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Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on kuvaus Lestijärven kunnan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksita.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy YIT Rakennus Oy:n toimeksiannosta. FCG:n työryhmään kuuluvat:
Marja Nuottajärvi, projektipäällikkö, FM (biologi)
Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin
Liito-orava- ja luontoselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit
Natura-arvio ja muut suojelualueet
Leila Väyrynen, projektikoordinaattori
Vaikutusten arvioinnit, suunnitelma-asiakirjat, kuva-aineisto,
paikkatiedot
Ville Suorsa, FM (biologi)
Linnusto-, lepakko- ja luontoselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit, muu
eläimistö, Natura-arvio ja muut suojelualueet
Minna Tuomala, FM (biologi)
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit
Riistatalous, muu eläimistö, Natura-arvio
Eino Mikkonen, linnustoasiantuntija
Muuttolinnustoseuranta, pesimälinnustoselvitys
Janne Partanen, FM (biologi)
Liito-oravaselvitys, kalastovaikutukset
Tiina Mäkelä, FM biologi
Lepakoihin kohdistuvat vaikutukset
Erja Eskelinen, ins. AMK
Pintavesivaikutukset
Kari Kreus, DI vesi- ja geoympäristötekniikka
Maaperä- ja pohjavesivaikutukset
Kartta-aineistot
Taina Ollikainen, FM (suunnittelumaantiede)
Sosiaaliset vaikutukset, elinkeinot
Asukaskyselyn toteuttaminen
Tuomas Miettinen, DI liikennesuunnittelu
Liikenteelliset vaikutukset
Saara Aavajoki, tekn.kand. liikennesuunnittelu
Liikenteelliset vaikutukset
Hans Vadbäck, Ins. AMK
Melu- ja varjostusvaikutukset, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat
Riikka Ger, maisema-arkkitehti MARK
Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset
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Tiivistelmä
Hanke
Suunnitteilla oleva Lestijärven tuulivoimapuiston
hankealue on 11000 hehtaarin laajuinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Lestijärven kunnan alueelle, kuntakeskuksen eteläpuolelle. Alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen enintään 118
tuulivoimalaa.
Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta, tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä
yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon
liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta,
kytkinkentästä ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Sähkönsiirtovaihtoehdot ja voimajohtoyhteyksien reitit tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten
arvioinnin
edetessä.
Sähkönsiirtovaihtoehto
VEC:stä tullaan tekemään oma erillinen voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA), joka käynnistyy syksyllä 2014.

VE O

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta,
vastaava sähkömäärä tuotetaan
muilla keinoilla.
VE 1

VE 2

Arvioitavat vaihtoehdot
Tarkasteltavana on kaksi tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät tuulivoimapuiston tuulivoimalaitosten kokoon, lukumäärään sekä sähkönsiirtovaihtoehtoihin.
Sähkönsiirtovaihtoehdoista ovat karsiutuneet YVA-ohjelmassa mukana olleet vaihtoehdot VEA ja VED.

IV

Tuulivoimalat
Rakennetaan 118 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 170
metriä ja yksikköteho 3,5 MW

VE 3

Tuulivoimalat
Rakennetaan 87 tuulivoimalaitosta,
joiden napakorkeus on noin 170
metriä ja yksikköteho 3,5 MW

Sähkönsiirto
VEB

Tuulivoimapuisto liitetään rakennettavalla noin kahdeksan kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla hankealueen länsipuolella sijaitsevan
400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle. Sähköverkkoon liittymisen voimajohdon reitti on suorin mahdollinen
reitti tuulivoimapuiston ja liittymispisteen välillä.

VEC

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta
110/20 kV sähköasemalta ensin 110
kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV
sähköasemalle ja siitä 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle. Rakennettava voimajohtoreitti sijoittuu olemassa olevan
Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV PikkaralaAlajärvi voimajohtoreitin rinnalle.
Voimajohtoreitin 110 kV osuuden
pituus on kahdeksan kilometriä ja
400 kV osuuden pituus on noin 58
kilometriä.

Hankkeen perustelut ja tavoitteet

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho
tulisi olemaan enintään noin 413 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 1100 GWh luokkaa, mikä vastaa 52 prosenttia koko KeskiPohjanmaan vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Tuulivoimalat
Rakennetaan 118 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 137
metriä ja yksikköteho 3,5 MW.

Tuulivoimapuistojen maa-alueet ovat pääosin
yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta vastaavana on YIT Rakennus Oy. Tavoitteena on, että tuulivoimapuisto olisi tuotannossa
vuonna 2016.

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä
niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi
on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Tuulivoiman osalta Suomen tavoitteena on nostaa
tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä
noin 450 MW:n tasosta noin 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.

Nollavaihtoehto

Voimajohtovaihtoehdosta VEC toteutetaan oma YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely), joka
käynnistyy syksyllä 2014.
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Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Yleiskuvaus
Suunnitteilla oleva Lestijärven tuulivoimapuiston
hankealue sijoittuu Lestijärven kunnan keskiosiin, keskustaajaman ja Lestijärven länsi- ja
eteläpuolille. Lähimmillään tuulivoimapuiston
voimalat sijoittuvat noin 2,5 kilometrin etäisyydelle Lestijärven kuntakeskuksesta. Hankealue
on pääosin rakentamatonta ja metsäistä, maastoltaan tasaista ja suurelta osin soista. Hankealueelle sijoittuu neljä kylää: Mattila, Tikka, Similä ja Mustikankylä. Kylien ympäristössä on
viljeltyjä peltoalueita.
Maankäyttö ja kaavoitus
Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja
metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotantoalueeksi. Valtaosalla tuulivoimapuistojen
alueista maa- ja metsätalouskäyttö voivat kuitenkin jatkua. Vaikutukset kohdistuvat osin
myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta
ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Hankkeen rakentamisen aikaisessa vaiheessa kunkin tuulivoimalan ympäriltä raivataan puusto noin hehtaarin
alueelta.
Lestijärven tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnan
kannalta sopivalle alueelle ja tukeutuu osittain
olemassa olevaan infrastruktuuriin ja sähkönsiirtoverkkoon. Toiminnassa hyödynnetään suurelta
osin olemassa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon. Hanke on kunnan
kokoon nähden kuitenkin niin laaja, että se tulee
vaikuttamaan jossain määrin myös kunnan yhdyskuntarakenteeseen.
Tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat pääosin riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta.
Tuulivoimapuistoalue on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukainen ja tukee
erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä
koskevien tavoitteiden toteutumista.
Lestijärven tuulivoimapuiston aiheuttama maankäytön muutos ei ole ristiriidassa KeskiPohjanmaan maakuntakaavan tai Lestijärven
osayleiskaavan kanssa.
Tuulivoimapuistojen edellyttämät sähkönsiirron
rakenteet rajoittavat maankäyttöä uusien sähköasemien ja johtoalueiden alueilla. Voimajohdon johtoalueelle ei voida sijoittaa rakentamista
lainkaan. Johtoaluetta on kuitenkin mahdollista
käyttää mm. virkistykseen, metsästykseen ja
laiduntamiseen.
Lestijärven tuulivoimapuiston laajuinen hanke
tarkoittaa merkittävää lisäystä alueen maaainestenottotoimintaan. Maanottotoiminnan seurauksena alueelle muodostuu kaksi avo-

louhosta, joiden pinta-alat ovat noin 4,15 ha ja 2
ha. Louhintatoiminnan vaikutukset ovat väliaikaisia ja kohdistuvat suppealle alueelle. Louhinnan vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen jäävät vähäisiksi.
Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö
Tuulivoimapuisto muuttaa laajahkolla alueella
näkymiä kohti tuulivoimapuistoaluetta. Yleisesti
voidaan todeta, että mitä etäämmäksi tuulivoimapuistosta edetään, sen vähäisempiä maisemaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat. Alle
viiden kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta
tuulivoimala on näkyessään varsin hallitseva
elementti maisemassa. Yli viiden kilometrin säteellä tuulivoimala näkyy vielä hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa
olla vaikea hahmottaa. Yli 12 kilometrin etäisyydellä näkyvyys tuulivoimapuistoon on jo sen verran rajoittunut, ettei tuulivoimapuistoa useimmiten voida edes kunnolla havaita.
Hankealueen ne osat, joille on määrä sijoittua
tuulivoimaloita, koostuvat pääsääntöisesti metsätalouskäytössä olevista metsäalueista. Tuulipuistoalueen laajuudesta johtuen hankealueelle
sijoittuu kuitenkin myös melko runsaasti asutusta ja viljelyalueita. Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuu myös neljä maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ja
yksi maakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö (RKY 1993). Osalle voimaloista muodostuu suora näköyhteys hankealueen
pelloilta, viljelyalueita halkaisevilta teiltä ja joistakin pihapiireistä sekä lähiympäristön soilta ja
vesialueilta. Tällöin tuulivoimapuiston voimaloista näkyy näkemäesteistä johtuen yleensä kerrallaan vain osa; monesti tuulivoimalan huippu ja
lavat ja toisinaan pelkästään lavan kärjet. Osa
voimaloista näkyy kuitenkin myös lähes koko
pituudessaan. Avoimia tiloja löytyy hankealueelta useiden peltojen ja soiden muodossa sekä
hankealueen välittömästä läheisyydestä erisuuruisten järvien ja lampien muodossa. Hankealueen avoimista tiloista merkittävimpiä ovat Similänperän peltoaukea sekä Änäkkälää, Tikkaa ja
Mattilaa ympäröivä peltoaukea. Viiden kilometrin
säteellä hankealueesta tärkeimpiä avoimia tiloja
ovat Lestijärvi, Valkeinen ja Lehtosenjärvi. Hankealueelle sijoittuu suhteellisen paljon asutusta.
Asutukseen kohdistuvat haitalliset maisemavaikutukset jäävät hankealueella kaikissa kolmessa
vaihtoehdossa kokonaisuudessaan kohtalaisiksi.
Joidenkin pihapiirien osalta, muun muassa Similänperän peltoaukean yhteydessä, vaikutukset
ovat merkittäviä.
Vaihtoehdossa VE1 eniten haittavaikutusta kohdistuu kahteen arvoalueeseen: Similänperän
peltoaukeaan sekä Lestijärveen ranta-alueineen.
Valkealamminnevan-Lehtosenjärven alueeseen
kohdistuvat vaikutukset lähentelevät merkittävää.
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Joidenkin Lestijärven itärannalle, lähelle Hietalahtea, sijoittuvien lomakiinteistöjen osalta vaikutus on lähes merkittävä. Rahkolan tilaan kohdistuvat vaikutukset ovat lähes merkittäviä.
Vaihtoehdossa VE2 eniten haitallisia maisemavaikutuksia kohdistuu kolmeen arvoalueeseen
(Similänperän peltoaukea, Lestijärvi ja Valkealamminneva-Lehtosenjärvi). Lisäksi Lestijärven
kulttuurimaisema-alueelle aiheutuu lähes merkittäviä vaikutuksia. Rahkolan tilaan kohdistuvat
vaikutukset ovat merkittäviä. Samoin Lestijärven itärannalle, lähelle Hietalahtea, sijoittuvien
lomakiinteistöjen osalta vaikutus on merkittävä.
Mattilaa, Tikkaa ja Änäkkälää ympäröivällä viljelyaukealla vaikutukset ovat lähes merkittäviä.
Vaihtoehdossa VE3 eniten haitallisia maisemavaikutuksia aiheutuu kahdelle arvoalueelle: Similänperän peltoaukealle sekä Lestijärvelle. Lisäksi Lestijärven kulttuurimaisema-alueeseen
kohdistuvat vaikutukset ovat lähes merkittäviä.
Rahkolan tilan maisemakuvaan kohdistuu myös
merkittävää haittaa. Lisäksi joidenkin Lestijärven
itärannalle, lähelle Hietalahtea, sijoittuvien lomakiinteistöjen osalta vaikutus on merkittävä.
Mattilaa, Tikkaa ja Änäkkälää ympäröivällä viljelyaukealla vaikutukset ovat lähes merkittäviä.
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa haittavaikutuksia voidaan lieventää ainakin jonkin verran poistamalla eniten häiritseviä voimaloita.
Molemmissa sähkönsiirtovaihtoehdoissa VEB ja
VEC uuden tai levennetyn johtoaukean vaikutukset maisemaan jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi
metsäisillä osuuksilla. Sähkönsiirron vaihtoehto
VEB aiheuttaa vähemmän maisemamuutoksia
kuin VEC. Vaihtoehdossa VEC yhteen asuinrakennukseen saattaa kohdistua maisemavaikutuksia, mikäli väliin sijoittuvan suojavyöhykkeen
puusto kaadetaan.
Muinaisjäännökset
Hankealueelle sijoittuu kaksi ennalta tunnettua
muinaisjäännöskohdetta,
jotka
ovat
YliLesti/Kasalankankaan pyyntikuoppajärjestelmä
ja
Yli-Lesti/Linjakankaan
kaski-röykkiöalue.
Hankealueen tuntumassa on useita kohteita YliLestin kylässä. Suurin osa tunnetuista kohteista
on ajoitettavissa kivikaudelle.
Hankealueella suoritetussa arkeologisessa inventoinnissa paikanneettiin 15 uutta muinaisjäännöstä, joista 14 on tervahautoja ja yksi puuhiilen
valmistuspaikka. Muinaisjäännöskohteet eivät
sijoitu suunnitelluille tuulivoimalan rakennuspaikoille, mutta 5 kohdetta sijoittuu tuulivoimalan
läheisyyteen ja kohteet on huomioitava hankkeen jatkosuunnittelussa ja mahdollisesti merkittävä maastoon ja suojattava rakentamisen
ajaksi.

VI

Maa- ja kallioperä
Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. Lisäksi
voimajohtoreitillä tehdään maanrakennustöitä,
jotka rajoittuvat pylväspaikoille. Vaikutukset
ovat paikallisia ja vähäisiä kaikissa tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa. Tuulipuiston
toiminnan aikana ei aiheudu vaikutuksia ja maaperän pilaantumisriski on hyvin vähäinen.
Pinta- ja pohjavedet
Pääosa tuulipuistosta kuuluu Lestijoen vesistöalueeseen (51) ja pieni osa itä-kaakkoispuolella Kymijoen vesistöalueeseen (14). Tuulipuiston länsija itäosat sijoittuvat Lestijärven alueelle (51.04)
ja etelä- ja keskiosat Lehtosenjoen valumaalueelle (51.05). Tuulipuiston Kymijoen vesistöalueelle sijoittuva osa kuuluu Isojoen-Jääjoen
valuma-alueeseen (14.45). Lähin tuulivoimala
sijoittuu vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 1,8 kilometrin etäisyydelle ja vaihtoehdossa VE3 noin
0,9 kilometrin etäisyydelle Lestijärvestä. Lestijärvi
on luokiteltu pintavesityypiltään matalaksi humusjärveksi ja ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu hyvin niukasti luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
pintavesiä; näitä edustuvat muutamat metsälammet sekä Lestijärveen laskeva Lehtosenjoki.
Tuulipuiston rakentamisen merkittävimmät vaikutukset pohjavesiin liittyvät puiston rakennusvaiheeseen eli voimaloiden perustusten, huoltoteiden ja maakaapelien rakentamiseen. Vaikutuksen merkittävyys liittyy perustamistapaan,
kaivettavien massojen määrään ja kaivantojen
kuivanapitotarpeeseen.
Pohjavesivaikutuksia
voidaan rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. Päämäärä tulee olla,
ettei pohjaveden pinnantasoa ole tarpeen alentaa. Maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset pohjaveden virtauksissa ovat epätodennäköisiä.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirron toteutusvaihtoehdossa VEB sähkönsiirron rakenteita ei sijoitu
pohjavesialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdossa VEC
voimajohto sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle Porasharju II (1000551) II-luokan
pohjavesialueelle noin 1,2 km matkalle. Hankkeen sähkönsiirron voimajohtopylväiden rakentamistoiminta ei aiheuta haitallista vaikutusta
pohjavesialueiden pohjaveden korkeuteen ja
muuntoasema ei sijoitu pohjavesialueelle.
Tuulipuiston toiminta-aikaan liittyy riski voimaloiden öljypäästöistä. Päästöriskiin kuuluu voimalan vaurioituminen siten, että öljyä pääsee
maaperään tai huoltotoimintaan liittyvä öljyvahinko. Voimalat on suunniteltu siten, että vuodot
jäävät rakenteiden sisään. Toiminta aikana vaikutukset pohjaveteen ovat epätodennäköisiä.

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

TIIVISTELMÄ

Luontotyypit ja kasvillisuus
Hankealue sijoittuu Suomenselän karujen kasvupaikkatyyppien alueelle ja on pääosin vahvasti
metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Lestijärven
alueella edustavimmat luontoarvot liittyvät karuun erämaaluontoon. Merkittävimmät luontokohteet tuulipuistoalueella ovat luonnontilaisen
kaltaisena säästyneitä osia laiteiltaan ojitetuista
soista tai purouomista. Lisäksi alueelta on rajattu laajimmat ja puustoltaan edustavat louhikot
ja kalliometsät. Rajatut suo-, louhikko-, kallioja pienvesien luontokohteet ovat metsälain määritelmän mukaisia arvokkaita elinympäristöjä tai
ne sisältävät näihin rajattavia osia. Voimaloiden
rakennuspaikat sijoittuvat kaikki tavanomaiseen
talousmetsään. Yksi uusi huoltotielinjaus ylittää
arvokkaaksi määritellyn pienveden paikassa,
jossa se sijoittuu ojitetun turvekankaan alueelle.
Kasvillisuusvaikutukset kohdistuvat pääosin karujen talousmetsien tavanomaiseen lajistoon ja
yleisiin metsäluontotyyppeihin ja ovat tyypiltään
paikallisia ja osin myös palautuvia. Luontokohteille ja kasvillisuudelle hankkeesta aiheutuvat
vaikutukset kaikilla toteutusvaihtoehdoilla (VE 13) arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, mikä
johtuu suoluontokohteiden luonnontilan aiemmasta muutoksesta sekä laajemmin alueen voimakkaasta metsätaloudesta. Sähkönsiirrosta
kasvillisuudelle aiheutuvat vaikutukset syntyvät
maakaapeloinnin kaivamisesta huoltotielinjausten yhteyteen sekä uusien johtokäytävien raivaamisesta ja todetaan pääosin vaikutuksiltaan
vähäisiksi. Louhintatoiminnan vaikutukset tuulipuistoalueella ovat paikallisia ja louhintaalueiden luontoarvot huomioon ottaen vähäisiä.
Linnusto
Hankealueen pesimälinnusto koostuu voimakkaasti metsätalousvaltaisille metsäalueille tyypillisestä lajistosta, joille hanke aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia. Hankealueelle sijoittuu linnustollisesti arvokkaita kohteita (suo- ja vesistökohteita), joiden ympärille suunnitellut tuulivoimalat aiheuttavat merkittävää häiriötä alueen
linnustolle. Linnustollisesti arvokkaiden kohteiden ja tuulivoimaloiden väliin tulisi jättää suojavyöhyke, joka vähentää vaikutuksia merkittävästi.
Hankealueen koillisosan tuulivoimaloiden sijoittelua tulee hankkeen jatkosuunnittelussa tarkentaa, koska alueen ulkopuolella pesivä sääksi kulkee alueen kautta saalistuslennoillaan pesimäpaikan ja Lestijärven välillä. Tuulivoimalat saattavat vaikuttaa sääksen reviirin käyttöön ja aiheuttavat sääkselle riskin törmätä tuulivoimaloihin. Hankealueen ulkopuolelle sijoittuu toinen
sääksen pesäpaikka, jonka läheisyyteen suunniteltuja tuulivoimaloita tulisi siirtää vähintään 2
km etäisyydelle pesäpaikasta vaikutusten vähentämiseksi.

Hanke aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia alueen kautta kulkevaan muuttolinnustoon, koska
hanke sijoittuu lintujen päämuuttoreittien ulkopuolelle. Syksyn kurkimuutto sivuaa aluetta,
mutta hyvissä muutto-olosuhteissa kurjet kulkevat yleensä huomattavan korkealla törmäyskorkeuden yläpuolella. Hankealueen keskelle sijoittuu kurkien paikallisesti tärkeä syysmuutonaikainen ruokailu- ja lepäilyalue, jonka olosuhteita
tuulivoimapuiston rakentaminen tulee muuttamaan. Tuulivoimapuiston rakentamisella ei kuitenkaan ole merkitystä kurjen pesimä- tai muuttokantoihin alueellisesti.
Suojelualueet, arvokas eliölajisto
Hankealue sisältyy lähes kokonaan Lestijärven
vesistön suojeltuun valuma-alueeseen. Hankealueelle kokonaan tai osittain sijoittuvia Natura 2000
–verkoston alueita ovat Mattilansaaren ja Lehtosenjärven Natura-alueet. Linjasalmennevan Natura-alue rajautuu hankealueeseen, ja Porraslamminkankaan sekä Lestijärven saarten Naturaalueet sijoittuvat hankealueen läheisyyteen. Hankealueelle ja sen ympäristöön sijoittuvat suojelualueet ja suojeluohjelmien mukaiset alueet sisältyvät kokonaan tai osittain näihin Natura 2000 –
alueisiin. Lestijärven tuulivoimahankkeesta laadittiin luonnonsuojelulain 65 § mukainen Naturaarviointi, johon sisällytettiin yhteysviranomaisen
kanssa sovitusti kuusi Natura-aluetta. Vaikutukset
näille Natura-alueille sekä näihin sisältyville suojeluohjelmien kohteille arvioitiin enintään kohtalaisiksi yhden Natura-alueen osalta. Kohtalainen vaikutus aiheutuu hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2
mukaisella voimala- ja tiesijoittelulla. Vaihtoehdossa VE 3 hankkeen rakentamistoimet sijoittuvat
etäämmälle suojelu- ja Natura-alueista, jolloin sen
aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisemmät. Lieventävät toimenpiteet huomioiden tuulivoimahankkeen vaikutukset Natura-alueille ja niiden
suojeluperusteilla, ominaislajistolle sekä suojeluohjelmille jäävät vähäisiksi. Muita erityiskohteita
hankealueen ympäristössä ovat kumpumoreenimuodostumat ja arvokkaat kallioalueet. Hankkeen
sähkönsiirron vaihtoehdon VEC reitille sijoittuu
Natura- ja suojeluohjelma-alueita, joille aiheutuvat vaikutukset tarkentuvat voimajohtohankkeesta laadittavassa erillisessä YVA-menettelyssä.
Hankealueelta on tiedossa vain vähän uhanalaislajiston esiintymiä. EU:n luontodirektiivin liitteen II
lajeista hankealueella esiintyy metsästäjiltä saatujen lähtötietojen mukaan metsäpeura, susi, ilves,
ahma ja karhu. Näistä lajeista susi, ilves ja karhu
ovat myös luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisia
tiukasti suojeltavia lajeja. Kevään 2013 inventoinnissa alueelta ei havaittu merkkejä liito-oravasta.
Alueella on suoritettu kesällä 2013 myös lepakkoselvitys, jossa tehtiin havaintoja pohjanlepakoista, viiksi-/isoviiksisiipoista sekä vesisiipoista. Lepakkoselvityksen perusteella Lestijärven tuulivoimapuiston hankealue ei todennäköisesti ole merkittävää aluetta lepakoiden esiintymispaikkana.
VII
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Saukosta tai viitasammakosta ei tehty selvityksissä
havaintoja, mutta niiden esiintyminen hankealueella on mahdollista. Lepakot, saukko ja viitasammakko ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisia tiukasti suojeltavia lajeja.
Muu eläimistö, kalasto
Lestijärven tuulivoimapuiston hankealueella tavattava nisäkäslajisto on tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajistoa, käsittäen pääsääntöisesti
alueellisesti yleisiä lajeja. Suomenselän pohjoisosan laajempi erämainen metsäalue on merkittävä suurpetojen sekä metsäpeuran elinalue.
Lestijärven kalastoon kuuluu mm. taimen, hauki,
muikku, siika, salakka, särki, made, kiiski ja ahven. Ammattikalastukselle tärkein saalislaji on
muikku, jota pyydetään kesällä rysällä ja talvella
nuotalla.
Suunnittelualueen joet ja purot ovat nykyisin
merkittäviä hauen, ahvenen ja särjen lisääntymisalueita. Kutukaloja nousee pienvesistöihin
keväällä kutemaan Lestijärvestä. Lehtosenjokeen ja Mustikkapuroon istutetaan taimenen
poikasia ja ne ovat potentiaalisia meritaimenen
lisääntymisalueita.
Tuulivoimahankkeesta kalastolle aiheutuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi kaikissa vaihtoehdoissa, mikäli rakentamisen yhteydessä huolehditaan, ettei Lehtosenjoen uomaa muokata
eikä jokeen pääse kalastoa haittaavia kiintoaineshuuhtoumia. Lehtosenjokeen kohdistuvat
riskit ovat pienimmät vaihtoehdossa VE3, jossa
Lehtosenjoen lähivaluma-alueille sijoittuu vaihtoehtoja VE1 ja VE2 vähemmän voimaloita.
Asutus, väestö, elinkeinot ja virkistys
Lestijärven kunnan asutus on pääosin sijoittunut
kunnan keskustaajaman läheisyyteen sekä Lestijärventien eli kantatien 58 varrelle. Lestijärven
kunnan väestön määrä on ollut laskussa viime
vuosikymmeninä. Loma-asutus on suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä keskittynyt
erityisesti Lestijärven rannalle. Myös pienempien
järvien rannoilla on joitakin loma-asuntoja. Alle
kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista asuu 26 asukasta vaihtoehdoissa 1 ja 2
ja 10 asukasta vaihtoehdossa 3. Tälle alueelle
sijoittuu maastotietokannan mukaan yhdeksän
asuinrakennusta ja viisi vapaa-ajan asuntoa
vaihtoehdoissa 1 ja 2 sekä yksi asuinrakennus ja
yksi vapaa-ajan asunto vaihtoehdossa 3.
Hankealue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Lestijärven kunnassa alkutuotannon (mm.
maa- ja metsätalous) työpaikkojen osuus on yli
puolet kunnnan työpaikoista ja huomattavasti
suurempi kuin keskimäärin Suomessa. Palvelulualojen työpaikkojen osuus sen sijaan on Lestijärvellä huomattavasti pienempi kuin koko
maassa keskimäärin. Hankealueen läheisyydessä
on jonkin verran matkailupalveluyrittäjiä. Han-
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kealue sijoittuu Lestijärven Metsästysyhdistys
ry:n metsästysvuokra-alueelle. Metsästysseura
myy alueilleen myös pienriistan ja hirvieläinten
vieraslupia ulkopuolisille metsästäjille.
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu Peuranpolun
runkoreitti sekä Hirvaan kierros. Peuranpolku on
115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö PohjoisPohjanmaalta Keski-Suomeen. Merkitty polku on
eteläisen ja läntisen Suomen pisin retkeilyreitti.
Hankealueen läheisyydessä on Peuranpolun reitistön pysäköintipaikkojen lisäksi melko runsaasti retkeilyä palvelevia rakenteita mm. opastetauluja, laavuja ja tulentekopaikkoja.
Asukaskysely
Tuulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyn aikana toteutettiin asukaskysely. Kysely lähetettiin
600 tuulivoimapuistohankkeen lähiympäristön
asukkaalle ja loma-asukkaalle. Vastauksia kyselyyn saatiin 200 kappaletta. Kyselyn tavoitteena
oli selvittää lähiympäristön asukkaiden ja lomaasukkaiden mielipiteitä suunnitellusta tuulivoimapuistosta ja sen vaikutuksista. Kyselyn tuloksia
on hyödynnetty hankkeen ympäristövaikutusten
ja erityisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa. Asukkailta saatu palaute otetaan
huomioon myös hankkeen jatkosuunnittelussa.
Kyselyn yhteydessä asukkaille lähetettiin tiivis
kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavista vaihtoehdoista.
Kyselyn mukaan hankealueella on suuri merkitys
lähiympäristön asukkaille virkistys- ja rauhoittumispaikkana. Kyselyyn vastanneista 34 %:n mielestä tuulivoimapuistolla ei ole vaikutusta asuinympäristön viihtyisyyteen. Kuitenkin 45 % vastanneista arvioi vaikutukset kielteisiksi ja vain 15
% myönteisiksi. Suurimpina haittavaikutuksina
asukkaat pitivät voimalaoista aiheutuvaa melua ja
muutosta maisemassa. Hyötyinä mainittiin työpaikkojen lisääntyminen sekä verotulot ja muut
taloudelliset hyödyt kunnalle ja kiinteistön omistajille. Kaiken kaikkiaan Lestijärven tuulivoimapuiston toteuttamiseen suhtaudutaan varsin kriittisesti. Loma-asukkaat suhtautuvat hankkeeseen
kriittisemmin kuin vakituiset asukkaat ja vastaavasti myös lähellä asuvat suhtautuvat kriittisemmin kuin kauempana asuvat vastaajat.
Asukaskyselyyn vastanneet toivoivat, että tuulivoimapuiston suunnittelussa otetaan huomioon
luonto ja eläimet sekä vakituisten asukkaiden, loma-asunnon omistajien ja maanomistajien mielipiteet niin, että haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Vastaajien mukaan suunnitellut tuulivoimalat
ovat liian lähellä asutusta ja niitä on liian paljon.
Asukkaat toivoivat, että tuulivoimalat sijoitetaan
riittävän kauas asutuksesta, palvelutiet mahdollisimman paljon olemassa olevien metsäautoteiden
paikalle ja voimajohdot maakaapeleihin.
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Liikenne
Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen syntyvät hankkeen rakentamisen aikana murske- ja
betonikuljetuksista sekä voimaloiden rakenneosien
kuljetuksista. Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten kokonaismäärä on suurin. Vaihtoehdossa VE1 kuljetusmäärä on hieman alhaisempi johtuen tuulivoimaloiden pienemmästä napakorkeudesta ja vaihtoehdossa VE3 kuljetusmäärä on pienin tuulivoimalamäärän ollessa myös pienin. Vuorokausikohtaisissa liikennemäärissä vaihtoehtojen VE1 ja VE2
välillä ei kuitenkaan ole merkittäviä eroja. Vaihtoehdossa VE3 vuorokausikohtainen liikennemäärä
on hieman alhaisempi. Liikenteen määrä kasvaa
suhteellisesti eniten hankealueen yksityisteillä sekä
lähiympäristön maanteillä. Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta on tuulivoimapuiston lähiympäristössä kestoltaan kohtalaisen pitkä, mutta luonteeltaan tilapäinen. Tarkastelluilla teillä raskaan
liikenteen lisääntyminen on nykyisiin liikennemääriin nähden kohtalaista, mutta nykyisiin raskaan
liikenteen määriin nähden kasvu on huomattava.
Tämä voi heikentää liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden koettua tasoa, erityisesti Yli-Lestin kylän ja Lestijärven keskustan kohdalla. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä liikenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset liikenteeseen syntyvät huoltokäynneistä ja
ovat näin ollen vähäiset.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdoilla ei
ole vaikutuksia liikenteeseen, kun voimajohdon
risteämissä maanteiden kanssa otetaan huomioon erikoiskuljetusten vaatimat tilavaatimukset
erityisesti alikulkukorkeuden osalta.
Maa-ainesten ottamistoiminta
Hankealueelta otetaan kiviaineksia tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Maa-ainesten ottoalueet
sijaitsevat tavanomaisessa talousmetsässä ja
niiden ympäristössä on vastaavaa talousmetsää
sekä ojitettuja suoalueita. Kiviainesten louhinnan
ja murskauksen merkittävimmät vaikutukset
ovat melu ja pöly, jotka ovat tyypiltään paikallisia ja palautuvia. Louhinnasta aiheutuvat vaikutukset kaikilla toteutusvaihtoehdoilla (VE1-3)
arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. Tämä johtuu vaikutusten paikallisuudesta ja pitkistä etäisyyksistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Louhinta-alueelta valuvien pintavesien purku-uoman
eli Jokinevanpuron varrelle on rakennettu laskeutusaltaita ja suunniteltu viivytyskosteikkoa.
Louhinnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia
vaikutuksia Lestijärveen eikä Lehtosenjokeen.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Tuulivoimapuiston asumisviihtyisyyteen kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisema-,
melu- sekä valo- ja varjostusvaikutukset. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea niiden
asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, joiden koti

tai loma-asunto on tuulivoimaloiden melu- tai varjostusalueella tai näköetäisyydellä voimaloista ja
jotka kokevat voimalan äänen, varjostuksen tai
näkymisen häiritseväksi. Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä
hankealueen virkistyskäyttöä. Tuulivoimaloiden
rakentaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä
ympäristöä ja maisemaa ja voimaloiden ääni, varjostus ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia.
Tuulivoimaloista ei myöskään aiheudu onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen
ovat vähäisiä. Terveys- ja turvallisuusriskeihin
liittyvät pelot voivat kuitenkin heikentää asumisviihtyisyyttä sekä alueella liikkumisen ja virkistyskäytön miellyttävyyttä. Sähkönsiirron vaikutukset
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen syntyvät pääosin maisemassa tapahtuvien muutosten sekä
terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyvien pelkojen
kautta. Sähkönsiirron vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat suurimmat niillä voimajohdon osuuksilla, joilla voimajohto sijoittuu
uuteen maastokäytävään.
Vaikutukset elinkeinoihin ja aluetalouteen
Tuulivoimapuiston hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, joten myös tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen. Tuulivoimapuistohankkeen toteutuksen myötä tuulivoimaloiden, ilmajohtojen ja rakennettavan tiestön alueilla
oleva metsäpinta-ala poistuu metsätalouden käytöstä. Edellä mainituilla alueilla metsätalouden
harjoittaminen estyy tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan ajaksi. Muualla hankealueella
voidaan harjoittaa metsätaloutta kuten ennenkin.
Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston
toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuistohankkeen merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisen aikana.
Tuulivoimapuistohankkeen lähiseudulle kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat karkeasti arvioituna vaihtoehdosta riippuen 1 000 - 1 400 henkilötyövuotta. Tuulivoimapuiston elinkeinoihin
kohdistuvista haittavaikutuksista vaikutukset
matkailuelinkeinolle ovat merkittävimmät. Lestijärven tuulivoimapuisto ja erityisesti sen aiheuttamat muutokset maisemassa voidaan kokea
luontoarvoja heikentävänä tekijänä, mikä voi
heikentää nykyisten matkailupalvelujen toiminta- ja kehitysedellytyksiä sekä suunnitteilla olevien matkailupalvelujen kehittymistä.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Suunnitellun tuulivoimapuiston keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat:



vaikutukset maankäyttöön
vaikutukset maisemaan ja merkittäviin
maisema-alueisiin
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JOHDANTO

Hanke ja
a YVA
A-me
enetttely
1.

JOHDAN
NTO

1.1

Hankkee
en taustaa

YIT Rakenn
nus Oy suun
nnittelee tuulivoimapuisttoa Lestijärv
ven kunnan alueelle. Ha
ankealueelle
tullaan suunnitelmien mukaan
m
rake
entamaan to
oteutettavastta vaihtoehd
dosta riippue
en yhteensä
ulivoimalaa, joiden
j
kokon
naisteho on enintään no
oin 304,5 – 413
4
MW.
87–118 tuu
Tuulivoimap
puisto kattaa
a noin 11000 hehtaarin laajuisen alueen Lestijärven kunnan
n keskiosissa ja hanke
een tuulivoim
malat sijoittu
uvat lähimm illään 2,5 kilometrin etä
äisyydelle ku
untakeskuksesta. Tuu
ulivoimapuistto koostuu tuulivoimallaitoksista perustuksine
p
een, niitä y
yhdistävistä
maakaapele
eista, sähköv
verkkoon liitttymistä vartten tarvittav
vista sähköasemista, kyttkinkentistä
ja ilmajohdoista sekä tu
uulivoimalaittoksia yhdisttävistä teistä
ä.
Lestijärven tuulivoimap
puiston alue
eella on teh
hty YVA-men
nettelyn poh
hjaksi muutttolinnusto-,
pesimälinnu
usto-, lepak
kko-, liito-orrava-, kasv illisuus- sek
kä luontotyy
yppiselvityksset vuoden
2013 aikana. Muuttolin
nnuston seurrantaa on su
uoritettu kev
väällä ja syk
ksyllä 2013,, pesimälinnuston karrtoitus ja liitto-oravaselv
vitys suorite
ettiin touko-kesäkuussa 2013. Kasv
villisuus- ja
luontotyypp
piselvityksia tehtiin touk
kokuun ja elo
okuun välise
enä aikana 2013.
2
Lisäkssi hankealueen ympärristössä on toteutettu asukaskysely
a
y postikyselynä. Sähkönsiirtoreittiv
vaihtoehdon
VEC alueeltta on tehty lu
uontoselvity
ys keväällä-k
kesällä 2014. Tehtyjä selvityksiä on hyödynnetty YVA-selo
ostusvaiheessa ympäristö
övaikutusten
n arvioinniss
sa.

Kuva 1.1.

2

oimapuiston sijainti (siniinen alue).
Suunnittellun tuulivo

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

JO
OHDANTO
O

Ympäristöv
vaikutusten arviointiohje
elma on ollu
ut nähtävillä
ä 5.8.–13.9..2013 välise
en ajan. Yh-teysviranomaisena toiimiva Etelä--Pohjanmaan ELY-kesku
us on anta nut arviointtiohjelmasta
a
lausunnon 21.3.2013 (Dnro EPOE
ELY/47/07.0
04/2013). Tä
ämä ympäriistövaikutusten arvioin-tiselostus (YVA-selostu
(
us) on laaditttu YVA-ohje
elman sekä siitä
s
annettu
ujen lausunto
ojen ja mie-lipiteiden pohjalta.
p
YV
VA-selostukse
essa esitetään tiedot ha
ankkeesta s ekä arviointtimenettelyn
n
tuloksena muodostunu
ut yhtenäine
en arvio hankkeen ympä
äristövaikutu
uksista. Ymp
päristövaiku-tusten arvioinnin pääp
paino on Ete
elä-Pohjanma
aan ELY-kes
skuksen laussunnon muk
kaisesti mai-sema- ja kulttuuriymp
k
päristövaikuttuksissa, vaiikutuksissa virkistysalue
v
eisiin ja –reitteihin, erä-maisuuteen
n ja luontom
matkailuun, v
vesistövaikuttuksissa ja vaikutuksissa
v
a linnustoon.
YVA-menetttelyn kanss
sa rinnakka in toteuteta
aan hankealueen osayle
eiskaavoitus
s. Kaavoitus
s
toteutetaan
n YVA-mene
ettelyssä laa
adittujen selvitysten, YV
VA-menettellyn tulosten
n sekä YVA-menettelys
stä saadun palautteen
p
po
ohjalta.

1.2

Hankkee
en tavoitte
eet

1.2.1

Tavoittee
et uusiutuviien energia
amuotojen hyödyntäm
h
miselle

Hankkeen taustalla on hankkeesta
a vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmas
stopoliittisiin
n
tavoitteisiin
n, joihin Suo
omi on kansa
ainvälisin so
opimuksin sittoutunut.
Kansainvällisen ja siitä
ä edelleen jo
ohdettuna kansallisen
k
ilmastopolitiik
kan perusta
a on vuonna
a
1992 solmittu YK:n ilm
mastosopimu
us. Ilmastoso
opimuksen tavoitteena
t
o
on ilmakehä
än kasvihuo-nekaasupittoisuuksien vakauttamin
v
nen sellaiselle tasolle, etttei ihmisen toiminta vaikuta haital-lisesti ilmastojärjestelm
mään.
Teollisuusm
maiden kasv
vihuonepäästtöjen rajoitttamista on edelleen tarrkennettu vu
uonna 1997
7
laaditussa ns. Kioton pöytäkirjassa
p
a. Kioton so
opimus velvo
oitti, että ku
unkin sopimu
uspuolen tu-t
kan
nsallisia ohje
elmia ilmasto
omuutoksen hillitsemisek
ksi.
lee panna toimeen
Suomen kansallinen suunnitelma
s
esitettiin ed
duskunnalle huhtikuussa
a 2001. Siin
nä todettiin,,
että energ
gian hankintaa pyritään monipuolisttamaan ja ohjaamaan
o
suuntaan, jossa syntyy
y
entistä väh
hemmän kas
svihuonekaa
asuja mm. edistämällä
e
uusiutuvan
u
e
energian käy
yttöä ja tar-kistamalla,, että kaavo
oitus ja lupa käytäntö ma
ahdollistavatt uusiutuvia energialähtteitä käyttä-vien voima
alaitosten uusien sijaintip
paikkojen löytämisen.
Kansallista suunnitelm
maa tarkistetttiin vuonna
a 2005 antamalla edusk
kunnalle uus
si selonteko
o
Suomen lä
ähiajan energia- ja ilma stopolitiikan
n linjauksista
a. Kasvihuon
nepäästöjen vähentämi-seksi ja en
nergiaomava
araisuuden lisäämiseksi selonteossa
a esitettiin keinoina ve
esivoiman ja
a
biopolttoaineiden ohellla tuulivoima
an hyödyntä
äminen. Tuulivoiman hyö
ödyntämises
ssä todettiin
n
ntiaalia ranniikoilla ja tun
nturialueilla, mutta ennen
n kaikkea merialueilla.
m
olevan runsaasti poten
Valtioneuvosto hyväks
syi marrasku
uussa 2008 maallemme uuden ilma
asto- ja enerrgiastrategi-an, joka käsittelee
k
ilm
masto- ja en
nergiapoliittis
sia toimenpiteitä vuotee
en 2020 astti ja laajem-massa mitttakaavassa aina
a
vuoteen
n 2050 saak
kka.
Valtioneuvoston hyväk
ksymä strattegia osoitta
aa selkeästi, että EU:n
n Suomelle ehdottamia
a
päästöjen vähentämist
v
tavoitteita, u
uusiutuvan energian
e
edis
stämistavoittteita tai ene
ergiankäytön
n
tehostamis
stavoitteita ei
e saavuteta
a ilman merrkittäviä uusia ilmasto- ja energiapoliittisia toi-menpiteitä. Strategian mukaisessa
a kehityksess
sä kotimaise
en energian jja erityisesti uusiutuvan
n
energian osuutta
o
kasv
vatetaan huo
omattavasti nykyisestään. Uusiutuva
an energian osuus nou-see 38 %:iiin energian loppukulutu
uksesta.
Suomen ta
avoitteena on
o tuottaa vu
0 sähköä tuu
ulivoimalla n
n. 6 TWh. Vuoden 2013
3
uonna 2020
lopussa Su
uomessa oli 209 tuulivo
oimalaa, joiden yhteenlaskettu teh
ho on 238 megawattia.
m
Tuulivoima
alla tuotettiin
n vuonna 2 013 0,9 % Suomen sä
ähkönkulutuk
ksesta (noin
n 771 GWh))
(VTT, 09/2
2014).
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Kuva 1.2.

1.3

Suomen
n tuulivoimatuotannon k
kehitys. Vuos
situotanto (G
GWh), asenn
nettu kapasiteetti toukokuun 2014
2
lopussa
a (MW, pylvä
äät) sekä tuotantoindeks
ksi (100%
vastaa keskimääräi
k
stä tuulisuuttta). VTT 09//2014.

Hankkee
en tarkoitu
us ja aluee
ellinen me
erkitys

Kansainvälisten sopimu
usten ja sääd
dösten lisäkssi maamme energiahuolllon ja omav
varaisuuden
turvaamiseksi hanke om
malta osalta
aan edesautttaa Suomen hallituksen 6.11.2008 jjulkistaman
ilmasto- ja energiastra
ategian toteu
utumista, jo
ossa tavoitte
eena on mm
m. uusiutuva
an energian
tuotannon llisääminen.
Suunniteltu
ujen tuulivoim
maloiden ko
okonaisteho tulisi olemaan 304,5-41
13 MW ja arrvioitu vuotuinen sähk
kön nettotuo
otanto tulisi tällöin
t
olema
aan 795-108
80 GWh luok
kkaa.
Tuulivoimap
puistot vaiku
uttavat toteutuessaan m
monin tavoin
n vaikutusalueensa työlllisyyteen ja
yritystoimin
ntaan. Tuuliv
voimapuisto lisää työllisy
yyden kasvu
un ja yritysto
oiminnan lisä
ääntymisen
kautta kunttien kunnallis-, kiinteistö
ö- ja yhteisöv
verotuloja.
Tuulivoimap
puiston merrkittävimmätt työllisyysv
vaikutukset syntyvät ra
akennusvaih
heessa. Rakennusvaiheessa tuuliv
voimahanke työllistää p
paikallisia su
uoraan esimerkiksi metssänraivauksessa, maanrakennus- ja perustam
mistöissä, sek
kä välillisestti työmaan ja
a siellä työs kentelevien
henkilöiden
n tarvisemiss
sa palveluissa.
Toimintavaiiheessa tuulivoimapuisto
o tarjoaa töiitä suoraan huolto- ja kunnossapito
k
otoimissa ja
teiden aura
auksessa sek
kä välillisesti mm. majoiitus-, ravitse
emus- ja kuljetuspalvelu
uissa ja vähittäiskaupa
assa. Tuuliv
voimapuiston
n käytöstä p
poistaminen työllistää samoja
s
amm
mattiryhmiä
kuin rakenttaminenkin.

1.4

Tuulisuus

Tuulivoiman
n tuotanto edellyttää riittäviä
r
tuullisuusoloja, jotta tuulivoiman tuotttaminen on
kannattavaa. Suomen Ilmatieteen laitos on m itannut Suomen tuulisuusoloja jo p
pitkään. Nykyisin paikk
kakohtaista ja
j koko Suomen käsitte
elevää tuulisu
uustietoa on
n saatavilla ttyö- ja elinkeinoministteriön rahoitttamasta Suomen tuulio
olosuhteita kuvaavasta
k
tuuliatlakses
t
sta. Tuuliatlas-sivusto avattiin käy
yttöön 25.11.2009 (ww
ww.tuuliatlas.fi). Tuuliatlas toimii ap
puvälineenä

4

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

JOHDANTO

arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat
mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuksiin.
Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista
merkittävimmät ovat maaston korkeuserot, maaston rosoisuus sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä (Tuuliatlas 2011).
Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunnitellut tuulivoimapuistojen alueet
ovat tuulisia ja sopivia tuulivoimatuotantoon. Oheisissa tuuliruusuissa on esitetty suunnitellun alueen tuuliruusut 100 m ja 200 m korkeudessa. Valitsevat tuulet puhaltavat tuuliruusujen mukaan lounaasta kohti koillista.

Kuva 1.3. Tuuliruusut Lestijärven tuulivoimapuiston keskivaiheelta 100 m:n ja 200 m:n
korkeudelta (Suomen tuuliatlas 2013).

Kuva 1.4.
2013).

Lestijärven tuulen nopeusprofiili 50–400 m:n korkeudella (Suomen tuuliatlas
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1.5

Tuulivoim
mapuiston
n suunnitte
elutilanne
e ja toteutusaikatau
ulu

1.5.1

Esiselvitys
s Lestijärve
en alueen ssoveltuvuud
desta tuuliv
voimatuotan
ntoon

Lestijärven Tuulivoima Oy (aik. EV
V Windpowe r / Softpoint Oy) aloitti tuulivoimap
puiston esisuunnittelun vuoden 20
013 alussa. Kevään ja k
kesän 2013 aikana hank
kkeesta vasttaava teetti
ympäristöse
elvityksiä, jo
otka kattava
at YVA-mene
ettelyssä tarvittavat mu
uuttolinnusto
o-, pesimälinnusto-, le
epakko-, liitto-orava- se
ekä kasvillisu
uus- ja luon
ntotyyppiselv
vitykset. Syk
ksyllä 2013
hankkeesta
a vastaavaks
si vaihtui YIT
T Rakennus O
Oy.
Hankkeesta
a vastaava päätti
p
käynn
nistää hanke
ealueen YVA
A-menettelyn
n keväällä 2
2013, koska
hanke ylittä
ää selvästi YVA-asetukse
Y
essa mainitu
un arviointikynnyksen. Valtioneuvost
V
ton asetukna sovelletta
sessa (6§) on luettelo hankkeista, joihin on ain
ava YVA-menettelyä. Tu
uulivoimalaon lisätty lue
etteloon (voimaan 1.6.2 011) ja asettuksen mukaan arviointtikynnyksen
hankkeet o
ylittävissä h
hankkeissa laitosten määrä on vähin
ntään 10 kpl tai kokonaisteho on vä
ähintään 30
megawattia
a.
Hankesuunnittelussa on kartoitettu
u tuulivoima
apuiston pottentiaaliset sähköverkko
oliityntäpisteet sekä arvioitu raken
ntamiseen ja
a sähköverkk
koliityntään liittyvät inve
estointikusta
annukset.
Hankkeesta vastaavan lä
ähtökohtana on sijoittaa tuulivoimalat alueille, jois
ssa ne aiheutttavat mahdollisimman
n vähän haitttaa asutukselle ja ympä
äristölle. Tuu
ulivoimaloiden alustavat sijainnit on
pyritty löytä
ämään siten,, että lähimm
mistä asuin- jja lomaraken
nnuksista on vähintään 1
1000 metrin
etäisyys lähimmille tuulivoimaloille.

1.5.2

Hankesuu
unnittelun muutokset
m
Y
YVA-ohjelm
man jälkeen
n

YVA-ohjelm
mavaiheen jä
älkeen muodostettiin u usi pienemp
pi tuulivoimapuiston to
oteutusvaihtoehto, joss
sa rakennetttavaksi suun
nnitellaan 87
7 tuulivoima
alaa. Uudella
a suunnitelm
malla kasvaeräistä 121
tettiin tuulivoimaloiden
n etäisyyttä asutukseen ja loma-asu
utukseen. Liisäksi alkupe
voimalan to
oteutusvaihtoehtoa tarke
ennettiin niin
n, että poisttettiin suunnitelmasta ko
olme pohjavesialueelle
e sijoittunuttta tuulivoimalaa. Näin u
uudeksi tote
eutusvaihtoe
ehdoksi muo
odostui 118
tuulivoimala
aa.
Sähkönsiirtovaihtoehtojja tarkistettiin YVA-o
ohjelmavaihe
een jälkeen siten, että YVAohjelmassa esitetyistä sähkönsiirtovaihtohdoistta sekä VEA että VED ka
arsiutuivat p
pois. Voimajohtoreittiva
aihtoehto VE
EA (ilmajohtto hankealue
eelta kuntarajaa noudattellen läntee
en) todettiin
toteuttamis
skelvottomak
ksi, koska vo
oimajohtoreiitti on liian mutkainen
m
seuratessaan
n kunnanrajaa ja hank
kealueen sis
sällä vaihtoe
ehdon VEA mukainen voimajohto
v
olisi
o
aiheutta
anut täysin
uutta johtoaluetta luon
nnosuojelualu
ueelle ja sijo
oittunut loma-asunnon pihapiiriin.
p
V
Voimajohtoreittivaihtoe
ehto VED (ilmajohto
(
pohjoiseen
p
U
Uusnivalan sähköasema
alla) jätettii n Fingridin
kanssa käy
ytyjen neuvo
ottelujen jälk
keen pois. S
Sähkönsiirtovaihtoehdosta VEC (ilm
majohto Alajärven sähk
köasemalle) päätettiin käynnistää
k
o ma erillinen ympäristövaikutusten a
arviointimenettelynsä.

1.5.3

Hankkeen
n aikataulu

Hankkeen s
suunnittelua jatketaan sa
amanaikaisessti YVA-menettelyn kans
ssa. YIT Rake
kennus Oy:n
tavoitteena on aloittaa tuotanto
t
vuo
oden 2016 lo
oppuun mennessä. Hankkeen suunnitttelu- ja toteutusaikata
aulu on esitettty taulukoss
sa 1-1.
Taulukko 1‐1. Hankkeen suu
unnittelu‐ ja totteutusaikatauluu.
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YVA-mene
ettely

2013–2014

Osayleisk
kaava

2013–2015

Rakentam
miseen tarvitttavat luvat

2015

Tekninen suunnittelu

2014–2015

Rakentam
minen

2015–2017

Tuulivoim
mapuisto tuotttaa sähköä

2017-

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

YM PÄRISTÖV
VAIKUTUS
STEN ARV
VIOINTIME
ENETTELY
Y

2.

YMPÄR
RISTÖVA
AIKUTUST
TEN ARV
VIOINTIM
MENETTELY

2.1

Arviointimenettely
yn tarve ja tavoitteet

Ympäristöv
vaikutusten arviointimen
nettelystä an
nnetun lain (468/1994) tavoitteena
a on edistää
ä
ympäristöv
vaikutusten arviointia ja
a yhtenäistä huomioon ottamista
o
su
uunnittelussa
a ja päätök-senteossa sekä lisätä kansalaisten
k
tiedonsaanttia ja osallisttumismahdo
ollisuuksia.
Euroopan yhteisöjen (EY) anta
ama ympärristövaikutus
sten arvioin
ntia koskev
va direktiivii
(85/337/ET
TY) on Suo
omessa panttu täytäntöö
ön lailla ym
mpäristövaiku
utusten arv
vioinnista elii
YVA-lailla (468/1994
(
muutettu
m
45
58/2006) ja YVA-asetuksella (713/2
2006). YVA-lain mukaan
n
hankkeen ympäristöva
aikutukset on
n selvitettäv
vä lain muka
aisessa arvio
ointimenette
elyssä ennen
n
kuin hankk
keen toteuttamiseksi ryh
hdytään ympäristövaikutusten kann
nalta olennaiisiin toimiin.
Arviointime
enettelyn tulee olla saattettu loppuu
un viimeistää
än ennen pä
äätöksentekoa hanketta
a
koskevassa
a lupamenetttelyssä.
YVA ei ole lupamenette
ely eikä sen pohjalta anneta päätöks
siä. YVA-pro
osessin tarko
oituksena on
n
tuottaa kan
nsalaisille lis
sätietoa suu nnitellusta hankkeesta,
h
hankkeesta vastaavalle ympäristön
n
vaihtoehdon
kannalta sopivimman
s
n valitsemiseksi ja viranomaiselle ssen arvioimiseksi, täyt-voidaan myö
tääkö hank
ke luvan myö
öntämisen e
edellytykset ja
j millaisin ehdoin
e
lupa v
öntää.

2.2

YVA-menettelyn v
vaiheet

YVA-menetttely on kak
ksivaiheinen:: menettelyn
n ensimmäis
sessä vaihee
essa laaditaa
an ympäris-tövaikutustten arviointiiohjelma (YV
VA-ohjelma)), jonka jälk
keen tehdää n ympäristö
övaikutusten
n
arviointisellostus (YVA-selostus).

1
1. VAIHE
Arviointio
ohjelman
laatimineen
•Suunnitelma arvioitavista
vaikutuksista

2. VAIHE
Arviointisselostuksen
laatimineen
•selvitykset
•arviointi jaa vertailu

Kuva 2.1.

Arviontiohje
elma
nähtävillä
•kuulutukset
•yleisötilaisuus
•tiedotusvälineet
•kirjalliset mie
elipiteet ja
lausunnot

Arviointise
elostus
nähtävillä
•kuulutuksett
•yleisötilaisu
uus
•tiedotusväliineet
•kirjalliset mielipiteet ja
lausunnot

Yhteysviranomaisen
lausun
nto
arviointiohjjelmasta

YYhteysvirano
omaisen
laausunto
aarviointiselosstuksesta
••YVA‐selostus lu
upahakemusten
liitteeksi

YV A-m
menettelyn v
vaiheet.
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UTUSTEN ARVIOINT
A
TIMENETTELY

2.3

Arviointiohjelma

Hankkeen Y
YVA-menettely käynnisttyi, kun han
nkkeesta va
astaava jätti arviointiohj
hjelman yhteysviranom
maisena toim
mivalle Etelä-Pohjanmaa
an elinkeino-, liikenne- ja
a ympäristö keskukselle
kesäkuussa
a 2013. Arvio
ointiohjelma
aa koskeva k
kuulutus julk
kaistiin Kesk
kipohjanmaa –lehdessä,
Järviseudun
n sanomissa
a sekä Etelä-Pohjanmaa
an elinkeino--, liikenne- ja
j ympäristö
ökeskuksen
internet-siv
vuilla. Arvioin
ntiohjelma oli
o nähtävillä
ä 5.8.–13.9.2013 välisen
nä aikana. S
Siihen saattoi tutustua
a Lestijärven
n, Halsuan, Perhon,
P
Vim pelin, Toholammin, Siev
vin ja Reisjä
ärven kuntien sekä Ala
ajärven ja Nivalan
N
kaup
punkien viralllisilla ilmoitu
ustauluilla. Lisäksi
L
arvio
ointiohjelma
oli nähtävilllä Lestijärven kirjastossa
a.
YVA-ohjelm
massa esitetttiin tiedot hankkeen tarrkoituksesta ja suunnittteluvaiheesta
a, esitettiin
toteuttamis
svaihtoehdott, sekä suu
unnitelma h ankkeen ym
mpäristövaik
kutusten arv
vioimiseksi.
Yhteysviran
nomainen py
yysi YVA-ohjjelmasta lau
usunnot eri viranomaisilt
v
ta sekä muillta tahoilta,
myös kansa
alaiset ovat voineet esitttää mielipite
eitä YVA-ohjjelmasta ja sen
s
kattavuu
udesta. Yhteysviranom
mainen koko
osi annetut mielipiteet ((1 kpl) ja la
ausunnot (22 kpl) yhtee
en ja antoi
oman lausu
untonsa YVA-ohjelmasta 27.9.2013. Lausunto on
n raportin liittteenä 1.

2.4

Arviointiohjelmastta saadut lausunnott ja mielipiteet sekä
ä yhteysaisen laus
sunnon hu omioon otttaminen
viranoma

LAUSUNN
NON SISÄLT
TÖ

Lausunno
on huomioo
on
ottamine
en

YHTEYSVIR
RANOMAINEN:
Hankekuva
aus


Hanke
ekuvausta tu
ulee tarkenta
aa alueen m
mahdollisen kuivatuksen
k
osalta
a
Kiviainesten oton kuvausta tu
ulee tarkenta
aa: ottoaluee
et, lupatilanne, ottomäärä sekä ottotoiminnasta aiiheutuvat va
aikutukset



Ympäristön
n nykytilan kuvaus
k


Pohjavesialueelle sekä Lehtos
senjärven Na
atura-alueen
n läheisyyteen s
sijoittuvien voimaloiden
v
ja niiden va ikutuksiin tu
ulee kiinnittää errityistä huom
miota.
Maaku
untakaavan mukaisia Me
etsäpeuranm
maan erämattkailualuetta
ja Les
stijärven kultttuurialuetta
a ei ole huom
mioitu riittävästi voimalasijoiittelussa. Vo
oimaloiden po
oistoa jatkossuunnitelustta suositellaan.
Suoje
elualueisiin ja
a maisemaan
n tulee kiinn
nittää erityisttä huomiota.
Erityis
stä huomiota
a on syytä kiinnittää
k
arv
vioinnissa elinympäristöjen m
mahdolliseen pirstoutumis
seen ja sen vaikutuksiin.
Maaku
untakaavatilanne tulee päivittää
p
arv
viointiselostu
ukseen ja
kuvatta, miten ma
aakuntakaavan merkinnä
ät on suunnittelussa
huomioitu sekä ym
mpäristövaik
kutusten arv
viointi tuloksineen selkeästi ettenkin pohja
avesiin ja ma
aisemakuvaa
an sekä Mets
säpeuranmaan erämatkailu
ualueen kehiittämisen ko
ohdealueesee
en liittyvien
suunn
nittelumääräysten osalta
a.







Vaihtoehtoj
ojen käsittely
y
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YVA
A-menettely
yn tarkoituks
sen täyttymi sen varmistamiseksi
voiisi olla hyvä lisätä kolma
as vaihtoehto
o tarkastelta
avien vaihtoe
ehtojen jouk
kkoon. Vaihto
oehto voisi p
poiketa kahd
desta muusta ympäristön kannalta etu
ukäteen arvi oiden selkeä
ämmin kuin
arv
viointiohjelm
massa esitety
yt kaksi vaih toehtoa toisistaan.
Kolmannessa vaihtoehdoss
v
sa voimaloita
a voitaisiin rajata
r
etä
äämmälle Pa
arannankank
kaan pohjave
esialueelta sekä Lehtos
senjärven Na
atura-alueeltta sekä rajatta voimalam
määrää hankea
alueen itäosissa siten, että maakunttakaavan kehittämisperiaate Peuranp
polun osalta tulee
t
huomio
oitua paremmin.

Voimalat o
on sijoiteltu siten, ettei
kuivatusojjituksia tarvita.
Kiviaineistten oton kuv
vaus on
lisätty ja v
vaikutukset arvioitu.
Pohjavaessialueelle aie
emmin
suunnitellu
ut voimalat on poistettu suunnittelmasta.
Lehtosenjä
ärven läheis
syyteen
sijoittuvien
n voimaloide
en vaikutukset on arvioitu Natturaarvioinin y
yhteydessä.
Hankkeestta on muodo
ostettu
vaihtoehto
o VE3, jossa voimalamäärä on pienempi. Tällöin
T
on
voitu huom
mioida maise
emaa,
erämatkaiilua, suojelualueita ja
kulttuurim
maisemaa koskevat näkökohdat jja vertailla vaikutuksia
v
laajempaa
an voimalava
aihtoehtoon.
Luontovaik
kutusten arv
vioinnissa
on käsiteltty elinympärristöjen
pirstoutum
mista.
kaavatilanne
Maakuntak
e on päivitetty ja va
aikutukset arrvioitu
edellytety llä tavalla.
Hankkeestta on muodo
ostettu
vaihtoehto
o VE3, jossa voimalamäärä on pienempi. Tä
ällöin on
voitu huom
mioida maise
emaa, erämatkailua,, suojelualue
eita ja kulttuurimaise
emaa koskev
vat näkökohdat ja vertailla vaik
kutuksia
laajempaa
an voimalava
aihtoehtoon.
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LAUSUNNON SISÄLTÖ

Lausunnon huomioon
ottaminen

Vaikutukset ja niiden selvittäminen

Mainittu ohje on huomioitu.



Vaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa tulee huomioida Ympäristöministeriön ohje Tuulivoimarakentamisen suunnittelu,
Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012.

Vaikutukset ihmisiin




















Virkistyskäyttövaikutusten arvioinnin menetelmät ja kohdentaminen tulee esittää tarkemmin.
Tutkimukseen perustuvaa tietoa tuulivoimapuistojen vaikutuksista riistaeläimiin ja niiden käyttäytymiseen voisi etsiä ja huomioida metsästystä koskevassa vaikutusarvioinnissa.
Metsästys on harrastuksena suuressa roolissa Lestijärvellä; metsästyksen jatkumisedellytykset tulee käsitellä hyvin.
Asukkaiden huoliin ja epävarmuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota, erit. lausuntojen ja mielipiteiden sisältämät huolta aiheuttavat kysymykset tulee käsitellä selostuksessa.
Melumallinnukseen tulee sisältyä ns. worst case -tilanne. Mallinnuksen tulokset tulee esittää selkeästi.
Kirjallisuuden avulla tulee selvittää, miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksen aiheuttaman melun elinympäristössään. Myös resonanssi-ilmiö tulee huomioida.
Meluvaikutuksia arvioitaessa ja täsmennetyssä melumallinnuksessa tulisi ottaa huomioon läheisen vesialueen vaikutus melun
kantavuuteen ja se, miten vallitsevat tuuliolosuhteet etelästä
vaikuttavat alueen pohjoisosan melupäästöihin. Lestijärven ranta‐alueella on runsaasti mm. loma‐asutusta ja muuta virkistyskäyttöä. Kun kyseessä on mittava hanke, tulisi myös rakentamisen aikainen melu selvittää ja mallintaa.
Vaikutusarvioinnissa ja hankkeen toteutuksessa on noudatettava Liikenneviraston Tuulivoimalaohjetta (Liikenneviraston ohjeita 8/2012).
Tieliikenteen ja tienpidon osalta on selvitettävä, millaista määrällistä muutosta työmaa-aikainen liikenne tulee nykyiselle tieverkolle aiheuttamaan voimalaitoskomponenttien kuljetuksineen.
Raskaan liikenteen osuus on tuotava esiin. Kuljetukset saattavat
myös edellyttää mm. rakenteiden vahvistamista, liikennemerkkien väliaikaista siirtoa ja liittymien avartamista. Arviointiselostuksessa on kuvattava hankkeesta aiheutuva liikenne, ja sen suuntautuminen on esitettävä kartalla.
Tuulivoimaloiden vaikutus lentoliikenteeseen ja turvallisuuteen
tulee selvittää.
Tuulipuiston osalta osayleiskaavasta tulee käydä ilmi alueen korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna. Mahdolliset vaikutukset muille liikennemuodoille tulisi selvittää.
Teknisessä kuvauksessa tulee käsitellä tuulivoimapuiston rakentamisvaiheiden kuvaus, sisältäen voimalaitoskomponenttien kuljetus sekä rakennustöiden aikataulu. Kuljetusreitit ja niihin liittyvät tieverkolliset riskikohteet tai esteet tulee selvittää.
Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsee turkistarha, joka on
siirtymässä kyseiselle alueelle entiseltä paikaltaan pohjavesialueella. Hankkeen vaikutukset turkistarhaan tulee arvioida.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeen vaikutusten arviointiin Lestijärven ja lähiseudun luontomatkailulle, Lestijärven (järvi) arvoon matkailulle sekä yrittää arvioida hankkeen mahdollisia
vaikutuksia alueen matkailulliseen imagoon. Erityisesti Peuranpolun vaellusreitistön osalta vaikutusarvio tulee tehdä huolella.
Arvioitaessa vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja siinä metsätalouteen tulisi arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota vaikutusten
minimointimahdollisuuksiin.

Virkistys- ja metsästysvaikutuksia on arvioitu edellytetyllä tavalla.

Asukkaiden huolia ja epävarmuuksia on käsitelty lausuntojen, mielipiteiden sekä asukaskyselun perusteella.
Melumallinnuksessa on esitetty
ns. worst case –tilanne.
Melun häiritsevyyden arvioinnin
lähtöaineistona on käytetty mm.
Suomen Tuulivoimayhdistyksen
asukaskyselyä vuodelta 2014.
Hankkeen voimalasijoittelu on
niin väljä, ettei resonanssiilmiötä muodostu.
Melumallinnus ottaa huomioon
maaston pinnan kovuudet l. äänen kantavuuden esim. järvellä.
Rakentamisvaihetta koskevat
tiedot eivät ole YVA-vaiheessa
kyllin tarkat rakentamisen aikaisen melun mallintamiseen.
Mainittua ohjetta on noudatettu.
Liikennevaikutuksia on arvioitu
edellytetyllä tavalla.

Vaikutuksia lentoliikenteeseen ja
turvallisuuteen on käsitelty YVAselostuksessa.
Rakentamisen vaiheistusta ja
aikataulua on käsitelty sillä tarkkuudella kuin tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista.
Turkistarhaan kohdistuvat vaikutukset käsitelty osana elinkeinovaikutusten arviointia.
Luontomatkailulle aiheutuvia
vaikutuksia on käsitelty osana
elinkeinoihin ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia sekä virkistysvaikutuksia.
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Lausunnon huomioon
ottaminen

Vaikutukset luonnonoloihin
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Tuulivoimaloiden sekä huoltoteiden rakentamisen sekä mahdollisten ojitusten mahdollinen vaikutus alueen vesistöjen hydrologiaan ja virtaamiin on huomioitava ja varauduttava tältä osin
myös maastotöihin.
Kiviaineksen oton mahdolliset vaikutukset vesistöihin on arvioitava.
Lestijärvi ja vaikutukset siihen tulee huomioida huolella sekä
pyrkiä minimoimaan mahdollinen vesistökuormitus huomioiden
vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma tila- ja kuormituksen vähentämistavoitteineen.
Pohjaveden pilaamiskielto tulee ottaa huomioon. Pv-alueelle
suunnitellut voimalat tulee poistaa/siirtää. Rakentamien ei saa
vaikuttaa pohjaveden korkeuteen eikä laatuun. Uudet tiet tulee
ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle, ei siis pelkästään muodostumisalueiden ulkopuolelle.
Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta mastotyön riittävyys tulee perustella ja tarvittaessa tehdä lisätöitä maastossa.
Alueen erämainen luonne huomioon ottaen tulee ilmakuva- ja
muita kaukokartoitusmenetelmiä käyttäen hakea alueella mahdollisesti vielä esiintyvät laajemmat yhtenäiset, luonnontilaisen
kaltaiset alueet ja pyrkiä suunnitteluratkaisuilla minimoimaan
vaikutusia.
METSO-kohteiden olemassaolo hankealueella tai sen läheisyydessä tulee selvittää ja arvioida niille aiheutuvat vaikutukset.
Linnustoselvityksen menetelmäkuvauksesta ei käy selvästi ilmi,
onko näillä menetelmin saatu riittävästi tietoa suunniteltujen
tuulivoimaloiden sijaintipaikoilta. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pesimälinnustolle mahdollisesti koituviin haittoihin sekä niiden lieventämiseen.
Hankealueen läheisyydessä pesivien maakotkan ja kalasääksen
liikkumisesta hankealueella on saatava selkeä kuva. Maakotkan
on arka laji ja vaatinee merikotkaa (2 km) suuremmat turvaetäisyydet tuulivoima-alueiden ja reviirinsä väliin.
Jos suunnitellun puiston alueella tai läheisyydessä on lain tarkoittamien suurten petolintujen pesäpuita, tulee voimala sijoittaa
2 km:n säteelle pesäpuusta.
Hankealueella on lukuisia kuikkalintujen pesimä- ja ruokailujärviä
(Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tietojen mukaan),
joten hanke aiheuttaisi toteutuessaan ilmeisen törmäysriskin erityisesti kuikkalintujen ruokailulennoilla. Ruokailulentotarkkailu olisi
aiheellista niin kuikkalintujen kuin maakotkienkin osalta.
Tarkempaa tietoa alueen merkityksestä muuttoväylänä ja merkityksestä esimerkiksi vesilintujen muutolle ei ole. Selvityksien tulee tuottaa näistä seikoista selkeä kuva.
Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota selvitysten tietojen esittämiseen sekä niistä tehtävän arvion luotettavuuden kuvaamiseen. Arvion epävarmuus on otettava jatkosuunnittelussa korostetusti huomioon.
Alkuperäisen laajan erämaisen alueen elinympäristöjen pirstoutuminen lienee merkittävä haitta eläimistölle ja sen vaikutusten
arviointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Lepakoiden muutosta olisi syytä saada tarkempaa tietoa, sillä eri
lepakkolajien muuttoväylistä on toistaiseksi hyvin vähän tietoa.
Kalaston osalta olisi RKTL:n mukaan syytä selvittää, onko Lehtosenjoessa ja sen sivupuroissa lisääntyvää taimenkantaa sekä
miten hanke mahdollisesti vaikuttaisi siihen.
Ottaen huomioon hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen
sijoittuvien Natura-alueiden määrä ja yhteisvaikutukset, tuuli-

Vaikutusarvioinnin pohjaksi laadittiin hankealueen pienvalumaaluejako, jonka perusteella arvioitiin vaikutukset hydrologiaan.
Kiviaineisten oton vaikutukset on
arvioitu kaikissa vaikutusarvioinnin osa-alueissa.

Pv-alueelle sijoittuneet voimalat
on poistettu kaikista hankevaihtoehdoista.
Suoritettujen selvitysten maastotyön kesto ja riittävyyden perustelu on esitetty luontoselvitysraportissa.
Alueen erämaisuus on otettu
arvioinneissa huomioon.
METSO-kohteet on tiedusteltu
viranomaisilta.
Linnustoselvityksen menetelmät
on kuvattu yleisesti selostuksessa ja tarkemmin sen liitteenä
olevassa luontoselvityksessä.
Kalasääksestä on laadittu erillinen, salassa pidettävä lentoseurantaraportti, joka toimitetaan
vain viranomaisille. Suurten petolintujen pesäpuiden sijoittuminen voimaloihin nähden on
huomioitu vaikutusarviossa.
YVA-menettelyn taustaksi on
toteutettu sääksiseuranta, jonka
erillisraportti toimitetaan vain
viranomaisten käyttöön. Kotkia
ja kuikkalintuja on havainnoitu
kaikkien linnusto- ja luontoselvitysten maastotöiden yhteydessä.
YVA:n pohjaksi on suoritettu
muuttolinnustoseuranta.
Vaikutusarviointien epävarmuustekijät on kuvattu.
Luontovaikutusten arvioinnissa
on käsitelty elinympäristöjen
pirstoutumista ja sen vaikutusta
eläimistölle.
Taimenen esiintymistä on selvitetty haastattelujen perusteella
ja laadittu vaikutusarviot pintavesivaikutuksiin sekä varjostus-
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voima-alue ja siihen liittyvät voimansiirtojohdot saattavat merkittävästi heikentää Natura-alueiden suojeluperusteina olevia
luontoarvoja. Hankkeesta tulee laatia luonnonsuojelulain 65 §
mukainen Natura-arvio. Arvioinnissa tulee huomioida luontodirektiivin perusteella verkostoon valittujen kohteiden luontotyypeille tyypillinen linnusto ja hankkeen vaikutukset niihin. Myös
vaikutukset Salamajärven Natura-alueeseen, erityisesti sen
muuttavaan linnustoon tulee huomioida.
Alajärven asemalle suunnitellaan sähköverkkoliityntää vähintään
kahdesta aseman eteläpuolelle suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Näiden hankkeiden yhteisvaikutuksia on Etelä-Pohjanmaan
liiton mukaan syytä selvittää yhteistyössä Fingridin kanssa.
VEC ylittää Alajärvellä Porrasharju II vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen noin 1200 m matkalla. Rakentamisessa on
otettava huomioon pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §)
Jos puistoalueelta johdetaan sähkö rakennettavilla uusilla sähkölinjoilla, kasvattavat sähköjohdot kaikkien alueella liikkuvien lintujen törmäysriskiä sekä vähentävät / muuttavat lintojen alle jäävältä osin lintujen pesintämahdollisuuksia sekä pirstovat aluetta entisestään.

Lausunnon huomioon
ottaminen
vaikutuksiin pohjautuen.
Hankkeesta on laadittu erillinen
LSL 65 § mukainen Naturaarviointi.

Fingridiltä on saatu lausunto,
että 400 kV voimajohdon rakentaminen Alajärvelle nykyisten
voimajohtojen itäpuolelle on
mahdollista.
Sähkönsiirtovaihtoehtoa VEC
tullaan käsittelemään omassa
erillisessä YVA-menettelyssään.
Voimajohtojen vaikutuksia linnustoon on arvioitu osana linnustovaikutusten arviointia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kulttuuriperintöön











MRL:n 24 § mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa
suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallsiet alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2 toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto).
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavassa Perhon
kunnassa aluevarauksena oleva tuulivoimapuisto, joka sijoittuu
suunnitellun voimajohtoreitin välittömään läheisyyteen, tulee
huomioida.
Maakuntamuseo toteaa, että Lestijärven kulttuurimaisema tulee
voimakkaasti muuttumaan. Myös rakennettavien ja parannettavien teiden vaikutus maisemaan tulee arvioida. Hankkeen ja
muiden lähialueiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusista tulee
laatia arviointi erityisesti maiseman ja näkyvyyden kannalta.
Tuulivoimalat vaikuttavat luonnontilaisten alueiden erämaa-arvoja
alentavasti ja niillä on vaikutuksia myös kulttuurimaisemaan. Arvioinnissa tulisi tarkastella, vaikuttavatko voimalat alueella maisema-arvoja vähentävästi. Havainnekuvia tulee toteuttaa siten,
että niissä huomioidaan paitsi maiseman muutos asutuksen kannalta, mutta myös näkymä Lestijärvelle ja Natura-alueille.
Havainnekuvia on tehtävä kattavasti eri toteutusvaihtoehdoille.
Toholammin-Lestijärven kuntien kiinteiden muisnaisjäännösten
perusinventoinnit ovat vanhentuneita eikä niitä voi pitää sellaisina selvityksinä, joiden perusteella voidaan arvioida hankkeen
vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maanpuolustusta ja
sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet on käsitelty arvioinnissa.
Yhteisvaikutuksia on arvioitu
sillä tarkkuudella kuin suunnitteilla olevien muiden hankkeiden
tiedot antavat edellytyksiä.
Maisemavaikutuksia on arviointu
kaiken rakentamisen osalta.

Havainnekuvia on laadittu kaikista toteutusvaihtoehdoista sekä maa- että vesialueilta.

Hankealueelta on laadittu arkeologinen inventointi.

Muut vaikutukset





Haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologian tutkimuskeskus
VTT:llä. Tutkavaikusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija
tai kaavoittaja. Tutkavaikutukset selvitys tulee tehdä viimeistään
yksityiskohtaisessa suunnittelussa.
Säätutkien osalta mahdolliset vaikutukset tulee selvittää yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-TVvastaanottoon tuulivoimapuiston lähialueella. Selostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset tältäkin osin sekä esittää

VTT on laatinut hankkeesta tutkavaikutusselvityksen ja Pääesikunta on sen perusteella antanut hankkeesta lausunnon,
jota on käytetty tutkavaikutusarvioinnin pohjana.
Säätutkiin ja antenni-TVvastaanottoon aiheutuvat vaiku-
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mahdollisuudet vaikutusten lieventämiseksi / poistamiseksi.

Lausunnon huomioon
ottaminen
tukset on arvioitu.

Vaikutukset toiminnan jälkeen


Arviointiohjelman mukaan on mahdollista, että toiminnan jälkeen
betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Tämän vaihtoehdon osalta tulee selvittää, kenelle jää vastuu jäljelle jäävistä
rakenteista.

Paikalle jätettävien rakenteiden
vastuukysymykset on käsitelty
toiminnan jälkeisiä vaikutuksia
käsittelevässä osiossa.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa



Arviointiselostukseen päivitetään ajankohtainen tilanne muista
hankkeista. Myös sähkönsiirto tulee huomioida yhteisvaikutusten
yhteydessä.
Arviointiohjelmaan olisi voinut esim. karttakuvalla havainnollistaa
muita tuulivoimahankkeita. Selvityksissä ja arviointiselostuksessa
yhteisvaikutusten mahdollisimman luotettavaan ja kattavaan arviointiin tulee kiinnittää huomiota huomioiden myös muu maankäyttöympäristövaikutuksineen etenkin hankealueen lähiympäristön
suoluonnon sekä elinympäristöjen pirstoutumisen osalta.

Muiden hankkeiden tilanne on
päivitetty ja tiedossa olevat
hankkeet on sijoitettu karttakuvalle.

Arvio ympäristöriskeistä





Selostuksessa tulee selkeästi kertoa tunnistetut riskit ja häiriötapahtumat, kuvata niiden todennäköisyys ja seuraukset. Myös arvioinnissa käytetyt menetelmät saatuine tuloksineen tulee esittää selostuksessa.
Riskintarkastelussa tulisi häiriöiden vaikutusten minimoimisen ja
korjaavien toimenpiteiden lisäksi esittää suunnitelma riskien minimoimiseksi ja korjaavat toimenpiteet niidenkin osalta.
Riskintarkastelussa olisi hyvä kiinnittää huomiota myös lähiseudulle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ja niiden sähkönsiirron
yhteisvaikutusten ympäristöriskien arviointiin. Tarkastelun tulokset tulee esittää selkeästi ja havainnollisesti, jotta lähiseudun
asukkaat saavat omien kiinteistöjensä osalta tarpeellisen ja riittävän informaation mm. mahdollisista TV-signaalihäiriöistä ja
esim. jäävaaran osalta mahdollisten virkistyskäyttöön käyttämiensä alueiden osalta.

Riskientarkastelu on esitetty selostuksessa omassa kappaleessaan.

Yhteisvaikutusten ympäristöriskejä muiden hankkeiden kanssa
on arvioitu sillä tarkkuudella
kuin suunnitteilla olevien muiden
hankkeiden tiedot antavat edellytyksiä.

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen



Ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksien rajaaminen
vain merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin toivotaan
muutettavaksi haitallisiin ympäristövaikutuksiin.
Arviointiselostuksessa toivotaan esitettävän mahdolliset haitalliset vaikutukset sekä niiden mahdolliset vähentämis- ja lieventämistoimet mahdollisimman kattavasti.

Vähentämis- ja lieventämistoimet on esitetty kaikkien haitallisten vaikutusten osalta, ei ainoastaan merkittävien vaikutusten osalta.

Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät


Epävarmuustekijöiden ja oletuksien sekä niiden vaikutukseen ar- Epävarmuustekijät on esitetty
vioinnin lopputulokseen ja sen selkeään esille tuontiin on syytä
omassa kappaleessaan.
kiinnittää arviointiselostuksessa huomiota lopputuloksen luotettavauuden arvioinnin mahdollistamiseksi.

Vaikutusten seuranta


Ehdotus seurantaohjelmaksi on
Suunnitelman tulee olla riittävän tarkka ja kattava yleispiirteilaadittu alueen laajuuden ja
syydestään huolimatta, jotta sen avulla voidaan havaita hankkeen vaikutukset sekä mahdolliset ennakoimattomat seuraukset. ominaispiirteiden huomioiden.
Seurannan merkitys korostuu hankkeen laajuuden vuoksi.

Osallistuminen
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Osallistusmismahdollisuuksia voidaan YVA-menettelyn osalta pitää riittävinä.
Lausunnoista kävi ilmi, että seurantaryhmään olisi toivottu
maanomistajien edustajaa.

Selostusvaiheen seurataryhmäkokoukseen kutsuttiin maanomistajien edustaja.
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ottaminen

LAUSUNNOT:
















Digita Networks Oy: Tuulipuiston alueella on mahdollinen TVvastaanoton ongelma-alue, jolla asuu noin 200 asukasta. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-TV-vastaanottoon
tuulivoimapuiston lähialueella. Suunnittelualueet eivät häiritse
Digitan nykyisiä linkkijännitteitä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja Infrastruktuuri –
vastuualue: lausunnon sisältö käsitelty yhteysviranomaisen lausunnossa
Etelä-Pohjanmaan liitto: Sijaintinsa vuoksi tuulivoimapuistolla ei
ole maisemallisia tai muita vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Tuulivoimapuiston mahdollinen liittäminen sähköverkkoon Alajärven sähköaseman kautta tulisi aiheuttamaan vaikutuksia myös Etelä-Pohjanmaalla. Uuden pitkän voimajohdon rakentamisesta aiheutuvien vaikutusten vuoksi Liitto kannattaa
vaihtoehtoa, jossa hankealueen läheisyyteen rakennetaan uusi
sähköasema. Vaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota
siihen, että Alajärven asemalle suunnitellaan sähköverkkoliityntää vähintään kahdesta aseman eteläpuolella suunnitellusta
tuulivoimapusitosta. Näiden hankkeiden yhteisvaikutuksia on
syytä selvittää yhteistyössä Fingridin kanssa.
Fingrid Oyj: Yhtiöllä ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta.
Halsuan kunta: Toteutettava sähkönsiirtovaihtoehto (VE C) on
realistisesti ainut toteuttamiskelpoinen ja maakunnallisesti
merkittävä, koska tällöin sitä voidaan käyttää myös muiden
maakunnassa vireillä olevien tuulipuistohankkeiden siirtolinjana.
Se edesauttaa myös muiden tuulivoimapuistohankkeiden toteutumista alueella.
Keski-Pohjanmaan liitto: Maakuntakaavamerkinnät on huomioitu hyvin. Hankealueelle osoitettu lentokenttä –kohdemerkintä
tulee poistuman maakuntakaavasta. Etelä- ja KeskiPohjanmaan tuulivoima- ja erikoiskuljetukset –selvityksessä on
todettu joitain tuulivoimalakomponenttien kuljetusten kannalta
rajoittavia kohtia.
Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys: Suurin huolenaihe
on, että hankkeen toteutuessa koko Keski-Pohjanmaan suurimman erämaa-alueen, Metsäpeuranmaan, merkittävä matkailuarvo heikkenisi. Täten hankkeella olisi myös merkittävä maisemallinen haitta. Hankealueelta ei ole riittävästi selvitetty kurkien syysmuuttoreittejä ja alueella on lukuisia kuikkalintujen
pesimä- ja ruokailujärviä. Hanke aiheuttaisi toteutessaan ilmeisen törmäysriskin erityisesti kuikkalintujen ruokailulennoille.
Alue sijoittuu myös kahden maakotkan reviirin lähistölle. Ruokailulentotarkkailu olisi aiheellista niin kuikkalintujen kuin maakotkienkin osalta.
K. H. Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo: 121
tuulivoimalan rakentaminen tulee voimakkaasti muuttamaan Lestijärven kulttuurimaisemaa. Myös rakennettavien teiden vaikutus
maisemaan tulee arvioida. Toholammin kahden tuulivoimapuiston ja niiden sähkönsiirtovaihtoehtojen yhteisvaikutuksista tulee
laatia yhteisvaikutusten arviointi erityisesti maiseman ja näkyvyyden kannalta. Hankkeeseen liittyvät jatkosuunnitelmat tulee
toimittaa maakuntamuseoon lausuttavaksi.
Lestijärven Kalastuskunta: Tässä vaiheessa Kalastuskunnalla ei
ole huomauttamista arviointiohjelmaan. mutta mikäli myöhemmin tulee uusia tietoja ja niillä on vaikutusta kalastuskun-

Vaikutuksia TV-vastaanottoon
on käsitelty omassa kappaleessaan.

Fingridiltä on tiedusteltu Alajärven sähköaseman ympäristöön
sijoittuvia voimajohtohankkeita.

Sähkönsiirtovaihtoehtoa VEC
tullaan käsitellään omassa erillisessä YVA-menettelyssään.

YVA-menettelyn taustaksi on
toteutettu sääksiseuranta, jonka erillisraportti toimitetaan
vain viranomaisten käyttöön.
Kotkia ja kuikkalintuja on havainnoitu kaikkien linnusto- ja
luontoselvitysten maastotöiden
yhteydessä.
YVA:n pohjaksi on suoritettu
muuttolinnustoseuranta.
Maisemavaikutusten havainnollistamiseksi on laadittu havainnekuvia kaikista vaihtoehdoista, myös kulttuurimaiseman
arvokohteiden suunnasta. Maisemallisia yhteisvaikutuksia on
arvioitu tiedossa olevista hankkeista.
Hankealueelta on laadittu pienvaluma-aluejako ja arvioitu
rakentamisesta aiheutuvia kiin-
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nan toimintaan, voidaan asiasta huomauttaa. Tuulivoimapuiston
rakentaminen aiheuttaa massiivisia maansiirtoja ja muita toimenpiteitä ja näin ollen rakentaminen tulee suorittaa siten, että
päästöjä vesistöihin ei aiheudu. (esim. kuivatusvedet ja pölyhaitat).
Lestijärven kotiseutuyhdistys: YVA-selostuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti ihmisten arkeen ja suhtautumiseen suureen tuulivoimapuistoon. Miten hanke vaikuttaa Lestijärven
kiinnostavuuteen ja sen elämänkulttuuriin? Onko hanke uhka
vai mahdollisuus kunnan kehittymiselle? Louhinta, murskaus ja
liikenne tuottavat pölyä ja muuta kivennäisainesta. Miten varmistetaan, ettei tästä aiheudu ongelmia vesistölle? YVAselostuksessa on kuvattuva rakennusvaiheen vaikutukset, vaikutukset äänimaailmaan ja visuaaliseen maisemakuvaan. Havainnekuvia tarvitaan. Hanke tulisi toteuttaa pienempänä ja pidemmällä rakentamisaikataululla. Seuranta ja haittojen ehkäiseminen on tärkeää. Tuulivoimahankkeen integroituminen ympäristön muihin hankkeisiin?
Lestijärven kunta: Kunnalla ei ole huomauttamista YVAohjelmaan. Peuranpolun reitistön sijainti alueella eikä pelkästään sen läheisyydessä tulee ottaa huomioon.
Lestijärven Metsästysyhdistys ry.: Metsästys on harrastuksena
suuressa roolissa kunnan alueella. Hankealue kattaa suuren
osan metsästysalueesta. Yhdistys haluaa konkreettista tietoa
riistan kulkureitteihin, esiintymiseen, lisääntymiseen ja sopeutumiseen liittyen. Metsästysmahdollisuuksien jatkuvuus on tärkeää.
Lestijärven ympäristöyhdistys: Erityistä huomiota tulee kiinnittää ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviin vaikutuksiin.
Tuulivoimapuisto muuttaa voimakkaasti Lestijärven imagoa retkeily- ja metsästysalueena. Asukkaita, kesämökkiläisiä, retkeilijöitä sekä vapaa-ajan, metsästyksen ja virkistysalan järjestöjä
tulee kuulla laajasti. Melun kokemiseen ja häiritsevyyteen tulee
kiinnittää huomiota ja tulkita, miten voimalat keskenään vahvistavat toistensa melutasoa. Lestijärvi ei kestä merkittävää lisäkuormitusta, mikä on huomioitava. Maisemavaikutukset on
arvioitava yksityiskohtaisesti myös louhinnan ja teiden rakentamisen osalta. Muinaismuistokohteet tulee kartoittaa ja huolehtia, ettei niihin kosketa. Onko luontoselvitysten eläimistöosuuden työmäärä riittävä? Suurimmat vaikutukset aiheutuvat
maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maiseman subjektiiviset
kokemukset on otettava huomioon. Tuulivoimalan minimietäisyys asutuksesta on oltava vähintään yksi kilometri. Myös Peuranpolun vaellusreitti on suojattava ko. minimietäisyydellä. Miksi Natura-arviointi laaditaan vasta selostusvaiheessa? Naturaja luonnonsuojeualueet tulee rajata tuulipuiston ulkopuolelle.
Hanke tulisi toteuttaa pienempänä ja vaiheittain. Havainnekuvia
tulee laatia myös matalammalla voimalakorkeudella.
Liikennevirasto: Tieliikenteen ja tienpidon osalta on selvitettävä, millaista määrällistä muutosta työmaa-aikainen liiikenne tulee nykyiselle tieverkolle aiheuttamaan. Rakentamisen aikaiseen liikenneturvallistuuteen on kiinnitettävä huomiota. Selostuksessa on kuvattava hankkeesta aiheutuva liikenne, ja sen
suuntautuminen on esitettävä kartalla.
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi: Tuulivoimaloiden vaikutus
lentoliikenteeseen tulee selvittää. Hankkeen tulee noudattaa
lentoesteluvan edellytyksetLentoestelupa voimaloille, nostureille
ja muille korkeille rakenteille ennen niiden asentamista. Vaikutukset myös muille liikennemuodoille tulee selvittää.

Lausunnon huomioon
ottaminen
toaineshuuhtoumia tämän perusteella.

Mainittuja seikkoja on käsitelty
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutusarviossa on käytetty
tuoreimpia aineistoja riistavaikutusten arviointiin liittyen.

Loma- ja vakituisia asukkaita
on kuultu asukaskyselyn yhteydessä ja käytetty arvioinnissa myös YVA-ohjelmavaiheen
palautetta sekä seurantarymässä saatua palautetta.
Maisemavaikutuksia on arvioitu
mm. havainnekuvien avulla.
Hankealueelta on laadittu arkeologinen inventointi.
Luontoselvitysten maastotyömäärät on kerrottu YVAselostuksessa ja sen liitteenä
olevassa luontoselvityksessä.
Natura-arviointi laaditaan selostusvaiheen uudistetun vaihtoehtoasettelun pohjalta.
Hankkeen rakentamisen aiheuttamat liikennemäärät on laskettu ja arvioitu vaikutukset
liikenneturvallisuuteen. Liikenteen suuntautuminen on esitetty karttakuvalla.
Asia on selvitetty edellytetyllä
tavalla.
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MTK Keski-Pohjanmaa: Tuulivoiman rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia maaseudun kehittymiseen. Maanomistajien
edustajan olisi tullut olla mukana seurantaryhmässä. Maanomistajille ei ole annettu riittävästi informaatiota. Sähkönsiirron
ja tiestön rakentaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa
yksittäisille maanomistajille.
Nivalan kaupunki: Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirtäminen Uusnivalan sähköasemalle ei ole suotavaa maisemallisten vaikutusten sekä viljelylle aiheutuvien vaikutusten takia.
Perhon kunta: Tuulivoimapuisto ja sen sähkönsiirron voimajohto tulee käsitellä samassa YVA:ssa. YVA:n vaikutusarvioinneissa
on huomioitava Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaavassa Perhon
kunnassa oleva tuulivoimapuiston aluevaraus.

Pääesikunta: Tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla
Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää
lausuntoa tutkavaikutusselvityksen valmistuttua.
Reisjärven kunta: Kunnalla ei ole huomautettavaa YVAohjelmaan.
RKTL: RKTL:n vanhan tutkimusaineiston sekä paikallisen kalastusalueen edustajan mukaan hankealueella sijaitsevassa Lehtosenjoessa esiintyy taimenen istukkaita, ja kalastusalueen
edustajan mukaan taimenen lisääntymiennkin saattasi olla
mahdollista joen sivupuroissa. Taimenen esiintymisestä ei kuitenkaan ole ajanmukaista tutkimustietoa. RKTL:n mukaan metson keskimääräiset tiheydet Lestijärven riistanhoitoyhdistyksessä ovat samaa tasoa kuin Pohjanmaan riistakeskusalueen muissa yhdistyksissä keskimäärin. Hirvisaalis suhteessa pinta-alaan
on noin puolta suurempi Lestijärven Metsästysyhdistyksen alueella kuin riistanhoitoyhdistyksen muilla metsästysseuroilla
keskimäärin. Erillisselvitysten aikataulu on sellainen, ettei lausunnolla voida vaikuttaa niiden sisältöön.
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri ry: Seudulla olevien kymmenien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia ei
huomioida millään tavoin. Lestijärven kaltaisten massiivisten
voimalaitosalueiden tulisi olla ympäristölupavelvollisia eikä pelkän kunnallisen kaavoituksen ja rakennusluvan varassa olevia
hankkeita. Tuulivoimarakentaminen pirstoo erämaista aluetta ja
vaikuttaa talouden ja imagon kannalta tärkeään alueen virkistyskäyttöön. Sähkönsiirto vaikuttaa viiteen Natura-alueeseen ja
huoltoliikenne haittaa alueen luontoa. Välke- ja meluvaikutukset
ulottuvat asutuksen alueelle. Tarvittavat maa-ainesmäärät ovat
valtavat ja niiden hankinnasta ei ole esitetty selvityksiä. Voimaloista aiheutuu häiriötä retkeily- ja polkureiteille. Tuulivoimarakentamista ei tulla näkemään hyvänä ratkaisuna Lestijärven kaltaisella matkailullisesti tärkeällä alueella eikä tuulivoimarakentaminen tue alueen nykyisiä elinkeinoja. Luonnolle voi aiheutua
odottamattomia seurauksia laajoista voimala-alueista.
Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Etelä- ja KeskiPohjanmaa: Maanomistajien edustus seurantaryhmässä olisi ollut suotavaa. Tuulipuiston metsätaloudelle aiheuttamat rajoitteet tulisi rajata mahdollisimman pieniksi. Uusien teiden rakentamisen ja vanhojen teiden kunnostamisen vastuut ja kustannukset tulee sopia.

Lausunnon huomioon
ottaminen
Selostusvaiheen seurantaryhmän kokoukseen kutsuttiiin
maanomistajien edustajia.

Uusnivalaan suuntautunut sähkönsiirtovaihtoehto on poistettu
suunnitelmista.
Sähkönsiirron 400 kV voimajohto tullaan käsittelemään
omassa erillisessä YVA-menettelyssä. Yhteisvaikutusten arviointi on laadittu sillä tarkkuudella, miten muiden hankkeiden suunnittelutarkkuus on
antanut edellytyksiä.
Hankevastaava on teettänyt
VTT:llä tutkavaikutusselvityksen, joka on toimitettu Pääesikunnan käyttöön lausuntoa
varten.

Taimenen esiintymistä on selvitetty haastattelujen perusteella
ja laadittu vaikutusarviot pintavesivaikutuksiin sekä varjostusvaikutuksiin pohjautuen.
Vaikutukset metsästykseen ja
riistaan on arvioitu.

Yhteisvaikutusten arviointi on
laadittu sillä tarkkuudella, miten muiden hankkeiden suunnittelutarkkuus on antanut
edellytyksiä.
Virkistyskäyttövaikutuksia on
arvioitu huomioiden alueen
erämaisuuden.
Tietoja maa-ainesten otosta on
tarkennettu ja vaikutukset arvioitu.

Selostusvaiheen seurantaryhmän kokoukseen kutsuttiiin
maanomistajien edustajia.
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MIELIPIT
TEET
Mielipide 1

Emme kannata tu
uulivoimapuiston rakenttamista. Syin
nä ovat kannatta
amattomuus,, hyötyjen liiioittelu ja ha
aittojen vähä
ättely, haitatt
asuin
nviihtyvyydelle (melu ja välke) ja terrveydelle (un
ni- ja keskittymis
songelmat), kiinteistöjen
n arvon alen eminen, maaseutuympä
ääisyys paika
ristön
n muutos, ty
yöllisyysvaikutusten vähä
allisille, elinkeino
omahdollisuu
uksien kaven
ntuminen (essim. turkista
arhaus),
hankkeen kiireellinen eteenpäin vienti, p arempi sijoitttuminen olisi
rannikolla, aidostti kannattaviien energiam
muotojen suo
osiminen.

2.5

Mielipitteen huomiioon
ottamin
nen
Kaikkia mainittuja seikkoja
s
on
tarkaste
eltu vaikutus
sarvioinnissa. H
Hankkeen kannattavuuden määrittelysttä vastaa
hankeva
astaaja.

Arviointiselostus

Arviointime
enettelyn tois
sessa vaihee
essa laaditaa
an ympäristövaikutusten
n arviointise
elostus, jossa esitetää
än tulokset laadituista ympäristöva
aikutusten arvioinneista
a
a. Arviointi on laadittu
YVA-ohjelm
man mukaise
en suunnitelm
man ja siitä saadun yhteysviranoma
aisen lausun
nnon perusteella. YVA
A-selostukses
ssa esitetää
än hankkeett tiedot tarrkistettuna sekä
s
yhtenä
äinen arvio
hankkeen y
ympäristövaiikutuksista.
Tässä käsilllä olevassa arviointiselos
a
stuksessa essitetään:

1.

ympäristövaikutus
sten arviointiohjelmassa e
esitetyt tiedo
ot tarkistettuina;

2.

ys hankkeen
n ja sen vaih
htoehtojen su
uhteesta ma
aankäyttösuunnitelmiin se
ekä hankselvity
keen kannalta olennaisiin luon
nnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuo
ojelua koske
eviin suunnitelm
miin ja ohjelm
miin;

3.

uten tuothankk
keen keskeiset ominaisuu
udet ja tekni set ratkaisutt, kuvaus toiminnasta, ku
teista,, tuotantomä
ääristä, raaka
a-aineista, liiikenteestä, materiaaleista
m
a, ja arvio jä
ätteiden ja
päästö
öjen laadusta ja määristä ottaen huo
omioon hank
kkeen suunnittelu-, raken
ntamis- ja
käyttö
övaiheet mah
hdollinen purrkaminen mu
ukaan lukien;;

4.

arvioin
nnissa käytetty keskeinen
n aineisto;

5.

selvity
ys ympäristö
östä sekä arv
vio hankkeen
n ja sen vaih
htoehtojen ympäristövaik
kutuksista,
käytetttyjen tietoje
en mahdollisista puutteistta ja keskeisiistä epävarm
muustekijöistä
ä, mukaan
lukien
n arvio mahdollisista ympäristöonnetto
omuuksista ja niiden seurrauksista;

6.

selvity
ys hankkeen ja sen vaihto
oehtojen tote
euttamiskelp
poisuudesta;

7.

ehdottus toimiksi, joilla
j
ehkäistä
ään ja rajoite
etaan haitallisia ympäristö
övaikutuksia ;

8.

hankk
keen vaihtoeh
htojen vertailu;

9.

ehdottus seurantao
ohjelmaksi;

10. selvity
ys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenetttelyineen;
11. selvity
ys siitä, mite
en yhteysviranomaisen lausunto arv
viointiohjelma
asta on otetttu huomioon; s
sekä
12. yleista
ajuinen ja ha
avainnollinen yhteenveto 1–11 kohdas
ssa esitetyistä tiedoista.
Yhteysviran
nomainen ase
ettaa arviointiselostuksen
n
ku
un hankkeest
sta vastaava
n julkisesti nähtäville,
luovuttaa se
en yhteysvirranomaiselle. Osalliset vo
oivat esittää mielipiteitää
än ohjelmassta ja tehtyjen selvitystten riittävyydestä nähtäv
villä oloaikan
na. Yhteisviranomainen pyytää
p
myöss lausuntoja
valitsemiltaan tahoilta YVA-selostuksesta. Yhte
eysviranomainen laatii oman
o
lausun
ntonsa YVAmenettelysttä annettujen
n mielipiteide
en, lausuntoj
ojen ja oman näkemyksensä perustee
ella.
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2.6

Arviointimenettely
yn päättym
minen

Ympäristöv
vaikutusten arviointimen
nettely päätttyy, kun yhtteysviranom
mainen toimitttaa lausun-tonsa YVA--selostukses
sta viimeistä än kahden kuukauden
k
kuluttua
k
näh
htävilläoloaja
an päättymi-sen jälkeen
n hankkeesta vastaaville
e. Ympäristö
övaikutusten arviointiselo
ostus sekä yhteysvirany
omaisen siiitä antama lausunto liittetään hank
kkeen edellytttämiin lupa
ahakemuksiin
n ja suunni-telmiin. Lu
upaviranoma
aisen tulee e
esittää lupapäätöksessä
ään, miten a
arviointiselos
stus ja siitä
ä
annettu yh
hteysviranom
maisen lausu nto on otetttu huomioon lupapäätösttä annettaes
ssa.

2.7

Arviointimenettely
yn osapuo
olet

2.7.1

Hankkees
sta vastaav
va

Hankkeesta vastaavan
na tässä han
nkkeessa on YIT Rakennus Oy. YVA--ohjelmavaih
heessa han-kevastaava
ana toimi Lestijärven Tu ulivoima Oy
y, joka on pe
erustettu tam
mmikuussa 2013.
2
Yhtiön
n
perustaja on
o EV-Windp
power / Softtpoint Oy ja Aki Simunaniemi. Lestijjärven hank
kekehityksen
n
on tehnyt YIT
Y Rakennu
us Oy ja EV-W
Windpower / Softpoint Oy.
O
YIT Rakennus Oy on johtava eurrooppalainen
n rakentamispalveluja ttarjoava yrittys, joka on
n
perustettu vuonna 191
12. Yhtiö toim
mii 7 maassa
a ja henkilös
stöä on yli 6 000. Liikeva
aihto vuonna
a
2013 eli 1,9 miljardia euroa, josta
a liikevoitto oli 152,8 miljoonaa
m
eu
uroa. Osakke
eenomistajia
a
on yli 44 000,
0
osake on listattu NASDAQ OM
MX Helsingis
ssä. Tuulivo
oimarakentam
misessa YIT
T
Rakennus Oy:llä on py
yrkimys jatk uvuuteen vu
uosittaiselle uusien tuuliv
voimahankk
keiden käyn-nistämiselllä. Käynnisttetyt hankke
eet luvitetaan, suunnitellaan, rakenn
netaan valm
miiksi ja luo-vutetaan energiatuotan
e
ntoon.

2.7.2

Yhteysvirranomainen
n

Yhteysviranomaisena hankkeessa
h
toimii Etelä--Pohjanmaan
n elinkeino-,, liikenne- ja
a ympäristö-keskus.
Yhteysviranomaisen te
ehtävänä on huolehtia siitä,
s
että ha
ankkeen ymp
päristövaiku
utusten arvi-ointimenetttely järjeste
etään YVA-la
ain ja –asettuksen mukaisesti. Yhte
eysviranoma
ainen hoitaa
a
ympäristöv
vaikutusten arviointimen
nettelystä an
nnetun lain 8 a ja 11 § :n mukaisett tiedotuksett
ja kuulutuk
kset sekä järjestää tarviittavat julkis
set kuulemistilaisuudet, kerää lausun
nnot ja mie-lipiteet, tarrkistaa arvio
ointiohjelman
n ja arviointtiselostuksen
n sekä antaa
a niistä lausuntonsa. Li-säksi yhtey
ysviranomainen huoleht ii tarvittaess
sa muiden viiranomaisten
n ja hankkee
esta vastaa-van kanssa
a, että hankk
keen ympäriistövaikutustten seuranta
a järjestetää
än.

2.7.3

YVA -kon
nsultti

YVA-konsu
ulttina hankk
keessa toimi i FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. YVA-konsultti on hank-keen ulkop
puolinen ja riippumaton
r
asiantuntijo
oista koostuv
va ryhmä, jo
oka hankkee
esta vastaa-van toimek
ksiannosta arvioi hankke
een

2.7.4

Seurantaryhmä

Ympäristöv
vaikutusten arviointityöttä ja kaavoittusta tukemaan on kootttu seurantaryhmä, jon-ka tarkoitu
us on edistä
ää osallistum
mista sekä tehostaa tie
edonkulkua jja -vaihtoa hankkeesta
a
vastaavan,, viranomais
sten ja eri ssidosryhmien välillä. Se
eurantaryhm
mään on kutsuttu viran-omaisten lisäksi tahoja
a, joiden olo ihin ja etuihin, kuten asumiseen, ty
yöntekoon, liikkumiseen,,
vapaa-ajan
nviettoon taii muihin elin
noloihin hank
ke saattaa vaikuttaa. Se
eurantaryhm
mässä ei teh-dä hankettta koskevia päätöksiä,
p
m
mutta YVA-ko
onsultti on ottanut
o
seura
antaryhmäty
yöskentelys-sä mukana
a olevien mie
elipiteet huo mioon arviointiselostusta laadittaesssa.
Seurantary
yhmä kokoon
ntui arviointtiohjelman käsittelyä varrten 29.5.20
013 ja ryhmä
ällä oli mah-dollisuus kommentoida
k
a arviointioh
hjelmaa sen
n luonnosvaiheessa. Se urantaryhmä kokoontuii
toisen kerrran 22.5.201
14 arviointise
elostusluonn
noksen käsitttelyä varten .
Seurantary
yhmän 2. ko
okouksessa 22.5.2014 käsiteltiin
k
mm.
m
tehtyjä selvityksiä, tuulivoima-puiston ma
aisemavaikutuksia, rake
entamisen aikaisia liikennevaikutuks ia sekä vaik
kutuksia alu-een työllisy
yyteen ja elinkeinotoimin
ntaan.

17
7

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristöv
vaikutusten arviointiselos
a
stus

YMPÄRIS
STÖVAIKU
UTUSTEN ARVIOINT
A
TIMENETTELY

Seurantaryhmään kutsu
uttiin seuraa
avat tahot:





















Etelä-Pohja
anmaan ELY--keskus
Lestijärven kunta
Keski-Pohja
anmaan liitto
o
Museovirasto
Keski-Pohja
anmaan maa
akuntamuseo
o
SLL Pohjanmaan piiri
Lestijokiseu
udun Luonto ja Ympäristtö ry
Keski-Pohja
anmaan lintu
utieteellinen yhdistys
Metsäpeura
anmaan Matk
kailu ry
yhdistys
Lestijärven riistanhoitoy
Lestijärven metsästysy
yhdistys
Metsähallitu
us
Yli-Lestiseu
ura
Lestijärven kotiseutuyh
hdistys
Lestijärven kalastuskun
nta
Lestijärven kalastusalu e
hdistys ry
Lestijärven ympäristöyh
Metsäkesku
us Etelä- ja K
Keski-Pohjan
nmaa
MTK Keski-Pohjanmaa
MTK Lestijä
ärvi

Yhteys‐vviran‐
omain en

Hankkeeesta
vastaaava

YVA‐ohjaus‐
ryhmä

YVA
A‐
menetttely
YVA
A‐
konsu
ultti

Tiedotu
us‐
välinee
et
Muuut
osallisset

Kuva 2.2.

18

YVA-me
enettelyyn os
sallistuvia ta
ahoja

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

YM PÄRISTÖV
VAIKUTUS
STEN ARV
VIOINTIME
ENETTELY
Y

2.8

Muu vuo
orovaikutu
us, tiedottaminen ja
a kansalais
sten kuule
eminen

Edellä mainittujen osapuolten lisä ksi ympäristtövaikutuste
en arviointim
menettelyyn voivat osal-listua kaik
kki ne, joide
en oloihin ta
ai etuihin ha
anke saattaa
a vaikuttaa.. Arviointioh
hjelman ja selostuksen nähtävillä
äoloaikana o
on mahdolliista esittää kantansa E
Etelä-Pohjan
nmaan ELY-keskukselle
e hankkeesta ja sen ym
mpäristövaiku
utuksista sek
kä arviointity
yön riittävyy
ydestä. YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan yhteysvira
anomaisen ttoimesta selostuskuulu-tuksen yhtteydessä. Sa
amalla ilmo itetaan yleis
sötilaisuuksie
en paikoista
a ja ajankoh
hdista. YVA-menettelyn
n
etenemisestä
tie dotetaan
ELY-keskuk
ksen
interrnetsivuilla
(www.ely-keskus.fi/w
web/ely/ymp
paristovaikuttusten-arviointi). Intern
netsivuilta v
voi lisäksi ladata YVA-menettelyn
n raportit ja muut siihen
n liittyvät vira
alliset asiakirjat pdf-muo
odossa.
Ensimmäin
nen YVA-ohjelmavaiheesssa järjestettty yleisötila
aisuus järjesstettiin 7.8.2013 Lestin
n
koululla. Ylleisötilaisuutteen osallistu
ui noin 30 he
enkilöä.
YVA-selosttuksen nähtä
ävilläoloaika na järjestetään toinen yleisötilaisuu
y
us, jossa mu
uun muassa
a
esitellään vaikutusten
v
arviointityö n tuloksia, hankkeen
h
su
uunnittelutila
annetta sekä
ä kaavoitus-prosessin tilannetta. Tilaisuuden
n ajankohda
asta ja paikasta ilmo
oitetaan erikseen ELY-keskuksen nettisivuilla ja paikallisi ssa lehdissä
ä.

2.8.1

Asukasky
ysely

Osana ymp
päristövaikutusten arvio
ointityötä on
n tehty postikysely aluee
en asukkaillle ja vapaa-ajan asunttojen omista
ajille. Postik
kyselyn otos oli 600 taloutta. Kyse lyn tuloksia on esitetty
y
tämän YVA
A-selostuksen kappalees sa 15.

2.8.2

Muut tapaamiset ja haastattelu
ut

YVA-menetttelyn yhteydessä on ha
aastateltu mm. metsästä
äjien ja riista
anhoidon edustajia sekä
ä
Lestijärven
n kalastuskunnan ja kala
astusalueen edustajia.

2.9

Kaavoitu
uksen yhte
eensovitta
aminen YV
VA-menetttelyn kans
ssa

Lestijärven
n tuulivoimap
puiston rake
ennusluvan myöntämine
m
en edellyttää
ä YVA-menetttelyn lisäksii
maankäytttö- ja rakennuslain muk
kaisen kaava
an laatimista
a. Hankealu
ueella ei ole tuulivoima-puiston rak
kentamisen mahdollistav
vaa kaavaa, joten se tulee laatia en
nnen rakennu
uslupien ha-kemista. Hankkeen
H
osa
ayleiskaavan
n laatiminen on aloitettu kesällä 201
13.
YVA-lain 5 §:n mukaan
n "yhteisvira
anomaisen, kaavaa
k
laativan kunnan tai maakunnan liiton ja
a
hankkeesta
a vastaavan
n on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen
n arviointime
enettelyn ja
a
kaavoituks
sen yhteensovittamisekssi". Koska hankkeen
h
YV
VA- ja kaav
vaprosessit toteutetaan
n
samanaika
aisesti, voida
aan ne sovitttaa yhteen. Käytännössä YVA-mene
ettely ja kaa
avoitus sovi-tetaan yhteen siten, että
e
niihin liitttyvät selvittystyöt yhdis
stetään. Ymp
päristövaiku
utusten arvi-ointia vartten tehtäviss
sä selvityksiissä huomio
oidaan osayleiskaavoituk
ksessa tarvitttavat selvi-tystarpeet,, jolloin osay
yleiskaava vo
oidaan laatia
a YVA–mene
ettelyn selvittysaineiston pohjalta.
YVA- ja ka
aavoitusprosessit toteute
etaan porras
stetusti siten
n, että kaav
voituksen ke
eskeiset vai-heet ajoite
etaan päätty
ymään hiema
an YVA-men
nettelyn kun
nkin raportoiintivaiheen jälkeen.
j
Tä-mä mahdollistaa sen
n, että kaa voituksessa voidaan tehokkaasti ottaa huom
mioon YVA-menettelys
ssä esiin nou
usseet keske
eiset asiat.
YVA- ja ka
aavaprosesse
eihin liittyvä t tiedotustila
aisuudet tullaan lisäksi y
yhdistämään
n siten, että
ä
hankkeesta
a kiinnostuneet voiva
at tiedotustilaisuuksissa
a saada ti etoa hankk
keen, YVA-menettelyn
n ja kaavoitu
uksen etene
emisestä sek
kä siitä, mite
en YVA-mene
ettelyn yhte
eydessä teh-dyt selvity
ykset otetaan
n huomioon hankesuunnittelussa ja
a kaavoitukssessa. Kaavoituksen ai-en kanssa.
kana järjes
stetään lisäk
ksi neuvottel uja Lestijärv
ven kunnan viranomaiste
Vaikka YVA
A- ja kaavoittusprosessitt on mahdollista toteutta
aa osittain s amanaikaise
esti ja niissä
ä
voidaan hy
yödyntää sam
maa tietopoh
hjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prrosesseja, jo
oita ohjaavatt
eri lait.
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Kuva 2.3.

2.10

YVA-me
enettelyn ja kaavoitukse
en yhdistäminen.

Arviointimenettely
y aikataulu
u

Ympäristövaikutusten arviointimen
a
ettelyn aika
ataulu on es
sitetty tauluk
kossa 2-1. A
Aikatauluun
ma- ja selosttusvaiheen n
nähtävilläolo- ja lausunto
oajat
vaikuttavatt mm. ohjelm
YVA-mene
ettely käynnistyi virallisesti, kun y
ympäristövaikutusten arrviointiohjelm
ma jätettiin
Etelä-Pohja
anmaan elin
nkeino-, liike
enne- ja y mpäristökes
skukselle ke
esäkuussa 2
2013. YVAohjelma oli nähtävillä 5.8.–13.9.20
5
013 välisenä
ä aikana ja yhteysvirano
y
omainen anto
toi siitä lausuntonsa 2
27.9.2013. Varsinainen
V
arviointityö on aloitettu
u heti YVA-o
ohjelmasta ssaadun yhteisviranom
maisen lausunnon saavutttua. Arvioin
ntityön tulokset sisältävä
ä YVA-selosttus jätetään
yhteysviran
nomaiselle ja
a asetetaan nähtäville ka
ahdeksi kuuk
kaudeksi syy
yskuusta läh
htien 2014.
YVA-mene
ettely päätttyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon
l
vuodenvaihte
v
teessa 2014
– 2015.

stövaikutuste
en arviointim
menettelyn aikataulu.
a
Taulukko 2--1. Ympäris
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3.

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

3.1

Arvioitav
vien vaihttoehtojen muodosta
aminen

YVA-asetuk
ksen mukaa
an ympäristö
övaikutusten
n arvioinniss
sa tulee esitttää vaihtoe
ehtoja hank-keen toteu
uttamiseksi, sekä esittää
ä yhtenä vaihtoehtona hankkeen
h
totteuttamatta jättäminen,,
jollei tällain
nen vaihtoeh
hto ole erityiisestä syystä
ä tarpeeton.
Lestijärven
n tuulivoimap
puistohankk
keen laajuude
en määrittelemisessä on
n pyritty muodostamaan
n
vaihtoehdo
ot, jotka läh
htökohtaisessti aiheuttav
vat mahdollisimman vä
ähän haittaa
a lähialueen
n
asukkaille ja
j ympäristö
ölle, mutta o
ovat kuitenkin tuotannollisesti ja talo
oudellisesti kannattavia.
k
Tuulivoima
aloiden sijoittelun esisuu nnittelussa on
o huomioitu alueen vak
kituinen ja lo
oma-asutus,,
tiedossa olevat luonto
oarvot sekä maankäyttö
ömuodot. Tu
uulivoimalat on pyritty sijoittamaan
s
n
siten, että lähimpiin as
suin- ja lom arakennuksiiin on vähinttään 1000 m
metrin etäisy
yys, mikä on
n
rajoittanut alueille sijoitettavien vo
oimaloiden lu
ukumäärää.

3.2

Hankkee
en vaihtoe
ehdot

Tässä ymp
päristövaikuttusten arvio innissa tarkastellaan ko
olmea varsin
naista toteuttusvaihtoeh-toa sekä niin sanotttua nollava ihtoehtoa eli
e hankkeen
n toteuttam
matta jättäm
mistä. YVA-menettelys
ssä arvioidaa
an siis seura
aavat vaihtoehdot ja niid
den toteutta
amiseen olen
nnaisesti liit-tyvät sähkönsiirtovaihttoehdot:
VE 0

Nollavaihtoehto
Uusia tuulivoimaloita
a ei toteutetta, vastaava
a sähkömäärrä tuotetaan
n muilla
keinoilla.

Sähkönsiirto
Ei tarvettta sähkönsiiirron voimajohdoille.
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VE 1

Tuulivoimalat
Rakennetaan 118 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 137
metriä ja yksikköteho on 3,5 MW.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirtovaihtoehtojen VEB tai VEC mukaan.

VE 2

Tuulivoimalat
Rakennetaan 118 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 170
metriä ja yksikköteho on 3,5 MW.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirtovaihtoehtojen VEB tai VEC mukaan.

VE 3

Tuulivoimalat
Rakennetaan 87 tuulivoimalaitosta, joiden napakorkeus on noin 170 metriä ja yksikköteho on 3,5 MW.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirtovaihtoehtojen VEB tai VEC mukaan.

VEB

Sähkönsiirto
Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta
110/20 kV sähköasemalta 110 kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle. Ilmajohdon reitti rakennetaan mahdollisimman suoraan hankealueelta olevan voimajohdon varteen. Rakennettavan ilmajohdon pituus on
noin 8 kilometriä.

VEC

Sähkönsiirto
Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta
110/20 kV sähköasemalta ensin 110 kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa
olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle ja siitä 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle.
Rakennettava 400 kV voimajohtoreitti sijoittuu olemassa olevan Fingrid
Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle. Voimajohtoreitin 110 kV osuuden pituus on noin 8 kilometriä ja 400 kV osuuden pituus on noin 58 kilometriä.
Sähkönsiirtovaihtoehdosta VEC tullaan toteuttamaan oma voimajohdon
YVA-menettely. Tässä tuulivoima-YVAssa esitettyjä sähkönsiirtovaihtoehdon VEC arvioituja vaikutuksia tullaan tullaan täydentämään ja syventämään erillisessä voimajohto-YVAssa.
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Kuva 3.1.

Vaihtoehto VE1 ja VE2. 118 voimalaa, hankealueen sisäiset sähköasemat ja ilmajohto.

Kuva 3.2.

Vaihtoehto VE3. 87 voimalaa, hankealueen sisäiset sähköasemat ja ilmajohto.
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Kuva 3.3.

Hankkeen alustava sähkönsiirto, sähkönsiirtovaihtoehdot B ja C.

Voimajohtohankkeesta Lestijärveltä Alajärvelle (VEC) on tekeillä oma erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Tämän sähkönsiirtoreitin nykytilankuvaus ja vaikutusten arviointi käsitellään tarkemmin voimajohto-YVAssa.
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4.

HANKK
KEEN TEK
KNINEN KUVAUS
S

4.1

Hankkee
en maankä
äyttötarve
e

Tuulivoima
aloiden maa--alueet ovatt osittain Lestijärven kunnan ja ositttain yksityisessä omis-tuksessa. Hankkeesta
H
vastaava on
n tehnyt maanomistajien
n kanssa esiisopimukset maanvuok-rauksesta. Hankealuee
en koko on n
noin 11000 hehtaaria. Rakentamisto
R
oimenpiteet kohdistuvatt
vain pienellle osalle han
nkealuetta, m
ankäyttö säilyy ennallaa
an.
muualla maa
Liikenne tu
uulivoimapuiistoon tullaa
an suunnitte
elemaan pää
äasiassa olem
massa olevia teitä hyö-dyntäen ja
a niitä tarvitttaessa paran
ntaen. Uutta
a tiestöä tarrvitaan lähin
nnä vain tuulivoimapuis-ton sisällä ja sielläkin hyödynnetää
h
än mahdollis
suuksien mukaan olemasssa olevia tie
epohjia.
aloiden koko
oamiseen ta
arvitaan kok
koamisalue jokaisen
j
tuu
ulivoimalan perustusten
n
Tuulivoima
viereen. Vo
oimalaitokse
en kokoamissalueen tarviitsema maa-ala on noin 60 x 70 me
etriä ja nos-turin kokoa
amista varte
en noin 6 x 200 metriä
ä. Tuulivoima
alan perustu
usten halkaisija on noin
n
21–23 mettriä.
Tuulivoima
apuiston sisä
äiseen sähkö
önsiirtoon ta
arvittavat maakaapelit ttullaan sijoitttaman pää-sääntöisestti huoltoteid
den yhteytee
en kaivettav
viin kaapelio
ojiin. Ilmajo htona toteutettava 110
0
kV voimajo
ohto tuulivoimapuiston alueella sek
kä puiston ja
a kantaverko
on välillä va
aatii noin 26
6
metriä leve
eän puuttom
man alueen. Olemassa olevan 400 kV voimajo
ohdon rinnalle sijoittuva
a
uetta noin 33 metriä.
uusi 400 kV
V voimajohtto sähkönsiirrtovaihtoehd
dossa C leven
ntää johtoalu
Tuulivoima
aloiden, huoltoteiden, ma
aakaapeleiden ja voimajjohtolinjojen
n sijainnit ov
vat alustavia
a
ja tarkentu
uvat tuulivoimapuistojen
n ja sähköns
siirtoreittien suunnittelu n edetessä. Sähkönsiir-toreittien sijoittelut
s
tarkentuvat ha
ankkeen ede
etessä ja lopullisen säh könsiirtoreittin valintaan
n
vaikuttaa myös
m
muide
en lähialueen
n tuulivoima
ahankkeiden sähkönsiirttosuunnittelu
un etenemi-nen. Eri to
oimijoiden tu
uulivoimapu istojen sähk
könsiirrossa pyritään ma
ahdollisuuks
sien mukaan
n
tekemään yhteistyötä niin että use
eita rinnakka
aisia ilmajohtoja ei tarvittsisi rakentaa.

4.2

Tuulivoimapuiston
n rakentee
et

Lestijärven
n tuulivoimapuisto muod
dostuu valitu
usta vaihtoe
ehdosta riipp
puen maksim
missaan 118
8
tuulivoimalasta perustuksineen, tu
uulivoimaloid
den välisistä huoltoteistä
ä, tuulivoima
aloiden väli-sistä keskiijännitekaapeleista (20 kV maakaap
peli), puistomuuntamoissta, alueverkkoon liitet-tävistä kes
skijännitekaa
apeleista (2
20 kV maaka
aapeli), sekä valtakunn
nan verkkoon liittymistä
ä
varten rak
kennettavista
a sisäisistä 110/20 kV sähköasemista ja 110 kV ilmajoh
hdoista sekä
ä
400/110 kV
V sähköasem
masta ja 400
0 kV ilmajohdota (sähkönsiirtovaihto
oehto VEC).
Tuulivoima
apuiston alue
etta ei lähtö kohtaisesti aidata.
a
Tuulivoimapuisto
on alue on käytettävissä
k
ä
lähes sama
alla tavalla kuin ennen tuulivoimap
puiston raken
ntamistakin.. Sähköasem
man alue ai-dataan turv
vallisuussyis
stä.

4.2.1

Tuulivoim
maloiden ra kenne

Tuulivoima
alat koostuva
at perustustten päälle as
sennettavasta tornista, 3-lapaisesta
a roottorista
a
sekä konehuoneesta. Tuulivoimalo
oiden torneille on erilaisia rakennu
ustekniikoita.. Rakennus-tekniikaltaa
an umpinais
sesta tornistta käytetään
n nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan to-teuttaa kok
konaan teräsrakenteisen
na, täysin be
etonirakente
eisena tai bettonin ja terä
äksen yhdis-telmänä, nk.
n hybridirakenteena.
Suunnitellu
ut tuulivoima
alat ovat lie
eriötornimallisia tuulivoimaloita, joid
den yksikkötteho on 3,5
5
MW. Teräs
slieriö- tai te
eräs/betoni –hybriditorn
nin napakork
keus on tote
eutusvaihtoe
ehdosta riip-puen noin 137-170 metriä ja rootttoriympyrän
n halkaisija maksimissa an 140 mettriä (siipi 70
0
m). Tällöin
n lieriörakentteisella torni lla voimaloid
den siiven kä
ärki nousee enimmillään
n 240 metrin
n
korkeuteen
n (Kuva 4.3)).
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Kuva 4.1.

Tuulivoimalassanastoa.

Kuva 4.2.

Vasemmalla teräslieriötorni
t
ja oikealla rakeenteilla oleva hybriditorni.
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Kuva 4.3.

Mallikuvat te
eräslieriötornis ta ja hybriditorrnista suunnitelluilla tuulivoimaalakorkeuksilla
a.

4.2.2

Vaihtoehttoiset peru stamistekn
niikat

Tuulivoima
aloiden perustamistavan
n valinta riip
ppuu kunkin
n voimalaito
oksen rakentamispaikan
n
pohjaolosu
uhteista. Rak
kennussuunn
nitteluvaihee
essa tehtävie
en pohjatutk
kimustulosten perusteel-la jokaisellle tuulivoima
alalle tullaan
n valitsemaa
an erikseen sopivin ja k
kustannustehokkain pe-rustamistapavaihtoehto.

Maavarain
nen teräsbe
etoniperusttus
Tuulivoima
ala voidaan perustaa
p
ma
aanvaraisestti silloin, kun
n tuulivoimallan alueen alkuperäinen
a
n
maaperä on
o riittävän kantavaa.
k
Ka
antavuuden on oltava riiittävä tuuliv
voimalan turrbiinille sekä
ä
tornirakentteelle tuuli- ym. kuormi neen ilman että aiheutu
uu lyhyt- tai pitkäaikaisiia painumia.
Tällaisia ka
antavia maarakenteita o
ovat yleensä mm. erilais
set moreenitt, luonnonso
ora ja eri ra-keiset hiek
kkalajit.
Tulevan pe
erustuksen alta
a
poistetaa
an orgaanise
et kerrokset sekä pintam
maakerroksett noin 1–1,5
5
metrin syv
vyyteen saak
kka. Teräsbe
etoniperustu
us tehdään valuna
v
ohue
en rakenteellisen täytön
n
(yleensä murskeen)
m
pä
äälle.
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Teräsbeton
niperustus ja massanv
vaihto
Teräsbetoniperustus massanvaihdo
olla valitaan niissä tapau
uksissa, joiss
sa tuulivoima
alan alueen
alkuperäine
en maaperä ei ole riittävän kantava
aa. Teräsbettoniperustuk
ksessa masssanvaihdolla
perustusten
n alta kaivettaan ensin lö
öyhät pintam
maakerrokse
et pois. Syvyys, jossa ssaavutetaan
tiiviit ja kan
ntavat maak
kerrokset, on
n yleensä luo
okkaa 1,5–5 m. Kaivanto
o täytetään rakenteellisella painum
mattomalla materiaalilla
a (yleensä m
murskeella) kaivun
k
jälkee
en, ohuissa kerroksissa
tehdään tiivistys täry- tai iskutiiv
vistyksellä. T
Täytön päälle tehdään teräsbetonip
perustukset
paikalla valaen.

Teräsbeton
niperustus paalujen varassa
v
Teräsbetoniperustusta paalujen varrassa käytettään tapauks
sissa, joissa maan kanto
okyky ei ole
riittävä, ja jjossa kantam
mattomat ke
errokset ulotttuvat niin sy
yvälle, ettei massanvaih
hto ole enää
kustannuste
ehokas vaih
htoehto. Paa
alutetussa p
perustuksessa orgaanise
et pintamaatt kaivetaan
pois ja peru
ustusalueelle
e ajetaan ohut rakenteelllinen mursk
ketäyttö, jonka päältä te
ehdään paalutus. Paalu
utyyppejä on
n useita erila
aisia. Paaluty
yypin valinta
aan vaikutta
avat merkitssevästi pohjatutkimusttulokset, paa
alukuormat sekä kustan
nnustehokku
uus. Pohjatutkimustulok
kset määrittävät, miten syvälle ka
antamattoma
at maakerro kset ulottuv
vat, ja mikä maa-aineste
en varsinainen kantok
kyky on. Erilaisilla paalutyypeillä on eri asennus
smenetelmät, mutta yle
eisesti lähes
kaikki vaihttoehdot vaattivat järeää kalustoa ase
ennukseen. Paalutuksen
n jälkeen pa alujen päät
valmistellaa
an ja teräsbe
etoniperustu
us valetaan p
paalujen varraan.

Kallioankk
kuroitu teräsbetoniperu
ustus
Kallioankku
uroitua teräs
sbetoniperus
stusta voida
aan käyttää tapauksissa
a, joissa kallliopinta on
näkyvissä ja lähellä ma
aanpinnan ta
asoa. Kallioa
ankkuroidussa teräsbeto
oniperustukssessa louhitaan kallioo
on varaus perustusta
p
varten
v
ja po
orataan kallioon reiät teräsankkure
eita varten.
Ankkurien m
määrä ja syvyys riippuv
vat kallion la
aadusta ja tu
uulivoimalan
n kuormasta . Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan teräsbettoniperustukset kallioon tehdyn varrauksen sioankkurointia käytettäes
ssä teräsbettoniperustuk
ksen koko on yleensä m
muita terässään. Kallio
betoniperus
stamistapoja
a pienempi.

Kuva 4.4.

Kuva 4.5.
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Tuulivoim
malat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat ma
aavaraisesta terräsbetonipe‐
rustuksessta, teräsbetoniiperustuksesta m
massanvaihdollla sekä kallioan
nkkuroidusta teeräsbetonipe‐
rustuksessta.

Tuulivoimalan
n perustusten rakentamista.
r
(KKuvat: Leila Väyyrynen, FCG)
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4.2.3

Huoltotieverkosto

Tuulivoima
aloiden rakentamista va
arten tarvitaan tieverkos
sto ympäriv
vuotiseen käyttöön. Tiett
ovat noin 6 metriä leveitä ja sorap
pintaisia. Jyrrkissä mutkissa teiden p
pitää olla väh
hintään noin
n
seitsemän metriä leveitä. Uudet tiiet tuulivoim
mapuiston alu
ueella mitoittetaan 30 to
onnin akseli-painolle. Painavimmat kuljetukset ovat nasellii eli koneisto
o-osa, joka p
painaa noin 100 tonnia,,
sekä nostu
urin painavin
n osa. Raken
nnettavien te
eiden ja liitty
ymien mitoittuksessa on lisäksi otet-tava huom
mioon, että tuulivoimaloi den roottoriien lavat tuo
odaan paika
alle yli 50 m pitkinä eri-koiskuljetu
uksina. Tämä
än takia liitttymät ja kaa
arteet vaativ
vat normaaliia enemmän
n tilaa. Jois-sakin voim
malatyypeissä
ä lavat void aan kuljetta
aa myös kah
hdessa osasssa ja ne kootaan vasta
a
tuulivoimalatyömaalla,, tällöin vaad
dittava kuljetuskalusto voi
v olla lyhye
empääkin.

Kuva 4.6.

(Vasemmalla
a) Esimerkki tuuulivoimapuiston
n rakennus‐ ja huoltotiestä. TTeitä käytetään
n muun muassa
a
betonin, soran ja voimaloiiden komponen
nttien kuljetukssiin sekä tuulivvoimapuiston käyttövaiheessa
k
a
huoltoajoihin
n. Maakaapeli ssijoitetaan ojakkaivantoon tien
n reuna‐alueellee (Kuva: Ville Su
uorsa / FCG).

Kuva 4.7.

(Oikealla) Tu
uulivoimalakom
mponentteja kuljljetetaan erikoisskuljetuksina. KKuva ©TuuliWa
atti Oy.

Kuva 4.8.

Alustava huo
oltotiesuunnitellma, VE1 ja VE2
2.
29
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Kuva 4.9.

Alustava huoltotiesuunnitelm
ma, VE3

Tieverkosto
on suunnittelussa pyritää
än hyödyntä
ämään olemassa olevaa tiestöä. Ole
eva tieverkko kunnoste
etaan raskaa
alle kalustolle sopivaksi.. Uutta tieve
erkkoa raken
nnetaan tuuliivoimapuistojen aluee
elle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuisston rakenta
amisen jälke
een tieverkosstoa käytetään voima
aloiden huoltto- ja valvontatoimenpitteisiin. Tiet palvelevat myös
m
paikal lisia maanomistajia ja
a muita alueella liikkuvia
a.

4.3

Sähkönsiirron rake
enteet

4.3.1

Tuulivoim
mapuiston muuntoasem
m
ma, sisäisett johdot ja kaapelit

Tuulivoimap
puistojen sis
säinen sähkö
önsiirto tuuliivoimalaitoksilta sähköasemalle tote
eutetaan 20
kV maakaa
apeleilla. Maa
akaapelit as
sennetaan hu
uoltoteiden yhteyteen tuulivoimapu
uistoalueella
kaapeliojaan suojaputk
kessa.
at muuntajan
n, joka muutttaa voimalan tuottaman jännitteen 2
20 kV tasolTuulivoimalat tarvitseva
le. Voimalakohtaiset muuntajat sija
aitsevat voim
malatyypistä riippuen voimalan kone
ehuoneessa,
tornin alaos
san erillisessä
ä muuntamo
otilassa tai to
ornin ulkopuo
olella erillises
ssä muuntam
mokopissa.
Tuulivoimaloiden maaka
aapelien yhd
distäminen ttoisiinsa puis
ston alueella tapahtuu p
puistomuuntamoissa. T
Tuulivoimapu
uiston sisäiset maakaap
pelit puistom
muuntamoilta
a kytketään 110/20 kV
sähköasema
alla. Sähköaseman komp
ponentteja o
ovat esimerkiksi 110 kV jännitteen
j
ky
ytkinkenttä,
muuntajat jo
tarvittavat m
oilla keskijän
nnite nosteta
aan 110 kV jännitteesee
j
n, 110 kV vo
oimajohdon
liittämiseen tarvittava päätepylväs
p
sekä suojara
akennus, jon
nne sijoitetaan säältä su
uojaa tarvitsevat laitte
eistot. Suojarakennuksen
n koko on n
noin 30–70 neliömetriä. Dataliikenn
nettä varten
tarvitaan 20
0–30 metriä korkea masto, mikäli va
alokuituyhtey
yttä ei ole sa
aatavilla. 110
0 kV sähköasema tarviitsee noin 0,,5 ha suuruis
sen maa-alue
een, joka aid
dataan turvallisuussyistä . Hankealueen sisälle ttoteutetaan kolme
k
20/11
10 kV sähköa
asemaa.
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Kuva 4.10.

Esimerkkikuvva tuulivoimapuuiston 110/20 kV
k sähköasema
asta. (Kuva: Leila
la Väyrynen/FC
CG).

4.3.2

Tuulivoim
mapuiston illmajohdot ja
j ulkoinen sähkönsiirrto

Hankealuee
elle rakennetttavat 3 säh köasemaa yhdistetään to
oisiinsa uude
ella 110 kV ilmajohdolla..
Sähköasem
man sijoitusp
paikat ja ilma
ajohdon reittti tuulivoimapuiston sisä llä on alusta
avan suunni-telman mukaan sama kaikissa
k
tuuliivoimapuisto
ovaihtoehdois
ssa.

Kuva 4.11.

Tuulivoimapuiston sähköassemien sijaintiipaikat, sisäine
en ilmajohto jaa maakaapeleiden alustavatt
aihtoehdoissa V
VE1 ja VE2.
linjaukset va
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Kuva 4.12.

Tuulivoimapuiston sähköasemien sijaintipaikat, sisäinen ilmajohto ja maakaapeleiden alustavat
linjaukset vaihtoehdossa VE3.

Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämiseksi valtakunnanverkkoon tarvitaan nykyisen 400
kV voimajohdon varteen 400/110 kV sähköasema. 400/110 kV sähköasema tarvitsee enemmän tilaa kuin sisäiset sähköasemat, koska korkeammalle jännitteelle tarkoitetut komponentit
ovat kooltaan suurempia sekä tarvittavat suojaetäisyydet ovat laajempia. Tarvittavan maaalueen koko on noin 2-4 hehtaaria.
Tuulivoimapuisto rakennetaan alustavan suunnitelman mukaan kolmessa vaiheessa. Jokaisessa rakennettavassa vaiheessa rakennetaan vaihealueelle 110/20 kV sähköasema. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan läntisimpien voimaloiden alue ja 110 kV sähköasema sekä
400 kV sähköasema olevien 400 kV voimajohtojen varteen. Tuulivoimapuiston ensimmäinen
rakennusvaihe voidaan alustavan suunnitelman mukaan liittää valtakunnan verkkoon suoraan uuden 400 kV sähköaseman kautta. Tuulivoimapuiston sisäiset sähköasemat yhdistetaan toisiinsa uudella 110 kV ilmajohdolla rakennusvaiheiden edetessä. Toisessa vaiheessa
rakennetaan keskimmäinen alue ja 110 kV sähköasema sekä kolmannessa vaiheessa itäisin
alue ja sen sähköasema. Tuulivoimapuiston sisäisten ilmajohto-osuuksien pituudet ovat 8 ja
7,8 kilometriä.
Tuulivoimapuistossa tuotetun sähköenergian siirrossa tuulivoimapuiston alueelta valtakunnanverkkoon tarkastellaan siis kahta mahdollista liityntäpistettä:
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEB alueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV ilmajohdolla olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle. Ilmajohdon reitti rakennetaan mahdollisimman suoraan hankealueen länsisimmältä uudelta
110 kV sähköasemalta olevan voimajohdon varteen. Rakennettavan ilmajohdon pituus on
noin 8 kilometriä.
Sähkönsiirtovaihtoehdossa VEC rakennetaan hankealueelle kolme 110/20 kV sähköasemaa,
joilta alueella tuotettu sähkö siirretään ensin 110 kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 110/400 kV sähköasemalle ja siitä 400 kV
ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle. Rakennettava voimajohtoreitti sijoittuu olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle. Rakennettavan 110 kV ilmajohdon pituus on noin 8 kilometriä ja 400 kV ilmajohdon pituus on noin
58 kilometriä.
32

Lestijärven tuulivoimapuisto
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS

Kuva 4.13.

Uuden 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus. Sähkönsiirtovaihtoehto VEB.

Kuva 4.14.

Uuden 400 kV ja nykyisten 400 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus. Sähkönsiirtovaihtoehto VEC.

Voimajohtopylväät tulevat olemaan harustettuja portaalipylväitä, joiden materiaalina on joko
puu tai teräs. 110 kV pylväiden korkeus on noin 18 - 23 metriä ja 400 kV pylväiden korkeus
on noin 35 metriä. Yksittäisissä kohdissa esimerkiksi kulmapylväinä käytetään mahdollisesti
vapaasti seisovia ristikkorakenteisia pylväitä. Pylväitä 110 kV voimajohdolla on noin 200 –
250 metrin välein ja 400 kV voimajohtolla noin 250-350 metrin välein.
Uuteen maastokäytävään sijoitettava 110 kilovoltin ilmajohto edellyttää se noin 26 – 30 metriä leveän puuttomana pidettävän alueen, johtoaukean. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin tulee kymmenen metriä leveä reunavyöhyke. Tällä vyöhykkeellä puiden kasvua rajoitetaan, jotta niiden kaatuminen johdon päälle saadaan estettyä. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen leveys on 46 metriä. Hankkeesta
vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden.
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Suunniteltu
u uusi 400 kilovoltin
k
voiimajohto Ala
ajärven suun
ntaan sijoite
etaan olema
assa olevien
voimajohtojjen rinnalle, jolloin nyky
yinen johtoau
ukea levenee noin 33 metriä.

4.4

Tuulivoim
mapuiston
n ja voimajjohtojen rakentami
r
nen

Tuulivoimap
puiston rake
entaminen aloitetaan teiiden ja huolto-/pystytys
salueiden rak
kentamisella. Samass
sa yhteydessä asenneta
aan tuulivoi mapuiston sisäisen säh
hköverkon k
kaapeleiden
suojaputkett ja kaapelitt teiden reuna-alueille. Tiestön valm
mistuttua tehdään voima
aloiden perustukset. T
Tuulivoimapuistoalueella
a teiden rake
entamiseen käytetään kiviaineksia.
k
Kulku hankealueelle o
on kantatien
n 58 (Lestijä
ärventie / K
Kinnulantie), seututien 751
7
(Halsuan
ntie) ja yhdystien 759
94 (Itälahden
ntie) kautta..

Kuva 4.15.

Tuulivoimapu
uiston rakentam
minen alkaa huooltoteiden ja pyystytysalueiden rakentamisellaa.

Kuva 4.16.

Tyypillinen tu
uulivoimalan kokoamis‐ ja pysttytysalue.
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Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen määrä riippuu maaperän laadusta ja siitä, kuinka paljon olemassa olevia teitä voidaan hyödyntää. Uusia ja kunnostettavia teitä on vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 arviolta kummassakin yhteensä noin 134 km
ja vaihtoehdossa VE3 yhteensä noin 103 km. Kokonaisuutena tarvittavien kiviainesten määrä
on molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 887 800 tn, mikä vastaa yhteensä noin 17
800 – 22 200 kuljetusta riippuen keskimääräisestä kuljetuskoosta. Vaihtoehdossa VE3 kokonaisuutena tarvittavien kiviainesten määrä on noin 797 700 tn, mikä vastaa yhteensä noin
16 000 – 19 900 kuljetusta riippuen keskimääräisestä kuljetuskoosta.
Teiden ja asennuskenttien rakentamisessa tarvittavat kiviainekset on tarkoitus saada hankealueen itäosassa sijaitsevilta kahdelta kiviainesten ottoalueelta. Reitti kiviainesten ottoalueille
on kantatieltä 58 lähtevää yksityistietä pitkin.
Karkeasti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan noin 100 kuljetusta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja siten myös kuljetukset vähenevät. Tuulivoimaloiden osia; torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan
maanteillä erikoiskuljetuksina. Hankealueen kiviainesten ottoalueiden yhteyteen on tarkoitus
perustaa betoniasema, jolta tarvittavat betonikuljetukset lähtevät. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähisatamasta (Kokkola). Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12 –
14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Jos hybriditornin betoniosuus tehdään elementeistä, on kuljetuksia useita kymmeniä yhtä voimalaa kohden. Yhteensä kutakin
voimalaa kohden on vaihtoehdossa VE1 noin 150–165 kuljetusta ja vaihtoehdoissa VE2 ja
VE3 noin 165 – 180 kuljetusta riippuen voimalatyypistä. Koko tuulivoimapuiston osalta tämä
tarkoittaa vaihtoehdossa VE1 noin 17 700 – 19 500 kuljetusta, vaihtoehdossa VE2 noin
19 500 – 21 200 kuljetusta ja vaihtoehdossa VE 3 noin 14 400 – 15 700 kuljetusta.
Hankkeen arvioitu rakentamisaika on kolme vuotta. Tuulivoimapuiston rakentamisen on alustavasti suunniteltu tapahtuvan kolmessa vaiheessa tuulivoimapuisto-osittain. Mikäli kuljetukset jakautuvat melko tasaisesti rakentamisvaiheille ja niiden kesken, on hankkeen aiheuttama keskimääräinen liikenne vaihtoehdossa VE1 noin 75 – 170 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen sekä alueelle saapuvan että poistuvan liikenteen. Vaihtoehdossa VE2 vastaava keskimääräinen liikennemäärä on noin 75 – 175 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE3
noin 70 – 160 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen sekä alueelle saapuvan että poistuvan liikenteen. Näistä hankealueen kiviainesten ottoalueilta tulevia teiden ja asennuskenttien rakentamiseen liittyviä murskekuljetuksia sekä hankealueen betoniasemalta tulevia betonikuljetuksia on vaihtoehdossa VE1 noin 75 – 85 ajoneuvoa vuorokaudessa, vaihtoehdossa VE2
noin 75 – 90 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE3 noin 70 – 80 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyviä, kauempaa tulevia kuljetuksia, on varsinaisessa voimaloiden rakentamisvaiheessa vaihtoehdossa VE1 noin 30 – 40 ajoneuvoa vuorokaudessa, vaihtoehdossa VE2 noin 40 – 50 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vaihtoehdossa
VE3 noin 30 – 35 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Vuorokausikohtaiset kuljetusmäärät riippuvat rakentamisvaiheesta. Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheet ovat alustavan suunnitelman mukaan osittain päällekkäin, jolloin kuljetusmäärät ovat suurimmillaan, kun esimerkiksi kahden osan teitä ja tuulivoimaloiden perustuksia
rakennetaan yhtä aikaa tai toisen osan tuulivoimalakomponenttikuljetuksia on samanaikaisesti toisen osan murske- ja betonikuljetusten kanssa. Rakentamisen loppuvaiheessa kuljetusmäärät ovat todennäköisesti pienimmillään, kun enää viimeisen osan tuulivoimalakomponentteja kuljetetaan. Erikoiskuljetuksia on vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 keskimäärin 3,9
vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE3 keskimäärin 3,0 vuorokaudessa, mikäli ne jakautuvat
tasaisesti tuulivoimaloiden pystytysajalle. Kuljetusmäärät ja niiden ajallinen jakautuminen
tarkentuvat rakentamisaikataulun tarkentuessa jatkosuunnittelussa. Hankkeen aiheuttama
raskas liikenne on kuvattu taulukossa 4-1.
Taulukko 4‐1

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys eri hankevaihtoehdoissa.

Tuulivoimapuisto

Lestijärvi

Hankkeen aiheuttama raskas liikenne (ajon./vrk)
VE 1

VE 2

VE 3

75 – 170

75 – 175

70 – 160

Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueeksi tarvitaan noin 60 x 70 m alue, jolta raivataan kasvillisuus. Lisäksi torninosturin kokoamiseen tarvitaan noin 6 x 200 metrin alue. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen. Voimalakomponentit kuljetetaan rakennus35
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paikalle rekoilla. Tyyp
pillisesti terä
äslieriötorni tuodaan 7-8 osassa. Hybriditorniin teräsbetoniosuus v
utta. Konevoi koostua noin 20 elem
mentistä, jo iden päälle tulee 2-3 te
eräslieriöosuu
huone tuod
daan yhtenä kappaleena, sekä eriksseen jäähdyttyslaitteisto ja
j roottorin napa ja lavat, jotka k
kootaan paikalla valmiik
ksi ennen no
ostoa. Voimalatyypistä riippuen lav
vat kiinnitetään napaan joko maas
ssa ennen nostoa tai lav
vat nostetaa
an nosturilla ja kiinnitetä
ään napaan
ylhäällä yks
si kerrallaan.
Tuulivoimap
puiston yhte
eenlaskettu pinta-ala on
n noin 110 km².
k
Hankea
alueesta tulllaan rakentamaan vaiin muutama
a prosentti. Rakentamisseen osoitetttava pinta-a
ala on tuuliv
voimaloiden
perustus- ja
a huoltoalue
eita (noin 6 000 m²/voi mala), voim
maloita yhdistäviä huolto
oteitä, huoltorakennuk
ksia sekä rak
kennettavien sähköasem
mien alueita.
Voimajohto
ojen rakentaminen aloite
etaan valitun
n sähkönsiirttoreitin pelto
o- ja pehme
eikköalueilta
talviaikaan,, jotta raken
ntamisesta ei
e aiheudu h
haittaa maan
nviljelyyn eik
kä herkille k
kasvillisuusalueille. Ke
esäaikaan ra
akennetaan enimmäksee
e
en metsäalu
ueilla. Tarkem
mpi sähköm
markkinalain
mukainen v
voimajohdon
n rakentamiissuunnitelm
ma laaditaan, kun hankkeesta vasta
taava tekee
päätöksen ttuulivoimapu
uiston rakentamisesta.

4.5

Huolto ja
a ylläpito

4.5.1

Tuulivoim
malat

Tuulivoimalloiden huoltto tapahtuu
u valittavan voimalatyy
ypin huolto-ohjelmien mukaisesti.
Huollon ja y
ylläpidon turvaamiseksi alueen tiesttö pidetään kunnossa ja
a aurattuna myös talvisin.
elman mukaisia huoltokä
äyntejä kulla
akin voimala
alla tehdään yleensä no in 1–2 kerHuolto-ohje
ä voimalaa
taa vuodes
ssa, minkä lisäksi voida
aan olettaa 1–2 ennak
koimatonta huoltokäynti
h
kohti vuositttain. Kullak
kin voimalalla on näin olllen tarpeen tehdä keskimäärin 3 kä
äyntiä vuodessa.
ävät noin 2–
–3 vuorokau
utta voimalaa kohti. Tuo
otantotappiTuulivoimalloiden vuosihuollot kestä
oiden minimoimiseksi vuosihuollott ajoitetaan
n ajankohtaa
an, jolloin tuulisuusolot
t
t ovat heikoimmat.
Huoltokäynnit tehdään pääsääntöis
sesti pakettiiautolla. Ras
skaammat välineet
v
ja k
komponentit
nostetaan k
konehuonees
seen voimalan omalla h uoltonosturilla. Erikoista
apauksissa v
voidaan tarollisesti tevita myös autonosturia
a, ja raskaiimpien pääk
komponenttien vikaantu
uessa mahdo
lanosturia.

4.5.2

Voimajohtto

Voimajohdo
on kunnossa
apidosta vas
staa voimaj ohdon omis
staja. Voima
ajohtojen ku
unnossapito
vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapittotöitä. Tark
kistukset teh
hdään noin 1
1-3 vuoden
välein. Tark
kistukset teh
hdään johtoa
alueella liikk
kuen tai lentä
äen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeuttta voidaan tarkastella
t
myös
m
laserke
eilausaineisto
on avulla.
Merkittävim
mmät voimajjohtoihin liitttyvät kunno
ossapitotyött liittyvät johtoaukeiden
n ja reunavyöhykkeiden puuston raivaamisee
en. Johtoauk
keiden puustto raivataan 5-8 vuoden
n välein koneellisesti ttai miestyöv
voimin. Reun
navyöhykkei den puustoa
a käsitellään
n 10-25 vuo
oden välein.
Ylipitkät pu
uut kaadetaa
an tai puusto
on latvustoa
a lyhennetää
än niin, ettei puuston ko
orkeus ylitä
sallittua korrkeutta (Fing
grid Oyj, 201
10).

4.6

Käytöstä
ä poisto

4.6.1

Tuulivoim
malat

Tuulivoimalloiden teknin
nen käyttöik
kä on noin 2
25 vuotta. Perustukset
P
mitoitetaan 50 vuoden
käyttöiälle jja kaapelien
n käyttöikä on
o vähintää n 30 vuotta. Koneistoja
a uusimalla o
on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista
m
jatkaa 50 vu
uoteen asti.
Tuulivoimap
puiston käyttöstä poiston työvaihee
et ja käytetttävä asennu
uskalusto ov
vat periaatteessa vasttaavat kuin rakennusvaih
r
heessa.
Perustusten
n ja kaapelie
en osalta on
n ratkaistava
a, jätetäänk
kö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Perustuksen
n purku kokonaan edelly
yttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä
ä, mikä on hidasta
h
ja ty
yövoimavalta
aista. Useissa tapauksisssa ympäris36
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töön kohdiistuvat vaiku
utukset jääv
vät pienemm
miksi, jos pe
erustuslaatta
a jätetään paikoilleen ja
a
maanpäälliiset osat maisemoidaan
m
n. Maakaap
peli voidaan käyttövaih een päätytttyä poistaa.
Mahdolliste
en syvälle ullottuvien ma
aadoitusjohd
dinten poista
aminen ei vä
älttämättä olle tarkoituk-senmukaista. Poistetuilla metalleiilla on romu
uarvo ja ne voidaan kiierrättää. Sa
ama koskee
e
kaapeleissa
a käytettyjä metalleja.

4.6.2

Voimajoh
hdot

Voimajohdon tekninen käyttöikä o
on 50-70 vuo
otta. Perusparannuksilla
a käyttöikää on mahdol-lista jatkaa
a 20-30 vuod
della. Tuuliv
voimapuiston
n käytöstä poiston jälkee
en voimajoh
hdot voidaan
n
jättää paik
kalleen tukemaan paika llisen verkon sähkönjak
kelua. Tarpe
eettomaksi jääneen voi-majohdon rakenteet vo
oidaan purka
aa ja materiaalit kierrätttää.

4.7

Rakennu
us- ja tiem
materiaalin
n louhinta

4.7.1

Tarvittavat kiviainek
kset

Tuulivoima
alat sekä niih
hin liittyvät infrarakente
eet edellyttävät suurta m
määrää kivia
aineksia. Ar-vion muka
aan hankkee
essa tarvittav
van kiviaink
ksen määrä vaihtelee ra
akennettavie
en turbiinien
n
määrän mu
ukaan:


87 turbiinia  360 000 k-m
m3



118 turbiinia  411 000 k--m3

sältävät myö
ös teiden ra
ssa tarvittav
van kiviaine
eksen. Tuulivoimaloiden
n
Määrät sis
akentamises
korkeudella
a ei ole vaikutusta turb
biinikohtaise
een kiviainek
ksen menek
kkiin. Kiintok
kuution tila-vuuspaino on kalliokiv
viainkselle 2 ,65 t/k-m3, jolloin tarvittavan kivia
aineksen mä
äärä on ton-neina 952 000 – 1 088
8 000 t. Las kennassa määrät on pyöristetty pyö
öristyssääntöjen mukai-mpään tuhantteen kuutioo
on.
sesti lähim
Hankkeen arvioitu rak
kentamisaika
a on kolme vuotta. Tällöin vuositta
ain louhittava määrä on
n
120 000 – 137 000 k-m
m3/a.

Kuva 4.17.

Maa‐aineste
en ottoalueen siijainti hankealu
ueella.
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Kuva 4.18.

Maa‐ainesten
n ottoalueet ilm
makuvassa.

4.7.2

Louhinta

Louhinnassa kallioon porataan
p
porrausvaunulla
a reikiä kerrralla räjäyte
ettävän kenttän suunnikaisesti. Ken
nttään porattut reiät pan
nostetaan ja kiviaines irrotetaan räjjäyttämällä.
telman muk
Räjäytykses
ssä irronnuttta kiviainestta voidaan h
hyödyntää sellaisenaan louheena, ta
aikka louhe
voidaan mu
urskata murs
skauslaitoksella erilaisikssi mursketuo
otteiksi.
Louhinnan seurauksen alueella olevat kallioko houmat pois
stuvat ja alu
ueelle muodo
ostuu kaksi
avolouhosta
a, joiden reunat luiskataan louhinta
aa ja muita mm. hyödy
yntämiseen kelpaamattomia maa-aineksia (e
esim. alueelta kuoritut pintamaat) hyväksi kä
äyttäen. Turrvallisuuden
varmistamisen jälkeen alue maisem
moituu luont aisesti takaisin metsäma
aaksi.
Louhinta-alue sijoittuu tilalle Puroa
aho 10:16. L
Louhittavien alueiden pin
nta-alat ova
at noin 4,15
ha ja 2 ha eli yhteensä
ä noin 6,15 ha.
h Suunnite
elmien muka
ainen alin otttotaso on +
+143 ja ympäröivä maasto on noin
n tasolla +15
50.
Louhinta-alueelta valuv
via pintavesiä varten on rakennettu laskutumisallas tilalle Uu
utela 178:2
noin 600 m
metriä louhintta-alueelta etelään.
e
Alta
aalle johtaa huoltotie. Altaan ympärrillä on penkereet ja a
alareuna on kalliota, joh
hon on räjäy
ytetty patok
kynnys. Allas-alueen ko
oko on noin
30x80 metrriä ja syvyys
s noin kaksi metriä. Jok
kinevanpuron
n, johon louhinta-alueen
n vedet laskutusaltaas
sta purkavatt, varrelle on
n tämän lisä
äksi rakenne
ettu kaksi vastaavaa lasskutumisallasta kilome
etrin etäisyy
yksillä toisisttaan. Viimeissen altaan ja
a Lestijärven
n väliin on li säksi suunnitteilla ved
denviivytysko
osteikko.

4.7.3

Murskaus

Louhe murskataan erillaisiksi murs
sketuotteiks i murskauslaitoksella. Murskauslait
M
tos koostuu
ä tuottettav
vien murske
etuotteiden mukaan va
aihtelevasta
tyypillisesti esimurskaimesta sekä
määrästä v
väli- ja jälkimurskaimia sekä seulojja. Tarvittae
essa ylisuure
et lohkareett rikotetaan
hydraulisella iskuvasaralla ennen murskausta.
m
Esimurskau
uksessa käytetään tyypiillisesti leukamurskaim
mia, mutta joskus myös iskupalkkim
murskaimia. Väli- ja jälk
kimurskaukse
essa käytetään erilaisiia kara- ja kartiomurska
k
aimia.
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5.

HANKK
KEEN EDE
ELLYTTÄ
ÄMÄT SUUNNITEL
LMAT JA
A LUVAT

Hankkeen edellyttämät suunnitelm
mat ja luvat sekä niihin rinnastettav
vat päätökse
et on koottu
u
taulukkoon
n 6–1. Taulukossa 6–2 o
on lisäksi esittetty mahdollisesti tarvitttavat luvat.
Kaikkiin hankkeen to
oteuttamisen
n vuoksi tarpeellisiin lu
upahakemuk
ksiin tulee liittää YVA-selostus ja yhteysviran
nomaisen siittä antama la
ausunto.
Taulukko 5-1.
5
Hankke
een edellyttä
ämät suunniitelmat ja luv
vat sekä niih
hin rinnastetttavat päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Vira
anomainen/T
Toteuttaja

YVA-menetttely

YVA-laki (46
68/1994) ja
sen muutos (258/2006)

Etelä
ä-Pohjanmaan
n
ELY--keskus

Kaavoitus

MRL (132/1999)

Lestiijärvenkunnan
nvaltuusto

Tuulivoima
apuiston maan
nkäyttösopimukset

Hank
kkeesta vastaava

Maakaapelin maankäyttö
ösopimukset

Hank
kkeesta vastaava

Rakennuslu
upa

MRL (132/1999) 125 §

Lestiijärven rakenn
nusvalvontaviran
nomainen

Liittymälup
pa maantiehen
n

Maantielaki (503/2005) 37-38
3
§

Etelä
ä-Pohjanmaan
n ELY-keskus

Sähkömark
kkinalain muk
kainen lupa

Sähkömarkk
kinalaki 18§

Enerrgiamarkkinav
virasto

Voimajohdon johtoaluee
en tutkimuslupa

Lunastuslak
ki (603/1997)

Länssi- ja Sisä-Suo
omen aluehallin
ntovirasto

Voimajohdon johtoaluee
en lunastuslupa

Lunastuslak
ki (603/1997)

Valtiioneuvosto

Liittymisso
opimus sähköv
verkkoon

Hank
kkeesta vastaava

Erikoiskulje
etuslupa

Liikennemin
nisteriön päätö
ös
erikoiskuljettuksista ja erikoiskuljetusajon
neuvoista
(1715/92)

Pirka
anmaan ELY-k
keskus

Lentoestelu
upa

Ilmailulaki (1194/2009)
(
165
1
§

Liike
enteen turvalliisuusvirasto
Trafii

Taulukko 5-2.
5
Mahdolliisesti tarvitta
avat luvat.
Lupa

Laki

Vira
anomainen

Ympäristölupa

Y
YSL (86/2000
0)

Lesttijärven kunna
an ympäristöviran
nomainen

Maa-ainesllupa

MAL (555/198
81)

Lesttijärven kunna
anhallitus

Maisematy
yölupa

MRL (132/199
99) 128 §

Lesttijärven kunna
an rakennusvalv
vontaviranoma
ainen

Luonnonsu
uojelulain poik
kkeamislupa

Luonnonsuoje
elulaki (1069/1996,
553/2004), ra
auhoitetut lajit (39
jja 42 §) ja erityisesti suojeltavat
lajit (47 §) se
ekä luontodirektiivin
liite IV b (49 §)

Etelä
ä-Pohjanmaan
n ELY-keskus

Muinaismuistolain poikkeamislupa

Muinaismuisto
olaki (295/196
63)

Etelä
ä-Pohjanmaan
n ELY-keskus

Voimajohdon/maakaape
elin sijoittaminen ra
autatiealueelle
e tai risteäminen rautatien
r
kans
ssa

Ratalaki (110//2007) 36§

Liike
ennevirasto

Voimajohdon/maakaape
elin sijoittaminen maantiealueelle
m
e tai risteäminen maantien
m
kans
ssa

Maantielaki (2
2005/503) 47 §

Etelä
ä-Pohjanmaan
n ELY-keskus
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5.1

YVA-men
nettely

Ympäristövaikutusten arvioinnissa
a
kuvataan ha
anke ja arvio
oidaan sen aiheuttamat
a
ympäristövaikutuksett mukaan lukien vaikutu
ukset ihmiste
en elinoloihin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koske
evia päätöks
siä eikä ratka
aista sitä ko
oskevia lupa--asioita. YVA
A-menettely on kuvattu
tarkemmin kappaleessa
a 2.

5.2

Kaavoitu
us

Tuulivoimarrakentamise
een sovelleta
aan pääsään
ntöisesti sam
moja säännöksiä kuin muuhunkin
rakentamiseen ja suurrten tuulivoiimapuistojen
n toteutukse
en tulee läh
htökohtaisessti perustua
maankäyttö
ö- ja rakenn
nusluvan mu
ukaiseen ka avoitukseen. Tuulivoima
arakentamissta koskeva
maankäyttö
ö- ja rakennuslain muu
utos tuli vo
oimaan huhttikuussa 2011. Muutok
ksen myötä
yleiskaavaa
a on mahdo
ollista käyttä
ää tuulivoim
marakentamisen suunnittteluvälineen
nä ja myös
rakennusluv
van myöntäm
misen perus
steena.

5.3

Maankäy
yttöoikeud
det ja -sop
pimukset

Tuulivoimalat ja tuulivo
oimapuiston tuottaman sähköenergian siirtoon tarvittavat m
maakaapelit
sijoittuvat p
pääosin yksittyisten maan
nomistajien omistamille maa-alueille
e. Hankkeestta vastaava
on tehnyt m
maanvuokrau
usesisopimuk
kset tuulivoim
maloiden paiikoista ja han
nkkeen toteu
uttaja tekee
maanomista
ajien kanssa
a tarvittavat sopimukset huoltoteiden
n ja maakaapeleiden sijo
oittamisesta
tuulivoimap
puistojen alue
eilla.
Mikäli voima
ajohtoalueen
n ja pylväspa
aikkojen osaltta ei päästä sopimuksiin maanomista
ajien kanssa
menetellään
n lunastuslain
n (603/1977) ja sähköma
arkkinalain (386/1995)
(
mukaisin
m
men
nettelyin.

5.4

Rakennu
us- ja rake
entamisluv
vat

Tuulivoimallaitosten rak
kentaminen edellyttää m
maankäyttö-- ja rakennu
uslain mukaiisen rakennusluvan.
Voimajohdo
on rakentam
miseen tarvita
aan sähköm
markkinalain (386/1995) mukainen rrakentamislupa (Energ
giamarkkinav
virasto, EMV
V). Voimajoh
htoreittien maastotutkim
m
mukseen ja jjohtoalueen
lunastamise
een tarvitaan lunastusla
ain (603/199
97) mukaise
et tutkimus- ja lunastussluvat haetaan alueha
allintovirasto
osta.
Voimajohdo
on sijoittuess
sa tieympäristöön on ta rvittaessa haettava Maa
antielain (20 05/503) 47
§:n mukain
nen poikkeamislupa maantien suoja
a- tai näkem
mäalueelle rakentamise
r
sta. Lisäksi
maantien y
ylitykselle ta
ai alitukselle
e voimajohdo
olla on haettava lupa. Luvan myö ntää EteläPohjanmaan elinkeino-,, liikenne- ja
a ympäristök
keskus.

5.5

Liittymällupa maan
ntiehen

Uusien yksityisteiden liiittymien rak
kentaminen m
maantielle ta
ai nykyisten yksityistielii ttymien
nen vaatii Ma
aantielain (2005/503) 37
7 §:n mukais
sen liittymäluvan. Luvan
n myöntää
parantamin
Etelä-Pohja
anmaan ELY--keskus. Myö
ös nykyisten
n yksityistieliiittymien parrantaminen e
edellyttää
liittymäluva
an hakemista
a.

5.6

Sähköma
arkkinalain mukaine
en lupa

Voimajohdo
on rakentam
miseen tarvita
aan sähköma
arkkinalain (386/1995)
(
mukainen ra
akentamislupa (Energ
giamarkkinav
virasto, EMV
V). Luvan my
yöntämisen edellytyksen
e
nä on, että jo
ohdon rakentaminen
n on sähkön siirron turva
aamiseksi ta
arpeellista. Lupa on tarve
eperusteinen
n ja siinä
todetaan jo
ohdon tarpee
ellisuus.

5.7

Voimajoh
htoalueen tutkimus
slupa

Voimajohto
oreittien maa
astotutkimus
s edellyttää a
aluehallintov
viraston luna
astuslain (La
aki kiinteän
omaisuuden
n ja erityiste
en oikeuksien
n lunastukse
esta, 603/19
977) mukaistta lupaa tutk
kimuksen
suorittamiseen. Luvan voimajohtor
v
eittien maasstotutkimuks
sen suorittam
miseen antaa
a Länsi- ja
Sisä-Suome
en aluehallin
ntovirasto. Tutkimusaika
aiset vahingo
ot on korvatttava tutkimu
usluvan
ehtojen mu
ukaisesti.
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5.8

Voimajo
ohtoalueen
n lunastus
slupa

Maa-alueid
den lunastus voimajohdo
on rakentamista varten edellyttää
e
lu
unastuslain (Laki kiinteän omaisuu
uden ja erity
yisten oikeuk
ksien lunastu
uksesta, 603
3/1977) muk
kaista lunasttuslupaa
voimajohdo
on johtoalue
een lunastam
miseksi ja vo
oimajohdon tarvitseman
t
käyttöoikeu
uden supistuksen sek
kä lunastusko
orvausten m
määräämisek
ksi.

5.9

Liittymis
ssopimus sähköverk
kkoon

Tuulivoima
alaitosten liiittyminen s ähköverkkoo
on edellyttä
ää liittymisssopimusta sähköverkon
s
n
omistajan kanssa.

5.10

Erikoiskuljetuslup
pa

Tuulivoima
apuiston rake
entamisen a ikana alueellle tuotavat voimaloiden
v
komponenttit tarvitsevat erikoiskuljetuksia, jotka puolesstaan edellytttävät erikoiskuljetusluv
van hakemistta. Erikoisvat koko Suo
omeen myön
ntää Pirkanm
maan ELY-kes
skus.
kuljetusluv

5.11

Lentoesttelupa

Kaikkien en
nintään 45 kilometrin
k
ettäisyydellä le
entoasemastta tai enintää
än kymmene
en kilometrin etäisyyd
dellä varalas
skupaikasta sijaitsevien yli 30 metriä
ä korkeiden laitteiden, rakennusr
ten, rakenn
nelmien tai merkkien
m
ra kentamiseen
n tulee olla liikenteen tu rvallisuusvirraston
myöntämä lentoestelupa (Ilmailula
aki (1194/20
009) 165 §). Tuulivoima puistojen os
salta lupaa
oimalakohtaiisesti eriksee
en jokaiselle
e voimalalle. Lupahakem
mus saatetaan vireille
haetaan vo
heti tarvittavien tausta
atietojen olle
essa käytettä
ävissä.

5.12

Muut ma
ahdollises ti tarvittav
vat luvat

Tuulivoima
apuiston rak
kentaminen saattaa ede
ellä mainittu
ujen lupien lisäksi edellyttää muita
a
lupia. Lupie
en tarpeellis
suus selviää pääasiallisesti YVA-men
nettelyn aika
ana, muun muassa
m
arvi-ointityöstä saatujen tie
etojen perussteella. Tarv
vittavat luvat tarkistetaa
an hankkeen
n jatkosuun-nittelussa ja
j haetaan viimeistään
v
rrakennuslupa
avaiheessa.

5.12.1

Ympäristö
ölupa

Tuulivoima
aloita ei main
nita ympärisstönsuojeluasetuksen ha
ankeluetteloiissa, joten niiden ympä-ristöluvanv
varaisuus perustuu tapau
uskohtaiseen
n harkintaan
n.
Ympäristön
nsuojelulain mukainen y
ympäristölup
pa on tarpeen, jos tuuliv
voimaloista voi
v aiheutua
a
naapuruussuhdelain 17
7 §:n mukai sta rasitusta
a, joita tuuliv
voimaloiden tapauksessa voivat olla
a
lähinnä me
elu ja varjon vilkkuminen
n.
Mikäli ymp
päristölupa tarvitaan, sse myönnettään erillises
stä hakemu
uksesta YYA-menettelyn
n
päätyttyä eli
e yhteysvirranomaisen annettua lausuntonsa ympäristövai
y
ikutusten arrviointiselos-tuksesta. Lupahakemu
L
uksen käsitte
elee Lestijärv
ven kunnan ympäristövirranomainen.
Myös louhinta- ja murs
skaustoimintta voivat edellyttää ymp
päristölupaa.. Louhintatoiminta edel-lyttää pääs
sääntöisesti aina ympärristölupaa. Poikkeuksen
P
muodostava
at rakentam
mishankkeet,,
joissa louh
hinta tapahtuu kaavoite tulla alueella kaavan mukaisen
m
rak
kentamisen yhteydessä.
Tällöin louh
hinta voidaan tulkita alu
ueen esirakentamiseksi ja
j louhinta rratkaista rakennusluvas-sa. Usein rakennusluva
r
an yhteydes sä myönnetyltä louhinna
alta edellyte
etään kaiken louhittavan
n
maa-ainek
ksen hyötykä
äyttöä raken nusluvan mu
ukaisessa ko
ohteessa.
Myös louhe
een murskau
us voi edelly
yttää ympäristölupaa. Tu
uulivoimaloid
den rakentam
misessa tar-vittava kiv
viainesmäärä
ä huomioon ottaen on varsin
v
todennäköistä, etttä hankkeen aikana 50
0
päivän murskaus ylitty
yy. Tällöin m
murskaukselle
e tulee hakea ympäristö lupa.
Mikäli ymp
päristöluvan tarve ilme nee, tulee luvassa huo
omioida kok
ko toimintak
kokonaisuus.
Tämä tarko
oittaa sitä, että
e
lupakyn
nnyksen ylitttävän toimin
nnon lisäksi lupahakemu
uksessa ja –
päätöksess
sä huomioida
aan kaikki y mpäristöhaitttoja aiheutttavat toiminn
nat, vaikka ne
n itsessään
n
eivät lupak
kynnystä ylitttäisikään.
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5.12.2

Maa-aines
slupa

Tuulivoimap
puistojen rakentamisma
ateriaalien h ankintaa varten suunnitteltu louhintta voi edellyttää maa--aineslupaa,, jollei louhin
ntaa ole rattkaistu jo rakennusluvan
n yhteydessä
ä. Tuulivoimaloita ei s
sijoiteta varsinaisesti louhittaville a lueille, vaan
n louhinta te
ehdään voim
maloiden rakentamises
ssa tarvittaviien kiviaines
sten saamise
eksi. Tämä voi
v edellyttää louhinnan luvittamista rakennus
sluvan ulkop
puolisella lup
pamenettelylllä.
Maa-aineslu
upa tulee olla kiven, so
oran, hiekan , saven ja mullan
m
ottam
miseen pois kuljetettakaivoslakiin
vaksi taikka
a paikalla va
arastoitavaks
si ja jalostetttavaksi. Maa-aineslupaa
a ei tarvita k
perustuvass
sa ottamisto
oiminnassa eikä sellaise
essa aineste
en ottamises
ssa vesialue
eella, johon
tarvittaan v
vesilain (264
4/1961) mu
ukaan alueha
allintovirasto
on lupa. Ma
aa-aineslupa a ei myöskään tarvita
a rakentamis
sen yhteyde
essä irrotettu
ujen ainesten
n ottamisess
ssa ja hyväk
ksikäytössä,
kun toimenpide perustu
uu viranomaisen antama
aan lupaan tai hyväksym
mään suunnittelmaan.

5.12.3

Maisematyölupa

Louhinta vo
oidaan ratka
aista maa-ain
nesluvan lisä
äksi myös maisematyölu
m
uvalla. Maise
ematyölupa
vaaditaan m
maisemaa muuttavaan
m
maanrakenn
nustyöhön asemakaava-alueella sek
kä yleiskaava-alueella,, jos yleiska
aava niin määrää. Lisäk
ksi alueilla, joilla on vo
oimassa rak
kennuskielto
MRL 132/1999 53§) kaavojen
k
laa
atimista varrten, tulee hakea maisematyölupa maisemaa
muuttaviin töihin. Mais
sematyölupa
aa ei tarvita
a yleis- tai asemakaava
an toteuttam
miseksi tarpeellisten ttaikka myön
nnetyn rakennus- tai to
oimenpideluv
van mukaisten töiden ttekemiseen
eikä vaikutu
uksiltaan vähäisiin toime
enpiteisiin.

5.12.4

Luonnons
suojelulain poikkeamis
p
slupa

Suunnitellun hankkeen
n toteuttaminen saattaa edellyttää lajirauhoitus
ssäännöksisttä poikkeannonsuojelullain 48 § nojjalla ELY-kesskus voi my
yöntää luvan poiketa luo
onnonsuojemista. Luon
lulain (1096
6/1996, 553
3/2004) rauh
hoitettuja eliiölajeja (LSL
L 39 §, 42 §) koskevista
a rauhoitussäännöksisttä sillä edellytyksellä, etttä lajin suo
ojelutaso säilyy suotuisana. Luonnon
nsuojelulain
erityisesti s
suojeltavien lajien (47 §)
§ sekä luon
ntodirektiivin
n liitteen IV b (49 §) la
ajien osalta
saattaa tulla kysymykseen mahdolllinen poikkea
amismenette
ely.
Luontodirek
ktiivin IV a liiitteen eläinlajien, IV b k
kasvilajien sekä lintudire
ektiivin 1 arttiklassa tarkoitettujen lintujen rau
uhoitussäänn
nöksistä poik
kkeamisesta
a (LSL 49 §) voi Etelä-P
Pohjanmaan
ELY-keskus
s myöntää yksittäistapa
y
auksissa poiikkeamisluva
an artiklassa
a erikseen lueteltuihin
tarkoituksiin sillä edelly
ytyksellä, etttei muuta ty
yydyttävää ratkaisua
r
ole
e ja ettei po ikkeaminen
haittaa lajin
n kantojen suotuisan su
uojelutason säilymistä niiden
n
luontaisella levin
nneisyysaludirektiivin la
eella. Lintud
ajien osalta poikkeamise
p
esta säädetään lintudirek
ktiivin 9 arti klassa, jossa myös yle
eisenä edelly
ytyksenä on,, ettei muuta
a tyydyttävä
ää ratkaisua ole.

5.12.5

Muinaismuistolain po
oikkeamislu
upa

Kiinteät mu
uinaisjäännö
ökset ovat muinaismuis
m
stolain (295//1963) nojalla rauhoite
ettuja ilman
erillistä pää
ätöstä. Muin
naismuistolain 11 §:n n
nojalla “Millo
oin kiinteä muinaisjäänn
m
nös tuottaa
sen merkity
ykseen verra
aten kohtuu
uttoman suu rta haittaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemukses
sta, johon on
n liitettävä m
muinaisjäänn
nöstä koskev
va tarkka se
elostus, Museovirastoa
a kuultuaan antaa
a
luvan kajota muin
naisjäännöks
seen tavalla,, mikä muuttoin 1 §:n 2
momentin mukaan on kielletty. Lu
upaan voida
aan sisällyttä
ää tarpeelliseksi katsotttuja ehtoja.
Jos 1 mome
entissa main
nittu hakemu
us on muun kuin maano
omistajan tekemä, on m
maanomistajaa kuultav
va. Elinkeino-, liikenne- ja
j ympäristö
ökeskuksen päätös, jolla
a on annettu
u lupa muinaisjäännök
kseen kajoam
miseen, on alistettava
a
o
opetusministeriön vahvis
stettavaksi, m
milloin päätös on Museoviraston lausunnon va
astainen. Lu
uvan saamisesta muinaisjäännöksee
en kajoamiseen yleistä työhankettta toteutettaessa sääd
detään Muin
naismuistolain 13 §:ssä
ä.” Muinaismuistolaista
ä, kun tuua poikkeamisen tarve se
elviää hankk
keen tarkemman suunnittelun myötä
livoimaloide
en rakennuspaikat ja säh
hkönsiirtoyh
hteydet on se
elvitetty.

5.12.6

Lupa kaap
peleiden ja johtojen siijoittamisee
en yleiselle tiealueelle
e

Voimajohdo
on sijoittuess
sa tieympäriistöön on tarrvittaessa ha
aettava maa
antielain (20 05/503) 47
§:n mukain
nen poikkeamislupa maantien suoja
a- tai näkem
mäalueelle rakentamise
r
sta. Lisäksi
maantien y
ylitykselle ta
ai alitukselle
e voimajohdo
olla on haettava lupa. Luvan myö ntää EteläPohjanmaan elinkeino-,, liikenne- ja
a ympäristök
keskus.
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Ympäristöv
vaikutusten arviointiselos
a
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YMPÄRIS
STÖVAIKU
UTUSTEN ARVIOINT
A
TI TÄSSÄ HANKKEE
H
SSA

6.

YMPÄR
RISTÖVAI
IKUTUST
TEN ARV
VIOINTI TÄSSÄ
T
H
HANKKEESSA
A

6.1

Arviointityön taustta ja laaju
uus

Ympäristövaikutusten arviointimen
a
ettelyssä ta rkastellaan hankkeen va
aikutuksia k
kokonaisvaltaisesti ihm
misiin, ympärristön laatuu
un ja tilaan, maankäyttö
öön ja luonnonvaroihin ssekä näiden
keskinäisiin
n vuorovaikutussuhteisiin
n YVA-lain ja
a -asetuksen
n edellyttämä
ässä laajuud
dessa.
Kullakin YV
VA-hankkeellla on omat, hankkeen lluonteesta, laajuudesta ja sijainnissta johtuvat
tyypilliset v
vaikutuksens
sa, joihin YV
VA-menettely
yn yhteydes
ssä kiinnitetä
ään erityistä
ä huomiota.
YVA-menettelyn kuvau
uksessa esitetyt päätaso
on arvioitav
vat vaikutuk
kset tarkenn
netaan aina
hankekohta
aisesti.
Ympäristövaikutus mää
äritetään tila
aksi, jolloin h
hankealueella tai sen läh
hiympäristösssä sijaitseva kohde m
muuttuu hankeen rakenn
nusvaiheessa
a tai käytön
n aikana. Siten osa hank
kkeen aiheuttamista v
vaikutuksista
a ovat väliaik
kaisia ja osa pysyviä.

6.2

Arvioitav
vat vaikutu
ukset ja v
vaikutusalu
ueet

6.2.1

Arvioidut ympäristöv
vaikutuksett

Tässä ympäristövaikutusten arvioiinnissa arvio
ointi on teh
hty tuulipuis
stolle ja sen
n vaatimille
sähkönsiirro
on voimajoh
hdoille (rakennettavat u udet voimajjohdot). Arviointityössä on arvioitu
hankkeen v
vaikutusalue, hankkeiden
n yhteisvaiku
utukset sekä
ä eritelty
1.
2.
3.

tuulip
puiston ja vo
oimajohdon rakentamise
enaikaiset va
aikutukset
käytö
ön aikaiset vaikutukset
v
tuulip
puiston käytöstä poiston
n vaikutuksett

Lestijärven tuulipuiston
n ympäristövaikutusten arviointia varten
v
on la
aadittu selv ityksiä oleeltiin YVAmassa olev
vien selvity
ysten lisäks
si ja täyde nnykseksi. Selvitystarp
peet määrite
ohjelmavaih
heessa suhtteutettuna hankealueen
h
n ennakoituihin ja ennalta tunnettuihin luonnonoloihin sekä siihen,, millaisia tu
uulipuistojen
n ja voimajo
ohtojen tyyp
pilliset ympä
äristövaikutukset ovatt. Lisäksi selvityksiä laadittaessa on
n otettu huo
omioon YVA-menettelyä varten perustetun se
eurantaryhmän antamat huomiot ja kommentit. Arviointityö
ötä tukevat m
maastotyöt,
kyselyt ja h
haastattelut on tehty vuo
osien 2013—
—2014 välise
enä aikana.

Hankkeen välittömät jja välilliset vaaikutukset

Ihmis
sen
terveytteen,
elinoloih
hin ja
viihtyvy
yyteen

Kuva 6‐1.
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Maaperään, vesiin,
ilmaan, ilm
mastoon,
eliöihin,
kasvillisuuteen ja
luonnon
monimuotoisuuteen

Yhdys
skuntarakente
eeseen,
rakenn
nuksiin,
maise
emaan,
kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön

Luonno
onvarojen
hyödyn
ntämiseen

Hankkeessa selvitettävät
s
välittömät ja välillliset vaikutukseet YVA –lain ja –asetuksen muukaisesti

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

YMP
PÄRISTÖV
VAIKUTUS
STEN ARVIOINTI TÄS
SSÄ HANKKEESSA
A

Hankkeen välittömät
ja välilliset vaikutukset

Elinkeinot

Melu
un
kokemin
nen,
maisem
man
os
muuto

Voimajohtojen
vaikutus
te
erveyteen

Arvo kkaat
luon
ntokoh
hteet

Linnusto

Natura - ja
suojellualuee
et

Ilmasto

Yhdyskun
ntarakenteese
een,
rakennuk
ksiin, maisema
aan,
kaupu
unkikuvaan ja
kulttu
uuriperintöön

Maan käyttö

Rakennukset ja infra

Maisem
ma

Muinaisjä
äännökset,
kulttuurik
perintö

Luon
nnonvarojen
hyöd
dyntämiseen

Marja
astus,
siene
estys

Kaivannaiset

Metsässtys

VirkistysV
käyttö

Ihmise
en terveyteen,
elinoloihin
n ja viihtyvyytteen

Asum
minen,
elin
nolot

Maaperää
än, vesiin, ilma
aan,
ilmasttoon, eliöihin,
kasvillisuuteen ja luonnon
monim
muotoisuuteen
n

Kuva 6‐2.
Lestijärven tuulivoimahank
t
kkeessa arvioid
dut ympäristöva
aikutukset. Vaiikutustyypeissä
ä on korostettu
u
niitä, joihin tä
ässä hankkeessa on erityisesti keskitytty.

6.2.2

Hankkeen
n vaikutustten tarkaste
elualueet

Ympäristöv
vaikutusten arviointi on
n toteutettu tavalla, jossa kuvataan
n ympäristövaikutuksen
n
ilmenemine
en ja arvioid
daan muutok
ksen suuruu
utta verrattuna nykytilaa
an. Vaikutusten arviointii
perustuu olemassa
o
ole
evaan tietoo n ympäristö
ön nykytilastta, hankealu
ueella tehtyih
hin selvityk-.
siin sekä mallinnuksiin
m
YVA-ohjelm
mavaiheessa
a arvioitiin, e
että keskeisimpiä vaikutustyyppejä ttämän hank
kkeen ympä-ristövaikutusten kanna
alta ovat vaiikutukset ma
aankäyttöön
n ja maisema
aan, rakennuspaikkojen
n
luontoon sekä
s
muutto
olinnustoon, muinaismuistoihin ja alueen
a
kulttu
uurihistoriaa
an, ihmisten
n
elinoloihin ja viihtyvyy
yteen sekä melun ja va
arjonmuodos
stumisen aih
heuttamien vaikutusten
n
kokemiseen.
vaikutusten arviointityön
n perusteella
a keskeisimm
mät vaikutuk
kset hankkee
esta kohdis-Ympäristöv
tuvat:


ihmis
sten elinoloih
hin ja viihtyv
vyyteen



virkis
styskäyttöön
n



maise
emaan



linnustoon



melun ja varjon muodostumiiseen



nnuspaikkoje
en luontoon
raken

Vaikutusten arvioinnissa on arvio itu kaikkia YVA-ohjelma
Y
avaiheessa llueteltuja te
ekijöitä sekä
ä
lisäksi hankkeen erilais
sia turvallisu
uustekijöitä (mm. liikenn
ne, tutka- ja
a viestiyhteydet, lentolii-kenne, puo
olustusvoimiien toiminta ). Hankkeen
n luonteesta ja sijainnissta johtuen vähemmälle
e
huomiolle on voitu jätttää hankee
en vaikutuks
set maaperään ja haitalllisiin ilmastopäästöihin.
Hankkeen toteuttamisen perusaja
atuksena on osaltaan pa
arantaa ilma
astoa ja ilm
manlaatua li-säämällä uusiutuvan
u
energian tuottantoa ja vähentämällä siten
s
hiilidiok
ksidipäästöjä
ä.
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Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa (kuva 7.3 ja taulukko 7-1). Osa vaikutuksista rajoittuu aivan rakennuskohteen läheisyyteen, osa rajoittuu kapealle nauhamaiselle väylälle (mm. voimajohtojen vaikutukset) ja osa taas levittäytyy hyvin laajalle alueelle
(mm. maisemavaikutukset). Hankealueena tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkoitetaan kartoille rajattua ohjeellista tuulipuistoaluetta sekä sähkönsiirtoreittien alueita.
Taulukko 6‐1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.
Vaikutustyyppi

Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus

Maankäyttö

Suhde maakuntatason maankäytön suunnitelmiin. Kuntatason yhdyskuntara‐
kenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km), voimajohtoalueet
lähiympäristöineen (n. 500 m).

Maisema ja
kulttuurihistorialliset kohteet

Kohteet, joille osoitetaan rakentamistoimenpiteitä, 20–30 km tuulivoimapuis‐
ton mahdollinen näkymäsektori.

Muinaismuistot

Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä sähkönsiirtorei‐
teillä.

Kasvillisuus, lajisto, arvokkaat
elinympäristöt

Ensisijaisesti tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö (n. 200
m), sähkönsiirron alueet (n. 50 m) voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.
Myös hankealueen arvokkaat elinympäristöt rakennuspaikkojen ulkopuolilla
sekä hankealueen ekologinen toiminta kokonaisuutena, elinympäristöjen
eheys ja jatkuvuus.

Maaperä, pohja‐ ja pintavedet

Maaperä rakennuspaikoilla, pohjavedet hankealueella ja lähiympäristössä,
pintavesivaikutukset hankealueella ja arvokkaissa purkuvesistössä (Lehtosen‐
joki, Lestijärvi)

Linnusto

Tuulivoimapuistojen alueet ja sähkönsiirtoreitit, lähialueen linnustollisesti
merkittävät kohteet, mahdollinen vaikutusalue laaja.

Melu ja vilkkuminen

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2 km säteellä tuulivoimapuistosta.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Vaikutuskohtainen arviointi.

Liikenne

Tuulivoimapuiston pääliikennereitit sekä sähkönsiirtoreitin alueet.

Ajallinen vaikutus

Hankkeen koko elinkaari.

Maankäyttöä tarkastellaan laajana maakuntaa, kuntaa ja kunnan yhdyskuntarakennetta
koskevana kokonaisuutena. Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen suunnittelualueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyisessä maankäytössä. Erityistä
huomiota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä.
Luontovaikutukset eli vaikutukset kasvillisuuteen, lajistoon ja arvokkaisiin elinympäristöihin, rajataan ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. Vaikutustarkastelussa otetaan huomioon ympäristön arvokkaat luontokohteet ja niissä mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten tai erityistä suojelua vaativien kasvien ja eläinten erityispiirteet ja vaatimukset elinympäristönsä suhteen. Myös hankealueen ekologinen toiminta ja sen jatkuvuus kokonaisuutena arvioidaan, samoin kuin elinympäristöjen eheys.
Maaperään sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan maaperän
osalta rakennuspaikoilla sekä vaikutukset lähimpiin maaperän arvokohteisiin. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa käsitellään hankealueella sekä lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet. Pintavesiin kohdistuvassa vaikutusarviossa käsitellään mahdolliset pienvalumaaluemuutokset koko hankealueella sekä mahdolliset pintavesien määrälliset ja laadulliset
muutokset. Erityishuomiota kiinnitetään alueen arvokkaisiin pintavesiin eli Lehtosenjokeennja Lestijärveen kohdistuviin vaikutuksiin.

46

Lesttijärven tuuliv
voimapuisto
o
Ym
mpäristövaik
kutusten arvio
ointiselostus
s

YMP
PÄRISTÖV
VAIKUTUS
STEN ARVIOINTI TÄS
SSÄ HANKKEESSA
A

Alueen lin
nnustoa tarkastellaan la
aajemmassa
a mittakaavassa koko tuu
ulipuiston ja
a sähkönsiir-tovaihtoehtojen alueella sekä ymp
päristössä huomioiden
h
lähiseudun a
arvokkaat lintualueet ja
a
lintujen ma
ahdollinen liikehdintä. H
Hankealueen pesimälinnu
uston lisäksi tarkastellaa
an vaikutuk-sia muutto
olinnustoon seurannalla
s
hankitun aineiston peru
usteella. Linn
nustovaikutu
usten osalta
a
hankkeen vaikutusalue
v
e ulottuu ma
aisemavaikuttusten tavoin
n melko laajjalle.
Muinaismuistoihin ko
ohdistuvat v
vaikutukset on
o arvioitu rakennuspaik
r
kkakohtaises
sti tuulipuis-tojen aluee
ella sekä sähkönsiirtore
eittien alueellla. Vaikutuk
kset kulttuurrihistoriallisiin kohteisiin
n
on arvioitu kohteisiin muodostuvie
m
en muutosten
n laadun ja määrän
m
peru
usteella.
Maisemav
vaikutusten
n tarkastelu on ulotettu alueen ymp
päristöön niin
n kauas kuin
n tuulipuisto
o
voidaan kä
äytännössä ihmissilmin h
havaita. Täm
mä tarkoittaa
a noin 20–30
0 km sädettä
ä.
Meluvaiku
utukset ja varjon
v
muo
odostumise
en vaikutuks
set on tarkassteltu siinä laajuudessa,,
kuin laskelmat osoittav
vat hankkee lla olevan ky
yseisiä vaiku
utuksia.
Vaikutuks
set ihmisten elinoloih in ja viihty
yvyyteen on
n tarkasteltu
u kuntien alu
ueen laajuu-della, ja siiinä laajuude
essa kuin ma
aisemavaikuttukset ovat ihmissilmin havaittaviss
sa. Keskeisin
n
huomio on kohdistunutt noin 5 km säteelle tuulipuistosta.
Vaikutuks
set riistatalouteen se
ekä metsästykseen virk
kistyskäyttöm
muotona on tarkasteltu
u
laajemmin. Riistakanto
ojen tilaa ja kannanvaihteluita on ta
arkasteltu laa
ajemmalla alueella,
a
sillä
ä
metsästys ja riistan liik
kkuminen sijjoittuvat aina laajemmalle alueelle.
eltu pääliike
Liikennev
vaikutuksett on tarkaste
ennereiteillä.. Turvallisuu
ustarkastelutt ovat paik-kakohtaise
et.

6.2.3

Y
Ympäristöva
aikutusten a
ajoittumine
en

Lestijärven
n tuulipuistoh
hankkeen ai heuttamat ympäristövai
y
kutukset jak
kautuvat kok
ko tuulipuis-ton elinkaa
aren ajalle. Ympäristöv
vaikutusten intensiteetti ja luonne ovat kuitenkin erilaisett
minta-aikana ja tuulipuiston käytösttä poistamisen aikana.
tuulipuiston rakentamisaikana, toim

Rakentam
misenaikaise
et vaikutuk
kset
Tuulipuisto
on rakentaminen (87 tai 118 voimalaa) kestää yhteensä
y
eniintään noin kolme vuot-ta. Rakentamisenaikaiset ympäriistövaikutuk
kset muodos
stuvat tuuli puiston ja tarvittavien
n
voimajohto
ojen rakenta
amisesta. Ra
akentamisen
naikaiset vaikutukset erroavat tuulip
puiston käy-tönaikaisista vaikutuks
sista. Rakenttamisen aika
ana hankkee
esta aiheutuv
vat meluhaittat ja ympä-ristön fyysiset muutokset ovat suu
urimmat.

Käytönaik
kaiset vaiku
utukset
Käytönaika
aiset vaikutu
ukset ajoittu vat sille aikavälille, kun tuulipuiston
n valmistuu,, aina siihen
n
asti, että tuulipuisto
t
poistetaan
p
k
käytöstä. Tu
uulivoimaloid
den perustuk
kset mitoitetaan raken-nusvaihees
ssa siten, että ne kestäv
vät 50 vuottta. Tuulivoim
maloiden käy
yttöikä on no
oin 25 vuot-ta, mutta niiden käytttöikää voida an pidentää erilaisilla huolto- ja uu
usintatoimen
npiteillä. Ko-konaisuute
ena voidaan arvioida, etttä tuulipuiston käytönaikaiset vaiku tukset kestä
ävät noin 50
0
vuotta. Tuulipuiston to
oiminnan aik
kana ei ymp
päristössä tapahdu hank
kkeesta johtu
uvia fyysisiä
ä
muutoksia.

Toiminnan
n lopettamiisen vaikuttukset
Tuulipuisto
on tullessa teknisen kä
äyttöikänsä päähän se voidaan pu
urkaa. Tuulivoimaloiden
n
komponenttit ovat suurrelta osin ki errätettäviss
sä. Tuulipuis
ston alueelta
a puretaan muut
m
raken-teet, jos niille
n
ei ole muuta
m
käytttöä. Perustukset voidaan purkaa, m
mutta ne voidaan jättää
ä
myös maan alle ja ma
aanpäälliset osat voidaan maisemoid
da. Toiminna
an lopettamisen aiheut-tamat ymp
päristövaikuttukset ovat hyvin sama
ankaltaisia kuin tuulipuisston rakenta
amisenaikai-set vaikutu
ukset.
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