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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus ja -vaihtoehdot
Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Pyhäjoen Maukarinkankaalle.
Hankealue sijaitsee Pyhäjoen kunnan alueella Liminkakylän pohjoispuolella ja Keskikylän
koillispuolella. Liminkakylään ja Keskikylään matkaa on noin 5 km. Hankealue sijaitsee
osin Pyhäjoen ja Raahen rajalla. Pyhäjoen keskustaan on matkaa yli 15 km ja Raahen
keskustaan yli 20 km. Lähimpään asutukseen (Raahen Lukkaroistenperä ja Hanhelanperä) on etäisyyttä yli 2 km. Lisäksi yhden voimalan itäpuolella sijaitsee kaksi rakennusta,
joista toinen on noin 500 metrin (muu rakennus) ja toinen noin 750 m (vapaa-ajan asuinrakennus) etäisyydellä Haukilammen rannalla.
Hankealueen alustava pinta-ala on noin 540 hehtaaria.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 3-5 MW tehoisina napakorkeuden ollessa
noin 160 metriä ja roottorin halkaisijan noin 140 metriä. YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):
VE0:

Hanketta ei toteuteta

VE1:

Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 3 MW, napakorkeus
noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)

VE2:

Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 5 MW, napakorkeus
noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)

Sähköverkkoon liitytään alueen läpi kulkevan 110 kV voimajohdon kautta. Alueelle rakennetaan uusi sähköasema.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-lakiin ja –asetukseen. YVA-asetuksen mukaisesti tuulivoimalahankkeisiin, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10
kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia, sovelletaan YVA-menettelyä.
Vuorovaikutus
Eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja kansalaisten osallistuminen ovat keskeinen osa
hankkeen YVA-menettelyä. Sekä ohjelma- että selostusvaiheessa järjestetään vuorovaikutustilaisuudet, joissa lähiasukkailla ja muilla kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus
ilmaista mielipiteensä hankesuunnitelmista ja hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä. Yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle voi ilmaista
mielipiteensä kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mielipiteensä voi ilmaista sähköpostitse, postitse tai toimittamalla kirjallisen vastineen henkilökohtaisesti PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle. YVA-ohjelma ja –selostus ovat julkisesti nähtävillä kuulutusaikana ja lisäksi ne tulevat nähtäville ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun
(www.ymparisto.fi).
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Ympäristön nykytilan kuvaus
Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on
vahvistettu 17.2.2005. Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle erityisiä maankäytön ohjauksen tarpeita. Hankealueen läpi kulkeva voimajohto
on merkitty maakuntakaavaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on
aloitettu syksyllä 2010. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Maukarinkankaan alue sisältyy osittain Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan ehdotukseen merkinnällä tv-1 (kohde 332),
jolla osoitetaan merkitykseltään seudulliset tuulivoimala-alueiden rakentamiseen soveltuvat alueet. Maakuntakaavan merkintä perustuu Pohjois-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen.
Ympäristövaikutusten kannalta herkät alueet (luonnonsuojelualueet, maisema-alueet,
pinta- ja pohjavedet,) on selvitetty noin kymmenen kilometrin etäisyydeltä hankkeesta.
Hankealueen sisällä sijaitsee yksityisten mailla oleva Oravaisten luonnonsuojelualue, joka
on osoitettu vaihemaakuntakaavaehdotuksessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi. Noin 2 km päässä idässä sijaitsee
Pitkäsnevan Natura-alue (FI1103402, SCI), joka on kalvakkanevojen vallitsema aapasuo.
Hanhelan joenvarsilaitumet Natura-alue sijaitsee pohjoisessa noin 2 km etäisyydellä. Se
on Piehinkijokivarressa sijaitseva pieni, mutta edustava perinnemaisemakohde. Lähin
luokiteltu pohjavesialue (Lukkaroistenperä, luokka II) sijaitsee vajaan 2 km päässä hankealueesta.
Lähimmät tiedossa olevat muinaisjäännökset sijaitsevat noin 2 km päässä. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Kalajokilaakso) sijaitsee yli 40 km etäisyydellä. Lähin luonnonsuojeluohjelma-alue (Telkkisaaret, vanhojen metsien suojeluohjelma) sijaitsee
noin 7 km päässä. Lähimmät arvokkaat moreenimuodostumat sijaitsevat noin 1 km päässä lähimmästä voimalasta. Lähin arvokas kalliomuodostelma sijaitsee noin 3,5 km päässä.
Lähimmät kaksi rakennusta sijaitsevat Haukilammen rannassa noin 500 metrin ja 750
metrin päässä lähimmästä voimalasta. Lähempänä, noin 500 metrin etäisyydellä olevan
kiinteistön käyttötarkoitus on hankevastaavan ilmoituksen mukaan ”muut maa-, metsä- ja
kalatalouden rakennukset”. Noin 750 metrin etäisyydellä oleva rakennus on vapaa-ajan
asuinrakennus. Muita vapaa-ajan asuinrakennuksia ei tiettävästi sijaitse alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Lisäksi hankealueen pohjoispuolella Raahen kunnan
alueella sijaitsee vapaa-ajanasunto, joka on noin 2,2 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee hankealueen koillispuolella noin 2,1
km päässä tuulivoimalasta. Hankealueella ei ole virkistyskohteita.
Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen
olennaisimmat
ympäristövaikutukset
tullaan
selvittämään
YVAselostusvaiheessa. Hankkeen kannalta keskeisiä ympäristövaikutuksia ovat mm. seuraavat: ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (melu, välke, maisema), luontovaikutukset (erityisesti
linnusto) ja liikennevaikutukset rakentamisen aikana. Ympäristövaikutusten arviointi tulee
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perustumaan mm. seuraaviin tietoihin ja selvityksiin: asukaskysely ja teemahaastattelut,
annetut mielipiteet ja lausunnot, vuorovaikutustilaisuudet, meluselvitys, välkeselvitys,
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, linnustoselvitys (muutto- ja pesimälinnusto, kanalinnut, pöllöt, päiväpetolinnut), lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys, viitasammakkoselvitys,
Natura-tarveharkinta, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, tehdyt ympäristöselvitykset
(mm. maakuntakaavoituksen selvitykset), liikenneselvitys ja arkeologinen selvitys. Tehtyjen ja tehtävien selvitysten perusteella suoritetaan asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä.
Aikataulu
YVA-menettelyn ja hankkeen alustava aikatauluarvio on seuraava: YVA-ohjelma valmistui
toukokuussa 2016, jonka jälkeen pidetään vuorovaikutustilaisuus elokuussa 2016. YVAselostuksen arvioidaan valmistuvan loppukeväällä 2017, jonka jälkeen pidetään vuorovaikutustilaisuus. YVA-menettelyn arvioidaan päättyvän syksyllä 2017, jolloin yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Hankkeen toteutuksen arvioidaan
alkavan vuonna 2018.
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1

HANKEKUVAUS
Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuiston perustamista Pyhäjoen Maukarinkankaan
alueelle. Kartoilla on esitetty hankkeen sijainti Pohjois-Pohjanmaalla (Kuva 1) ja Pyhäjoella (Kuva 2). Tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu on esitetty kartalla (Kuva 3).
Alustavat voimalasijainnit on esitetty myös ilmakuvakarttapohjalla (Kuva 4). Maukarinkangas sijaitsee lähellä Pyhäjoen ja Raahen kuntarajaa.
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Kuva 1. Hankkeen sijainti Pohjois-Pohjanmaalla.
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Kuva 2. Hankkeen sijainti Pyhäjoella.
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Kuva 3. Alustava voimalasijoittelu.
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Kuva 4. Hankealueen ilmakuva.
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1.1

Hankkeen tarkoitus
Suomi on sitoutunut EU:ssa nostamaan uusiutuvan energian osuuden loppukulutuksesta
vuoden 2005 tasosta 28,5 % vuoteen 2020 mennessä tasolle 38 %. EU:n Suomelle asettaman tavoitteen (38 %) saavuttaminen edellyttää uusiutuvan energian käytön lisäämistä
noin 40 TWh:lla vuoteen 2005 verrattuna. Tuulivoimaloilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa
ja hankkeen kasvihuonekaasutase on voimakkaasti negatiivinen ja ilmastovaikutus positiivinen eli hanke vähentää toteutuessaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. Korvaamalla nykyistä sähköntuotantoa tuulivoimalla voidaan samalla vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista.
Ilmastonmuutos on yksi suurista globaaleista ympäristöongelmista. Ihminen on toiminnallaan voimistanut luontaista kasvihuoneilmiötä ja nopeuttanut maapallon lämpenemistä.
Maapallon lämpötilan on eri skenaarioiden mukaan ennustettu nousevan tällä vuosisadalla 1,4–5,8 astetta. Lämpötilan nousu ei jakaudu tasaisesti, vaan skenaarioiden mukaan
lämpötila nousee voimakkaammin pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Lisäksi ilmastonmuutos mm. sulattaa jäätiköitä ja mannerjäitä, nostaa merenpintaa, lisää tai
voimistaa äärimmäisiä sääilmiöitä kuten tulvia ja kuivuuskausia, vaikuttaa satoihin sekä
vähentää luonnon monimuotoisuutta.
Ilmastonmuutoksella vaikutukset ulottuvat ympäristöön, talouteen, ihmisten terveyteen ja
sosiaalisiin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei ole enää mahdollista,
mutta ilmastonmuutosta on mahdollista hidastaa. Mikäli hillintätoimiin ryhdytään tehokkaasti, eivät muutoksista aiheutuvat vahingot ehdi kasvaa ylitsepääsemättömiksi, ja sopeuttamistoimet ovat helpommin ja taloudellisemmin toteutettavissa.
EU pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen, auringon ja biomassan,
osuutta energiantuotannostaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU pyrkii
parantamaan energiatehokkuutta, ja näin vähentämään energiankulutusta 20 prosentilla
ennustetusta. Suomi toimii kansain-välisessä ilmastopolitiikassa osana Euroopan unionia,
ja Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen leikata maailman kasvihuonepäästöjä siten,
että lämpeneminen pysyy enintään kahdessa asteessa, mikä tarkoittaa:


päästöjen vähentämistä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen
2020 mennessä



päästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä



pysäyttää energian loppukulutuksen kasvu ja kääntää se laskuun



nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta
vuoteen 2020 ja edelleen 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä



parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tuulivoiman voimakas lisääminen Suomessa on osa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.
Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti oli 627 megawattia ja 260 tuulivoimalaa vuo20 (117)
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den 2014 lopussa (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2015). Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,9
% Suomen sähkönkulutuksesta (noin 771 GWh) vuonna 2013 (VTT, 2014.) Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta eduskunnalle (20.3.2013)
asetetaan tuulivoiman tuotantotavoitteeksi vuodelle 2025 noin 9 TWh. Aiemmin asetettu
tavoite vuodelle 2020 on 6 TWh. Samalla selvitetään keinoja, joilla voitaisiin edistää tuulivoimarakentamisen keskittämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää tuulivoiman lisärakentamista.
Pyhäjoen Maukarinkankaan hankkeen tarkoituksena on perustaa tuulivoimapuisto alueelle, jossa vaikutukset luontoon ja ihmisiin ovat mahdollisimman pienet ja jonka tuuliolosuhteet mahdollistavat hankkeen taloudellisen kannattavuuden.

1.2

Hankkeen suunnittelutilanne
Pyhäjoen kunta teki hankevastaavan toimittamasta kaavoitusaloitteesta myönteisen päätöksen toukokuussa 2015. Kaavoitus käynnistynee syksyn 2016 aikana. Kaavoitusta viedään eteenpäin samaa tahtia YVA-menettelyn kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) saatetaan nähtäville YVA-ohjelman valmistuttua. Kaavaluonnosta esitellään
selostusvaiheen vuorovaikutustilaisuudessa. Kaavaehdotus valmistuu yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon jälkeen.

1.3

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hanke liittyy suoraan Maukarinkankaan tuulivoimayleiskaavahankkeeseen, joka ei ole
vielä käynnistynyt. Yleiskaavoituksen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa Pyhäjoen
kunta. Kaavoituskustannukset maksaa Tuulipuisto Oy Maukarinkangas (Winda Power
Oy).
Pohjois-Pohjanmaalla on vireillä lukuisia ja hankealueen välittömässä läheisyydessä
muutamia tuulivoimahankkeita. Näillä hankkeilla on yhteisvaikutuksia Pyhäjoen Maukarinkankaan tuulivoimapuistohankkeen kanssa. Lähialueen vireillä olevat tuulipuistohankkeet on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Lähteinä on käytetty Oltavan
tuulivoimapuiston YVA-selostusta, Tuulivoimayhdistyksen Internet-sivuilla olevaa hankerekisteriä ja ympäristöhallinnon YVA-menettelyjen Internet-sivuja. Etäisyydet on mitattu
kaava/hankealueiden rajoista.
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Taulukko 1. Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimahankkeita lähialueella.
Tuulipuistohanke
Sijainti
Etäisyys
Hankkeen
suunnittelutilanne
Kaavoitus meneillään
Oltavan
tuulivoi- Pyhäjoki
0 km
mapuisto
Polusjärven tuuli- Pyhäjoki
0 km
Kaavoitus meneillään
puisto
Piehingin Ylipää
Raahe
3 km
Hankkeesta luovuttu
Annankankaan
Raahe
3 km
Rakenteilla
tuulivoimapuisto
Kopsa III tuulipuis- Raahe
YVA-menettely käynnissä
3 km
to
Silovuoren tuuliKaava lainvoimainen
Pyhäjoki
5 km
puisto
Rakenteilla
Sarvankankaan
Raahe
7 km
tuulivoimapuisto
Kaavoitus meneillään
Parhalahden tuuli- Pyhäjoki
8 km
puisto
Kopsan
tuulivoi- Raahe
7 km
Toiminnassa
mapuiston 2. vaihe
Toiminnassa
Kopsan
tuulivoi- Raahe
8 km
mapuiston 1. vaihe
Rakenteilla
Nikkarinkaarron
Raahe
9 km
tuulivoimapuisto
Esisuunnittelu
Piipsjärvi
Oulainen
10 km
Kaavoitus meneillään
Ketunperän tuuli- Raahe
11 km
voimapuisto
Kaavoitus meneillään
Mastokankaan
Raahe
12 km
tuulivoimapuisto
Hanke keskeytetty
Rautionmäen tuu- Raahe
13 km
livoimapuisto
Kaavoitus meneillään
Yhteinenkankaan
Raahe
13 km
tuulivoimapuisto
Pyhänkosken tuuToiminnassa
Merijärvi / Pyhäjoki 14 km
livoimalat
Toiminnassa
Ristivuoren tuuli- Merijärvi
15 km
voimapuisto
Kaavoitus meneillään
Maaselänkankaan Oulainen
15 km
tuulipuisto
KarhunnevankanKaavoitus meneillään
Pyhäjoki
17 km
kaanToukkalankallion
tuulivoimapuisto
Someronkankaan
Kaavoitus meneillään
Raahe
17 km
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tuulivoimapuisto
Haapajärven tuulivoimapuisto
Paltusmäen tuulivoimapuisto
Kuljunniemen
tuulipuisto
Kangastuuli
Navettakankaan
tuulivoimapuisto
Maanahkiaisen
merituulipuisto
Lapaluodon satamanosan tuulivoimalat
Mäkikankaan tuulipuisto
Kytölän tuulivoimapuisto
Hummastinvaaran
tuulivoimapuisto
Karhukankaan
tuulivoimapuisto
Isoneva I tuulipuisto
Isoneva II tuulipuisto
Tohkojan tuulipuisto
Juurakon tuulivoimapuisto
Hietasyrjänkangas
Pöykkylä
Hautakangas
Mustilankankaan
tuulivoimapuisto
Pöllänperän tuulivoimapuisto
Jokelan tuulipuisto
Vartinoja II tuulipuisto
Vartinoja I tuulipuisto

Raahe

17 km

Hanke keskeytetty

Pyhäjoki

21 km

Kaavoitus meneillään

Raahe

21 km

Toiminnassa

Siikajoki
Siikajoki

24 km
24 km

Kaavoitus meneillään
Kaava hyväksytty

Pyhäjoki /
Raahe
Raahe

25 km

Kaavoltus meneillään

26 km

Kaava lainvoimainen

Pyhäjoki / Kalajoki

26 km

Toiminnassa

Alavieska

27 km

Kaava lainvoimainen

Raahe

27 km

Kaavoitus meneillään

Siikajoki

27 km

Kaavoitus meneillään

Siikajoki

28 km

Kaava valmis

Siikajoki

28 km

YVA-menettely käynnissä

Kalajoki

30 km

Kaava lainvoimainen

Kalajoki

31 km

Kaavoitus meneillään

Oulainen
Oulainen
Oulainen
Kalajoki

31 km
31 km
31 km
32 km

Esisuunnittelu
Esisuunnittelu
Esisuunnittelu
Toiminnassa

Raahe

32 km

Hanke keskeytetty

Kalajoki
Siikajoki

33 km
35 km

Rakenteilla
Kaava valmis

Siikajoki

36 km

Toiminnassa

Seuraavassa kuvassa on esitetty lähialueen tuulipuistohankkeita (Kuva 5).
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Kuva 5. Lähialueen tuulivoimahankkeita.
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Muita lähialueen hankkeita ovat Hanhikiven ydinvoimalahanke ja sen voimajohtoliitynnät
valtakunnan verkkoon, Fingrid Oyj:n Kokkola-Muhos 400 kV voimajohtohanke ja Puhuri
Oy:n Parhalahti-Keskikylä 110 kV voimajohtohanke. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6) on
ote Fingridin Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen voimajohtohankkeen YVA-ohjelman karttakuvasta, jossa näkyvät suunnitellut voimajohtolinjaukset. Kuvassa vihreällä rajattu Oravaisten luonnonsuojelualue sijaitsee Maukarinkankaan tuulivoimapuiston hankealueella.

Kuva 6. Ote Fingridin Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen voimajohtohankkeen YVAohjelmasta
(Fingrid Oyj, 2015).

1.4

Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat
Hanke kuuluu YVA-menettelyn piiriin YVA-asetuksen (713/2006) hankeluettelon (6 §)
perusteella.
Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan
1.4.2011. Muutoksen tavoitteena on, että yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää aikaisem25 (117)
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paa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisessa. Lakimuutos mahdollistaa
rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. Alueelle
laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). MRL 77 b § mukaan laadittaessa 77
a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä
yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:
1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja
ympäristöön;
3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.
YVA-menettelyn jälkeen hankkeen toteuttamiseksi tulee mahdollisesti hakea ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Ympäristölupaa on haettava, mikäli toiminnasta voi aiheutua naapuruussuhdelaissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Yleensä tuulivoimaloilta ei vaadita ympäristölupaa. Toimivaltaisena lupaviranomaisena
toimii Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lupaviranomainen ei voi myöntää hankkeelle ympäristölupaa ennen kuin sen käytössä on ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan. Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Sähkönsiirrosta ja –myynnistä on tehtävä sopimus. Sähkönmyyntisopimukset tehdään
investointipäätöksen jälkeen.
Finavialta haetaan lentoestelausuntoa. Ilmailulain (1194/2009) mukainen lentoestelupa
tulee hakea tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen
esteiden asettamista Liikenteen turvallisuusvirastolta. Finavian lausunto liitetään lentoestelupahakemukseen.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset tutkiin ja muihin Puolustusvoimien toimintoihin tulee
selvittää. Pääesikunnan 5.1.2015 antaman lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Pyhäjoen Maukarinkankaan
alueelle.
Liikennevirasto on 24.5.2012 antanut uuden ohjeen (dnro 1816/065/2012) tuulivoimaloiden etäisyydestä maanteihin ja rautateihin. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai
enemmän, tuulivoimalan suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) on 300 m.
Aiemman 2011 julkaistun ohjeen mukaan valta- ja kantateillä sekä maanteillä nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h tai yli, tuli etäisyyden tuulivoimalaan olla lähtökohtaisesti 500
metriä. Muilla maanteillä etäisyyden tuli olla tornin korkeus plus lavan pituus plus maantien suoja-alue (20-50 m).
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Tuulipuistohankkeesta on syytä ilmoittaa ainakin seuraaville radiotaajuuksien käyttäjille:


TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Datame Oy



Ilmailuhallinto



Finavia Oyj



Puolustusvoimat



Ilmatieteenlaitos



Alueen hätäkeskus



Digita Oy



Suomen Erillisverkot Oy

Hankkeen rakennusvaiheessa tarvitaan erikoiskuljetuslupia. Luvat myönnetään yleensä
kahdessa arkipäivässä. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää
pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään viikossa, mutta
siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi.
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2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

2.1

Lainsäädäntö
YVA-menettely pohjautuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994).
YVA-lakia on muutettu seuraavin säädöksin: 59/1999, 267/1999, 623/1999, 1059/2004,
201/2005, 458/2006 ja 1584/2009. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNa 713/2006)
säädetään tarkemmin lain soveltamisesta ja viranomaisten tehtävistä. YVA-asetuksen
mukaisesti tuulivoimalahankkeisiin, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään
10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia, sovelletaan YVA-menettelyä.
Arviointimenettelyä voidaan soveltaa myös pienempiin hankkeisiin. Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on tarkasteltava erityisesti:
1) hankkeen ominaisuuksia, kuten b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa.
YVA-asetusta on muutettu seuraavin säädöksin: 1812/2009 ja 359/2011.

2.2

Arviointiohjelma
YVA-menettely alkaa virallisesti, kun hankevastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa
määrin:
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta;
2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä;
4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä
ja niihin liittyvistä oletuksista;
5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta;
6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä; sekä
7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
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2.3

Arviointiselostus
YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) arviointiohjelman tiedot tarkistettuina;
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio
jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;
4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;
5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden
seurauksista;
6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;
7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;
8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu;
9) ehdotus seurantaohjelmaksi;
10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;
11) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon; sekä
12) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–11 kohdassa esitetyistä tiedoista.

2.4

Osapuolet
Hankkeesta vastaava on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Tässä
hankkeessa hankevastaavana toimii Tuulipuisto Oy Maukarinkangas (Winda Power Oy)
ja yhteyshenkilönä toimitusjohtaja Kalle Sivill. Winda Power Oy omistaa Tuulipuisto Oy
Maukarinkankaan. Winda Power Oy on suomalaisomisteinen tuulipuistojen kehitys- ja
rakennusyhtiö. Yhtiön toimialana on löytää tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Suomessa, kehittää ja hallinnoida näihin liittyviä ja perustettuja tuulipuistoyhtiöitä ja rakentaa
tuulipuistot omaan sijoitusportfolioonsa.
Yhteysviranomainen vastaa hankkeen kuuluttamisesta, kirjallisten lausuntojen ja mielipiteiden keräämisestä sekä oman lausuntonsa antamisesta. Tässä hankkeessa yhteysvi29 (117)
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ranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa.
YVA-konsultti vastaa hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten puolueettomasta ja asiantuntevasta selvittämistä ja arvioinnista. Tässä hankkeessa YVA-konsulttina toimii Sweco
Ympäristö Oy, jonka yhteyshenkilönä toimivat projektipäällikkö Mika Manninen ja arkkitehti Iikka Ranta.
Hankkeen vaikutusalueen ihmiset ovat erittäin tärkeässä roolissa YVA-menettelyn aikana.
Lähialueen ihmiset tuntevat hyvin lähiympäristönsä ja ovat täten erittäin tärkeä tietolähde
ja selvityksen tukiverkosto.
Hanke- (Pyhäjoki) ja naapurikunnan (Raahe) viranomaiset ja luottamushenkilöt toimivat
tärkeinä linkkeinä välittäessään hankkeesta tietoa ja näkemyksiä. ELY-keskus pyytää
lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä muilta hankkeen kannalta olennaisilta asiantuntijatahoilta.
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu hankkeen kannalta olennaisten osapuolten
välistä suhdetta (Kuva 7). Kaikkien osapuolten välinen avoin ja rakentava vuorovaikutus
on erittäin tärkeää YVA-menettelyn onnistumisen kannalta.
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Kuva 7. Hankkeen osapuolet.

2.5

Vuorovaikutus
Eri sidosryhmien vuorovaikutus ja tietojen vaihto on keskeinen osa YVA-menettelyn toteuttamista. YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi julkista vuorovaikutustilaisuutta,
joissa eri sidosryhmillä on mahdollisuus esittää omat mielipiteensä hankkeesta ja sen
ympäristövaikutusten selvittämisestä. Hankevastaava esittelee hankkeen yleisesti, yhteysviranomainen kertoo YVA-menettelystä ja sen tarkoituksesta ja YVA-konsultti esittelee suunnitelman arvioinnin toteuttamiseksi (ohjelmavaihe) ja arvioinnin tulokset (selostusvaihe).
Yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman ja –selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla siitä viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen
kuntien ilmoitustauluilla. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle
kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää
vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen varatun ajan
päätyttyä. Selostusvaiheessa vastaava yhteysviranomaisen lausunnonantamisaika on
kaksi kuukautta. Yhteysviranomaisen edustajan kanssa on viestitetty hankkeesta.
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Hankkeen tiedonvälityksen ja vuorovaikutuksen tueksi perustetaan seurantaryhmä, joka
valvoo ja ohjaa työn suoritusta sekä välittää siitä tietoa eri sidosryhmille. Ensimmäinen
seurantaryhmän kokous pidetään YVA-selostusvaiheessa. Seurantaryhmä kokoontuu 1-2
kertaa. Seurantaryhmän kokouskutsu lähetetään seuraaville tahoille:


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Pyhäjoen kunta



Raahen kaupunki



Merijärven kunta



Kalajoen kaupunki



Pohjois-Pohjanmaan liitto



Museovirasto



Pohjois-Pohjanmaan museo



Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri



Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys



Riistakeskus Oulu



Raahen Seudun Riistanhoitoyhdistys ry



Parhalahden Metsästäjät ry



Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso



MTK Pyhäjoki



Liminkakylän kylätoimikunta



Möykkylän kyläyhdistys



Tornator Oyj ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy



ABO Wind Oy



Fingrid Oyj



Elenia Oy



Pääesikunta



Maavoimien esikunta



Ilmavoimien esikunta



Jokilaaksojen pelastuslaitos

32 (117)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
2.5.2016

Hankevastaava ja konsultin edustajat osallistuvat seurantaryhmätyöskentelyyn. Pyhäjoen
kunta on erittäin tietoinen hankkeesta, sillä samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on
käynnistymässä tuulivoimayleiskaavoitus Maukarinkankaan alueella.
Arviointiohjelma ja –selostus ovat kuulutusaikana julkisesti nähtävillä kuulutuksessa ilmoitetuissa paikoissa. Ne tulevat nähtäville myös Internetiin ympäristöhallinnon yhteiseen
verkkopalveluun (www.ymparisto.fi).

2.6

YVA-menettelyn kulku
YVA-menettely on mahdollista ympäristölupamenettelyä edeltävä vaihe, eikä siinä tehdä
viranomaispäätöksiä. Julkinen kuuleminen on keskeinen osa prosessia. YVA-menettely
jakaantuu kahteen vaiheeseen: ohjelma- ja selostusvaihe. Seuraavassa kuvassa on esitetty vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja kaavoitusmenettelyissä (Kuva 8). YVA-menettely
kestää tyypillisesti noin vuoden. Tuulivoimaloilta ei yleensä vaadita ympäristölupaa. Ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. YVA- ja kaavoitusmenettelyjen jälkeen on vuorossa rakennusluvan hakeminen.
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Kuva 8. Vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja kaavoitusmenettelyissä
(Motiva, 2013).
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3

HANKEVAIHTOEHDOT
Perusteluja hankealueelle ovat seuraavat:

3.1



Hyvät tuuliolot.



Sähkö on mahdollista siirtää verkkoon hankealueen lähellä.



Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsee vähän asutusta.



Suunnittelualue sijoittuu osin vaihemaakuntakaavan merkintöjen tv-1 (aluekokonaisuus 332) alueelle. Näillä merkinnöillä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat
merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen.



Suunnittelualueelle ei kohdistu muita merkittäviä alueidenkäyttöpaineita.



Tuulivoimaloiden paikkojen maanomistajien ja Pyhäjoen kunnan myönteinen suhtautuminen hankkeeseen.



Metsätalousmailla on valmiina jo kohtuullinen olemassa oleva tieverkosto.

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 3-5 MW tehoisina napakorkeuden ollessa
noin 160 metriä ja roottorin halkaisijan noin 140 metriä. YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):
VE0:

Hanketta ei toteuteta

VE1:

Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 3 MW, napakorkeus
noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)

VE2:

Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 5 MW, napakorkeus
noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)

Sähköverkkoon liitytään alueen läpi kulkevan 110 kV voimajohdon kautta. Alueelle rakennetaan uusi sähköasema.
Hankealueen alustava pinta-ala on noin 540 hehtaaria.

3.2

Hankevaihtoehtojen tekniset ratkaisut
Kaikissa hankevaihtoehdoissa tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut toteutetaan samantyyppisesti. Roottorin pyyhkäisypinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Seuraavassa kuvassa on
esitetty tuulivoimalan osat (Kuva 9).
Maukarinkankaan tuulivoimapuiston yksittäisten tuulivoimayksiköiden väli tulee olemaan
minimissään noin 500 metriä.
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Kuva 9. Tuulivoimalan osat
(Motiva Oy, 2011).
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on 12.11.2013 julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen liittyen. Voimalan lavan korkeimman kohdan ollessa yli 150 metriä on päivällä käytettävä B-tyypin suuritehoista (100
000 cd) vilkkuvaa valkoista valoa konehuoneen päällä (myös 2 x 50 000 cd valaisimien
katsotaan täyttävän vaatimuksen). Hämärällä on käytettävä B-tyypin suuritehoista (20
000 cd) vilkkuvaa valkoista valoa konehuoneen päällä (myös 2 x 10 000 cd käy). Yöllä on
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käytettävä B-tyypin suuritehoista (2 000 cd) vilkkuvaa valkoista tai keskitehoista (2 000
cd) B-tyypin vilkkuvaa punaista tai keskitehoista (2 000 cd) C-tyypin kiinteää punaista
valoa konehuoneen päällä. Mikäli voimalan maston 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. Valojen sijainti ja lukumäärä on suunniteltava siten, että vähintään yksi konehuoneen ja kaksi kunkin välikorkeuden estevaloista on havaittavissa kaikista ilma-aluksen
lähestymissuunnista voimalan rakenteiden estämättä. Nimellistä valovoimaa voidaan
pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5 000 metriä ja 10 %:iin näkyvyyden ollessa yli
10 000 metriä. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella, joka suodattaa lentoestevalojen
hajavalon näkyvyysmittauksen yhteydessä. Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että
puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien
valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla
pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisällä merkittävästi muita
korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. (TraFi, 2013.)
3.2.1 Tuotanto
Tuulivoimala vaatii käynnistyäkseen yli 3 m/s tuulennopeuden. Vastaavasti yli 25 m/s
tuulennopeudella tuulivoimala pysähtyy automaattisesti turvallisuussyistä. Tuulivoimala
saavuttaa nimellistehonsa tuulen voimakkuudella 13-14 m/s, jolloin sähköntuotto jatkuu
vakioteholla maksimituulennopeuteen asti. (Motiva Oy, 1999).
Tuulivoimalan teoreettinen hyötysuhde voi olla noin 59 %, mutta käytännössä hetkellinen
hyötysuhde on maksimissaan noin 50 %. Vuositasolla hyötysuhde on noin 30 % luokkaa.
Hankealueella tuulee 200 m korkeudessa noin 7,5 m/s vuoden keskiarvona. Päätuulensuunta on lounaasta päin (Tuuliatlas, 2015).
3.2.2 Sähköverkkoon liittyminen
Puiston sisäinen sähköverkko ja linja sähköasemalle toteutetaan keskijännitteisin (20 kV
tai 33 kV) maakaapelein. Maakaapelit kulkevat pääosin teiden vierustalla. Sähkönsiirron
esisuunnitelmakartta esitetään YVA-selostuksessa.
Jokaisella tuulivoimalalla on oma muuntaja, jossa voimalan generaattorijännite muunnetaan keskijännitteeksi. Muuntaja on voimalan sisällä tai voimalan lähellä erillisessä rakennuksessa, jonka koko on tyypillisesti noin 4 m x 4 m x 3 m. 110 kV verkon liityntäpisteeseen rakennetaan uusi sähköasema tuulivoimaloilla tuotetun sähkön siirtämiseksi voimajohtoon. Sähköaseman ja kytkinkentän aidatun alueen, johon sijoitetaan sähkötekniset
laitteet ja asemarakennus, koko on noin 90 m x 90 m.
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3.2.3 Liikenne
Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät
yksittäiset osat ovat roottorin lavat noin 60-65 metrin pituisina. Sijoituspaikoille johtavia
teitä tulee mahdollisesti vahvistaa ja rakentaa osin kokonaan uusia tieyhteyksiä. Tiealueen leveyden tulee olla vajaa 10 metriä, ja kantavan alueen 4-5 metriä. Mutkien on oltava
riittävän loivia ja on otettava huomioon pitkien kuljetusten peräylitykset.
Uudet tielinjaukset tarkennetaan YVA-selostusvaiheessa. Samoin esitetään kuljetusten
osalta senhetkinen alustava kuljetussuunnitelma, jota tullaan tarkentamaan hankesuunnittelun edetessä. Kuljetus- ja huoltoliikennöinti sovitaan yhteistyössä tuulivoimahankekehittäjien kanssa.
3.2.4 Jätteet
Merkittävin määrä jätteitä syntyy rakennusaikana ja toisaalta voimaloiden saavuttaessa
teknistaloudellisen käyttöikänsä 20–30 vuoden kuluttua. Rakennusaikaiset jätemäärät
ovat verrattain pieniä koostuen lähinnä pakkaus- ja muusta normaalista rakennusjätteestä. Tuulivoimaloiden tornit ovat terästä tai teräsbetonia ja perustukset teräsbetonia. Konehuoneessa on terästä, valurautaa, kuparia ja alumiinia. Roottorit valmistetaan lasikuidusta ja hiilikuidusta. Metalleista suurin osa voidaan kierrättää, lasikuitu ja muovi hyödyntää energiajätteenä ja betoni maarakennuksessa.
Käytönaikana tuulivoimaloista muodostuu jätteinä lähinnä voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä,
jotka toimitetaan kierrätykseen tai hyödynnettäviksi energiaksi.

3.3

Maankäyttö ja rakentaminen
Yhden tuulivoimalan rakentaminen kestää valuineen noin 14 viikkoa. Ensin raivataan
puut ja muu kasvusto perustuksen ja nostoalueen kohdalta (n. 0,5 ha). Sitten perustuksen kohdalle tehdään kaivanto, jonka syvyys on yleensä 2-3 m. Tämän jälkeen nostoalueelle tehdään tarvittavat maanrakennustyöt. Perustuksen halkaisija 20-25 on metriä ja
korkeus 3-4 m. Tornin alaosan halkaisija on 4,5-8 m. Varsinainen voimalan pystytys kestää yleensä 4-5 päivää. Lopullinen perustamistapa tarkentuu rakennuslupavaiheessa.
Liitteessä 1 (A3-koko) on esitetty voimaloiden alustava sijoittelu.
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4

YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS
Hankealueen keskeisimmät ympäristön nykytilaselvitykset on pyritty mahdollisuuksien
mukaan löytämään ja käymään olennaisilta osiltaan läpi. Nykytilaselvityksessä on hyödynnetty valtion ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelun tietoja. Kaavoituksen nykytilaselvityksessä on käytetty Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavatietoja ja Pyhäjoen yleis- ja asemakaavatietoja. Keskeisimmät tietolähteet on mainittu kappaleessa 7.

4.1

Hankealueen yleiskuvaus
Hankealue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Hankealueen lähiympäristön maasto on hyvin samankaltaista kuin hankealueella. Hankealueen läpi kulkevat kantaverkon 110 kV ja 220 kV voimajohdot (Kuva 10) ja se on metsätalouskäytössä (Kuva
11).

Kuva 10. Alueen poikki kulkeva voimalinja
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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Kuva 11. Alue on metsätalouskäytössä
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
Pyhäjoen kunnan pinta-ala on 542 km2 ja taajama-aste 69,4 %. Vuoden 2013 lopussa
Pyhäjoen väkiluku oli 3 356 as. ja asuntokuntien määrä 1 434 kpl. Kesämökkejä oli 733
kpl. Vuoden 2012 lopussa kunnassa oli työpaikkoja 835 kpl, joista alkutuotannon osuus
oli 13,4 %, jalostuksen 27,8 %, palvelujen 57,1 % ja muiden 1,7 %. Vuonna 2012 yrityksiä
kunnassa oli 215 kpl. (Tilastokeskus, 2015.)
4.1.1 Asutus
Lähimmät kaksi rakennusta sijaitsevat Haukilammen rannassa noin 500 metrin ja 750
metrin päässä lähimmästä voimalasta (WT10). Lähempänä, noin 500 metrin etäisyydellä
olevan kiinteistön käyttötarkoitus on hankevastaavan ilmoituksen mukaan ”muut maa-,
metsä- ja kalatalouden rakennukset”. Noin 750 metrin etäisyydellä oleva rakennus on
vapaa-ajan asuinrakennus. Muita vapaa-ajan asuinrakennuksia ei tiettävästi sijaitse alle
kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Lisäksi hankealueen pohjoispuolella Raahen kunnan alueella sijaitsee vapaa-ajanasunto, joka on noin 2,2 km (WT7) etäisyydellä
lähimmästä tuulivoimalasta. Hankevastaava selvittää tuulivoimaloiden toteutuksen mahdollisia käyttörajoituksia.
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Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee hankealueen koillispuolella noin 2,1 km päässä
tuulivoimalasta WT9. Alle kahden kilometrin etäisyydellä ei sijaitse tiettävästi yhtään vakituista asutusta.
Seuraavissa kuvissa on esitetty lähin vakituinen ja loma-asutus (Kuva 12, Kuva 13) sekä
lähialueen yhdyskuntarakenne (Kuva 14). Lähimmät vakituisen asumisen kiinteistöt on
merkitty punaisella ja loma-asunnot vihreällä. Sama kuva on suurempana (A3-koko) raportin liitteenä 2. Hankealueen pohjoispuolella Raahen alueella noin 1,5 km etäisyydellä
sijaitsevat lähimmät maaseutuasutuskeskittymät. Kartassa taajamat on merkitty punaisella, kylät vihreällä, pienkylät keltaisella ja maaseutuasutus sinisellä.

Kuva 12. Lähikuva asutuskartasta
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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Kuva 13. Hankealueen lähimpien asuinrakennusten sijainti.
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Kuva 14. Lähialueen yhdyskuntarakenne.
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4.1.2 Elinkeinot ja virkistyskäyttö
Hankealueella harjoitetaan lähinnä maa- ja metsätaloutta. Hankealueiden virkistyskäyttö
koostuu luonnossa liikkumisesta (kävely, hiihto), marjastuksesta ja sienestyksestä sekä
hirvien ja metsäkanalintujen metsästyksestä. Hankealue on Parhalahden Metsästäjät ry:n
metsästysmaita.
Suunnitellulla tuulipuistoalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse hirvenmetsästys- tai
pienriista-alueita valtion mailla. Hankealueella ei ole virkistyskohteita.
4.1.3 Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksessä (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2011) kartoitettiin tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Selvityksen tuulivoimakohteet jaoteltiin teknis-taloudellisen tarkastelun ja ympäristövaikutusriskiindeksin perusteella kolmeen luokkaan:
A. ensisijaisesti suositeltava alue, joka soveltuu hyvin maakuntakaavan tuulivoimaalueeksi,
B. toissijaisesti suositeltava alue, joka soveltuu varauksin maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi,
C. tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, jolla kuitenkin teknis-taloudelliset näkökohdat tai ympäristövaikutukset vaativat lisäselvityksiä ja/tai suunnittelua.
Maukarinkankaan hankkeen voimaloista 4-5 kpl sijoittuu alueelle M. Alueet jaoteltiin teknis-taloudellisten ja ympäristökriteerien perusteella kolmeen luokkaan: ensisijaisesti suositeltaviin (A-luokka), toissijaisesti suositeltaviin (B-luokka) ja lisäselvityksiä vaativiin alueisiin (C-luokka). Alue M on luokiteltu A,B-luokkaan. Vuotuinen keskituuli on 6,3 m/s 100
metrin korkeudessa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2011.)
4.1.4 Liikenne
Hankealueen läheisyydessä päätie on Vihannintie (790) hankealueen eteläpuolella noin
3,7 km etäisyydellä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuottaman liikennemääräkartan mukaan hankealuetta lähimmässä mittauspisteessä liikkui 85 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2013.
Seuraavassa kuvassa on esitetty ote liikennemääräkartasta (Kuva 15).
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Kuva 15. Liikennemääräkartta
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013, lisäykset Sweco Ympäristö Oy).
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuottaman liikennemääräkartan mukaan hankealuetta lähimmässä mittauspisteessä liikkui 11 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2013. Seuraavassa kuvassa on esitetty ote raskaan liikenteen liikennemääräkartasta
(Kuva 16).
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Kuva 16. Raskaan liikenteen liikennemääräkartta
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013, lisäykset Sweco Ympäristö Oy).

4.2

Maankäyttö ja kaavoitus
Alueiden maankäyttöä ohjataan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla, maakuntakaavalla, yleis- ja osayleis- sekä asemakaavoituksella. Ylempi kaava ohjaa alempitasoisen kaavan laadintaa. Alueella on voimassa aina tarkin laadittu kaava.

4.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on
otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. Päätöstä
tarkistettiin 13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta, tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Maukarinkankaan tuulivoimahanketta koskevat erityisesti energiahuollon tavoitteet, joissa
korostetaan energian kuljetusten verkostojen sekä uusiutuvien energialähteiden alueidenkäytöllisten edellytysten turvaamiseen. Lisäksi korostetaan maakuntakaavoituksessa
osoitettavia, tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvia alueita sekä tuulivoimaloiden sijoittamista ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Tuulivoimarakentaminen vaatii muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista. Tuulivoimaalueiden suunnittelussa on huomioitava muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
kuten esimerkiksi maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista sekä lentoturvallisuutta koskevat tavoitteet.
4.2.2 Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 17.2.2005. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle erityisiä maankäytön ohjauksen tarpeita. Hankealueen läpi kulkeva voimajohto on merkitty
maakuntakaavaan. Seuraavassa kuvassa on ote maakuntakaavasta, johon on lisätty
suunnitteilla olevat tuulivoimalat, hankealue sekä 5 km ja 10 km etäisyysvyöhykkeet voimaloiden ympärille (Kuva 17).
SL-alueeseen (luonnonsuojelualue) on matkaa noin 2 km. Suunnittelumääräyksenä SLalueilla on: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei
vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto.
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Kuva 17. Ote maakuntakaavasta.
Kuvaan on lisätty alustavat voimalapaikat, hankealue sekä 5 ja 10 km etäisyysvyöhykkeet
voimaloiden ympärille.
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4.2.3 Vaihemaakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavassa aihepiirit olivat:
 energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
 kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
 luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
 liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.
1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2013 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä marraskuussa 2015. Kaava korvaa aikaisemmin vahvistettujen maakuntakaavojen vastaavat merkinnät. Vahvistettu maakuntakaava mahdollistaa
tuulivoimarakentamisen. Seuraavassa kuvassa on esitetty ote vaihemaakuntakaavasta
(Kuva 18). Kuvaan on lisätty alustavat voimalapaikat, hankealue sekä 5 km ja 10 km etäisyysvyöhykkeet voimaloiden ympärille.
Maukarinkankaan tuulivoimapuiston tuulivoimalat WT1 ja WT3-WT6 sisältyvät PohjoisPohjanmaan vaihemaakuntakaavaan merkinnällä tv-1 (kohde 332), jolla osoitetaan merkitykseltään seudulliset tuulivoimala-alueiden rakentamiseen soveltuvat alueet. Maakuntakaavan merkintä perustuu Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen
tuulivoimaselvitykseen.
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Kuva 18. Ote vaihemaakuntakaavasta.
Kuvaan on lisätty alustavat voimalapaikat, hankealue sekä 5 ja 10 km etäisyysvyöhykkeet
voimaloiden ympärille.
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavassa on tarkoituksena tutkia kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset. Maakuntahallitus on
tammikuussa 2016 päättänyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3. vaihemaakuntakaava) vireille tulosta. Kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 26.1. –
26.2.2016.
4.2.4 Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava
Maakuntahallitus käynnisti 2008 maakuntakaavan laatimisen Hanhikivenniemelle sijoittuvaa ydinvoimalahanketta varten. Pyhäjoen kunnanhallituksen ja Raahen kaupunginhallituksen sekä ydinvoimalaa suunnittelevan Fennovoima Oy:n esityksestä. Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa helmikuussa 2010
ja vahvistettiin ympäristöministeriössä elokuussa 2010. Vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaksi valitusta. KHO hylkäsi valitukset päätöksellään syyskuussa 2011 ja ydinvoimamaakuntakaava on tullut kuulutusten jälkeen lainvoimaiseksi.
4.2.5 Pyhäjoen maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma
Pyhäjoen kunnan kaavoitusohjelma ”Kasvuvoima” vuosille 2011-2025 on esitetty Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategiassa ja maankäytön toteuttamisohjelmassa, jotka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa toukokuussa 2010. Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyi huhtikuussa 2011 maankäyttöstrategian ja toteuttamisohjelman päivityksen. Maukarinkankaan
tuulivoimapuiston alueella ei strategian mukaan ole erityisiä maankäytöllisiä tarpeita.
Maankäytön toteuttamisohjelman mukaan hajarakentamiseen tulee suhtautua varauksella, sillä suuressa osassa tapauksia hajarakentaminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja
aiheuttaa haittaa esimerkiksi palveluiden järjestämiselle. Haja-alueiden osalta rakentamisen painopiste tulisi suunnata kyläkeskusten läheisyyteen, näin tuetaan parhaiten kylillä
olevia palveluita sekä olevan infrastruktuurin käyttämistä.
4.2.6 Yleiskaava
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Lähin voimassa
oleva yleiskaava on Annankankaan tuulivoimapuiston yleiskaava noin 3,5 km päässä
koillisessa.
Pyhäjoella on voimassa Yppärin, Etelänkylä-Viirteen ja Parhalahden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat sekä Pohjankylän kuntakeskuksen
oikeusvaikutukseton vanha osayleiskaava. Pyhäjoen kunnan merenrannikon rantayleiskaava sai valtuuston hyväksynnän marraskuussa 2008 ja rantayleiskaava sai lainvoiman
tammikuussa 2009. Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi
kesäkuussa 2013. Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Mäkikankaan tuulipuiston
osayleiskaavan joulukuussa 2012 ja kaava sai lainvoiman tammikuussa 2013. (Pyhäjoen kunta, 2013). Pyhäjoen kunnanvaltuuston elokuussa 2014 hyväksymä Keskustan
osayleiskaava 2025 sai lainvoiman lokakuussa 2014.
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Maukarinkankaan hankealueen lähialueella on vireillä useita tuulivoimapuistojen yleiskaavoja kuten Oltava, Ulkonahkiainen, Parhalahti, Silovuori, Paltusmäki, Polusjärvi ja
Karhunnevankangas (Pyhäjoen kunta, 2013).
4.2.7 Asemakaava
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole voimassa asemakaavaa. Lähimmät
asemakaavaa-aluee sijaitsevat yli 10 km päässä tuulivoimapuiston alueesta. Seuraavassa kuvassa on esitetty hankealutta lähimmät asema- ja yleiskaava-alueet (Kuva 19).
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Kuva 19. Hankealueen lähimmät asema- ja yleiskaava-alueet.
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4.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

4.3.1 Maisemamaakuntajako
Ympäristöministeriön laatimassa maisemamaakuntajaossa Pyhäjoen alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemamaakuntaan (Kuva 20).

Kuva 20. Maisemamaakuntajako.
Maasto on hyvin tasaista ja alavaa. Alueen maisemarakenteen perusrungon muodostavat
selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset vedenjakajaselänteet.
Moreenialueiden lisäksi alueella on syvään veteen kasautunutta tasaista savikkoa tai
sora- ja hietikkoalueita, joille on tyypillistä laajat rantavallikentät, jotka jatkuvat sisämaahan päin nevalakeuksille asti. Harjut ja hiekkamuodostelmat ovat tasoittuneet aallokon vaikutuksesta ja peittyneet rantamuodostelmiin. Maaston loivan topografian takia
maankohoamisen seurauksena paljastuneet rantavyöhykkeet ovat hyvin laajoja.
Järviä alueella on vähän. Vesistöt muodostuvat joista. Tyypillistä kasvillisuutta ovat rantaniityt. Viljelmät ovat keskittyneet jokilaaksoihin joen rantamille. Asutus on puolestaan
asettunut viljelyalueiden ja kulkuväylien tuntumaan. Hankealueen läheisyydessä asutus
on keskittynyt lähikyliin, joita ovat Lukkaroistenperä, Hanhelanperä, Keskikylä, Liminkaky54 (117)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
2.5.2016

lä ja Polusperä. Asutus keskittyi perinteisesti korkeille kumpareille, ilmastoltaan ja maaperältään otollisille paikoille jokien ja puron varsiin. Pihapiireiksi ryhmittyneet rakennukset
muodostivat nauhamaisia kyliä. Pihapiirit ovat olleet tunnusomaisesti neliömäisiä ja saman pihan ympärillä on saattanut olla useita asuinrakennuksia. (www.rakennusperintö.fi)
4.3.2 Maisemarakenne
Maa- ja kallioperä
Maa- ja kallioperä on kuvattu kappaleessa 4.4.8.
Topografia
Maaston muodot ovat tasaiset ja korkeuserot ovat vähäiset. Maanpinta kohoaa alueen
länsiosan noin 70 m mpy:sta itäosan noin 100 m mpy:een. (Kuva 21).
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Kuva 21. Alueen topografia.
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Jääkauden vaikutus
Viimeisen jääkaudenvaikutus on nähtävissä kaikkialla Pyhäjoen alueella. Maan kuorta
100 000 vuotta painanut paksu jääpeite aiheutti maaperään ”lommon”, jonka keskus sijaitsi nykyisen Perämeren alueella. Noin 10 000 vuotta sitten jopa 2 – 3 kilometrin vahvuinen jääkerros suli pois ja maa alkoi palautua alkuperäiseen muotoonsa.
Meren pintaan nähden maanpinnan nousuvauhti on vieläkin yli 5 mm vuodessa. Loivimmilla rannoilla meri "pakenee" joka vuosi jopa 10 metriä. Rannoille paljastuu täällä aina
uutta maata, joka luo otolliset olosuhteet monipuoliselle kasvistolle ja linnustolle.
Ihmisen vaikutus
Pyhäjoen alueen ensimmäisten osien kohotessa merestä noin 6000 – 7000 vuotta sitten
alueelle saapuivat aluksi kasvillisuus, eläimet sekä viimeiseksi keräilytaloutta ja eränkäyntiä harjoittava ihminen. Pyhäjoen vanhimmat ihmisen asumisesta ja toiminnasta kertovat
kivikaudelle ajoitetut muinaislöydöt. Suuri osa nykyisestä Pyhäjoen kunnan rannikosta on
ollut veden peittämää vielä keskiajalla. Maankohoaminen on vaikuttanut vahvasti ihmisten
toimintaan seudulla, kun muuttuneen rantaviivan mukana on muutettu lähemmäs merta.
Varhaisin kiinteä asutus Pyhäjoen suuseudulla on peräisin 1300-luvun alusta. Sieltä asutus levisi ylemmäs jokivartta. Pyhäjokilaaksossa kalastuksen ja metsästyksen rinnalle
yleistyi peltoviljely, kun jokilaakson viljavat maat raivattiin pelloiksi. Jokilaaksojen väliset
selänteet jäivät asumattomiksi. Asutus alkoi saada kehittyneen maatalouden vuoksi pysyvämpää sijaa. 1500-luvulla Ruotsin kuningas Vaasan suosituksesta alueelle muutti eteläisiä heimoja; varsinkin savolainen uudisasutus on merkittävä.
Pyhäjoen peltoalat olivat muuta Pohjois-Pohjanmaata suuremmat. Isojako suoritettiin
valmiiksi jo 1700-luvun loppuun mennessä. 1740-luvulla alkoi soiden raivaaminen pelloiksi, sillä soiden viljely oli verovapaata. Kaikki viljelyskelpoinen maa oli otettu käyttöön Pyhäjoella 1800-luvun alkuun mennessä. 1800-luvun lopulla viljelymaata saatiin lisää laskemalla järvien ja lampien vedenpintaa.
Pohjois-Pohjanmaan väestö on erityisesti kärsinyt Suomea 1600-luvun lopulta 1800-luvun
puolivälin asti vaivanneista katovuosien sarjoista. Lisäksi maataloudessa tapahtuneet
suuret murrokset alkaen 1800-luvun lopun maatalouden koneistumisesta aiheuttivat sen,
että alueen väestöstä lähti suuri joukko siirtolaisiksi ensin Pohjois-Ruotsiin ja PohjoisNorjaan sekä myöhemmin Amerikkaan.
Kalastus pysyi alueen pääelinkeinona 1700-luvulle saakka. Pyhäjoen rannoilla, joella ja
merellä harjoitettiin kalastusta, aikaisemmin myös hylkeenpyynti oli tärkeä elinkeino aina
siihen saakka, kun hylje 1970-luvulle rauhoitettiin. Pyhäjoki oli aikaisemmin myös merkittävä lohijoki. Lohen kalastus loppui, kun joki perattiin tukinuittoon, ja kun koskia valjastettiin teollisuuteen.
Pyhäjoella oli tärkeä merkitys liikenneväylänä jo keskiajalla. Tervan poltto ja sen kuljettaminen soutamalla jokea pitkin rannikolle oli tärkeä elinkeino Pohjois-Pohjanmaalla 1700luvun puoliväliin asti. Tervankuljetus oli vilkkaimmillaan 1650-luvulta lähtien. Tervanpolt57 (117)
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toa harjoitettiin seudulla niin voimallisesti, että tarvittava puu kulutti seudun metsät loppuun. Pohjanmaan jokien perkaukset, jotka helpottivat voimakkaita kevättulvia, teki Pyhäjoestakin kulkukelpoisen myös tukinuittoon. Seudulla kehittyi myös saha- ja puunjalostusteollisuutta.
Pyhäjoella käynnistettiin vuonna 1958 maa- ja metsätalouden tuotantoedellytysten parantamisen uusjako. Sen piiriin kuului noin 30 000 ha metsää ja noin 700 maanomistajaa.
Hankkeessa parannettiin alueen tieverkostoa ja lisättiin soiden ojitusta ja lannoitusta.
Toimenpiteiden ansiosta puuntuotto kasvoi.
Pyhäjoen halki rannikolla kulkee Pohjanmaan rantatie, joka kunnostettiin 1600-luvulla
Korsholman ja Oulun välisestä ratsupolusta maantieksi. Tie oli tärkeä mantereen kulkureitti, joka jatkui Oulusta Pohjanlahden ympäri Tukholmaan saakka. Seudun sisäosissa
tiestö ei kehittynyt vähäisen asutuksen vuoksi.
Pyhäjoen alue on ollut strategisesti merkittävä Suomen historiassa. Seutu kuului Ruotsin
ja Novgorodin raja-alueisiin. Venäläiset ovat kurittaneet ankarasti seudun asukkaita;
Täyssinän rauha 1595 rauhoitti välillä alueen oloja, kunnes Isoviha ja Pikkuviha 1700luvulla toivat uudelleen kärsimystä alueen asukkaille. Suomen sodan v.1808-09 taisteluja
käytiin myös Pyhäjoella. Rauha solmittiin Haminassa 1809 ja Pyhäjoki siirtyi takaisin Venäjän valtapiiriin Suomen autonomisena ruhtinaskuntana.
4.3.3 Maisemakuva
Maukarinkankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue on maisematyypiltään pääasiassa
havu- ja sekametsien sekä soiden luonnonmaisemaa, jossa näkyy vahvasti ihmisen toiminta. Metsät ovat talousmetsiä ja suot ovat pääosin ojitettuja. Maisematilat vaihtelevat
peitteistä metsämaisemasta avoimiin maisematiloihin, joita luovat nuoret taimikot, esimerkkinä kivinen Haukilampikangas, suolaikut sekä voimajohdon maastokäytävä. Alue on
melko tasaista, eikä sen välittömässä läheisyydessä ei ole peltoja, turvesoita, järviä tai
mäkiä. Maiseman suunnistettavuus on heikkoa, sillä maisemasta puuttuvat ympäristöstä
selkeästi esiin nousevat maisemamerkit, maaston rajat tai selkeät reitit lukuun ottamatta
hankealueen keskeltä kulkevaa kantaverkon voimalinjoja maastokäytävineen ja pylväineen sekä suoraan maastoa halkovat metsäautotiet. Kartannimistö (Peuraneva, Kivineva,
Löytöneva) antaa olettaa soiden olleen aikaisemmin nevoja eli puuttomia soita, myöhemmin Kivineva ja Löytöneva on ojitettu ja ne ovat nykyisin puustoisia rämeitä.
Hankealueen keskeltä kulkee kantaverkon voimajohtoja.
Suunnittelualueella ei ole asutusta. Seuraavissa kuvissa (Kuva 22, Kuva 23, Kuva 24,
Kuva 25) on tyypillisiä näkymiä Maukarinkankaan alueelta.
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Kuva 22. Näkymä Haukilampinkankaalta Haukilammen suuntaan.
Alue on taimikkoa ja maisema melko avoin. (Sweco Ympäristö Oy, 2015.)

Kuva 23. Kivineva on avointa suota
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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Kuva 24. Tyypillinen näkymä Maukarinkankaan alueelta
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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Kuva 25. Voimalinjalta avautuu avoin näkymä koilliseen ja lounaaseen.
Koillisessa näkyvät Raahen Kopsan tuulivoimalat ja lounaassa erottuvat Merijärven Ristivuoren voimalat. (Sweco Ympäristö Oy, 2015.)
Maisematilaltaan hankealue on suljettua. Avoimia näkymiä syntyy lähinnä suolaikkujen
laidoilta. Alueen maisemassa ei ole erotettavissa maamerkkejä.
4.3.4 Tuulivoimalat maisemakuvassa
Tuulivoimaloiden näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat monet tekijät. Niitä ovat maaston,
kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus, tuulivoimaloiden lukumäärä ja
ryhmän laajuus, sijainti, korkeus, rakenteiden koko ja väritys. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat myös vuodenajat sekä sää- ja valo-olosuhteet. Etäisyys on merkittävä
tekijä tarkasteltaessa maisemavaikutusten luonnetta. Tuulivoimaloiden koon vuoksi visuaaliset vaikutukset voivat olla avoimessa maisemassa 10-15 kilometrin säteelle, mutta
yleisesti voi todeta, että suurten tuulivoimaloiden hallitsevuus havainnoidussa maisemassa vähenee 5-7 kilometrin etäisyydessä. (Ympäristöministeriö, 2006)
Maukarinkankaan tuulivoimaloiden vaikutuksia maisemakuvaan tarkennetaan YVAselostusvaiheessa näkyvyysanalyysien, maastokäyntien ja havainnekuvien perusteella.
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4.3.5 Maisemallisesti ja kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat kohteet
Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristökohteet
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kalajokilaakso sijaitsee lähimmillään Maukarinkankaasta yli 40 km päässä.
Maisemallisesti ja/tai kulttuurihistoriallisesti maakunnallisesti merkittäviin kohteisiin etäisyydet lähimmistä suunnitelluista voimaloista ovat seuraavat: Poluksen pihapiiri, Pyhäjoki
(etäisyys noin 4,6 km), Hanhela, Vihanti (etäisyys noin 2,2 km), Kaunela, Vihanti (etäisyys
noin 2,8 km), Alatalot, Liminkakylä ja Kopisto, Pyhäjoki (etäisyys noin 10 km), Myllykangas, Vihanti (etäisyys noin 7,5 km), Niemi, Vihanti (etäisyys noin 9,1 km) ja Parhalahti
(etäisyys noin 11 km).
Ympäristöministeriön toimeenpanema valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaalla valmistui valtakunnallisten alueiden osalta vuonna 2013 ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden osalta vuoden 2014 lopulla PohjoisPohjanmaan liitossa. Päivitysinventoinnissa ei ole ehdotettu uusia arvokkaita maisemaalueita hankealueen lähialueelle (Kuva 26).
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Kuva 26. Maisema-alueet.
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Museoviraston ylläpitämän paikkatietoaineiston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY) mukaan hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse RKYkohteita (Museovirasto, 2015). Lähinnä hankealuetta sijaitsee Pohjanmaan rantatie, jonne etäisyyttä on noin 13 km. Kalaputaan kylä sijaitsee noin 17 km päässä hankealueesta.
Muinaisjäännökset
Hankealueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Hankealueella tullaan tekemään
muinaisjäännösinventointi. Lähimmät tiedossa olevat muinaisjäännökset löytyvät läheiseltä Oltavan tuulivoimapuiston alueelta: Kapustakurun muinaisjäännöskohde (kolme maakuoppaa), kaksi tervapirtin kiuasta kohteessa Maukarinkangas, tervahauta kohteessa
Maukarinkangas 2 ja ajoittamaton maakuoppa kohteessa Maukarinkangas 3 (KeskiPohjanmaan Arkeologiapalvelu, 2014). Seuraavassa kuvassa on esitetty lähialueen tiedossa olevat muinaisjäännökset (Kuva 27).
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Kuva 27. Lähialueen muinaisjäännökset suhteessa tuulivoimaloihin.
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Pyhäjoen kunnan kulttuuriympäristöohjelma
Pyhäjoen kunta käynnisti kulttuuriympäristöohjelman laadinnan keväällä 2008 ja ohjelma
valmistui keväällä 2012. Tutkimusmenetelminä käytettiin kulttuurihistoriallisten kohteiden
inventointia, kirjallisuustutkimusta, haastatteluja ja vanhojen valokuvien ja karttojen tulkintaa sekä kenttätutkimusta. Kulttuuriympäristöohjelmaa tullaan hyödyntämään arvioitaessa
Maukarinkankaan tuulivoimahankkeen maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia.

4.4

Luonnonympäristö

4.4.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Metsäkasvillisuuden aluejaossa hankealue sijoittuu Keskiboreaaliselle vyöhykkeelle, Pohjanmaalle. Soiden aluejaossa alue sijoittuu Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaiden sekä
Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoiden väliselle alueelle.
Hankealue on pinnanmuodoiltaan melko tasainen ja korkeuserot ovat pieniä. Tuulivoimalat sijaitsevat noin 80 mpy. Suunnitellun tuulivoimapuiston alue on metsätalousvaltaista
aluetta. Metsät ovat pääasiassa kuivatusojitettuja talousmetsiä ja iältään nuoria. Vanhempaa puustoa on Oravaisten luonnonsuojelualueella ja pienialaisesti luonnonsuojelualueen pohjoispuolitse kulkevan metsätien varressa. Metsät hankealueella ovat mäntyvaltaisia. Paikoin sekapuuna on myös koivua tai kuusta.
Hankealueen suot ovat ojitettuja turvekankaita tai muuttumia. Ojittamatonta suota on
Kivinevalla ja sen ympäristössä. Tämä onkin luonnontilaisinta aluetta. Muuten hankealue
on voimakkaassa metsätalouskäytössä (Kuva 28, Kuva 29).

Kuva 28. Mäntytaimikkoa ja mäntykangasta voimalan 8 alueella
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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Kuva 29. Voimalan 10 rakennuspaikka on kivikkoisella Haukilamminkankaalla.
Alueella on mäntytaimikkoa. (Sweco Ympäristö Oy, 2015.)
Seuraavassa kuvassa (Kuva 30) on esitetty hankealueen maanpeite (Corine Land Cover
2006).
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Kuva 30. Hankealueen maanpeite.
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Ympäristöhallinnon Hertta eliölajit -tietojärjestelmässä ei ole tiedossa uhanalaisten lajien
esiintymispaikkoja hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä (Hertta, 2015).
4.4.2 Linnusto
Muuttolinnusto
Tärkeä linnuston päämuuttoreitti kulkee Pohjois-Pohjanmaalla rannikkoa myötäillen. Alueen kautta kulkee pohjoisen suuntaan pesimäalueilleen joutsenia, hanhia ja muita vesilintuja, petolintuja, kurkia, kahlaajia, lokkilintuja ja kyyhkyjä. Petolintujen ja kurjen muuttoreitti hajaantuu myös kauemmas rannikosta.
Aivan hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan Oltavan tuulivoimahankkeeseen liittyen on
tehty kevät- ja syysmuuton seurantaa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014). Kevätmuuton tarkkailussa havaittiin vajaa 3 200 muuttavaa lintua, joista 20 % hankealueen
kautta. Lintujen muutto suuntautui pääasiassa pohjoiseen eikä alueelta havaittu selkeitä
muuton johtolinjoja. Hanhi- ja joutsenmuutto kulki alueella leveänä rintamana, suurin osa
alueen länsipuolella. Joutsenista valtaosa ja hanhista reilu puolet muutti törmäyskorkeudella. Petolintujen muutto hajaantui laajalle alueelle, eikä alueelta ollut tunnistettavissa
petolintujen muuttoreittejä. Kurkia kevätmuutonseurannassa havaittiin vajaa 1 000. Kurkimuutto kulki leveänä rintamana, painottuen Oltavan hankealueen länsipuolelle ja itäreunalle. Kurjet muuttivat enimmäkseen törmäyskorkeuden yläpuolella. (FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy, 2014).
Syysmuutto Oltavan hankealueella suuntautui pääasiassa etelään. Muutto oli vähäisempää kuin länsipuolen merkittävällä lintujen päämuuttoreitillä. Joutsenia havaittiin 42 ja
hanhia 555. Hanhista puolet muutti hankealueen kautta. Noin puolet hanhista muutti törmäyskorkeudella ja puolet sen yläpuolella. Joutsenet muuttivat törmäyskorkeudella. Petolintuja muutti hankealueen kautta, alueelta ei kuitenkaan ollut tunnistettavissa selkeitä
muuttoreittejä. Pohjois-Pohjanmaan merkittävin muuttoreitti sijoittuu hankealueen itäpuolelle.
Pesimälinnusto
Olemassa olevaa tietoa tuulivoimapuiston lähialueella pesivästä linnustosta on Suomen
lintuatlaksessa (Valkama ym., 2011). Lintuatlas-hanke perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön linnuston seurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden
sekä harrastajien kesken. Hankealue sijaitsee lintuatlaksen kartoitusruudulla Pyhäjoki
Keskikylä (715:338). Kyseisen atlasruudun alueilla pesii varmasti 53, todennäköisesti 37
ja mahdollisesti 10 lajia, yhteensä 100 lajia. Ruudun selvitysaste on erinomainen.
Hankealueen eteläpuoleisen Oltavan tuulipuistohankkeen alueella tehdyn pesimälinnustoselvityksen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014) mukaan Oltavan alueella pesii 74
lajia, joista 54 varmasti tai todennäköisesti. Alueen linnusto on enimmäkseen alueellisesti
yleistä ja tavanomaista talousmetsäalueiden lajistoa. Oltavan hankealueen ja Maukarinkankaan hankealue ovat luonnonolosuhteiltaan samanlaisia talousmetsäkäytössä olevia
alueita ja välimatka hankealueiden välillä on lyhyt, joten lajisto on todennäköisesti molemmilla alueilla samankaltaista. Maukarinkankaan hankealueen itäpuolella ja osin kes69 (117)
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kellä on luonnontilaisia avoimia soita Kivinevan alueella, joten suolajisto on Maukarinkankaalla kuitenkin todennäköisesti monipuolisempaa.
Atlasruudulla pesivät lintulajit, luontodirektiivin liitteen I lintulajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät (Rassi ym., 2010), alueellisesti uhanalaiset ja Suomen kansainväliset vastuulajit
sekä niiden pesimisvarmuus on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2).
Taulukko 2. Hankealueen lintuatlasruudulla havaitut lintulajit ja niiden uhanalaisuus.
direktiivi = lintudirektiivin liitteen I laji, vastuulaji = Suomen kansainvälinen vastuulaji, uhanalaisuus:
EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä.
Laji

ruutu

direktiivi

ampuhaukka

todennäköinen

x

fasaani

todennäköinen

haarapääsky

varma

harakka

varma

harmaasieppo

varma

helmipöllö

varma

hernekerttu

todennäköinen

hiirihaukka

mahdollinen

hiiripöllö

varma

hippiäinen

todennäköinen

huuhkaja

todennäköinen

hömötiainen

varma

isokäpylintu

mahdollinen

x

isolepinkäinen

varma

x

jänkäkurppa

todennäköinen

x

järripeippo

varma

kanahaukka

todennäköinen

kapustarinta

varma

keltasirkku

varma

keltavästäräkki

varma

kirjosieppo

varma

kiuru

todennäköinen

kivitasku

varma

korppi

varma

kulorastas

varma

kuovi

mahdollinen

kurki

varma

70 (117)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
2.5.2016

x

vastuulaji

uhanalaisuus

x

NT

x

NT

x

x

RT
RT

x

VU

VU

x
x

käenpiika

varma

NT

käki

todennäköinen

käpytikka

varma

lapinpöllö

varma

x

laulujoutsen

varma

x

laulurastas

varma

lehtokerttu

todennäköinen

lehtokurppa

todennäköinen

leppälintu

varma

liro

varma

x

mehiläishaukka

mahdollinen

x

merihanhi

todennäköinen

metso

todennäköinen

metsäkirvinen

varma

metsäviklo

varma

mustarastas

varma

niittykirvinen

varma

närhi

varma

pajulintu

varma

pajusirkku

varma

palokärki

varma

peippo

varma

peltosirkku

mahdollinen

pensaskerttu

mahdollinen

pensastasku

varma

peukaloinen

todennäköinen

piekana

mahdollinen

pikkukuovi

todennäköinen

pikkukäpylintu

todennäköinen

pikkulepinkäinen

varma

pikkutikka

todennäköinen

pohjansirkku

varma

pohjantikka

mahdollinen

punakylkirastas

varma

punarinta

varma

punatulkku

todennäköinen

x

x
x

RT
VU
RT

x

x

NT

NT

x

x

EN

x

VU
x

x
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punavarpunen

todennäköinen

puukiipijä

varma

pyy

varma

rantasipi

todennäköinen

rautiainen

todennäköinen

riekko

todennäköinen

ruokokerttunen

todennäköinen

räkättirastas

varma

räystäspääsky

varma

sepelkyyhky

todennäköinen

sinisuohaukka

mahdollinen

sinitiainen

varma

sirittäjä

todennäköinen

suopöllö

varma

taivaanvuohi

todennäköinen

talitiainen

varma

tavi

todennäköinen

teeri

varma

telkkä

varma

tervapääsky

todennäköinen

tilhi

todennäköinen

tiltaltti

todennäköinen

tuulihaukka

todennäköinen

töyhtöhyyppä

varma

töyhtötiainen

varma

urpiainen

todennäköinen

valkoviklo

todennäköinen

varis

varma

varpunen

todennäköinen

varpushaukka

varma

varpuspöllö

todennäköinen

viherpeippo

varma

vihervarpunen

todennäköinen

viirupöllö

varma

västäräkki

varma
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NT

x
x

NT

NT

x

VU

NT
x

x
x

x
x

x

x

x

x

NT

Hankealueen eteläpuoleisen suunnitellun Oltavan tuulipuiston suojelullisesti arvokkaita
lajeja pesimälinnustoselvityksen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014) mukaan ovat
tavi, pyy, riekko, teeri, metso, sinisuohaukka, hiirihaukka, kurki, valkoviklo, käenpiika,
palokärki (pesintä Maukarinkankaan tuulivoimapuiston hankealueella), leppälintu, kultarinta, sirittäjä, pikkulepinkäinen, järripeippo, punavarpunen ja pohjansirkku. Kultarinta on
alueellisesti uhanalainen (RT) laji. Muiden lajien suojelustatus on esitetty taulukossa 2.
Metsähallituksella ei ole tietoa suurten petolintujen havainnoista hankealueen ympäristössä. Lähin tunnettu merikotkan pesä on noin 16 km etäisyydellä ja muuttohaukan pesä
Pitkäsnevalla noin 4 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista (Tuomo Ollila 30.3.2015).
4.4.3 Lepakot
Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja.
Siten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty.
Lepakkolajeja koskevat luonnonsuojelulain (1096/1996) 39 §:n rauhoitussäännökset.
Kiellettyä on tahallinen tappaminen ja pyydystäminen, tahallinen vahingoittaminen ja tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana ja niiden elämänkierron aikana tärkeillä paikoilla
Suomessa tavattavia yleisiä lepakkolajeja ovat pohjanlepakko (tavataan miltei koko Suomesta), vesisiippa (tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa), viiksisiippa (Suomen itäosat
Kainuun tasolle asti), isoviiksisiippa (Suomen itäosat Kainuun tasolle asti) ja korvayökkö
(pohjoisimmillaan havaittu Kokkolan tasolta). Harvinaisia ja harvalukuisia lajeja ovat ripsisiippa (tavattu vain eteläisestä Suomesta), isolepakko (tavattu usein eteläisessä Suomessa), kimolepakko (tavattu vain muutaman kerran), pikkulepakko (Suomen ensimmäinen lisääntymisyhdyskunta tavattiin vuonna 2006 Ruotsinpyhtäällä), vaivaislepakko (muutamia havaintoja etelärannikolla), kääpiölepakko (esiintyy mahdollisesti eteläisessä Suomessa), lampisiippa (kaksi havaintoa Kaakkois-Suomessa) ja etelänlepakko (ensimmäinen tavattiin Hangossa vuonna 2008). (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys, 2014a.)
Levinneisyyden perusteella lähinnä pohjanlepakko sekä kenties viiksisiippa ja isoviiksisiippa tulisivat kyseeseen hankealueelta mahdollisesti tavattavina lepakkolajeina.
Hankealueen eteläpuoleisen Oltavan tuulivoimahankkeen luontoselvityksessä (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014) lepakoista havaittiin yksittäisiä saalistelevia pohjanlepakoita.
Lepakkotiheys näillä tai pohjoisemmilla leveysasteilla on pieni eikä hankealueella ole
erityisesti muuttoa ohjaavia maastonmuotoja. Näin ollen hankealueen läpi ei ole syytä
olettaa kulkevan määrältään merkittävää lepakkomuuttoa.
4.4.4 Liito-orava
Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-oravan kohdalla tämä tarkoittaa aluetta, jossa on pesäpuita, lähistön
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ravintoa ja suojaa tarjoavia puita sekä puuston muodostamia kulkuyhteyksiä toisiin lisääntymispaikkoihin.
Liito-orava on Suomessa esiintymisalueensa länsirajalla. Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on määritetty vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Liito-oravan käyttämät asuinalueen metsät ovat tyypillisesti varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joiden
puusto on vaihtelevan ikäistä ja muodostaa useita latvuskerroksia. Ruokailu- ja siirtymäalueiden puusto voi olla yksipuolisempaa. Metsässä tulee olla riittävästi ravintokohteiksi
soveltuvia lehtipuita ja kolopuita pesäpaikoiksi. Pesät ovat yleensä haapapuissa tikkojen
tekemissä koloissa tai oravan tekemissä risupesissä. Liito-oravan elinpiiri on naarailla
enimmillään noin 10 ha ja koirailla keskimäärin 60 ha. Jokaisella liito-oravalla on elinpiirillään useita pesiä. Liito-oravien käyttämä alue voi olla väliaikaisesti tyhjä.
Alueelta ei ole aiempia havaintoja liito-oravasta. Lähimmät liito-oravahavainnot ovat noin
13–15 km etäisyydellä hankealueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 25.3.2015).
Liito-oravan esiintymistä alueella on kartoitettu maastokäynnillä 20.4.2015. Liito-oravasta
ei tehty havaintoja. Alueella ei ole liito-oravalle sopivia varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä.
4.4.5 Viitasammakko
Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella
(Luonnonsuojelulaki 1996). Viitasammakko ei Suomessa ole uhanalainen.
Viitasammakkoa esiintyy lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Runsainta esiintyminen on maan keskiosissa. Varmimmin viitasammakon tapaa merenlahtien
ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta ja joskus soistuneilta metsämailta. Viitasammakko kutee usein samoissa vesissä kuin tavallinen sammakkokin, se ei kuitenkaan kude
mataliin ja helposti kuivuviin ojiin ja lammikoihin. Viitasammakko on paikkauskollinen,
eikä se liiku kauas kutuveden läheisyydestä. Viitasammakon elinympäristöt ovat tavallisen sammakon elinympäristöjä kosteampia. Kutupaikat ovat tulvivien järvien ja lampien
reheväkasvuisia rantoja.
Alueelta ei ole aiempia havaintoja viitasammakosta. Selvityksissä huomioidaan viitasammakolle potentiaaliset alueet. Seuraavassa kuvassa (Kuva 31) on lammikko Haukilammelle johtavan metsätien varrella.
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Kuva 31. Vesilammikko Haukilammelle johtavan metsätien varrella
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
4.4.6 Saukko
Luontodirektiivin liitteen IV lajeista saukko esiintyy hankealueen itäpuolella olevalla Pitkäsnevan Natura-alueella. Hankealueella ei ole vesistöjä, joten saukkoa tuskin alueella
esiintyy.
4.4.7 Suurpedot
Muista luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslajeista hankealueella voi esiintyä lähinnä
suurpetoja (karhu, susi ja ilves). Susi on erittäin uhanalainen (EN), ilves ja karhu vaarantuneita (VU) lajeja (Rassi ym., 2010). Suurpedoista ahma kuuluu luontodirektiivin liitteen II
lajeihin. Liitteen II lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita
(Natura 2000 -alueverkosto), mutta sen lisääntymis- ja levähdyspaikat eivät ole tiukasti
suojeltuja. Ahma on lisäksi Suomen kansainvälinen vastuulaji ja äärimmäisen uhanalainen (CR) (Rassi ym., 2010).
Riistahavainnot -palvelussa havaintoja alueelta viimeisen kahden kuukauden ajalta on
suurpedoista vain ilveksestä (riistahavainnot.fi 8.4.2015). Susilaumoja tai kahdestaan
liikkuvia susia ei ole alueella havaittu (Luke 8.4.2015).
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4.4.8 Muu eläimistö
Alueen eläimistö on todennäköisesti tavanomaista havumetsien nisäkäslajistoa. Eteläpuoleisella Oltavan tuulivoimahanke-alueen tyypillistä nisäkäslajistoa ovat hirvi, orava,
metsäjänis ja kettu sekä pikkunisäkkäät. Oltavan alueen luontoselvityksen perusteella
alueella on vahva hirvikanta. Alueella tavataan myös metsäkaurista. (FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, 2014)
4.4.9 Luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja
muut luonnonympäristön arvoalueet
Hankealueen sisällä sijaitsee yksityisten mailla oleva Oravaisten luonnonsuojelualue
(YSA207237, Kuva 32). Alue on osoitettu 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi.
Alueen kaavamerkintänä on SL, jonka suunnittelumääräys on seuraava: ”Alueen ja sen
ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää
MRL 133 § mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.” Oravaisten
luonnonsuojelualue on METSO-ohjelman kohde. Luonnonsuojelualue on tuoreen kankaan runsaslahopuustoinen vanhan metsän kohde, jolla on rehevä korpikuvio.
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Kuva 32. Oravaisten luonnonsuojelualue
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
Noin 2 km etäisyydellä idässä sijaitsee Pitkäsnevan Natura-alue (FI1103402), joka on
kalvakkanevojen vallitsema aapasuo. Kooltaan Natura-alue on 567 ha. Natura-alueen
aluetyyppi on SCI, eli suojelun perusteena on luontodirektiivi. Suojeluperusteena olevat
luontotyypit ovat keidassuot (80 %), aapasuot (20 %) ja lähteet ja lähdesuot (<1 %). Keidassuot ja aapasuot ovat priorisoituja luontotyyppejä. Luontodirektiivin liitteen II lajeista
alueen suojeluperusteena on saukko. Metsähallitus on valinnut Pitkäsnevan laajennettavaksi suojelualueeksi METSO-ohjelman avulla (metsa.fi). Suojeluun valituista kohteista
perustetaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Pitkäsnevan
laajennusaluetta on Kivineva (Kuva 33) suunnitellun tuulivoimapuiston keskellä. Laajennusalue on esitetty vireillä olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkinnällä
SL (luonnonsuojelualue).
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Kuva 33. Kivineva
(Sweoco Ympäristö Oy, 2015).
Natura-alue Hanhelan joenvarsilaitumet (FI1106200) sijaitsee pohjoisessa noin 2 km
etäisyydellä. Se on Piehinkijokivarressa sijaitseva pieni, mutta edustava perinnemaisemakohde. Perinnemaisemainventoinnissa alue on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi
kohteeksi (Vainio ja Kekäläinen, 1998).
Lähialueen luonnonsuojelualueet, Natura-alueet, luonnonsuojeluohjelmien alueet ja muut
luonnonympäristön arvoalueet (arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat ja tuuli- ja
rantakerrostumat sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet) on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 34, Kuva 35, Kuva 36 ja Kuva 37).
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Kuva 34. Lähialueen luonnonsuojelualueet suhteessa tuulivoimaloihin.
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Kuva 35. Lähialueen Natura-alueet suhteessa tuulivoimaloihin.
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Kuva 36. Lähialueen luonnonsuojeluohjelma-alueet suhteessa tuulivoimaloihin.
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Kuva 37. Muut luonnonympäristön arvokkaat alueet suhteessa tuulivoimaloihin.
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Pohjavedet

4.4.10

Suunnittelualuetta lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä
pohjoisessa (Lukkaroistenperä, luokka II) (Kuva 38).
Lähimmät pohjavesialueet ovat seuraavan taulukon mukaiset (Taulukko 3). Pohjavesialueiden luokittelu on seuraavanlainen:


Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue



Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue



Luokka III: muu pohjavesialue

Taulukko 3. Lähimmät pohjavesialueet sekä niiden pohjavesiluokka, antoisuus, pinta-ala
ja etäisyys hankealueista.
Alueen nimi
PohjaAntoisuus
Pinta-ala
Etäisyys
vesiluokka
(m3/d)
(km2)
(km)
Lukkaroistenperä
II
100
0,83
2
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Kuva 38. Lähialueen pohjavesialueet suhteessa tuulivoimaloihin.
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4.4.11

Pintavedet

Hankealue sijaitsee Perämeren rannikkoalueen (pääjako 84) vesistöalueella. Suurin osa
tuulipuistosta sijoittuu Haarainlammen valuma-alueelle (56.003). Tuulipuiston lounaisosa
sijoittuu Mustaojan valuma-alueelle (84.085). Tuulipuiston alue lähiympäristöineen on
pääosin metsäojitettua aluetta.
Hankealuetta lähimmät pintavedet ovat seuraavat:


Perämeri, etäisyys lähimmillään noin 15 km



Piehinginjoki, joka laskee Perämereen, etäisyys lähimmillään noin 1,9
km



Kivilampi, etäisyys lähimmillään noin 1,1 km



Keskilampi, etäisyys lähimmillään noin 800 m



Haukilampi, etäisyys lähimmillään noin 570 m

Lähimpien pintavesien sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 39).
Arvio pintavesien ekologisesta tilasta vuodelta 2013 on esitetty kartalla (Kuva 40). Kartalta näkyy, että Piehinginjoen ekologinen tila on tyydyttävä.
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Kuva 39. Lähimmät pintavedet suhteessa tuulivoimaloihin.
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Kuva 40. Kokonaisarvio pintavesien ekologisesta tilasta
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013, lisäykset Sweco Ympäristö Oy).
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Seuraavassa kuvassa (Kuva 41) näkyy metsäojia Kivinevan laidalta.

Kuva 41. Metsäojia Kivinevan laidalla
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
4.4.12

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperää ei ole tutkittu tarkasti. Pohjamaa on pääosin moreenia. Turvetta esiintyy monin paikoin, ja sitä voi olla paksu kerros. Myös soistumia löytyy hankealueelta.
(Kuva 42).
Tuulipuistoalueella ja sen läheisyydessä on kartoitettu happamia sulfaattimaita kolmesta
kartoituspisteestä. Näissä pisteissä ei ole havaittu happamia sulfaattimaita ja todennäköisyys siihen on hyvin pieni (GTK:n happamat sulfaattimaat –karttapalvelu, 13.4.2015).
Tuulipuistoalue sijoittuu Keski- ja Länsi-Suomen kaarikompleksiin. Kallioperä on pääosin
törmäysvaiheen intruusioita graniittia ja granodioriittia. Aluetta halkoo keskivaiheilla pohjois-eteläsuuntainen sedimenttikivivyöhyke, joka on pääosin grauvakkaa. Alueen lounaisosaan voi ulottua kaistale intermediääristä hiekkakiveä (Kuva 43).
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan
pilaantuneita tai mahdollisesti pilaantuneita kohteita. Lähin mahdollisesti pilaantunut kohde sijaitsee noin 6,3 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta nro WT1 lounaaseen.
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Kuva 42. Hankealueen maaperä.
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Kuva 43. Hankealueen kallioperä.
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Seuraavassa kuvassa (Kuva 44) on kuva kivikkoisesta Haukilampinkankaasta.

Kuva 44. Haukilampinkangas on kivikkoinen
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
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5

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1

Arvioinnin lähtökohta

YVA-lain mukaisesti tarkastellaan hankkeen välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien ja soveltuvuuden mukaan hankealueen
läheisyydessä tehtyjä ympäristöselvityksiä. Arvioinnissa tullaan käyttämään mm. seuraavia tietolähteitä ja asiantuntijoita:


Alueelta tehdyt ja tehtävät selvitykset



Alueen ympäristöseurantatiedot



Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat



Muut viranomaiset (esim. kuntien ympäristönsuojelu- ja maankäytöstä
vastaavat viranomaiset)



Seurantaryhmä



Sweco Ympäristö Oy:n eri alojen asiantuntijat ja mahdolliset alikonsultit



Ympäristökarttapalvelu Karpalo



Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen karttapaikka

Tässä YVA-ohjelmassa sekä tulevassa YVA-selostuksessa karttakuvat, jollei toisin mainita, ovat Sweco Ympäristö Oy:n tekemiä. Pohjatietona niissä on käytetty Maanmittauslaitoksen (MML) tietoja sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Lapio-tietokantaa ympäristötietojen osalta sekä maa- ja kallioperätietoja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK)
tietokannoista.
Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös
rakentamisen aikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset huomioidaan. Toiminnan aikaisia
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riskejä ja ympäristöonnettomuuksien mahdollisuuksia tuodaan esille ja esitetään menetelmiä niihin ennalta varautumiseksi.

5.2

Tarkasteltava alue
Hankkeen lähivaikutusten alueeksi esitetään kahden kilometrin etäisyyttä uloimmista
tuulivoimaloista mitattuna. Kyseisellä alueella tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-,
melu-, välke-, lähimaisema- ja liikennevaikutuksia. Hankkeen kaukovaikutusten alueeksi
esitetään kymmenen kilometrin etäisyyttä uloimmista tuulivoimaloista mitattuna. Seuraavassa kuvassa on esitys lähi- ja kaukovaikutusalueeksi (Kuva 45). Lisäksi kuvassa on
viiden kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista piirretty raja. Lähiympäristön herkät ja helposti häiriintyvät kohteet on kartoitettu kaukovaikutusalueelta ja hankkeen vaikutuksia
niihin arvioidaan selostusvaiheessa. Myös maisematarkastelua suoritetaan kaukovaikutusalueella ja tarvittaessa sitä laajemmalla alueella. Sähkönsiirron osalta tarkastelua tehdään ensisijaisesti rakennustyöalueella.
Kaikkia vaikutuksia tarkastellaan myös laajemmalla alueella, mikäli arvioinnin kuluessa
ilmenee siihen tarvetta.
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Kuva 45. Esitys hankkeen lähi- ja kaukovaikutusalueeksi.
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5.3

Yhteisvaikutukset
Hankkeen lähellä on suunnitteilla monia muita tuulivoimapuistohankkeita. Erityisen lähellä
ovat Oltavan (Tornator Oy ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy) ja Polusjärven (ABO
Wind Oy / Polusjärven tuulipuisto Oy) hankkeet. Muita lähellä (5 km säteellä) olevia tuulivoimahankkeita ovat Piehingin Ylipää, Annankangas ja Silovuori. Lisäksi Fingridin Hanhikivi 1 - ydinvoimalaitoksen voimajohtohankkeen suunnitelmat tulee huomioida. Hankkeiden yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti sosiaalisten, linnusto-, maisema-, melu- ja
varjostusvaikutusten osalta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 46) on esitetty Maukarinkankaan, Oltavan ja Polusjärven alustava voimalasijoittelu.

95 (117)
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
2.5.2016

Kuva 46. Maukarinkankaan, Oltavan ja Polusjärven voimalasijoittelu.
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5.4

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Tuulivoimaloiden ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista
vaikutuksista. Rakennusaikana ja voimaloiden purkamisen aikana voi aiheutua vaikutuksia lisääntyneestä liikenteestä ja normaalista rakentamismelusta. Toiminnanaikaisista
ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisemakuvan muutos, melu ja
välke.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne ryhmät,
joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioidaan miten haittavaikutuksia voidaan minimoida ja ehkäistä.
Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sisältyviä keskeisiä osavaikutuksia tuulivoimahankkeissa
ovat vaikutukset:


asumiseen



työllisyyteen



liikkumiseen



virkistykseen



terveyteen



turvallisuuteen



yhteisöllisyyteen, identiteettiin, sosiaalisiin ongelmiin, vaikutusmahdollisuuksiin

Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu pitkään, mutta terveydellisistä haitoista ei ole tieteellistä näyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA
294/2002) mukaan väestön altistuksen suositusarvo voimajohdon (50 Hz) sähkökentälle
on 5 kV/m ja magneettikentälle 100 μT, kun altistuminen kestää merkittävän ajan. Kun
altistus ei kestä merkittävää aikaa, arvot ovat 15 kV/m ja 500 μT. Asetuksen työryhmämuistiossa on todettu, että asetuksen seurauksena ei ole tarvetta rajoittaa voimajohtojen
alla esimerkiksi marjojen poimimista, maanviljelyä tai metsätöiden tekemistä. Tässä
hankkeessa ei rakenneta uusia ilmajohtoja.
5.4.1 Sosiaaliset vaikutukset
Epätietoisuus uudishankkeen todellisista vaikutuksista herättää yleensä epäilyksiä ja
negatiivista suhtautumista. Ihmiset arvioivat usein vaikutuksia perustuen omiin mielikuviinsa, jotka ovat voineet muodostua esim. median uutisoinnin tai äänekkäiden vastustajien kautta.
Tuulivoimahankkeen sosiaalisia vaikutuksia pyritään arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti ja tavoitteena on selvittää lähiasukkaiden todelliset näkemykset juuri kyseiseen
hankkeeseen liittyen. Hankkeen vaikutuspiirin (noin 5 km säteellä) asukkaille ja vapaaajan asukkaille tehdään asukaskysely. Asukaskysely toteutetaan Internet-pohjaisena ja
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lisäksi tarjotaan mahdollisuus vastata paperilomakkeella. Erityistä huomiota kiinnitetään
kyselylomakkeen muotoilemiseen siten, että kysymykset ovat yksiselitteisiä ja jotta niillä
saadaan selvitettyä hankkeen kannalta olennaiset asiat.
Asukaskyselyn vastausten perusteella valitaan noin 10 tahoa (lähiasukas, muut sidosryhmät), joille suoritetaan teemahaastattelu. Teemahaastattelun avulla pyritään syvällisemmin kartoittamaan hankkeen vaikutuspiirin toimijoiden huolenaiheita ja löytämään
niihin ratkaisuja hanketta eteenpäin suunniteltaessa. Paikalliset kyläyhdistykset Liminkakylän kylätoimikunta ja Möykkylän kyläyhdistys on kutsutaan mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn.
Myös vuorovaikutustilaisuuksissa ja kirjallisissa kannanotoissa esitettyjä mielipiteitä käytetään lähtöaineistona arvioitaessa hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin
kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. mahdollinen melu- ja välkehaitta, maiseman muuttuminen ja rakentamisen aikaan lisääntyneestä liikenteestä aiheutuvat haitat. Arvioinnissa
hyödynnetään myös muiden vastaavien hankkeiden ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arviointituloksia. Hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koskevat erityisesti lähiasutusta.
5.4.2 Meluvaikutukset
Tuulivoimaloiden melu on pääosin laajakaistaista. Äänitehotasoon ja havaittuun melutasoon vaikuttavat tuulennopeus ja tuuliprofiili. Tuulivoimaloiden melu on jaksottaista, joten
se erottuu taustamelusta. Usein tuulivoimaloiden melu koetaan häiritsevämpänä kuin
monet muut melulähteet kuten esim. liikenne juuri erottuvuuden takia. Taustaäänen voimakkuuteen vaikuttavat tuulennopeuden lisäksi havaintopaikan ympäristö ja vuodenaika.
Tuulivoimaloissa mekaanista ääntä aiheuttavat muun muassa lavat, generaattori ja vaihdelaatikko. Melua syntyy lapojen kärjissä, kun ilmavirtaukset eri suunnista törmäävät.
Ilmavirtausten törmätessä aiheutuu turbulenssia ja kohinamainen ääni. Lisäksi lavan ohittaessa tornin jää lavan sekä tornin väliin jäävä ilmamassa puristuksiin, mistä aiheutuu
melua.
Subjektiiviseen kokemukseen vaikuttavat myös muut tekijät kuten kuulijan asenne ja visuaaliset seikat. Asukkaat, joilla on aiempaa kokemusta tuulivoimasta, suhtautuvat yleensä siihen myönteisemmin kuin asukkaat, joilla ei ole omakohtaista tuulivoimalakokemusta.
Tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa voimaloiden oikealla
sijoittelulla eli riittävällä etäisyydellä lähimpiin mahdollisesti häiriintyviin kohteisiin. Laitoskoko ja –tyyppi sekä käyttöasetukset vaikuttavat myös meluvaikutuksiin. Seuraavassa
kuvassa on esitetty tuulivoimalaitostyyppien lähtöäänitehotasoja (Kuva 47). Voimalan
lähtöäänitehotasoon vaikuttaa merkittävästi turbiinityyppi ts. eri valmistajien nimellisteholtaan samansuuruisten voimaloiden lähtöäänitehotasot voivat vaihdella merkittävästi. Lähtöäänitehotaso ei suoraan ole verrannollinen voimalaitoksen nimellistehoon ts. 3 MW
voimalan lähtöäänitehotaso voi olla suurempi kuin 5 MW voimalan.
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Kuva 47. Tuulivoimalaitostyyppien lähtöäänitehotasoja.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot, jotka on esitetty Ympäristöministeriön (2012) julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu –ohjeessa (Taulukko 4).
Taulukko 4. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot
(Ympäristöministeriö, 2012)
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Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää
(amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai
mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista.
Elokuussa 2015 on annettu valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015). Seuraavassa taulukossa on esitetty kyseiset ohjearvot (Taulukko
5).
Taulukko 5. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot.
ulkomelutaso LAeq ulkomelutaso LAeq
päivällä klo 7-22 yöllä klo 22-7
pysyvä asutus
loma-asutus
hoitolaitokset
oppilaitokset
virkistysalueet
leirintäalueet
kansallispuistot

45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
45 dB
40 dB

40 dB
40 dB
40 dB
—
—
40 dB
40 dB

Seuraavassa taulukossa on esitetty tuulivoimalan melun vaimeneminen maan pintatasolla etäisyyden voimalaan kasvaessa (Taulukko 6). Taulukon arvot kuvaavat tasaista pintaa
ja neutraalia säätilaa. Taulukkoon on sävytetty harmaalla värillä äänitehotasot, jotka ylittävät melutason ohjearvot (VNp 993/1992).
Taulukko 6. Melun vaimeneminen etäisyyden kasvaessa
(Motiva Oy, 1999).

Matemaattinen melumallinnus tehdään Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melu mallinnetaan matemaattisesti WindPRO-,
SoundPLAN-, Cadna- tai vastaavalla yleisesti käytössä olevalla ohjelmalla ja mallinnuksen perusteella arvioidaan tuulivoimaloiden meluvaikutuksia lähiasutus huomioiden. Arviointi tehdään valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista
perusteella.
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Lisäksi jonkin verran melua voi aiheutua rakennettavasta sähköasemasta. Fingrid Oyj on
tehnyt yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tutkinut 400 kV sähköaseman
aiheuttamaa melua. Melumittauksia tehtiin sähköasemaa ympäröivän aidan vieressä.
Melutaso oli 33 - 40 dB. Sähköasemilla melua syntyy lähinnä muuntajasta sekä reaktoreista. (Fingrid Oyj, 2007). Tässä hankkeessa ei rakenneta uutta sähköasemaa, vaan
liityntä tapahtuu Isoneva I alueelle rakennettavan sähköaseman kautta.
Meluvaikutuksia arvioitaessa huomioidaan asukaskyselyssä ja teemahaastatteluissa
saatu tieto lähialueen asukkaiden näkemyksistä tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta
ja sen hyväksyttävyydestä. Samalla selvitetään asukkaiden näkemyksiä alueen nykyisestä melutasosta ja merkittävimmistä melulähteistä. Meluvaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioon.
5.4.3 Varjostusvaikutukset
Valon ja varjon vilkkuminen (välke) voi olla häiritsevää auringon paistaessa tuulivoimalan
takaa. Liikkuva varjo voi ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän voimalasta. (Ympäristöministeriö, 2012.) Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja, jotka havaitaan
tarkastelupisteessä auringon valon nopeana vaihteluna eli välkkeenä. Koska välke riippuu sääolosuhteista, voidaan välkkymistä havaita vain aurinkoisina päivinä tiettyinä kellonaikoina vuodessa.
Varjostus mallinnetaan matemaattisesti WindPRO-, WindFarmer- tai vastaavalla ohjelmalla ja mallinnuksen perusteella arvioidaan tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia. Suomessa ei ole määritetty virallista raja- tai ohjearvoa tai suosituksia varjostukselle. Useissa
maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä.
Esimerkiksi Saksassa raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille ilman auringonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Niin sanotussa todellisessa tilanteessa välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia
vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30
minuuttia päivässä. (Ympäristöministeriö, 2012.)
5.4.4 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset
Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset ovat merkittäviä suhteessa maisemaan. Tuulivoimalat ovat maisemasta selkeästi ja kauas erottuvia suurikokoisia elementtejä, joita on
vaikeaa sopeuttaa ympäristöönsä. Merkitystä on kuitenkin sillä, millaiseen ympäristöön ja
maisemaan tuulivoimaloita sijoitetaan, sillä maiseman herkkyys ja sietokyky vaihtelevat.
Tuulivoimaloilla voi olla tietyssä ympäristössä myös positiivisia vaikutuksia maisemakuvaan.
Tuulivoimalaitoksen näkyvyyteen vaikuttavat monet eri tekijät, niin tuulivoimaloiden omat
ominaisuudet kuin ympäristötekijät. Yleistäen voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä
tuulivoimaloista erottaa noin 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä
pyörimisliike vielä korostaa. Noin 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita
paljaalla silmällä.
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Hankkeen vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioidaan asiantuntijaarviointina. Maiseman herkkyyttä ja sietokykyä tarkastellaan alueen maisema-analyysin
avulla. Maisema-analyysissä tutkitaan maiseman luonnon- sekä kulttuuritekijät. Mahdolliset valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (maisema-alueet,
rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia) kartoitetaan ja tuulivoimaloiden suhde niihin
arvioidaan. Maisemavaikutuksia arvioidaan arvokohteiden lisäksi myös erityisesti Lukkaroistenperän ja Hanhelanperän suunnalta. Valokuvien ja maastokartoituksen perusteella
laaditaan tuulivoimaloiden havainnekuvat (visualisointi), joiden perusteella arvioidaan
hankkeen maisemavaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan lähi- ja kaukomaisemaan. Arvioinnissa hyödynnetään myös Pyhäjoen kulttuuriympäristöohjelmaa. Maisemavaikutusten
arvioinnissa on tärkeää kulttuuriympäristövaikutusten lisäksi selvittää maisemavaikutuksia
asutuksen (ihmisten) näkökulmasta.
Näkyvyysanalyysi laaditaan paikkatietotarkasteluin hyödyntäen maanmittauslaitoksen
maaston korkeusmallia sekä Metlan ja CORINE-aineiston puuston pituus- ja peittävyystietoja. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maastossa tarkastellaan erilaisilla paikkatietoanalyysikartoilla (mm. eri mittakaavassa). Näkyvyysanalyysit antavat arvion näkyvyydestä, mutta se ei anna eksaktia tietoa suunniteltujen voimaloiden näkyvyydestä eri alueille. Näkyvyysanalyysissä huomioidaan maaston korkeusvaihtelut, metsäpeitteen tuoma näköeste
sekä sulkeutuneet metsät suhteessa voimaloiden korkeuteen ja keskimääräiseen silmän
korkeuteen (160 cm).
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös tuulivoimaloiden rakentamisen ajan muutokset maisemassa, kuten tarvittavien tieyhteyksien sekä itse tuulivoimaloiden rakentaminen.
Maisemavaikutusten arviointi koskee myös tuulivoimaloiden tulevaa sähkönsiirron järjestämistä. Tarkastellaan olemassa olevien sähkölinjojen ja mahdollisten uusien rakennettavien linjojen ja sähkökeskuksen vaikutukset maisemaan. Uudet linjat toteutetaan maakaapelein, joten maisemavaikutus jää melko vähäiseksi.
Maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös lentoestevalojen vaikutusta.
Lentoestevalojen vaikutukset korostuvat erityisesti hämärään ja pimeään aikaan.
Hankealueella tullaan suorittamaan muinaisjäännösinventointi. Museovirasto ja PohjoisPohjanmaan museo kutsutaan mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn.
5.4.5 Terveysvaikutukset
Hankkeen terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti meluvaikutusten kannalta. Myös maisema- ja varjostusvaikutukset voivat vaikuttaa hankkeen vaikutuspiirin asukkaiden psyykkiseen terveyteen (esim. stressin kautta). Myös sähkönsiirron mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan. Sähkönsiirron terveysvaikutuksia arvioidaan Säteilyturvakeskuksen
(STUK) ohjeistuksen perusteella.
5.4.6 Liikennevaikutukset
Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi selvitetään tiestön nykyiset ja eri hankevaihtoehtojen liikennöintimäärät. Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti rakenta102 (117)
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misaikaan tapahtuvaan lisääntyneeseen liikennöintiin, liikenteen säännöllisyyteen ja kausivaihteluun (kuljetushuiput). Liikennemääräarvion perusteella lasketaan hankkeen lisäykset nykyliikennemääriin painottaen erityisesti raskaan liikenteen osuutta.
Liikennevaikutusten arviointi keskittyy erityisesti tiestön rakentamis- ja parantamistarpeisiin, liikenneturvallisuuteen ja liikenteestä aiheutuviin päästöihin.
5.4.7 Vaikutukset metsästykseen
Riistakeskus Oulu, Raahen Seudun Riistanhoitoyhdistys ry ja Parhalahden Metsästäjät
on kutsutaan mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn. Lisäksi riistanhoitoyhdistyksen tai
paikallisen metsästysseuran edustajaa haastatellaan yhtenä sidosryhmänä teemahaastattelujen yhteydessä. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä selvitetään ekologisia käytäviä
kuten hirvien käyttämiä reittejä. Hirvireittejä selvitetään myös paikalliselta metsästysseuralta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 48) on Peurarämeen hirvitorni.

Kuva 48. Hirvitorni Peurarämeellä
(Sweco Ympäristö Oy, 2015).
5.4.8 Virkistyskäyttövaikutukset
Virkistyskäyttövaikutuksia arvioidaan erityisesti asukaskyselyn, haastattelujen, ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden ja annettujen kirjallisten mielipiteiden perusteella. Arvioidaan
myös melu-, varjostus- ja maisemahaittojen vaikutusta alueiden virkistyskäyttöön (sienes103 (117)
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tys, marjastus, luonnossa liikkuminen, yms.). Arvioinnissa huomioidaan mahdollisen tippuvan lumen ja jään vaikutukset.
5.4.9 Työllisyysvaikutukset
Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset esitetään yleisellä
tasolla perustuen Tuulivoiman tiekartta 2014 (Teknologiateollisuus ry, 2014) ja Tuulivoiman työllistävä vaikutus (Sweco Ympäristö Oy, 2015) selvityksiin. Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu YVA-lain mukaisiin arvioitaviin vaikutuksiin.

5.5

Luonnonympäristövaikutukset
Hankkeen luonnonympäristövaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea linnustoon sekä pinta- ja pohjavesiin. Luontoselvitykset kohdistetaan erityisesti tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja tiestön rakennuspaikkojen lähiympäristöön. Selvityksissä huomioidaan mahdolliset
voimalapaikkojen muutokset. Selvityksessä keskitytään lakisääteisesti suojeltuihin ja
uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin. Selvitys sisältää seuraavat eri maastoinventoinnit:


pesimälinnusto



kanalinnut



pöllöt



päiväpetolinnut



muuttolinnusto



kasvillisuus ja luontotyypit



liito-orava



lepakot



viitasammakot

Selvitysten tulokset esitetään YVA-selostuksessa.
5.5.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset
Tuulivoimarakentamisen kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset liittyvät voimalapaikkojen, tielinjojen ja sähkönsiirtolinjojen (sekä hankealueen sisäisten että ulkoisten) alueilla
tapahtuvaan maankäytön muutokseen. Muutokset kasvillisuudessa ovat luonteeltaan
pysyviä.
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry ja Metsähallitus kutsutaan mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn.
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotöihin kuuluvat
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kasvillisuuden yleispiirteiden selvittäminen



luonnonsuojelullisesti (luonnonsuojelulaki, vesilaki, metsälaki ja kansallisesti uhanalaiset luontotyypit, muut arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto & Soinisen, 1998, mukaan) ja uhanalaisten luontotyyppien selvittäminen (Raunio ym., 2008)



uhanalaisten (mukaan lukien alueellisesti uhanalaiset) lajien, erityisesti
suojeltavien lajien ja Suomen kansainvälisten vastuulajien esiintymien
selvittäminen

Metsälain 10 §, luonnonsuojelulain 29 § sekä vesilain 11 § rajoittavat sellaista maankäyttöä, joka muuttaa tiettyjä luontotyyppejä. Muiden arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen ei ole lakisääteisesti määrättyä, vaan niiden turvaaminen tapahtuu metsänomistajan
omalla päätöksellä.
Maastokäynnit tehdään kaikille hankesuunnitelman perusteella muuttuville alueille sekä
hankealueen sisällä kaikille niille alueille, joilla kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä olemassa olevan tiedon perusteella katsotaan voivan esiintyä luonnonsuojelullisesti arvokkaita luontotyyppejä. Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä selvitetään
sekä maastossa (muuttuvien alueiden osalta) että lähtötietojen (ELY-keskukselta saatavat Hertta Eliölajit -tietojärjestelmän uhanalaistiedot) perusteella. Kasvilajiston inventointi
keskitetään voimala-alueille, joissa hankkeen takia tapahtuu maankäytön muutoksia (noin
1 hehtaarin kokoiselle alueelle suunnitellun voimalapaikan ympäristöön), huomioiden
mahdolliset voimalapaikkojen muutokset, sekä sähkönsiirtolinjojen ja tielinjojen alueelle.
Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi tehdään hankealueella toukokuun puolivälin ja
elokuun lopun välillä. Suojelullisesti arvokkailta luontotyyppikohteilta määritetään rajaus ja
kasvillisuustyyppi.
5.5.2 Linnustovaikutukset
Tuulivoimarakentaminen vaikuttaa linnustoon monin eri tavoin: muuttamalla elinympäristöjä, häirintä- ja estevaikutusten sekä törmäyskuolleisuuden kautta. Muuttolintujen kannalta näistä merkittävin lienee törmäyskuolleisuus, kun taas alueen pesimälinnustolle
elinympäristöjen muutos ja häirintävaikutus (mm. melu) ovat yleensä merkittävimpiä.
Lintujen käyttäytymispiirteistä ja fysiologiasta riippuu, miten paljon ja miten laajalle alueelle tuulivoimalat vaikuttavat kuhunkin lajiin. Pesimälinnuista herkimpiä ovat yhtenäisiä
metsäalueita suosivat arat lajit, kuten vaikkapa metso, sekä säännöllisesti lähellä voimaloiden lapakorkeutta lentävät linnut, etenkin ne, joilla on taipumusta kaartelemiseen (mm.
päiväpetolinnut ja kurjet). Petolintujen reviirit voivat ulottua useiden kilometrien päähän
pesäpaikoista, kun taas monien varpuslintujen reviiri on vain muutaman hehtaarin kokoinen. Reviirikoko vaikuttaa huomattavasti siihen, miten kaukana voimalapaikasta pesivälle
linnulle voi olla haittavaikutusta tuulivoimarakentamisesta.
BirdLife Suomen (2013) mukaan: ”Törmäyksiin voi johtaa voimaloiden sijoittuminen lintujen muuttoreiteille tai ruokailualueille (esim. ilmassa saalistavat linnut, kuten tiirat). Törmäysriski on huomattava, jos tuulivoimala sijaitsee pesäpaikan/yöpymispaikan ja ruokai105 (117)
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lualueen välissä, jolloin linnut lentävät yleensä matalalla voimaloiden ohitse. Muuttavien
lintujen törmäysriski on suurimmillaan öisin huonolla näkyvyydellä. Paikalliset linnut oppivat kiertämään tai ylittämään voimaloita, mutta varsinkin huonolla säällä menehtyy törmäyksissä myös paikallisia lintuja. Kuolemanvaaran aiheuttavat törmäykset potkuriin ja voimalinjoihin sekä potkurin tuulivana, joka saattaa heittää lintuja maahan. Yleisesti ottaen
lintujen törmäysvaara on melko pieni. Monissa tutkimuksissa on todettu yksittäiseen voimalaan törmäävän selvästi alle yhden lintuyksilön vuodessa. Tutkahavainnot ovat osoittaneet, että linnut lähtevät kiertämään voimaloita ajoissa jopa yömuutolla. Tuulivoimaloiden valkoinen väri, massiivinen olemus ja potkurien pitämä melu ovat ilmeisesti ominaisuuksia, jotka auttavat lintuja välttämään törmäämästä niihin.”
Hankkeen linnustovaikutuksia arvioidaan perustuen tutkimustietoon ja selvittämällä hankealueen kevät- ja syysmuuttolintujen sekä pesivien lintujen määrät ja lajisto. Selvitykseen kuuluvat myös kanalinnut, pöllöt ja päiväpetolinnut. Sähkönsiirtolinjan osalta selvitetään pesimälinnusto.
Pesimälinnusto
Linnustoselvitys tehtiin maalis-kesäkuussa 2015. Lintuja inventoitiin yleispiirteisesti koko
hankealueelta siten, että arvokkaiden (direktiivi- ja uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintulajien reviirit merkitään karttapohjille. Inventointeja suunnattiin mahdollisesti arvokkaille
alueille, jolloin käytetään sovellettua kartoituslaskentaa. Maalinnustoa inventoitiin myös
linja- ja pistelaskennoin. Kosteikoilta tehtiin vesilintulaskennat.
Kanalinnut
Metsojen soidinpaikkoja inventoitiin Keski-Suomen Metsoparlamentin julkaiseman ohjeistuksen mukaan (www.metsoparlamentti.fi/soidinpaikkaesite.pdf) huhtikuussa 2015. Potentiaaliset paikat hahmotettiin karttatarkastelun perusteella ja soveliaat kohteet kierrettiin
soidinaikaan läpi. Metsot soidintavat aktiivisimmin aamuhämärässä, joten maastotyöt
ajoitettiin parhaaseen aikaan. Lisäksi alueilta etsittiin soidinpaikkoihin liittyviä jälkiä, kuten
koiraiden siipien muodostamia vetojälkiä lumessa. Maastotöiden aikana karttapohjille
merkittiin kaikki metsojen soidinpaikkoihin liittyvät havainnot, myös hakomismännyt. Samalla selvitettiin myös muiden kanalintujen soidinpaikkoja.
Pöllöt
Tutkimusalueen mahdollisia pöllöreviirejä selvitettiin yöllisillä inventointikuunteluilla, jotka
tehtiin maaliskuun ja huhtikuun lopun 2015 välisenä aikana. Eri lajit soidintavat usein eri
aikaan, minkä vuoksi inventointikierroksia oli kolme.
Päiväpetolinnut
Päiväpetolintujen lentoreittien tarkkailua tehtiin 27.5.–25.8.2015 välisenä aikana siten,
että maastoinventointeja tehtiin yhteensä kahdeksana päivänä yhden henkilön voimin.
Havainnointia tehtiin kuusi tuntia kerrallaan sopivaksi valitulta paikalta, josta pystyttiin
kontrolloimaan mahdollisimman kattavasti hankealue. Hankealueen metsäisyyden vuoksi
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tarkkailua tehtiin kahdesta eri pisteestä. Lentohavainnointia tehtiin myös lintujen kevät- ja
syysmuutonseurannan yhteydessä, jolloin seurantajakso kattaa kevään, kesän ja syksyn.
Havaintopäivät jaettiin mahdollisimman tasaisesti seurantajakson ajalle, jolloin aineistoa
kerättiin eri vuorokauden aikoina päiväpetolintujen liikehdinnän kattavuuden selvittämiseksi. Tavoitteena oli nimenomaan kerätä hankealueen yli mahdollisesti lentävien yksilöiden tietoja sekä reviiritietoja alueelta.
Jokaisesta havaitusta päiväpetolintuyksilöstä kirjattiin mahdollisimman tarkat tiedot, joita
ovat muun muassa linnunikä, käyttäytyminen, lentosuunta, kellonaika ja lentokorkeus
suunniteltujen turbiinien korkeuksien mukaan. Jokainen lento merkittiin lisäksi karttapohjalle.
Kevätmuuttolintuselvitys
Linnuston kevätmuuttoselvitys toteutettiin 10.4. – 11.5.2015 välisenä aikana 10 tarkkailupäivänä. Jokaisena päivänä lintujen liikehdintää havainnoitiin hankealueen välittömässä
läheisyydessä. Havainnoija kirjaa kustakin havaitusta linnusta lajitietojen lisäksi lentokorkeuden ja -suunnan, havaintoajan ja mahdolliset lisätiedot.
Syysmuuttolintuselvitys
Linnuston syysmuuttoselvitysmateriaalina hyödynnetään viereisten muiden tuulivoimapuistojen seurantatuloksia.
Aineiston perusteella tehdään törmäysriskiarvio voimaloihin. Törmäysriskin arvioinnissa
käytetään taustatietona lajien julkaistuja populaatioarvioita. Havaittujen yksilömäärien ja
niiden mahdollisen riskin avulla estimoidaan riskiä laajennettuna koko populaatioon.
Muuttolintuvaikutusten arvioinnissa huomioidaan yhteisvaikutukset muiden lähialueen
tuulivoimapuistojen kanssa niiltä osin kuin sovellettavissa olevaa tietoa lähimpien hankkeiden muuttolintuvaikutuksista on saatavissa.
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry kutsutaan mukaan seurantaryhmätyöskentelyyn.
5.5.3 Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava
suojelu. Natura-alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi
alue kuuluu Natura-verkostoon. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. Natura tarvearvioinnissa käsitellään ainoastaan hankkeen tai suunnitelman vaikutuksia niihin luontotyyppeihin ja lajeihin, jotka on mainittu
Natura-alueen suojeluperusteina. Tarkastelun kohteena olevia luontoarvoja ovat SCIalueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit ja SPA-alueilla lintudirektiivin
liitteen I lintulajit sekä artiklassa 4.2 tarkoitetut muuttolinnut.
Hankealuetta lähin Natura-alue Pitkäsneva (FI1103402) sijaitsee lähimmillään noin 2,1
km etäisyydellä alueen itäpuolella. Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin perusteella
(aluetyyppi SCI). Natura-alue Hanhelan joenvarsilaitumet (FI1106200) sijaitsee pohjoi107 (117)
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sessa noin 2 km etäisyydellä. Etäisyys Natura-alueisiin on niin suuri, että hankkeella ei
katsota olevan vaikutusta suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Sen vuoksi hankkeelle ei katsota tarpeelliseksi tehdä varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia.
Hankealueen sisällä on yksityismaan luonnonsuojelualue Oravaisten luonnonsuojelualue
ja hankealueen välittömässä läheisyydessä Pitkäsnevan suojelualueen laajennusalue,
joka maakuntakaavassa on esitetty luonnonsuojelualueena (SL).
Hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelma-alueisiin arvioidaan asiantuntija-arviona.
5.5.4 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV lajeihin
Tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuten muihinkin eläinlajeihin suoran elinympäristön muutoksen tai häirintävaikutuksen kautta. Maankäytön muutos tapahtuu voimalapaikkojen, teiden ja sähkönsiirtolinjojen osalta rakennusvaiheessa, mutta elinympäristöt säilyvät pääosin muuttuneina myös toiminnan aikana.
Tuulivoimapuiston häirintävaikutus on voimakkainta rakentamisen ja toiminnan lopettamiseen liittyvän purkamisen aikana, jolloin koneitten ja ihmisten äänet karkottavat etenkin
arkoja lajeja. Tuulivoimaloiden käytön aikainen melu voi myös vaikuttaa eläimiin niin, että
voimaloiden lähialueet eivät kelpaa niiden elinympäristöiksi. Elinympäristöjen muutoksen
vaikutuksen merkittävyys riippuu siitä, onko kyseessä lisääntymis- tai levähdyspaikka vai
reviirin muu osa. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan ”luontodirektiivin liitteessä IV (a)
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.”
Lepakot
Tuulivoimarakentaminen voi aiheuttaa lepakoille haittaa muuttamalla elinympäristöjä ja
turbiinin lapojen aiheuttaman kuolleisuuden kautta. Tuulivoimaloiden lavat voivat tappaa
korkealla lentäviä lepakoita suoraan iskulla tai voimakkaan paineenvaihtelun vaurioittaessa lepakon keuhkoja (Baerwald ym., 2008). Törmäyksille lepakot ovat alttiina erityisesti
syysmuuton aikaan.
Tuulipuistorakentamisen aiheuttaman maankäytön muutoksesta aiheutuvan vaikutuksen
suunta ja voimakkuus riippuu siitä, kohdistuuko rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikoille, saalistuspaikoille tai muille lepakkojen käyttämille paikoille (esim. siirtymäreitit
levähdyspaikkojen ja saalistusalueiden välillä), ja mitä lepakkolajeja alueella esiintyy.
Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, missä määrin lähistöllä on tarjolla korvaavia
ympäristöjä. Maankäytön muutokset voivat olla myös osin myönteisiä ainakin niille lepakkolajeille, jotka suosivat aukeita alueita saalistusalueinaan, mm. pohjanlepakko.
Suomessa tavattavia korkealla lentäviä lepakoita ovat lähinnä pohjanlepakko sekä harvinaisemmat lajit isolepakko, kimolepakko ja pikkulepakko. Viiksisiipat lentävät yleensä
metsän suojissa, korkeintaan puiden latvojen tasalla.
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Hankealueella tehtävässä lepakkoselvityksessä lepakoita kartoitetaan aktiiviseurannalla
ultraääni-ilmaisimen avulla hämärän aikaan lepakoille tyypillisiltä saalistuspaikoilta. Ultraääni-ilmaisimena käytetään tallentavaa näytöllistä yhdistelmädetektoria (EM3+).
Lepakkolajit tunnistetaan joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja ääniä
äänianalysointiohjelmalla.
Lepakkoselvityksen
maastotutkimukset
kohdennetaan
lepakoiden potentiaalisille esiintymisalueille ja erityisesti tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen
läheisyyteen. Merkitykseltään vähäisemmät kohteet, kuten hakkuuaukeat, nuoret taimikot
ja pensaikot jätetään pääosin kartoituksen ulkopuolelle. Kesän edetessä lepakoiden
saalistusalueet saattavat vaihdella, joten alue kartoitetaan kahteen kertaan kesäkuun ja
syyskuun välisenä aikana.
Selvityksen tavoitteena on saada tietoa alueen lepakkolajistosta ja lajien suhteellisesta
runsaudesta sekä arvio lepakoiden kannalta arvokkaista alueista; lisääntymis- ja
levähdyspaikat, ruokailualueet ja siirtymäreitit.
Liito-orava
Liito-oravan esiintymistä alueella on kartoitettu maastokäynnillä 20.4.2015. Kartoitus tehtiin etukäteen peruskartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valituilta alueilta, eli alueilta,
joilla oli ilmakuvan mukaan suurempaa puustoa. Alueella ei ole liito-oravalle sopivaa
elinympäristöä, vanhoja kuusikoita.
Suurpedot
Luontodirektiivin liitteen IV (a) suurpetojen esiintymistä hankealueella ja alueen merkitystä suurpedoille selvitetään olemassa olevan tiedon perusteella (mm. Luonnonvarakeskus).
Viitasammakko
Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin lisääntymisaikaan, jolloin sammakot kurnuttavat
kutuvesistöissä. Kevät oli hieman myöhässä, joten maastossa käytiin 19.5.2015.
5.5.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön
Eläimistöä havainnoidaan luontoselvitysten maastokäynneillä. Hirven lisääntymis- ja talvilaidunalueita sekä vaellusreittejä selvitetään paikallisilta metsästysseuroilta.
Tuulivoimarakentamiseen liittyvät elinympäristön muutokset aiheuttavat yhtenäisten metsä- ja suoalueiden pirstoutumista. Voimaloiden nostoalueet ja tie- ja sähkönsiirtolinjat
voivat myös katkoa tai heikentää ekologisia yhteyksiä, esimerkiksi vesistöjuotteja.
Vaikutuksia eläimistöön ja ekologisiin yhteyksiin arvioidaan asiantuntija-arviona.
5.5.6 Vaikutukset pohjavesiin
Lähtökohtaisesti rakentamisen ja normaalit käytönaikaiset toimenpiteet eivät ole sellaisia,
että ne voisivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen. Kyseeseen tulee lähinnä häiriö- tai
onnettomuustilanne, johon ei ole pystytty ennalta varautumaan. Rakentamisen aikana
alueella suoritetaan kuljetuksia ajoneuvoilla ja tehdään töitä työkoneilla, jotka sisältävät
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dieselöljyä ja voiteluöljyjä. Toiminnan aikana hankealueella käsitellään muun muassa
tuulivoimaloiden koneistojen voiteluöljyjä vähäisiä määriä huoltotöiden yhteydessä. Käyttöön liittyviä öljyjä yhdessä voimalassa on satoja litroja, mutta normaalitilanteessa öljyt
eivät pääse leviämään ympäristöön. Öljyjen käsittelyyn liittyy aina pieni pohjaveden ja
maaperän pilaantumisriski.
Pohjavesiriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja riskien minimointiin esitetään menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.5.7 Vaikutukset pintavesiin
Mahdolliset pintavesivaikutukset tapahtuvat lähinnä rakennusaikana. Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia pintavesiin. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi
aiheutua päästöjä pintavesiin kuten pohjavesiinkin.
Pintavesiriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja riskien minimointiin esitetään menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.5.8 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. Rakentamisen aikana maa- ja kallioperää muokataan ja häiriö- ja onnettomuustilanteissa voi aiheutua päästöjä maaperään kuten pohja- ja pintavesiinkin. Arvioidaan perustusten, tiestön ja
maakaapeleiden vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Maaperä- ja kallioperävaikutusten arviointi tehdään olemassa olevan tiedon pohjalta, ja
tarvittaessa tehdään maaperätutkimuksia. Maaperävaikutukset kohdistuvat rakennettaville alueille: tuulivoimaloiden perustusten sekä nosto- ja asennusalueille, tiestön sekä sähkönsiirtolinjojen alueille.
Maa- ja kallioperäriskejä arvioidaan asiantuntija-arviona ja riskien minimointiin esitetään
menetelmiä YVA-menettelyn selostusvaiheessa.
5.5.9 Vaikutukset ilmastoon
Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai
maahan. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat
lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista
päästöistä. Tuulivoiman positiiviset ympäristövaikutukset ovatkin energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. (Tuulivoimatieto, 2013.) Myös muut energiantuotannon päästöt kuten typen oksidit ja rikkidioksidi vähenevät tuulivoiman myötä.
Tuulipuiston toiminnan aikaiset ilmastovaikutukset lasketaan siten, että tuulivoimalla korvataan nykyistä sähköntuotantoa. Päästökertoimina käytetään muiden tuulipuistojen
YVA-menettelyissä käytettyjä ja siten vertailukelpoisia kertoimia. Rakentamisen aikana
päästöjä ilmaan aiheutuu lähinnä liikenteestä ja ne lasketaan liikennevaikutusten yhteydessä
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5.6

Maankäyttövaikutukset
Hankkeen vaikutuksia lähialueen maankäytön kehitykseen arvioidaan yleisellä tasolla.
YVA-vaiheen arvioinneissa varaudutaan maankäytöllisesti sijoittamaan tuulivoimapuistot
kyseiselle alueelle, ja tämän vaiheen jälkeen valmistuvassa yleiskaavassa sijoittelu esitetään tarkemmin. Eri hankevaihtoehtojen maankäyttötarpeita täsmennetään selostusvaiheessa. Hankkeella tulee olemaan vaikutuksia elinkeinojen harjoittamiseen (mm. metsätalous) alueella sekä alueen ja lähialueen virkistyskäyttöön, tieyhteyksiin, lomaasutukseen ja vakituisen asuttamisen sijoittamiseen.
Vaikutusten luonnetta selvitetään maastokäynneillä, kartta- ja paikkatietoaineistoilla,
haastatteluilla, vuorovaikutustilaisuuksien palautteen avulla, esitettyjen lausuntojen ja
mielipiteiden perusteella sekä seurantaryhmätyöskentelyn avulla.

5.7

Muut erityiset vaikutukset
Vaikutusarvioinnissa ovat mukana myös sähkönsiirto ja uudet tielinjaukset. Myös rakentamisen ja toiminnan lopettamisvaiheen vaikutuksia arvioidaan. Kaavoitusvaiheessa annetaan kaavamääräyksissä ohjeet toiminnan loppumisvaiheeseen. Rakentamisen aikaiset merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat liikenteestä, erikoiskuljetuksista ja melusta.
Toiminnan lopettamisvaiheen vaikutukset koostuvat erityisesti voimaloiden purkamismelusta, kuljetuksista, materiaalien hyötykäytöstä, mahdollisista onnettomuustilanteista ja
ympäristön saattamisesta ennalleen.

5.8

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Hanke tullaan toteuttamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) noudattaen ottaen
huomioon suomalaiset käytännöt. Hankevastaava seuraa aktiivisesti alan kehitystä sekä
ottaa koetellut ja hyviksi todetut ratkaisut huomioon hankesuunnitelmissaan. YVAmenettelyn aikana kerätään arvokasta aineistoa hankkeen jatkosuunnittelun tueksi. Selostusvaiheessa esitetään menetelmiä, joilla haitalliset vaikutukset pyritään minimoimaan
ja mahdollisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden päästöt ympäristöön estämään.

5.9

Epävarmuustekijät
YVA-lain mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Kyseessä on sananmukaisesti ympäristövaikutusten arviointi ja arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuustekijöitä, joista keskeisimmät ovat seuraavat:
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Lähtötietojen laatu.



Vaikutusten arvottamiseen ei olemassa yksiselitteisiä kriteerejä, vaan
vaikutusarviointi on objektiivista asiantuntija-arviointia.



Ihmisten näkemykset voivat poiketa huomattavasti toisistaan.



Matemaattinen mallintaminen ei koskaan kuvaa täydellisesti todellisuutta, koska luonnonympäristössä on niin paljon vaikuttavia asioita,
joita kaikkia ei voida täysimääräisesti malleissa huomioida.

On myös huomioitava, että arviointiin on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, joten
kaikkea mahdollista ei voida huomioida. Olennaista on, että huomioidaan riittävästi kyseisen hankkeen kannalta merkittävät asiat.

5.10 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään yhteenveto eri hankevaihtoehtojen
arvioiduista vaikutuksista. Vaihtoehtojen moniulotteisia vaikutuksia pyritään arvottamaan
siten, että hankkeen vaikutuspiirin asukkaat ja vapaa-ajan viettäjät kokevat tulleensa
tasapuolisesti kuulluiksi ja huomioiduiksi.
Eri hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten perusteella arvioidaan hankesuunnitelmien
toteuttamiskelpoisuutta. Mikäli vaikutusarvioinnin perusteella ilmenee, että jokin vaihtoehto on toteuttamiskelvoton, tuodaan se selkeästi ja avoimesti esille. Myös yhteysviranomainen arvioi omassa lausunnossaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Mikäli voimalat
tarvitsevat ympäristöluvan, niin ympäristölupaehdoissa määritetään kriteerit, joiden mukaan hanke voidaan toteuttaa. Ympäristölupapäätös voi olla myös kielteinen, jolloin lupaviranomainen ei myönnä hankkeelle ympäristölupaa.

5.11 Toiminnan vaikutusten seuranta
Toiminnan vaikutusten seuranta on erittäin tärkeää, jotta voidaan arvioida hankkeen toiminnanaikaisia ympäristövaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään toimintaohjelma, jolla vaikutuksia tullaan seuraamaan. Mikäli voimalat vaativat ympäristöluvan, niin ympäristölupavaiheessa
esitetään yksityiskohtaisempi toiminnan seurantaohjelma, johon ympäristölupaviranomaisena toimiva Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ottaa kantaa ympäristölupaehdoissa. Ympäristölupapäätöksen määräysten täyttymistä valvoo Pyhäjoen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta, perustusten noin 50 vuotta ja kaapeleiden noin 30 vuotta. Koneistoja uusimalla tuulivoimalan tekninen käyttöikä voidaan
nostaa noin 50 vuoteen.
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AIKATAULU
YVA-ohjelma valmistui toukokuussa ja siitä järjestetään vuorovaikutustilaisuus hankkeen
nähtävillä oloaikana elokuussa 2016. Nähtävillä oloaikana YVA-ohjelmasta voi jättää
kirjallisen mielipiteen yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää YVA-ohjelmasta myös lausuntoja
eri viranomais- ja muilta tahoilta. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausuntonsa arviolta syys-lokakuussa 2016. YVA-selostuksen laatiminen aloitetaan YVA-ohjelman valmistuttua ja sen arvioidaan valmistuvan keväällä 2017. Kesällä 2017 järjestetään toinen vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään YVA-menettelyn tulokset ja niistä keskustellaan osallistujien kanssa. Nähtävillä oloaikana YVA-selostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteen
yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. PohjoisPohjanmaan ELY-keskus pyytää YVA-selostuksesta myös lausuntoja eri viranomais- ja
muilta tahoilta. Yhteysviranomainen antaa selostuksesta lausuntonsa syksyllä 2017, jolloin YVA-menettely virallisesti päättyy.
Osayleiskaavan laatiminen käynnistetään laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS), joka asetetaan nähtäville. Pidetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Suunnittelualue rajataan OAS:n laatimisen yhteydessä. Kaavaluonnos laaditaan tehtyjen ympäristöselvitysten sekä Pyhäjoen kunnalta, osallisilta ja viranomaisilta saadun palautteen
pohjalta. Kaavaluonnoksen pohjaksi valitaan YVA-menettelyn aikana toteuttamiskelpoisimmaksi osoittautuva hankevaihtoehto. Kaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään YVA:n tuloksia. Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville
sen jälkeen, kun YVA-selostus on toimitettu lausuntoa varten yhteysviranomaiselle. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus,
jossa osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmista. Luonnosvaiheesta saadun
palautteen pohjalta täydennetään ja muokataan kaavaluonnos kaavaehdotukseksi. Toinen viranomaisneuvottelu pidetään sen jälkeen, kun kaavaluonnoksesta saatu palaute on
käsitelty ja siitä seuraavat muutokset siirretty asiakirjoihin. Täydennetään ja muokataan
kaavaehdotusta viranomaisneuvottelusta saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus
asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Laaditaan vastineet lausuntoihin ja
muistutuksiin. Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee lausunnot, mahdolliset saadut muistutukset ja niiden vastineet sekä päättää kaavaehdotuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esittämisestä. Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan.
YVA-menettelyn ja osayleiskaavan lisäksi hanke vaatii rakennusluvan. Rakennuslupahakemuksesta päätöksen tekee Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lainvoimaisen osayleiskaavan ja rakennusluvan jälkeen voidaan aloittaa rakennustyöt. Seuraavassa taulukossa on esitetty YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikatauluarvio (Taulukko
7).
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Taulukko 7. YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikatauluarvio.
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