mahdotonta.
Liito-oravat inventoitiin hankealueella keväällä 2020, eikä niistä löydetty merkkejä.
Lepakot inventoitiin puolestaan kesä-heinäkuussa 2020, jolloin lajeista havaittiin ainoastaan pohjanlepakko, joita oli melko runsaasti, mutta merkittäviä lisääntymis- tai
ruokailualueita ei havaittu. Inventointimenetelmät on kuvattu luvussa 6.7.3 ja inventointien tulokset raportoidaan tarkemmin YVA-selostuksessa.

5.4.4

Suojelualueet ja muut luontoarvoltaan merkittävät kohteet
Hankealueen lounaispuolella ja osin hankealueella sijaitsee maakuntakaavaan merkitty
luo 1 -alue, jolla osoitetaan sellaisia suoalueita, joilla osassa suoaluetta on todettu
olevan maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja (Kuva 5-12). Suunnittelumääräyksen
mukaan alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että otetaan huomioon
alueen luontoarvot. Kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee muutamia
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aluemaisia suojelukohteita. Kohteet on esitetty seuraavassa listauksessa ja niiden sijainnit kuvassa 5-12.
·
·

·

Natura 2000-alueverkoston kohde: Jäkäläneva (SAC FI1000008) 8,2 km hankealueesta etelälounaaseen. Alue kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan Jäkäläneva (Kalajoki) (SSO110330).
Kolme yksityismaan suojelualuetta:
o 3,7 km länteen Vasanmaan rauhoitusalue (MRA206674)
o 8,2 km lounaaseen Metsä-Takalan luonnonsuojelualue (YSA117807)
o 9,8 km kaakkoon Valkeamaan luonnonsuojelualue (YSA230413)
Valtakunnallisesti arvokas geologinen kohde: arvokas kivikko Tynnyrikangas
(KIVI-17-058) 8,3 km länsi-luoteeseen.

Tuulipuiston lähiympäristöön ei sijoitu kansainvälisesti tai kansallisesti arvokkaita lintualueita (IBA- ja FINIBA-alueet). Lähimmät kohteet sijoittuvat yli 17 km etäisyydelle
Perämeren rannikolle. Lähimmät maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) sijoittuvat 7,7 km hankealueesta itään (Niemelänkylän peltoaukea) ja 8,8 km luoteeseen
(Pitkäsenkylän peltoaukea) (Kuva 5-12) (BirdLife Suomi ry 2020).

5.5

Maa- ja kallioperä
Maaperä
Mannerjäätikön vetäydyttyä hankealue on ollut muinaisen Itämeren vesivaiheiden
(Ancylysjärvi, Litorinameri) peitossa. Maankohoamisen johdosta paljastuva maa joutui
rantavoimien (aallokko) sekä tuulen kuluttavan ja kerrostavan toiminnan muovaamaksi.
Hankealueelta on olemassa 1:20 000 mittakaavainen maaperäkartta (GTK 2020a).
Sen perusteella hankealueen maaperä on pääosin kallioperää ohuelti peittävää hienoaines- tai hiekkamoreenia (Taulukko 5-1 ja Kuva 5-13). Kalliopaljastumat ovat
myös alueella yleisiä. Alavammat alueet ovat soistuneet ja niillä tavataan pääosin
ohuita turvekerroksia. Turvetutkimusten (Virtanen ym. 2003) mukaan hankealueen
pohjoisosan Hangaskurunkankaan suon ympäristö on ohuen moreenikerroksen peittämää kalliomaastoa ja yleisin pohjamaalaji on moreeni. Hankealueen keskellä ja eteläosalla sijaitsevalla Koiranevalla suon yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni. Suon pinta on 53–56 m mpy ja viettää luoteeseen noin 1,5 m/km. Koiranevalla ja
sitä ympäröivällä alueella on runsaasti lohkare- ja moreenipeitteisiä kalliosaarekkeita.
Taulukko 5-1. Voimala-alueiden kallioperä ja maaperä (GTK 2020a).

Voimala

Kallioperä

Maaperä

1
2
3
4

Graniitti
Plagioklaasiporfyriitti
Granodioriitti
Granodioriitti

5

Intermediäärinen vulkaniklastinen tuffiittinen hiekkakivi ja konglomeraatti
Intermediäärinen vulkaniklastinen tuffiittinen hiekkakivi ja konglomeraatti
Graniitti
Graniitti
Graniitti

Kalliomaa
Hienoainesmoreeni
Kalliomaa/hienoainesmoreeni
Turve/Hienoainesmoreeni
(hiekka)
Hienoainesmoreeni

6
7
8
9

Hienoainesmoreeni
Hiekkamoreeni
Turve/Hiekkamoreeni
Turve/Hiekkamoreeni
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Kuva 5-13. Hankealueen maaperä.

Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita kalliomuodostumia eikä ranta- tai tuulikerrostumia.
Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on hankealueella hyvin pieni.
Geologian tutkimuskeskuksen aineiston (GTK 2020b) mukaan hapanta sulfaattimaata
on tavattu yhdessä tutkimuspisteessä (7114800, 364456) hankealueen länsiosassa,
voimaloiden nro 3 ja 4 välissä. Muissa hankealueelle sijoittuvissa pisteissä (3 kpl)
happamia sulfaattimaita ei tavattu. Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet
kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja EteläSuomessa noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Hankealue sijaitsee noin tasolla
+50…+60 mpy eli Litorinameri on ulottunut kohdealueelle. Hankealueen kallioperä ei
sisällä mustaliusketta.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kallioperä
Hankealueen kallioperä on pääosin graniittia, granodioriittia ja intermediääristä vulkaniklastista tuffiittitsta hiekkakiveä ja konglomeraattia (GTK 2020a, Kuva 5-14 ja Taulukko 5-1). Hankealueella ei tavata mustaliusketta. Kallioperäkartan mukaan hankealueella ei ole ruhjeita.

Kuva 5-14. Hankealueen kallioperä.
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Voimaloiden alueilla kallioperä ei sisällä sulfidimineraaleja (ei esimerkiksi mustaliusketta). Olemassa olevan tiedon perusteella hankealueella ei ole kalkkikiveä tai dolomiittia
eivätkä kivilajit sisällä kalsium- ja magnesiumrikkaita silikaattimineraaleja (esimerkiksi
karsikivet). Myöskään fosfaattimineraaleja (apatiitti) ei alueen kallioperässä esiinny
tavanomaista enempää. Siten olemassa olevan tiedon perustella alueen maa- ja kallioperä ei ole ravinteisuudeltaan tavanomaisesta poikkeava.

5.6

Pohja- ja pintavedet
Hankealueella ei sijoitu pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet ovat noin 5–13 km
etäisyydellä; Kiimamaa (1100902, 1 lk), Hollanti (1120802, 1 lk) ja Uusi-Somero
(1031553, 1 lk) (Kuva 5-15). Karttatarkastelun perusteella hankealueelle ei sijoitu lähteitä.

Kuva 5-15. Hankealueen sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueella ja lähimmät pohjavesialueet.

Hankealue sijoittuu Kalajoen alaosan (53.02) ja Vääräjoen (53.09) valuma-alueille
(Kuva 5-15). Hankealueella ei sijaitse lampia, järviä tai jokia. Lähimpänä sijaitsee
hankealueen lounaispuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitseva Härönjärvi, joka on
________________________________________________________________________________________________________________________________
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suurelta osin umpeenkasvanut lampi. Lähimmät järvet ovat Pitkäjärvi (noin 10 km
etäisyydellä hankealueen länsipuolella) ja Iso-Kähtävä (noin 11 km etäisyydellä kaakkoispuolella). Lähimmät joet sijaitsevat lähimmillään noin 2 km etäisyydellä hankealueesta (Vääräjoki länsipuolella ja Kalajoki pohjois-koillispuolella). Hankealueen kosteikot on ojitettu tehokkaasti, eikä luonnontilaisia uomia karttatarkastelun perusteella
esiinny, mutta lyhyiden luonnontilaisten pätkien esiintyminen on mahdollista.

5.7

Ilmasto
Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella ilmastovyöhykkeellä. Vuoden keskilämpötila on
2–3 °C ja keskimääräinen vuosisade on 500–550 mm (Ilmatieteen laitos 2020).
Vallitseva tuulensuunta hankealueella on lounaasta (Kuva 5-16). Keskimääräinen tuulennopeus hankealueella on 200 metrin korkeudella noin 8 m/s (Tuuliatlas 2020).

Kuva 5-16. Tuulensuunta hankealueella 200 metrin korkeudella. (Tuuliatlas 2020).

5.8

Liikenne
Hankealue sijoittuu valtatien 27 (Kalajoentie), seututien 774 (Rautiontie) ja yhdystien
7720 (Alavieskantie/Rautiontie) väliselle alueelle. Lähialueen yleisten teiden nykyiset
liikennemäärät on esitetty kuvassa 5-17. Liikennöinti tuulivoimaloille tapahtuu Siivikon
metsätien kautta sekä Kähtävän että Yli-Käännän suunnista. Hankealueen sisällä käytetään myös Saarimaan metsätietä. Hankealueen tiestö ja voimaloille rakennettavat
uudet tiet on esitetty kuvassa 2-2. Uutta tietä rakennetaan noin 4,8 km ja olemassa
olevaa tiestöä kunnostetaan tarpeen mukaan noin 7,6 km matkalla.
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Kuva 5-17. Liikennemäärät (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä KVL) hankealueen läheisillä tieosuuksilla vuonna 2019. Suluissa on esitetty raskaan liikenteen vuorokausiliikennemäärät. (Väylävirasto 2020).

Lähin rautatie (Pohjanmaan rata) sijaitsee lähimmillään noin 13 km etäisyydellä hankealueesta kaakkoon. Hankealuetta lähin lentoasema on Kokkola-Pietarsaari noin 67
km hankealueesta lounaaseen. Lähimmät lentopaikat, eli valvomattomat pienlentokentät, sijaitsevat Kalajoella (etäisyys noin 17 km), Ylivieskassa (noin 22 km) ja Kannuksessa (noin 22 km). Hankealue ei sijoitu ilmatilan korkeusrajoitusalueille (ANS Finland
2020).

5.9

Melu
Hankealueelle sijoittuu Saarimaan pohjoispuolen peltoalue, jonka viljelystä aiheutuu
ajoittain paikallista melua työkoneista. Muutoin hankealue on metsätalouskäytössä.
Hankealueen pohjoispuolella noin 0,5 km etäisyydellä sijaitsee turkistarha, jonka toiminnasta aiheutuu melua lähinnä liikennöinnistä. Noin 1,5 km etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitsee louhos, jonka toiminnasta aiheutuu paikallista melua. Satunnaisesti käytetty Raution Metsästysseuran ampumarata sijaitsee hankealueen lou-
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naispuolella noin 2 km etäisyydellä. Edellä mainittujen toimintojen aiheuttama melu on
luonteeltaan erilaista sekä keskenään että tuulivoimameluun verrattuna.

6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

6.1

Arvioitavat vaikutukset

JA

SIINÄ

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan
hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
·
·
·
·
·

Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja
koettuihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa arvioidaan alustavasti olevan erityisesti
maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luontoon (erityisesti lintuihin) ja ihmisten elinoloihin. Tuulivoimahankkeet vaikuttavat positiivisesti ilmanlaatuun ja ilmastoon, koska
tuulisähkön tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä.
Hankkeen toteuttamisella on myös positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä
kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Arvioinnissa keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka arvioidaan
suuruudeltaan merkittävimmiksi tai koetaan sidosryhmien taholta tärkeinä. Arvioinnin
suorittavat kokeneet vaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen.
Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan hyödyntäen soveltuvin osin IMPERIAhankkeessa kehitettyä lähestymistapaa, jossa huomioidaan kohteen herkkyys ja muutoksen suuruus (Marttunen ym. 2015). Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai
kohteen herkkyydestä sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruudesta (Kuva
6-1).
Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen
osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa
hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla
joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta.
Seuraavassa on esitelty tarkasteltavat ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti, tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset sekä arvioinnissa käytettävät menetelmät.
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Kuva 6-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa (Marttunen
ym. 2015).

6.2

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulipuiston toimintojen sekä sähkönsiirron (maakaapelointi ja sähköasema) ympäristövaikutuksia rakentamisen, käytön ja
käytöstä poiston aikana. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan. Kuvassa 6-2 on havainnollistettu tarkastelualueiden laajuuksia, jotka ovat riippuvaisia tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan.
Tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin suuriksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueiden ulkopuolella. Jos arviointityön aikana
kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi
vaikutusalue, määritellään tarkastelualueen laajuus kyseisen vaikutuksen osalta uudestaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on alustavasti määritelty seuraavassa esitetyt vaikutusalueet.
Tuulivoimahankkeen maankäyttövaikutusten tarkastelualue on hankealue ja sen
välitön lähiympäristö. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen tarkastellaan myös osana laajempaa kokonaisuutta.
Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on alustavasti
määritelty noin 20 km hankealueesta ja tarkemmin vaikutuksia arvioidaan noin 12 km
säteellä hankealueesta. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli
yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia muodostuvan tarkastelualueita etäämmälle sijoittuviin kohteisiin. Vaikka voimalat voivat näkyä tätä kauemmaksi, eivät visuaaliset vaikutukset todennäköisesti ole enää tätä etäämmällä merkittäviä maiseman arvojen tai erilaisten miljöötyyppien luonteen kannalta.
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Kuva 6-2. Havainnollistus tarkastelualueiden laajuudesta.

Muinaismuistoihin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan niillä alueilla, joiden maankäyttö muuttuu hankkeeseen liittyvän rakentamisen seurauksena ja vaikutuksia voi
aiheutua.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella. Muuttolinnuston osalta tarkastellaan hankealueen lisäksi sen läheisyydessä muuttavaa linnustoa.
Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niihin suojelualueisiin, jotka sijaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia.
Liikennevaikutusten osalta tarkastellaan hankkeen rakentamisvaiheen kuljetuksissa
ja mahdollisissa huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena ovat tuulipuistoalueelle suuntautuvat tiet.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mallinnukset osoittavat hankkeesta vaikutuksia aiheutuvan. Alustavasti meluvaikutusten tarkastelualueen arvioidaan ulottuvan noin 2–3 km etäisyydelle tuulivoimaloista. Pientaajuisen melun vaikutuksia arvioidaan mallintamalla tasot lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa.
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Varjon vilkkumisen vaikutusten tarkastelualue riippuu tuulivoimaloiden sijainnista
suhteessa asutukseen, teihin ja muihin mahdollisiin herkkiin kohteisiin. Vilkkumisen
vaikutuksia tarkastellaan noin 3 km säteellä tuulivoimaloista.
Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan hankealueella sekä erityisesti rakennuspaikoilla, joille sijoittuu tuulivoimaloita tai
muita rakenteita.
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan sillä alueella, jolle hankkeen mahdolliset vaikutukset (muun muassa maisemavaikutukset,
melu, vilkkuminen) ulottuvat.
Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan hankealueella sekä alueella, johon
hankkeen mahdolliset vaikutukset, kuten maisemavaikutukset ja melu ulottuvat. Lisäksi huomioidaan lähiseudulla sijaitsevat muut merkittävät kohteet, joissa hankkeella
voi olla elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia, kuten matkailukeskukset. Talouteen
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääasiassa kuntatasolla huomioiden muun muassa
työllisyysvaikutukset, paikallisten palveluiden ostot sekä lisääntyvät verotulot.

6.3

Hankkeessa tehtävät selvitykset
Ympäristövaikutusten arviointityön osana tehdään lisäksi seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:
·
·
·
·
·
·
·
·

Näkemäalueanalyysi
Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Muinaismuistoselvitys
Melumallinnus
Välkemallinnus
Asukaskysely
Luontoselvitykset (kasvillisuus- ja luontotyypit, linnusto, liito-oravat ja lepakot)

Edellä mainitut selvitykset on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa ja niiden tulokset esitetään YVA-selostuksessa.

6.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun tilanteeseen. Arviointia varten selvitetään hankealuetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä,
voimassa olevista kaavoista ja suunnitellusta maankäytöstä.
Arvioitaessa vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan hankkeen vaikutuksia eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia seudun
aluerakenteeseen, alueen yhdyskuntarakenteeseen, hankealueen lähiympäristön
maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti tutkitaan hankkeen suhde voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin maankäytön
suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, muun muassa melusta. Osana arviointia tarkastellaan hankkeen
rakentamista rajoittavat vaikutukset. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen
muutostarpeet osoitetaan ja kuvataan.
Vaikutusten arvioinnin selostusvaiheessa tarkistetaan kaavatilanteen kuvauksen ajantasaisuus sekä tarkistetaan tarvittaessa nykytilan ja kaavatilanteen kuvausta arvioin-
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tiohjelmasta saadun palautteen perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita vaikutusten merkittävyyteen ja arviointia varten laaditaan havainnollistavaa karttaaineistoa.
Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, jonka tekee kokenut maankäytön suunnittelija.

6.5

Vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen
Hankkeen aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään alueen elinkeinorakenteen nykytila, hankkeen lähialueella sijaitsevat elinkeinot sekä arvioidaan
elinkeinoihin ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia. Aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia ovat esimerkiksi hankkeen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset, paikallisten palveluiden ostot sekä lisääntyvät verotulot. Vaikutuksia arvioidaan toteutuneista hankkeista saatujen tulosten sekä kirjallisuuden avulla.
Arvioinnin suorittaa sosiaalisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.6

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

6.6.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden rakenteista sekä voimaloihin liittyvistä tie-, sähköasema- ja voimajohtorakenteista.
Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä hankealueelle. Korkeat
nosturit saattavat kuitenkin näkyä myös laajemmalle alueelle, mutta niiden vaikutus
on tilapäinen. Rakentamisvaiheen päätyttyä tuulivoimalan rakenteet tulevat näkymään
laajalle alueelle suuren kokonsa ja sijaintinsa johdosta. Näkymiä kohti hankealuetta
avautuu avoimilta alueilta, kuten hankealueita kohti suuntautuneilta vesi-, tie-, kallio-,
pelto- ja suoalueilta. Näkymiä ympäristöstä kohti tuulivoimaloita katkaisevat rakennukset, rakenteet ja erityisesti kasvillisuus. Esimerkiksi rakennetuilla ja metsäisillä
alueilla tämän tyyppisiä pitkiä näkymäakseleita katkaisevia elementtejä on yleensä
runsaasti.
Hankkeessa tehdään paikkatietopohjainen näkymäalueanalyysi, jonka avulla saadaan yleiskuva siitä, mihin tuulivoimalat voivat näkyä ottaen huomioon maastonmuodot ja kasvillisuus. Työn lopputuloksena syntyy kartta, jossa esitetään laskennallinen
arvio tuulivoimaloiden näkyvyydestä ympäröiville alueille. Analyysiä hyödynnetään
maisemavaikutusten arvioinnissa ja valokuvasovitteiden laatimisessa. Näkemäalueanalyysin laatiminen sisältää mallinnuksen yhteisvaikutuksista 20 kilometrin etäisyydellä sijaitsevista tuulivoimahankkeista.
Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maisema-arkkitehdin toteuttamaan maastokäyntiin talvella 2020.
Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovitteilla, joissa esitetään tuulivoimaloiden aiheuttamia muutoksia maisemakuvassa mahdollisimman realistisesti.
Kuvien katselupisteet (4 kpl) määritellään arviointityön edetessä analyysien sekä sidosryhmien ja viranomaisten palautteen perusteella siten, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia kuvaten vaikutuksia tärkeimmiksi arvioiduista katselusuunnista. Kuvasovitteet laaditaan kahdella eri objektiivin polttovälillä (esimerkiksi laajakulma 16 mm ja normaali 50 mm) samasta paikasta otettuihin valokuviin fotorealistisesti.
Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta ympäristöön sekä vaikutuksia
näkymiin ympäröiviltä alueilta. Myös suhde arvokohteisiin selvitetään.
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Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on alustavasti
määritelty noin 20 km hankealueesta ja tarkemmin vaikutuksia arvioidaan noin 12 km
säteellä hankealueesta. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli
yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia tarkastelualueita
etäämmälle sijoittuviin kohteisiin.
Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä. Omia tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kauneudesta” ei tehdä, jotta arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. Vaikutukset maisemaan todennetaan tietokonemallinnuksilla, kuten näkymäalueanalyysillä, ja realistisilla havainnekuvilla, jotka laaditaan voimaloiden maksimikokonaiskorkeudelle 300 metriä. Tietokoneella tehdyssä mallinnuksessa käytetään mittatarkkaa tuulivoimalan 3D-mallia,
maaston korkeusmallia, Maanmittauslaitoksen karttamateriaalia ja maastotietokantaa
sekä Metsäntutkimuslaitoksen monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia.

6.6.2

Muinaisjäännökset
Hankealueelle on tehty kattava arkeologinen inventointi maastokaudella 2020 (15.7.
ja 20.7.2020, yhteensä 4 henkilötyöpäivää). Työssä kartoitettiin muinaismuistolain
tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset (suojelukohteet). Lisäksi kartoitettiin muut
kuin muinaisjäännöksiksi luokiteltavat, maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavat kulttuurihistorialliset jäänteet. Myös esiselvityksessä löytyneet arkeologiset kohteet tarkistettiin. Kenttätöissä tarkistettiin hankkeen myötä muuttuvan maankäytön alueet sekä
kaikki arkeologisille kohteille mahdollisesti otolliset maastot. Epäpotentiaalisia kuivia
kankaita, tasaisia märkiä rämeitä ja soita ei inventoitu. Maaperästä johtuen alue tarkastettiin pääosin pintahavainnoimalla, mutta myös kairauksia sekä koepistoja lapiolla
tehtiin. Kohteet kartoitettiin ja valokuvattiin.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan tarkastelemalla rakennustoimenpiteiden sijoittumisen
suhdetta tunnettuihin ja ennestään tuntemattomiin inventoinnissa löydettyihin muinaisjäännöksiin. Selvityksen tulokset ja niiden perusteella tehdyt vaikutusarviot raportoidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Työstä vastaavat KeskiPohjanmaan Arkeologiapalvelu Oy:n arkeologit.

6.7

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

6.7.1

Kasvillisuus- ja luontotyypit
Hankealueen kasvillisuutta selvitettiin maastossa yksi pitkä maastopäivä (29.8.2020)
yhden kartoittajan työnä. Alue on kasvillisuudeltaan pääosin karua metsä- ja suoaluetta, joka on talousmetsäkäytössä. Kasvillisuusselvityksen ajankohdasta ei aiheudu epävarmuutta arviointiin. Selvityskohteena oli hankealue ja erityisesti hankesuunnitelman
mukaiset voimalapaikat lähiympäristöineen sekä suunnitellut tie- ja kaapelilinjaukset.
Niiden lisäksi selvitettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun avulla koko hankealueelta potentiaaliset luontoarvokohteet niin, että voimalapaikkoja on tarvittaessa vielä hankkeen myöhemmässä suunnitteluvaiheessa mahdollista siirtää.
Maastossa kirjattiin kuvaus suunniteltujen voimalapaikkojen kasvillisuudesta. Lisäksi
kartoitettiin hankealueen kasvillisuuden yleispiirteet, luonnonsuojelulain (4:29 §) suojellut luontotyypit, vesilain (2:11 § ja 3:2 §) luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja purot, metsälain (3:10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt, uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018), mahdolliset suojelullisesti huomioitavien lajien esiintymispaikat sekä muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet.
Hankkeen vaikutuksia luonnonympäristöön, luontotyyppeihin ja suojelullisesti huomioitaviin lajeihin arvioidaan luontoselvityksen tulosten perusteella. Selvitystulokset ja nii-
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den perusteella tehdyt vaikutusarvioinnit raportoidaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Vaikutusarvioinneista vastaa kokenut biologi.

6.7.2

Linnustoselvitykset
Hankealueelle tehdään linnustoselvitykset, jotka on lueteltu alla. Linnustotietoja täydennetään hankkimalla alueen lintuhavainnot paikallisen lintuyhdistyksen (BirdLife
Keski-Pohjanmaa ry) havaintoarkistosta (BirdLife Suomen ylläpitämä tiira.fi-palvelu).
Kaikkien
linnustoselvitysten
tulokset
raportoidaan
yksityiskohtaisesti
YVAselostuksessa. Osana vaikutusarviointia arvioidaan hankkeen vaikutukset lähiseudun
tärkeisiin lintualueisiin. Selvityksestä vastaa kokenut biologi. Maastokartoitukset suorittavat kokeneet linnustoasiantuntijat.
Pesimälinnustoselvitys
Hankealueen varsinainen pesimälinnustoselvitys on tehty kevään ja kesän 2020 aikana. Selvityksessä selvitettiin pesivien suojelullisesti huomionarvoisten tai muutoin tuulivoimarakentamiselle herkkien lajien esiintyminen sekä mahdolliset linnustolle arvokkaat kohteet hankealueella. Selvityksen menetelmänä oli sovellettu kartoituslaskenta,
jossa kierrettiin suojelullisesti arvokkaille lajeille potentiaalisimmat alueen kohteet
kahteen kertaan 26.–28.5. ja 8.–10.6.2020 (yhteensä 6 maastopäivää). Lisäksi tehtiin
pistelaskentaa täydentämään suojelullisesti arvokkaiden ja muidenkin lajien parimääräarvioita.
Pöllöselvitys
Keväällä 2021 tehdään pesimälinnustotietoja täydentämään pöllöselvitys, jossa kuunnellaan hankealue mahdollisimman tarkkaan läpi öiseen aikaan maaliskuussa, pöllöjen
parhaaseen soidinaikaan. Pöllökartoitus suoritetaan yleisesti käytetyllä pistelaskentamenetelmällä. Kartoitus tehdään tyynellä ja lauhalla kelillä, jolloin pöllöt ovat parhaiten kuultavissa ja aktiivisia. Hankealueen tieverkosto kuljetaan läpi ja noin 500 metrin
välein pysähdellään kuuntelemaan soidinhuhuilevia pöllöjä 5–10 minuutin ajaksi. Kartoitus tehdään kahtena erillisenä kuuntelukertana.
Kanalintujen soidinpaikkaselvitys
Keväällä 2021 (maalis-toukokuussa) tehdään myös kanalintujen soidinpaikkaselvitys
kulkemalla alueen potentiaalisimmat teeren ja metson soidinpaikat läpi jalan tai hiihtäen (lumitilanteesta riippuen). Ensimmäisellä kartoituskerralla karttatarkastelun perusteella valitut potentiaaliset metson soidinpaikat kierrellään lumijälkiä etsien. Toisella kartoituskerralla hankealuetta kierrellään aamuyöllä soidinta kuulostellen. Samalla
etsitään teeren ja muiden kanalintujen soidinreviirejä. Tietoja täydennetään tiedustelemalla kanalintujen soidinpaikkoja paikallisilta metsästäjiltä.
Päiväpetolintukartoitus
Päiväpetolintukartoitus on tehty ja tehdään yllä mainittujen kartoitusten yhteydessä
siten, että kesäkuussa 2020 tarkkailtiin saalista kantavia emoja tai kuulosteltiin äänekkäitä ruokaa kerjääviä poikasia muiden pesimälinnustoselvitysten yhteydessä ja
keväällä 2021 tarkkaillaan soidinaikaan reviirillään äänekkäitä ja näkyviä petolintuja
kiertämällä aluetta ja seuraamalla lintujen liikkeitä hyviltä näköalapaikoilta.
Lintujen muutonseuranta
Alueen ohi muuttavan linnuston seuranta suoritetaan yleisesti käytettyjen menetelmien mukaisesti elo-marraskuussa 2020 ja huhti-toukokuussa 2021 siten, että havainnointikerrat muodostavat edustavan otoksen todellisesta yksilömäärästä. Syysmuutontarkkailuun on varattu seitsemän maastopäivää ja kevätmuutontarkkailuun
kuusi. Parhaaksi tarkkailupisteeksi syysmuutontarkkailuun osoittautui Siivikon metsätien varsi peltoaukealla hankealueen pohjoispuolella, todennäköisesti se soveltuu hyvin
myös kevätmuuton tarkkailuun.
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Muuttavien yksilöiden kokonaismäärä arvioidaan otoksissa havaittujen yksilöiden lukumäärän, otoksiin käytetyn ajan ja kunkin lajiryhmän muuton ajallisen jakaantumisen avulla. Lintujen muutolle on tyypillistä, että eri lajiryhmät muuttavat eri ajankohtina ja erityyppisissä sääolosuhteissa. Siksi muutonseuranta hajautetaan pitkälle aikavälille ja eri sääolosuhteisiin.
Muutonseurannan tulosten ja olemassa olevan tiedon pohjalta arvioidaan törmäysmallinnuksen tarpeellisuus ja se tehdään tarvittaessa sekä muuttolinnustolle että soveltuvin osin myös pesimälinnustolle.

6.7.3

Muu eläimistö ja direktiivilajiselvitykset
Kaikkien hankealueelle suuntautuvien luontoselvitysten yhteydessä kiinnitetään huomiota mahdollisiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöihin. Liito-oravien
ja lepakoiden osalta on suoritettu erilliset eläimistöselvitykset. Suurpetojen ja riistaeläinten esiintymisestä kerätään tietoja olemassa olevasta aineistosta sekä paikallisesta metsästysseurasta. Kaikkien selvitysten tulokset ja vaikutusarvioinnit raportoidaan
yksityiskohtaisesti YVA-selostuksessa.
Liito-oravaselvitys
Liito-oravan esiintymistä hankealueella selvitettiin keväällä 2020 papanakartoitusmenetelmällä tarkkailemalla liito-oravan jätöksiä etenkin suurten kuusten ja haapojen
juurelta. Selvityksessä keskityttiin karttatarkastelun perusteella valituille liito-oravalle
potentiaalisimmille alueille, joilta etsittiin liito-oravan aktiivisia reviirejä ja potentiaalista elinympäristöä. Havainnointia tehtiin pesimälintujen ensimmäisen kartoituskierroksen yhteydessä 26.–28.5.2020 ja sitä täydennetään vielä alkukevään 2021 kanalintukartoitusten yhteydessä. Yhteensä kartoituksiin on varattu yhden työpäivän panos.
Lepakkoselvitys
Hankealueen lepakkolajisto ja lepakoiden runsaus sekä mahdolliset tärkeät lepakkoalueet selvitettiin kesällä 2020. Selvitys tehtiin neljänä yönä kiertämällä alue kattavasti (pois lukien lepakoille epätodennäköisimmät alueet) etupäässä tie- ja polkuverkostoa apuna käyttäen. Havainnointi tehtiin yöaikaan aktiivikartoituksena lepakkodetektorin avulla Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen nykyisen kartoitusohjeen ohjeistusta
noudattaen 8.–10.6. ja 6.–8.7.2020.

6.7.4

Suojelukohteet
Lähin Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue sijaitsee 8,2 km hankealueesta etelälounaaseen, joten Natura-arvioinnille ei ole tarvetta tässä hankkeessa. Vaikutukset tuulipuistoa lähimpänä sijaitseville aluemaisille suojelualueille ja Natura-alueille sekä kaavaan merkitylle osin hankealueelle sijoittuvalle luo 1 -alueelle tarkastellaan alueittain
osana YVA-selostusta. Arvioinnit tehdään kokeneiden biologien asiantuntijatyönä.

6.8

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin
Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa maaperää paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden kohdilla. Olemassa olevan yleispiirteisen maaperäkartan mukaan voimalat
sijoittuvat moreenialueille. Voimala-alueiden maaperäolosuhteet selvitetään tarkemmin kohdekohtaisilla tutkimuksilla perustusten suunnitteluvaiheessa.
Hankkeen mahdollisia vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin arvioidaan olemassa olevan aineiston perusteella. Nykytilanteen tiedot päivitetään arviointiselostukseen. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen ja
sähkönsiirtoreittien sekä sähköaseman olosuhteisiin. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan
myös uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden kunnostamisesta syntyvät vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen aikaiset ja käytön aikaiset vaikutukset.
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Arvioinnin suorittavat maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin erikoistuneet asiantuntijat.

6.9

Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuonekaasu- tai muita savukaasupäästöjä. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, koska tuulisähkön
tuotannolla vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. Vältettyjen kasvi-huonekaasu- ja muiden savukaasupäästöjen laskentatavat esitetään nollavaihtoehtoa koskevassa tarkastelussa luvussa 6.18.
Tuulivoimatuotannon teho vaihtelee tuulisuuden mukaan, mutta toisaalta myös sähkön
kulutus vaihtelee. Vaihtelevan kulutuksen kattamiseksi tarvitaan erityyppisiä sähköntuotantotekniikoita. Tuulivoimatuotannon tehon vaihtelun vuoksi tarvitaan säätövoimaa, jonka aiheuttamien päästöjen merkitys huomioidaan arvioinnissa. Tuulipuiston
rakentamisen aikana vaikutuksia hankealueen ja sen lähialueiden ilmanlaatuun aiheutuu lisääntyvästä liikenteestä.
Arvioinnin suorittaa ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.10

Liikennevaikutukset
Tuulipuiston vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla
hankkeen rakentamisvaiheen kuljetuksissa (mukaan lukien maa-aineskuljetukset) ja
toiminnan aikaisissa huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena ovat hankealueelle suuntautuvat tiet. Hankealueen alustava sisäinen tiesuunnitelma tullaan esittämään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja sitä, sekä muita alustavia reittisuunnitelmia hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa.
Työssä arvioidaan hankkeen vaikutuksia lähialueiden teiden liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen, sekä liikenteestä aiheutuvia välillisiä vaikutuksia, kuten melua ja
vaikutuksia ilmanlaatuun. Arviointiselostuksessa kuvataan rakentamisen aikaiset kuljetusreitit, sekä kunnostettavat että hankealueelle rakennettavat uudet tiet.
Arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa Liikenneviraston (2012) (nyk. Väylävirasto) ohje
tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen.
Liikennevaikutusten arvioinnin suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntija.

6.11

Meluvaikutukset
Tuulivoimahankkeen meluvaikutuksia arvioidaan YVA-selostusvaiheessa laskennallisin
menetelmin ylärajatarkasteluna. Arvioinnissa hyödynnetään kansallista ohjetta tuulivoimamelun mallintamiseksi (Ympäristöministeriö 2014).
Melun leviämislaskennat tehdään SoundPlan -ohjelmistolla vakiomeluvyöhykkeiden
määrittelemiseksi 3D-digitaalikarttaympäristöön (40–50 dB(A):n vyöhykkeet 5 dB:n
välein) sekä yksittäisiin reseptoripisteisiin. Mallinnuksessa huomioidaan mahdollinen
voimaloiden ja altistuvien kohteiden välisen korkeuseron aiheuttama lisäys äänipäästöön. Tarkistus tehdään voimalakohtaisesti. Mallinnus tehdään tuulivoimaloiden maksimimäärälle suurimmalla mahdollisella luvitettavalla äänitehotasolla. Laskentaalgoritmina käytetään ISO 9613-2 mukaista menettelyä (Ympäristöministeriö 2014).
Pientaajuisen melun mallinnus tehdään erikseen lähimpiin altistuviin kohteisiin ensin
arvioimalla pientaajuisen melun osuus talon ulkopuolella, ja sen jälkeen arvioimalla
sen osuus rakennuksen sisäpuolella. Pientaajuisen melun laskennassa hyödynnetään
kansallista ohjetta (Ympäristöministeriö 2014) sekä uusimpia kansallisia rakennusten
äänierityksen tilastollisia arvoja (Keränen ym. 2017 ja 2019).
Mallinnettuja ulkomelun leviämisen laskentatuloksia vertaillaan alueen nykyiseen taustamelutilanteeseen (esimerkiksi tieliikennemelu) sekä tuulivoimaloiden ulkomelutason
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ohjearvoista annetun Valtioneuvoston (2015) asetuksen 1107/2015 mukaisiin ohjearvoihin. Sisätiloissa käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön (2015) asumisterveysasetuksen 545/2015 sisältövaatimuksiin pohjautuen asetuksen taajuuspainottamattomia
tunnin keskiäänitasoon Leq, 1h perustuvia pientaajuisen melun toimenpiderajoja.
Selvityksessä arvioidaan melun vaikutuksia ihmisiin, sekä melun luonnetta suhteessa
vallitsevaan äänimaisemaan. Selvityksessä tuodaan esiin myös tuulipuistojen meluntorjuntamenetelmiä ja melun vaimennusmahdollisuuksia yksittäisten tuulivoimaloiden
osalta.
Arvioinnin suorittaa meluvaikutuksiin ja -mallinnukseen perehtynyt kokenut asiantuntija.

6.12

Välkevaikutukset
Tuulivoimahankkeen aiheuttaman välkkeen, eli varjon vilkkumisen vaikutuksia arvioidaan mallintamalla. Mallinnus tehdään käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä
WindPRO-ohjelmiston SHADOW-laskentamallia. Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin läpimitta, lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä
valitut laskentaparametrit. Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että
voimalan roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio aiheutuvasta välkkeen teoreettisesta maksimimäärästä.
Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi välkkeen määrään vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten pilvisyyttä.
Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä,
mallinnetaan myös realistinen arvio välkkeen määrästä. Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman, sekä paikalliset auringonpaistehavainnot. Mallinnuksen
tuloksena saadaan välkkeen kantama ja ajallinen kesto minuutin tarkkuudella vuoden
aikana. Mallinnuksen tulokset esitetään karttakuvina.
Tulosten havainnollistamista varten määritetään niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä tuulivoimaloita sijaitsevia asuin- ja lomakiinteistöjä), joille lasketaan yksityiskohtaisemmat tulokset. Reseptoripisteiden oletetaan olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin
joka suunnasta tuleva välke otetaan huomioon. Reseptoripisteille esitetään numeeriset
tulokset taulukkomuodossa, sisältäen sekä teoreettiset että realistiset välkeajat.
Mallinnuksessa ei huomioida kasvillisuutta sen muuttuvan luonteen vuoksi, mikä johtuu muun muassa metsähakkuista.
Tuulivoimahankkeen välkemallinnus tehdään voimaloiden napakorkeudelle 200 metriä
ja roottorin halkaisijalle 200 metriä. Arvioinnin suorittaa välkevaikutuksiin perehtynyt
asiantuntija.

6.13

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen,
alueen virkistyskäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tunnistetaan ja ennakoidaan sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). Sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua. Arviointi tuottaa tietoa eri sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa, ja toimii tiedon jakamisen
kanavana.
Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita muun muassa melu-, välke ja
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maisemavaikutuksista, sekä viestintäyhteyksiin ja maankäyttöön kohdistuvista vaikutuksista. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia vaikutuksia.
Terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tuulivoimaloiden aiheuttama ääni ja varjon vilkunta. Tuloksia verrataan viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoihin, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista hyödyntämällä
muun muassa Valtioneuvoston (Maijala ym. 2020) ja Työ- ja elinkeinoministeriön
(2017b) teettämiä selvityksiä tuulivoimaloiden tuottaman äänen terveysvaikutuksista.
Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia
alueen virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, marjastukseen ja retkeilyyn. Arvioinnin tueksi toteutetaan postitse asukaskysely lähiseudun vakituisille ja vapaa-ajan
asukkaille (noin 500 kpl). Kysely lähetetään kaikkiin talouksiin muutaman kilometrin
säteellä hankealueesta ja lisäksi satunnaisotannalla hieman etäämmälle alueesta. Kysely kartoittaa eri ryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä siihen mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitetään alueen nykyistä käyttöä
ja arvioita hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Kysely palvelee myös tiedottamista,
sillä kyselyn ohessa jaetaan tietoa hankkeesta. YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen yleinen hyväksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
Eri toimijoiden suhtautumista hankkeeseen selvitetään muun muassa hyödyntämällä
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa ja hankkeen seurantaryhmässä esitettyjä näkemyksiä. Lisäksi tutustutaan arviointiohjelmasta annettuihin mielipiteisiin sekä mediassa esiintyvään, hankkeen kannalta relevanttiin, tuulivoimaa koskevaan tietoon ja
keskusteluun. YVA-selostuksessa käsitellään eri vaihtoehtojen yleinen hyväksyttävyys
sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen tiedon analyysi sekä asiantuntija-arvio. Vaikutusten tunnistaminen ja analysointi toteutetaan aineistolähtöisesti. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelualue määräytyy muiden vaikutusosioiden vaikutusten laajuuden perusteella.
Vaikutusarvioinnissa huomioidaan YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti
merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Arviointiin ei sen sijaan kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka liittyvät kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon.
Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä laatinut asiantuntija.

6.14

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset,
joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä tarkastellaan muun muassa syntyvän mahdollisen louhittavan
materiaalin hyödyntämistä sekä hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutusta yleisellä
tasolla.

6.15

Turvallisuuteen sekä tutka- ja viestintäyhteyksiin liittyvät
vaikutukset
Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan talviaikaisen jään irtoamista, voimaloiden rikkoontumista ja paloturvallisuutta. Tarkastelussa huomioidaan
riskien vaara-alueen laajuus ja alueen muu käyttö. Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan lisäksi lentoestekorkeudet alueella, Puolustusvoimien
toiminta sekä liikenneturvallisuus. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia tutka- ja
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viestintäyhteyksiin. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona käyttäen hyväksi sekä tietoja olemassa olevista tuulipuistoista että kirjallisuudesta, ja sen suorittaa turvallisuusvaikutusiin perehtynyt asiantuntija.
Tuulipuiston suunnittelun aikana selvitetään Puolustusvoimilta hankkeen vaikutukset
sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja
muihin joukkojen ja alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Hankevastaava pyytää
tästä syystä suunnitellusta tuulipuistosta lausuntoa Puolustusvoimilta, jonka hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.
YVA-menettelyn yhteydessä pyydetään lausunto Digita Oy:ltä hankkeen vaikutuksista
tv- ja radiolähetyksiin. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa säätutkien toimintaan, jos tutkat
sijaitsevat lähellä tuulivoimaloita. Tästä syystä myös Ilmatieteen laitokselta pyydetään
YVA-menettelyn kuulemisen yhteydessä lausunto. Hangaskurunkankaan tuulivoimahankkeesta tiedotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistuksen mukaisesti alueen radiolinkkien käyttäjiä: muun muassa alueen pelastuslaitoksia, matkapuhelinoperaattoreita ja sähköyhtiöitä.

6.16

Tuulivoimaloiden käytöstä poiston vaikutukset
Tuulivoimaloiden käyttöikä on tavallisesti ollut noin 20 vuotta, mutta käyttöiät ovat
kasvaneet 25–30 vuoteen. Tulevaisuudessa käyttöiät ovat mahdollisesti jopa 35–40
vuotta. Tarvittaessa voimaloiden käyttöikää on mahdollista pidentää uusimalla niiden
laitteistoja ja komponentteja. Hangaskurunkankaan tuulipuiston elinkaaren on tässä
vaiheessa suunniteltu olevan arviolta noin 30 vuotta, jota voidaan pidentää noin 10
vuodella. Tuulivoimalat puretaan niiden toiminnan lopettamisen jälkeen ja voimalaosat
kuljetetaan pois alueelta. Myös voimalaperustukset on mahdollista tarvittaessa poistaa.
Tuulipuiston toiminnan lopettamisen osalta arvioidaan, jääkö alueelle ja sen ympäristöön rakenteiden purkamisen jälkeen pysyviä tai pitkäaikaisia merkkejä sekä arvioidaan tuulivoimarakentamiseen käytettävien materiaalien kierrätettävyyttä ja jätteiden
käsittelyä. Arvioinnin toteuttaa ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntija.

6.17

Yhteisvaikutusten arviointi
Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja kuvataan. Käynnissä tai
suunnitteilla olevien hankkeiden tiedot tarkastetaan YVA-selostukseen. Hankkeen toiminnasta ja muista alueen toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön tarkastellaan osana vaikutusten arviointia.
Myös hankkeen mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lähiympäristön tiedossa olevien
tuulivoimahankkeiden kanssa arvioidaan. Lähiympäristön tuulivoimahankkeet on esitetty luvussa 2.5 ja yhteisvaikutusten arviointimenetelmät luvussa 6.6.1.
Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä.

6.18

Nollavaihtoehdon vaikutukset
Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, jossa
tuulipuistoa ei rakenneta. Nollavaihtoehdossa rakentamisen ja toiminnan ympäristövaikutukset eivät toteudu, mutta myöskään hankkeen positiiviset vaikutukset esimerkiksi aluetalouteen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen eivät toteudu. Arviointiselostuksessa esitetään hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen todennäköinen kehitys tilanteessa jossa hanketta ei toteuteta.
Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä tai muita päästöjä, joita syntyy tuotettaessa sähköä fossiilisilla polttoaineilla. Yhteispohjoismaisissa
tutkimusprojekteissa on sähköjärjestelmäsimulointien perusteella todettu, että tuulivoima korvaa pohjoismaisessa tuotantojärjestelmässä ensisijaisesti hiililauhdetta ja
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toissijaisesti maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa. Työ- ja elinkeinoministeriön
tuulivoiman syöttötariffi -työryhmä on arvioinut tuulivoiman lisärakentamisella saavutettavia päästövähennyksiä CO2-päästökertoimella 600 kg/MWh, jota myös VTT on
käyttänyt myöhemmissä arvioissaan marginaalinperusteisena kertoimena (Motiva
2012).
Nollavaihtoehdon aiheuttamat vuotuiset, tuulipuiston sähköntuotantomäärää vastaavan sähköntuotannon, hiilidioksidipäästöt arvioidaan käyttämällä edellä esitettyä päästökerrointa. Arvioinnissa kuvataan myös muut vaikutukset, jotka eivät nollavaihtoehdossa toteudu liittyen esimerkiksi maankäyttöön ja aluetalouteen.
Päästöjen osalta arvioinnin suorittaa ilmapäästöihin erikoistunut ympäristövaikutusten
arvioinnin asiantuntija ja muilta osin aluetaloudellisten vaikutusten asiantuntija.

6.19

Vaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten taulukkoon, jossa vaikutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin ympäristövaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen
ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden
arvioinnissa käytetään taulukossa 6-1 esitettyjä kriteerejä. Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus.
Taulukko 6-1. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Kohtalainen ++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen
muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

VAIKUTUSTEN
MERKITTÄVYYS Ei vaikutusta

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole
havaittavissa eikä se aiheuta haittaa tai hyötyä.

Vähäinen -

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten
päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri - - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.
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6.20

Epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tietopuutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitystyössä.
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman kattavasti, sekä arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa.

7

HAITTOJEN
EHKÄISY,
VAIKUTUSTEN SEURANTA

LIEVENTÄMINEN

JA

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia ehkäistä ja lieventää hankkeesta syntyviä haittoja. Arviointityön aikana selvitetään ja esitetään mahdollisuudet ehkäistä tai rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia
esimerkiksi maankäyttöön, ihmisiin, maisemaan ja luontoon.
Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi. Seurannan tavoitteena on:
·
·
·
·
·

8

Tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
Selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
Selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
Selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
Käynnistää tarvittavat toimet, mikäli ennakoimattomia, merkittäviä haittoja
esiintyy

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA
PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. YVAselostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti mitä menettelyjä, lupia ja päätöksiä hanke edellyttää.

8.1

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (252/2017) 3 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä.
Lain liitteen 1 hankeluettelon e) kohdan mukaan tuulivoimahankkeisiin sovelletaan
YVA-menettelyä, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään kymmenen kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 MW.
Hankkeen YVA-menettely käsittää tämän YVA-ohjelman sekä YVA-selostuksen laatimisen. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen (tässä hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus) siitä antama perusteltu päätelmä ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien saamiselle.

8.2

Kaavoitus
Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011) tuli
voimaan 1.4.2011. Hankkeen toteuttamisen edellyttämä kaava on tarkoitus laatia
MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.
Hankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja (ks. luku 5.2). YVAmenettelyn rinnalla käynnistetään osayleiskaavan laadinta tuulipuiston hankealueelle.
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Alustavasti hankealue on myös kaava-alueen rajaus. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit toimivat myös kaavoituksen selvitysaineistona.
Hankevastaava on toimittanut kaavoitusaloitteen Alavieskan kunnalle, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 9.9.2020 § 138.

8.3

Maankäyttöoikeudet ja -vuokrasopimukset
Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat pääosin yksityisten omistamille maille. Hankkeesta vastaava sopii maan käytöstä ja vuokrauksesta alueiden omistajien kanssa.

8.4

Rakennuslupa
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukaista rakennuslupaa. Lupa haetaan Alavieskan kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun yleiskaavan ja
rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista ja luvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely
on loppuun suoritettu.

8.5

Lentoestelupa
Lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta voivat hankaloittaa niin sanotut lentoesteet. Vuoden 2014 marraskuussa voimaan tulleen ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttää, että ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa. Mikäli lakikohdan ehdot täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen
vaikutukset asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lentoestelausunnon avulla.
Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen
tarjoajan Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lentoestelausunto.
Ilmailumääräys AGA M3-14 vapauttaa lentoesteen pystyttäjän hakemasta Liikenne- ja
viestintävirastolta lentoestelupaa silloin, jos lentoestelausunnossa todetaan, ettei pystytettävällä esteellä ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Tällöin kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle eikä Liikenne- ja viestintävirastolta
ole tarpeen hakea lentoestelupaa.
Ilmailulain mukaan lentoeste ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä, eikä sitä voida asettaa niin, että sitä voisi erehdyksissä pitää lentoliikennettä
palvelevana laitteena tai merkkinä. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan
ilmailulain mukainen lentoestelupa.

8.6

Muut mahdollisesti edellytettävät luvat ja sopimukset
Ympäristö- ja vesilupa
Tuulivoimaloilta
voidaan
tapauskohtaisesti
edellyttää
ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaista ympäristölupaa, mikäli niistä voi aiheutua naapuruussuhdelain
(26/1920) mukaista rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia rasitusta
aiheuttavia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva
varjon vilkkuminen. Ympäristölupaa haetaan tarvittaessa Alavieskan kunnan
ympäristöviranomaiselta.
Hanke voi edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa (vesilupa), jos se vaarantaa
puron uoman luonnontilan säilymisen tai aiheuttaa muita muutoksia vesistöihin (esimerkiksi luonnontilaisen lähteen tilan muuttaminen).
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Liittymälupa
Uusien yksityistieliittymien rakentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen ja/tai
leventäminen edellyttävät liittymälupaa, jonka myöntämisestä vastaa PohjoisPohjanmaan ELY-keskus.
Luonnonsuojelulain poikkeamislupa
Jos tuulivoimahankkeen toteuttaminen vaikuttaa haitallisesti erityisesti suojeltaviin lajeihin, rauhoitettuihin tai luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) lajeihin, tulee
hankevastaavan hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa.
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 42 §:n nojalla on rauhoitettu lajeja, joiden olemassaolo on käynyt uhatuksi tai rauhoittaminen on muusta syystä osoittautunut tarpeelliseksi. Rauhoitettujen kasvien tai niiden osien poimiminen tai hävittäminen on kielletty. Luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kielto on voimassa sen
jälkeen kun ELY-keskus on tehnyt ja antanut tiedoksi päätöksen alueen rajoista. Erityisesti suojeltavat lajit ovat sellaisia uhanalaisia lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Lajit ilmenevät luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteestä 4. ELY-keskus voi
myöntää luvan poiketa kasvilajin rauhoitussäännöksistä tai erityisesti suojeltavan lajin
kiellosta, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana.
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 49 §:n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kiellettyä. Nämä lajit ovat niin sanottuja tiukan suojelujärjestelmän lajeja. Suomessa esiintyvät lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Kielto koskee kaikkia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ilman, että niistä olisi erikseen tehty päätöstä.
ELY-keskus voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla,
jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta.
Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarve hankkeen osalta selviää alueelle
laadittujen luontoselvitysten sekä ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta.
Natura-arviointi
Natura 2000 -verkosto on Euroopan yhteisön kattava ekologinen verkosto. Luonnonsuojelulain (1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään
tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. Hankealuetta
lähin Natura-alue sijaitsee noin 8 km etäisyydellä, joten Natura-arvioinnille ei ole tarvetta tässä hankkeessa.
Erikoiskuljetuslupa
Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mittatai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista.
Lupa kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittumisesta tiealueelle
Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen yleisen
tien tiealueelle edellyttää ELY-keskuksen myöntämää sijoituslupaa. Sijoitusluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.
Muinaisjäännöksen kajoamiseen liittyvä lupamenettely
Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) suojeltuja ja ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty kaikenlainen kiinteään muinaisjäännök________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © AFRY Finland Oy

Marraskuu 2020
74

Prokon Wind Energy Finland Oy
Hangaskurunkankaan tuulipuisto,
YVA-ohjelma
________________________________________________________________________________________________________________________________

seen kajoaminen kuten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja
poistaminen.
Muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan
myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden
kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa voidaan myöntää maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla vaikutusta kiinteään
muinaisjäännökseen.
Kajoamislupaa koskeva asia pannaan vireille Museoviraston kirjaamoon osoitetulla kirjallisella hakemuksella.
Sähköverkkoon liittyminen
Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä verkkoa hallinnoivan yhtiön kanssa. Tarkentavia keskusteluja verkkoliitynnästä sekä verkkoliityntäsopimuksesta käydään hankkeen edetessä.
Maa-ainesten otto
Tuulipuiston rakentamisessa käytettävän maa-aineksen ottopaikat varmistuvat myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi hankealueelta on mahdollista saada
maa-ainesta ja tällöin maa-ainesten ottaja hakee ottamiselle maa-aineslain mukaisen
luvan kunnasta.

8.7

Lausuntopyynnöt
Puolustusvoimien hyväksyntä
Suunnittelun aikana selvitetään puolustusvoimilta tuulivoimarakentamisen vaikutukset
sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn ja
muihin joukkojen ja alueiden käyttöön vaikuttaviin seikkoihin. Pääesikunta antaa lausunnon tuulivoima-alueiden lopullisesta hyväksyttävyydestä. Hankevastaavan tulee
tästä syystä pyytää suunnitellusta tuulipuistosta lausunto Puolustusvoimilta. Hyväksyntä on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.
Vaikutukset tv- ja radiolähetyksiin
YVA-menettelyn yhteydessä pyydetään lausunto Digita Oy:ltä hankkeen vaikutuksista
tv- ja radiolähetyksiin.
Vaikutukset säätutkiin
Tuulivoimalat voivat vaikuttaa säätutkien toimintaan, jos tutkat sijaitsevat lähellä tuulivoimaloita. Ilmatieteen laitokselta pyydetään YVA-menettelyn kuulemisen yhteydessä
lausunto.
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