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Tiivistelmä
Hanke
wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Pyhäjoen Karhunnevankankaalle. Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 40 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3–5 MW. Tuulivoimaloiden
lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi
voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Jylkän uudelle sähköasemalle.
Karhunnevankangas sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä Pyhäjoen keskustasta kaakkoon Pyhäjoen ja
Yppärinjoen välisellä metsäalueella. Hankealueen pinta-ala on noin 2593 ha (25,93 km²).
Tuulipuistoalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata. Tuulipuiston maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 20–45 m mpy. Metsiä hallitsevat turvekankaiden ja kalliometsien muodostama mosaiikki. Alue on maisematilaltaan pääosin sulkeutunutta.
Hankkeen perustelut ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia ja vastata siten
omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin. Hankealue sijoittuu PohjoisPohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määritellylle tuulivoiman tuotantoon soveltuvalle alueelle.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavana on kaksi tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa sekä
niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehdoissa on tarkasteltavana eri määrä tuulivoimaloita. Tuulipuistossa tuotettavan sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon tarkastellaan kahta sähkönsiirtoreittiä.
Sekä tuulipuiston että sähkönsiirtoreittien vaihtoehtojen suunnitelmat ovat YVA-ohjelmavaiheessa
hyvin alustavia. Vaihtoehtojen suunnittelua tehdään koko ajan ja niissä huomioidaan ympäristöselvitysten tulokset sekä hankkeesta saatu palaute.
Tuulivoiman
vaihtoehto

Tuulivoimala: napakorkeus enintään 160 m, lavan pituus enintään
70 m . Kokonaiskorkeus enintään 230 m, voimaloiden teho 3-5 MW

VE 0

Hanketta ei toteuteta.

VE 1
VE 2

Sähkönsiirron
vaihtoehto
VE A
VE B

Alueelle toteutetaan enintään 40 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 120–200 MW
Alueelle toteutetaan enintään 36 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 108–180 MW
Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulipuiston sähköasemalta Kalajoen Jylkkään rakennettavalle uudelle
sähköasemalle
Tuulipuiston sähköasemalta n. 9,2 km (uutta johtoaluetta n. 4,2 km)
Viitaperän pohjoispuolelta Jylkän sähköasemalle
Tuulipuiston sähköasemalle n. 7,1 km (uutta johtoaluetta n. 5,5 km)
Sarpanevan länsipuolelta Jylkän sähköasemalle

Hankealueen ja sen lähiympäristön kuvaus
Asutus, väestö, elinkeinot ja virkistys
Hankealueella ei ole vakituista asutusta. Hankealueella sijaitsee neljä eräkämppää. Vakituista sekä
loma-asutusta on hankealueen lähettyvillä alueen länsipuolella etenkin Överstinperästä etelään sekä
alueen itäpuolella Pyhäjoen varrella. Hankealueen ja lähimpien asuinrakennusten etäisyys on noin
kaksi kilometriä.
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Melu ja varjon välkkyminen
Hankealueen nykyinen äänimaisema muodostuu pääsääntöisesti luonnon äänistä sekä virkistyskäytöstä muodostuvista äänistä. Ajoittain alueella muodostuu melua metsänhoitotöistä. Läheisiltä teiltä
kantautuu jossain määrin sopivissa sääolosuhteissa liikenteen ääniä.
Nykytilanteessa hankealueella tai sen lähiympäristössä ei ole tuulivoimaloita tai muita korkeita liikkuvia rakenteita, jotka aiheuttaisivat alueella kirkkaalla säällä auringonvalon välkkymistä.
Maankäyttö ja kaavoitus
Karhunevankankaan tuulipuiston hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.
Maakuntakaavassa hankealueelle ei ole osoitettu aluevarausta. Hankealueen pohjoisosassa on maakunnallisesti merkittävä muinaismuistokohde sekä eteläosassa yksi muinaismuistokohde. Lisäksi
alueen itäreunalla on luonnon ja maiseman kannalta arvokas kallioalue.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Karhunnevankankaan alue sijoittuu tuulivoimaloiden alueelle (tv-1 335). Hankealueelle sijoittuu myös turvetuotantoon soveltuva alue (tu-1). Hankealueella ei ole yleis- tai osayleiskaavoja eikä asemakaavoja.
Virkistyskäyttö ja metsästys
Hankealuetta voidaan käyttää muiden metsätalousalueiden tavoin ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Alueella ei ole matkailupalveluja. Hankealue kuuluu
Yppärin Erämiesten ja Pyhäjoen Metsästysseuran metsästysalueisiin.
Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö ja muinaisjäännökset
Tuulipuiston hankealue on suurelta osin maisematilaltaan sulkeutunutta tai puoliavointa metsätalousmaisemaa. Alueella on neljä pientä eräkämppää, joista yksi (Perämaan pirtti) on osoitettu maakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Muutoin asutus, loma-asutus ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sijaitsevat vähintään 2 km:n etäisyydellä hankealueesta. Hankealue rajautuu koillisessa maisemallisesti merkittävään kallioalueeseen. Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse laajoja avoimia maisematiloja. Laajemmat avoimet peltoalueet sijaitsevat kapeahkoissa Yppärijoki- ja Pyhäjokilaaksoissa. Avoimelle merialueelle hankealueelta on lyhyimmillään noin
8,5 km etäisyys. Hankealueelle sijoittuu kaksi tunnettua muinaisjäännöstä.
Kasvillisuus
Hankealue sijoittuu metsäalueelle. Pääosa selvitysalueen metsistä on metsätalouskäytössä olevia
ojitusaloja. Yleisimpänä ovat mäntyvaltaiset ojikot, muuttumat ja puolukkaturvekankaat. Myös kuusivaltaisia mustikkaturvekankaita esiintyy. Lisäksi alueella on kuivahkon kankaan ja tuoreen kankaan
metsiä. Pääosa metsistä on taimikoita sekä nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Vanhojen metsien
osuus on vähäinen. Selvitysalueelle sijoittuu muutamia ojittamattomia suoalueita.
Linnusto
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti
(IBA) tärkeitä linnustoalueita.
Muu eläimistö
Lähtöaineiston ja syksyn 2014 maastokäynnin perusteella arvioituna hankealueen eläimistö koostuu
tavanomaisista metsälajeista. Hankealueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai EU:n luontodirektiivin
liitteissä II tai IV mainittujen lajien esiintymiä.
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Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
Hankealueella sijaitsee Haapala–niminen yksityisten mailla sijaitseva luonnonsuojelualue. Muutoin
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Hankealuetta lähin Natura 2000 –alue on Pohjanlahden rannikolla sijaitseva Rajalahti - Perilahti –niminen alue. Etäisyyttä hankealueelta on noin 7 kilometriä luoteeseen.
Luonnonolot
Hankealueen maaperä koostuu pääosin turvekerrostumista, kalliomaista sekä sekalajitteisista maalajeista. Hankealueelle ei sijoitu järviä, lampia tai jokiuomia. Alueella on muutamia pienialaisia ojittamattomia soita, mutta suurelta osin hankealue on ojitettua metsämaata. Hankealueelle ei sijoitu
pohjavesialueita.
Liikenne
Hankealueella on muutamia metsäautoteitä. Hankealueen nykyinen liikenne muodostuu satunnaisesta virkistyskäytöstä ja metsänhoitoon liittyvästä ajoittaisesta liikenteestä.
Viestintäyhteydet, tutkat, puolustusvoimat
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse TV-mastoja tai ilmatieteenlaitoksen säätutkia. Puolustusvoimilta on pyydetty lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien toimintaan.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden
mittaiselta ajanjaksolta. Aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan kolmessa osassa: rakentamisen aikaiset,
toiminnan aikaiset sekä käytön jälkeiset vaikutukset.
Ympäristövaikutusten arvioinnit laaditaan asiantuntijatyönä hyödyntäen nyt laadittavia selvityksiä
sekä jo olemassa olevaa tietoa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia selvitys- ja arviointimenetelmiä.
Suunnitellun tuulivoimapuiston keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat:










vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset
vaikutukset maankäyttöön
vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin
vaikutukset muinaisjäännöksiin ja alueen kulttuurihistoriaan
vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön
vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon
vaikutukset lähialueiden Natura- ja muihin luonnonsuojelualueisiin
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
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Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on oikeus osallistua kaikilla niillä, joiden oloihin tai etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke
saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaisilla on mahdollisuus esittää kantansa
hankkeen aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. YVA-menettelyä varten on perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu seuraavat tahot:
Pyhäjoen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Merijärven kunta
Raahen kaupunki
Kalajoen kaupunki
Alavieskan kunta
Oulaisten kaupunki
Raahen riistanhoitoyhdistys
Pyhäjoen metsästysseura
Yppärin Erämiehet
Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
MTK Pyhäjoki
Puolustusvoimat

Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Fingrid Oyj
Liikennevirasto
Viestintävirasto Ficora
TraFi
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys
Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Raahen alueen lintuharrastajat Surnia ry
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Yppärin kyläyhdistys
Pyhäjoen kotiseutuyhdistys
Mehtäkylän kyläyhdistys ry (Kalajoki)
Hankealueen maanomistajia

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja
YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilaisuudet tarjoavat kaikille mahdollisuuden esittää mielipiteitään
hankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä
keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan
mm. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutuksissa sanomalehdessä
sekä internet-sivuilla.
Hankkeesta pyritään uutisoimaan myös lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla paikallislehtiin ja
muihin medioihin.
YVA-ohjelman kuulutuksen yhteydessä kuulutetaan myös YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista. Laadittavien raporttien sähköiset versiot ovat nähtävillä Ympäristöhallinnon
www.ymparisto.fi -sivustolla. (http://ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi >
ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YVA-hankehaku (Karhunnevankangas).
Aikataulu
Ympäristövaikutusten arvioinnin virallinen käynnistäminen tapahtuu sen jälkeen, kun YVA-ohjelma
on jätetty yhteysviranomaiselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu elokuussa 2014 ja selvitykset vaikutusten arviointia varten on
käynnistetty syksyllä 2014. Maastoselvitykset saatetaan loppuun elokuun 2015 loppuun mennessä.
YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle vuoden 2015 lopulla. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausunnon jättämisen jälkeen. Mikäli prosessi etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti, yhteysviranomainen jättää lausuntonsa YVA-selostuksesta kevättalvella 2016.
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1

JOHDANTO

1.1

Hankkeen yleiskuvaus
wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Pyhäjoen Karhunnevankankaalle. Hankealueen
sijainti ja alustava rajaus on esitetty kuvassa (Kuva 1).
Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 40 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3–5 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Jylkän uudelle sähköasemalle.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään kuvaus hankealueen nykytilasta ja esitellään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) arvioitavat vaihtoehdot. YVA-ohjelman tärkein tehtävä on kuvata miten hankkeen vaikutuksia on tarkoitus arvioida ja mitä
selvityksiä hankealueelle laaditaan vaikutusten arvioimiseksi. Arviointityön tulokset esitetään YVAselostuksessa, joka julkaistaan selvitystyön ollessa valmis vuoden 2015 lopulla.
YVA-menettelyn rinnalla etenee tuulipuiston vaatiman osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaavan laadinnassa hyödynnetään YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia luonto- ja ympäristöselvityksiä.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.
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Alueen yleiskuvaus
Karhunnevankangas sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä Pyhäjoen keskustasta kaakkoon Pyhäjoen ja
Yppärinjoen välisellä metsäalueella. Hankealueen pinta-ala on noin 2593 ha (25,93 km²).
Hankealueella sijaitsee neljä eräkämppää. Muutoin asutus on sijoittunut pääosin Pyhäjoen ja Yppärijoen jokilaaksoihin. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 2 km etäisyydellä hankealueen etelä- ja
itäpuolella.
Hankealueen korkeuserot eivät ole suuria, mutta maaston topografiassa on pienpiirteistä vaihtelua.
Tuulipuiston korkeus vaihtelee välillä 20–45 m mpy. Maasto on luode-kaakko suuntautunut ja kohoaa
yleispiirteisesti sisämaahan päin siirryttäessä.
Tuulipuistoalue on pääsoin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata. Metsiä hallitsevat turvekankaiden ja kalliometsien muodostama mosaiikki. Alue on maisematilaltaan pääosin sulkeutunutta. Avointa
maisematilaa on lähinnä hankealueen itäpuolella, missä tuulipuisto rajautuu lyhyellä matkalla avoimeen peltoalaan. Avointa maisemaa on myös suoalueilla ja niiden laitamilla (Kuva 2).
Hankealueen maa-alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Hankkeesta vastaava on laatinut jo
maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa ja pyrkii saamaan kaikki maanvuokrasopimukset laadittua vuoden 2014 aikana.

Kuva 2. Hankealueen sijainti ilmakuvalla.

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
3 (80)

10.12.2014

2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja sen yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta tehdä päätöksiä. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa
kansalaisille lisätietoa hankkeesta, tuottaa hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaisille tietoa hankkeen arvioimiseksi, täyttääkö hanke
luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa hankkeen toteuttamiselle voidaan myöntää.
Lisätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetissä ympäristöministeriön sivuilta:
http://www.ym.fi/fiFI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto

2.1

YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Valtioneuvoston asetuksessa (6§) on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä.
YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeissa, joissa tuulivoimaloiden määrä on vähintään 10 kpl
tai joissa kokonaisteho on vähintään 30 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus. Karhunnevankankaan tuulipuisto edellyttää automaattisesti YVAmenettelyn soveltamista hankkeeseen.

2.2

Arviointimenettelyn vaiheet
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVAselostus) (Kuva 3 ja Taulukko 1).

2.2.1

Arviointiohjelma
Arviointiohjelma sisältää analyysin hankealueen nykytilasta sekä suunnitelman, mitä vaikutuksia tullaan hankkeessa selvittämään ja miten selvitykset toteutetaan. Arviointimenettely voidaan aloittaa välittömästi, kun hankkeesta vastaava on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle.

2.2.2

Arviointiselostus
Arviointiselostus sisältää ympäristövaikutusten arvioinneista saadut tulokset. Arvioinnin perusteena
ovat YVA-ohjelmassa esitetty toimintasuunnitelma sekä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselta saatu
lausunto.

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
4 (80)

10.12.2014

Taulukko 1. YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen sisältö.

YVA-OHJELMAN SISÄLTÖ:
1. Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä
hankkeesta vastaavasta,
2. Hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä
vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen,
3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja
niihin rinnastettavista päätöksistä,
4. Kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja
suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja arvioinnissa
käytettävistä menetelmistä ja niihin
liittyvistä oletuksista,
5. Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta,
6. Suunnitelma arviointimenettelyn ja
siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä,
7. Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta

YVA-SELOSTUKSEN SISÄLTÖ:
1.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
esitetyt tiedot tarkistettuina;
2. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen
suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
3. Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten
tuotteista, tuotantomääristä, raakaaineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;
4. Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;
5. Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen
ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista
puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista
ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;
6. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen
toteuttamiskelpoisuudesta;
7. Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;
8. Hankkeen vaihtoehtojen vertailu;
9. Ehdotus seurantaohjelmaksi;
10. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista
osallistumismenettelyineen;
11. Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen
lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon; sekä
12. Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto
kohdissa 1–11 esitetyistä tiedoista.
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1. VAIHE
Arviointiohjelman laatiminen

2. VAIHE
Arviointisselostuksen laatiminen

Suunnitelma arvioitavista
vaikutuksista

Selvitykset
Arviointi ja vertailu

Arviointiohjelma nähtävillä

Arviointiselostus nähtävillä

Kuulutukset
Yleisötilaisuus
Tiedotusvälineet
Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Kuulutukset
Yleisötilaisuus
Tiedotusvälineet
Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksesta
YVA-selostus lupahakemuksen
liitteeksi

Kuva 3. YVA-menettely koostuu kahdesta vaiheesta. YVA-ohjelmassa, prosessin ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työohjelma toteutettavista selvityksistä. Prosessin toisessa vaiheessa, YVAselostuksessa, toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi.

2.2.3

Arviointimenettelyn päättyminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen toimittaessa lausuntonsa YVAselostuksesta. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle viimeistään kahden
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päätyttyä. Arviointiselostus yhdessä yhteysviranomaisen siitä
antaman lausunnon kanssa liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on huomioitu lupapäätöstä annettaessa.

2.2.4

Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä
Merkittävä osa YVA-menettelyä on vuorovaikutus hankealueen lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden, hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen välillä. Menettelyn yksi tärkeimmistä tavoitteista on
lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyn
aikana laadittavat raportit, YVA-ohjelma ja -selostus, ovat julkisia tietolähteitä, joista käy ilmi hankkeen tiedot sekä suunnitellut ja laaditut ympäristöselvitykset.
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Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella. Kummassakin menettelyn vaiheessa, kansalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa hankkeen suunnitteluun jättämällä kirjallinen mielipide yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle raporttien
nähtävilläoloaikana. ELY-keskus pyytää myös raporteista lausunnot tarpeelliseksi näkemiltään viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Yhteysviranomainen laatii omat lausuntonsa raporteista oman asiantuntemuksensa sekä saamiensa lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Yhteisviranomainen tiedottaa hankkeiden nähtävillä olosta mm. vaikutusalueen sanomalehdissä ja internetissä. Raportit ovat luettavissa sähköisesti www.ymparisto.fi –sivustolla (http://ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YVA-hankehaku (Pyhäjoki,
Karhunnevankankaan tuulipuisto))
Karhunnevankankaan tuulipuistohankkeesta järjestetään kaksi tiedotus- ja yleisötilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidetään hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa tammikuussa 2015. Toinen tilaisuus pidetään, kun ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut YVA-selostusvaiheessa. Tavoitteellinen aikataulu toisella yleisötilaisuudella on vuoden 2015 loppupuolella. Tilaisuuksiin osallistuu hankkeesta vastaava (wpd Finland Oy), yhteysviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja arvioinnin laatinut
konsultti (Sito Oy).
Hankealueella vaikuttavien tahojen kuulemiseksi on koottu seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on osaltaan tuoda esille hankealueen ympäristön ominaispiirteet ja eri toimijoiden intressit. Seurantaryhmän toiminnalla pyritään edistämään kansalaisten osallistumista hankkeen suunnitteluun sekä tehostaa tiedonkulkua hankkeen etenemisestä hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä.
Taulukko 2. Karhunnevankankaan tuulipuistohankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tavoitteellinen järjestämisaikataulu.
Mitä

Missä

Milloin

YVA-menettelyn
raportit

www.ymparisto.fi –sivusto, kirjastot ja
kunnanvirastot sekä PohjoisPohjanmaan ELY-keskus

Tammikuu 2014 (YVA-ohjelma)
Marras-Joulukuu 2015 (YVA-selostus)

Tiedotus- ja
yleisötilaisuudet

Pyhäjoki

Tammikuu 2015 (YVA-ohjelmavaihe)
Marras-Joulukuu 2015 (YVAselostusvaihe)

Mielipiteiden ja
lausuntojen
antaminen

sähköisesti/postilla Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle

YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen
nähtävillä oloaikoina

Seurantaryhmän
kokous

Pyhäjoki

Marraskuu 2014
Loka-Marraskuu 2015

Tiedottaminen
hankkeesta

Internet (Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, wpd Finland Oy), paikalliset sanomalehdet

Koko YVA-menettelyn ajan
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Taulukko 3. Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-menettelyn osapuolet.
Asema YVA-menettelyssä

Taho

Hankkeesta vastaava

wpd Finland Oy

Yhteysviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

YVA-ohjelman, selostuksen ja selvitysten
toteuttaja (YVA-konsultti)

Sito Oy

Seurantaryhmään kutsut
tahot

Pyhäjoen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Merijärven kunta
Raahen kaupunki
Kalajoen kaupunki
Alavieskan kunta
Oulaisten kaupunki
Raahen riistanhoitoyhdistys
Pyhäjoen metsästysseura
Yppärin Erämiehet
Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
MTK Pyhäjoki
Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Fingrid Oyj
Liikennevirasto
Viestintävirasto Ficora
TraFi
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys
Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Raahen alueen lintuharrastajat Surnia ry
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Yppärin kyläyhdistys
Pyhäjoen kotiseutuyhdistys
Mehtäkylän kyläyhdistys ry (Kalajoki)
Merijärven kotiseutuyhdistys
Puolustusvoimat
Raahen ympäristötoimi
Hankealueen maanomistajia
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YVA-menettelyn ja osayleiskaavan yhteensovittaminen
Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tuulivoimayleiskaavan laatimista. Tuulipuiston rakentamisen mahdollistava kaava on laadittava ennen rakennuslupien hakemista. Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen Pyhäjoen kunnalle marraskuussa 2013. Karhunnevankankaan tuulipuiston
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä samoihin aikoihin YVAohjelman nähtävillä olon kanssa.
YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Koska hankkeen YVA- ja kaavaprosessit toteutetaan samanaikaisesti, voidaan ne
sovittaa yhteen. Käytännössä YVA-menettely ja kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että niihin liittyvät
selvitystyöt yhdistetään. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan
osayleiskaavan edellyttämät selvityksen, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn selvitysaineiston pohjalta.
YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät esittelytilaisuudet pyritään yhdistämään siten, että hankkeesta
kiinnostuneet voivat saada niissä tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä
siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja
kaavoituksessa. Kaavoituksen aikana järjestetään lisäksi neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa.
Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan
hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait.

2.4

YVA-menettelyn aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun wpd Finland Oy toimittaa YVA-ohjelman yhteisviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle joulukuussa 2014. ELY-keskus asettaa arviointiohjelman 30–60 vuorokauden ajaksi nähtäville, jona aikana mahdolliset mielipiteet ja lausunnot
tulee toimittaa. Vaikutusten arviointityö aloitetaan alkuvuodesta 2015 ja sitä täydennetään tarvittaessa yhteisviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Arviointia varten tehtävät
maastoselvitykset toteutetaan pääsääntöisesti huhti-elokuussa vuonna 2015.
Arviointityön tulokset kirjataan YVA-selostukseen, jonka on tavoitteena valmistua vuoden 2015 loppupuolella. Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville 30–60 vuorokauden ajaksi, jonka
aikana tulee antaa mahdolliset mielipiteet ja lausunnot YVA-selostuksesta.
YVA-menettely päättyy, kun yhteisviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta. Tavoitteellinen aikataulu lausunnon saamiseksi on helmi-maaliskuussa 2016.
Taulukko 4. Karhunnevankankaan YVA-menettelyn ja OYK:n tavoitteellinen aikataulu.
Vaiheet ja alustava aikataulu

2014
8

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-ohjelman laadinta ja nähtävillä olo
Ympäristöselvitykset
YVA-selostuksen laadinta ja nähtävillä olo
Osayleiskaava
OAS nähtävillä
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa ja -valtuustossa
Yhteysviranomaisen lausunto

2015
9

10

11

12

1

2016
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6
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3

KARHUNNEVANKANKAAN TUULIPUISTOHANKE

3.1

Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet
Suomessa vireillä olevien tuulivoimahankkeiden taustalla vaikuttavat Suomen ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin on sitouduttu kansainvälisilläkin sopimuksilla. Suomi on ilmastopolitiikassaan sitoutunut
YK:n ilmastosopimukseen (1994), Kioton pöytäkirjaan (2005) sekä EU:n lainsäädäntöön (mm. Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti 2008). Ilmastopoliittisiin päätöksiin pyritään etenkin lisäämällä
energiantuotannossa uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä päästöjä ja lisäämällä energiatehokkuutta.
Suomen uusimmassa ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ-ja elinkeinoministeriö, 2013) tuulivoiman
tuotantotavoitteeksi vuodelle 2025 on asetettu noin 9 TWh, mikä vastaisi noin 6–7 % sähkön kokonaishankinnasta. Aiemmin asetettu tavoite vuodelle 2020 on 6 TWh.
Vuoden 2013 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 447 MW ja käytössä oli 209 tuulivoimalaa
(Kuva 4). Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2013 Suomen sähkönkulutuksesta noin 0,9 %, joka oli noin
771 GWh. (VTT, 2014).
Karhunnevankankaan tuulipuiston toteuttamisen tavoitteena on lisätä Suomen tuulivoimakapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten osaltaan valtion asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin.

Kuva 4. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu kapasiteetti vuoden
lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100 % vastaa keskimääräistä tuulisuutta).(VTT, 2014)
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Hankkeen maakunnallinen tarkoitus ja alueellinen merkitys
Karhunnevankankaan tuulipuisto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavaa täydentävä 1. vaihemaakuntakaava, jonka pääteemana on energia, aloitettiin vuonna 2010. Se hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 2.12.2013, ja kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on määritelty mm. tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet. Karhunnevankankaan tuulipuiston alue sijoittuu suurimmaksi osaksi kaavassa esitetylle
tuulivoimantuotantoon soveltuvalle alueelle (tv-1, 335). Toteutuessaan Karhunnevankankaan tuulipuisto vastaa osaltaan myös maakuntakaavan tavoitteisiin.
Toteutuessaan tuulipuisto tuo Pyhäjoen alueelle tuloja ja työllisyyttä. Suoraa tuloa kertyy mm. kiinteistöveroista. Etenkin rakentamisvaiheessa hanke työllistää useita talouden sektoreita joko suoraan
tai välillisesti. Tuulipuiston toiminnan aikana hankkeella on jossain määrin työllistävä vaikutus. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen myötä kunnan kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotulot kasvavat.

3.2

Hankkeen suunnittelutilanne ja -aikataulu
wpd Finland Oy on aloittanut hankkeen esisuunnittelun vuonna 2013. Hankkeesta vastaava on tehnyt
alueelle alustavia esiselvityksiä ja todennut alueen olevan potentiaalinen tuulivoimatuotantoon.
Hankkeesta on tehty marraskuussa 2013 kaavoitusaloite, joka on hyväksytty Pyhäjoen kunnassa joulukuussa 2013.
Tuulipuiston suunnittelun lähtökohtana on sijoittaa voimalat tuulivoimatuotannon kannalta tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti. Tuulipuiston suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hankealueen ympäristöön sekä lähialueiden asutukseen. Tuulivoimalat sijoitetaan maastoon siten, että ne aiheuttavat kokonaisuudessaan mahdollisimman vähän haittaa.
Sähkönsiirto tuulipuistosta valtakunnan verkkoon on suunniteltu toteutettavan tuulipuistoon rakennettavalta sähköasemalta 110 kV voimajohdolla Kalajoen Jylkkään rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Sähkönsiirtoreittien tarkka suunnittelu tehdään hankkeen myöhemmässä vaiheessa.
Hankkeen suunnittelu etenee rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. Hankealueelle tehtävien selvitysten
tuloksia hyödynnetään koko ajan tuulipuiston suunnittelussa. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja voimajohtojen sijainnit suunnitellaan ja osoitetaan osayleiskaavassa, ja lopullinen sijainti määritellään
viimeistään hankkeen rakennuslupavaiheessa.
wpd Finland Oy:n tavoitteena on, että hankkeen rakennuslupamenettely voidaan viedä läpi vuoden
2016 aikana, jolloin tuulipuisto voisi olla ainakin osittain tuotantokäytössä vuoden 2017 aikana.

Karhunnevankankaan tuulipuiston suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Esiselvitysvaihe ja kaavoitusaloite
Ympäristövaikutusten arviointi
Osayleiskaava
Tekninen suunnittelu
Rakennusluvitus
Tuulipuisto tuottaa sähköä

2013
2014–2015
2014–2016
2014–2016
2016
2017
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Hankkeen tekninen kuvaus

3.3.1

Maankäyttötarve
Tuulipuistossa voimaloiden välinen etäisyys on yleensä noin 600–1000 metriä. Alueella voidaan edelleen jatkaa metsätaloutta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden ja sähköaseman rakennuspaikkoja ja uusia huoltoteitä. Virkistyskäyttö ja metsästys ovat mahdollisia tuulipuiston alueella. Rakentamisvaiheessa kunkin voimalan kohdalla puusto kaadetaan yleensä noin puolikkaan urheilukentän kokoiselta alueelta. Käytön aikana puuttomana säilyvät huoltoteiden lisäksi myös asennuskenttäalueet (n. 60x70 m).

3.3.2

Tuulipuiston rakenteet
Karhunnevankankaan tuulipuisto tulee muodostumaan enintään 40 voimalasta. Tuulipuiston rakenteisiin sisältyvät tuulivoimalat perustuksineen, voimaloiden väliset huoltotiet, voimaloita yhdistävät keskijännitekaapelit (20 kV maakaapelit), puistomuuntamot, alueverkkoon liitettävät keskijännitekaapelit
(20 kV maakaapelit), tuulipuiston sähköasema sekä yleiseen sähkönsiirtoverkkoon liitettävä 110 kV
voimajohto.
Tuulivoimaloiden rakenne ja perustustavat
Tuulivoimalat rakennetaan perustusten päälle. Perustamistavan valinta tehdään voimalakohtaisesti
rakentamispaikan pohjaolosuhteiden mukaan. Tarvittavat pohjatutkimukset tehdään hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa.
Vaihtoehtoisia perustamistekniikoita ovat maavarainen teräsbetoniperustus, teräsbetoniperustus
massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävä teräsbetoniperustus tai kallioankkuroidut teräsbetoniperustukset (Kuva 5).

Kuva 5. Periaatekuvat tuulivoimalan vaihtoehtoisista perustamistavoista.
Tuulivoimala muodostuu tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuoneesta. Tornien rakentamisessa
on käytössä erilaisia tekniikoita. Karhunnevankankaan tuulivoimaloiden tornit on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa umpinaisina lieriötorneina. Lieriötornit voidaan toteuttaa teräsrakenteisina tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybriditornina.
Karhunnevankankaan tuulivoimaloiden yksikköteho on suunniteltu olevan 3–5 MW. Voimaloiden napakorkeus (roottorin kiinnityspiste) on 120–160 m. Lapojen pituus on enintään 70 m. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään tällöin 230 m. Lavan alin pyyhkäisykorkeus suunnitellaan vähintään 70 m:n
korkeuteen.
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Kuva 6. Tuulivoimalan rakenne ja koko.
3.3.3

Tieverkosto, työskentely- ja varastointialueet
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tieverkostolta ympärivuotista liikennöintimahdollisuutta.
Yksityisteiden tulee olla vähintään 6 metriä leveitä ja sorapintaisia. Olemassa olevia yksityisteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta ne saattavat olla liian kapeita, heikosti kantavia tai geometrialtaan sopimattomia pitkille ja raskaille kuljetuksille. Rakennettavien uusien ja parannettavien nykyisten
teiden kaarteiden ja liittymien mitoituksessa on otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien
lavat tuodaan paikalle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tiealueen leveys voi olla jopa 15 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin.
Yksityistieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä, joka kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulipuiston alueelle alustavan arvion mukaan VE 1:ssa 13 km ja VE 2:ssa 11 km. Perusparannettavaa tietä on VE 1:ssa 23 km ja VE 2:ssa
22 km. Tiet mitoitetaan tuulivoimalan toimittajan vaatimusten mukaisesti. Tierakenteen sora- ja
murskekerrosten yhteispaksuus vaihtelee tavallisesti noin 40–70 cm välillä pohjamaan laadusta riippuen. Tien leveys on yleensä noin 6 m, kaarteissa hieman suurempi. Yleensä vaatimuksena on, että tie
kestää 17 tonnin akselipainon. Periaatekuva tien rakenteesta ja tien rakenteesta, mikäli pohjaveden
pinta on lähellä maanpintaa, on esitetty kuvissa 7 ja 8.
Tuulipuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia.
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Kantavakerros
h = 80 mm
Sähkö- ja tietoliikennekaapelit

Jakavakerros
h = 300 – 600 mm
Luiskakaltevuus 1:2

Kuva 7. Periaatekuva uuden ja perusparannettavan tien rakenteesta.

Kantavakerros
h = 80 mm
Jakavakerros
h = noin 300 mm
Geotekstiili

Sähkö- ja tietoliikennekaapelit

Läpäiseväkerros lajittumatonta
soraa/mursketta Ø100-300
h = 200 – 500 mm

Luiskakaltevuus 1:2

Kuva 8. Periaatekuva uuden ja perusparannettavan tien rakenteesta pohjavesialueella, mikäli pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.

Tuulivoimalan rakentamista varten tarvitaan voimalapaikan viereen nosturipaikka asennusalueineen.
Alueella puretaan voimalan osat ja alueelle pystytetään nosturi. Tarvittavan alueen koko riippuu voimalatyypistä ja roottorin asennustavasta. Lavat voidaan kiinnittää napaan maassa, minkä jälkeen roottori nostetaan paikalleen, tai kiinnittää yksitellen suoraan napaan sen jälkeen, kun tämä on kiinnitetty
konehuoneeseen. Yleensä työskentelyalue on kooltaan noin 60 x 70 m, jonka rakenteellinen mitoitus
kestää nosturin ja nostettavien kappaleiden yhteispainon. Jos voimalan työskentelyalue on pieni, rakennetaan hankealueelle yleensä vähintään yksi suurehko varastoalue, jossa säilytetään rakentamisen
2
aikana tuulivoimalan osia, tarvikkeita ja koneita. Varastoalueen pinta-ala on 5 000–10 000 m .

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
14 (80)
3.3.4

10.12.2014

Sähkönsiirtoreitin rakenteet
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta puiston sähköasemalle toteutetaan 20 kV maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen tuulipuiston alueella kaapeliojaan suojaputkessa.
Tuulipuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 20 kV tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.
Tuulipuiston ulkopuolelle sijoittuva sähkönsiirto
Tuulipuistossa tuotettu sähkö siirretään yleiseen valtakunnanverkkoon 110 kV ilmajohdolla tuulipuistoon rakennettavalta 20kV/10 kV muuntoasemalta (sähköasema). YVA-menettelyssä tarkastellaan
kahta vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä hankealueelta Jylkän uudelle sähköasemalle.
Voimajohdon rakenteet
Voimajohtopylväät tulevat olemaan harustettuja portaalipylväitä, joiden materiaalina on lähtökohtaisesti teräs. Pylväiden korkeus on noin 18–23 metriä. Yksittäisissä kohdissa esimerkiksi kulmapylväinä
käytetään mahdollisesti vapaasti seisovia ristikkorakenteisia pylväitä. Pylväitä voimajohdolla on noin
200–250 metrin välein.
Uuteen maastokäytävään rakennettaessa 110 kV ilmajohto edellyttää 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 reuna-vyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen leveys on 46 metriä. Hankkeesta vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden.
Rakennettaessa 110 kV ilmajohto olemassa olevien voimajohtojen rinnalle, levenee nykyinen johtoaukea noin 23 metriä.
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Tuulipuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheet
Tuulipuiston rakentaminen aloitetaan huoltoteiden ja tuulivoimaloiden kokoamisalue rakentamisella.
Teiden rakentamisen yhteydessä asennetaan tarvittavat kaapelit ja niiden suojaputket teiden reunaalueille. Samanaikaisesti aloitetaan tuulipuiston sähköaseman rakentaminen sekä sähkönsiirtoon tarvittavan voimajohdon rakentaminen. Tuulivoimaloiden perustuksia rakennetaan sitä mukaan, kun tarvittavat yhteydet rakentamispaikalle ovat valmiina.
Tuulivoimalat kuljetetaan tuulipuistoon osissa. Voimalat kootaan valmiiksi sijoituspaikalla. Jokaista
voimalaa kohden rakennetaan avoin kokoamiskenttä (n. 60 x 70 m). Voimalan kokoamiseen käytettävää nosturia varten tarvitaan lisäksi noin 6 x 200 m laajuinen alue. Nosturialueena voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää rakennettuja huoltoteitä.

3.3.6

Rakentamisen aikainen liikenne
Hankkeen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavien maa-aineisten kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osat ( tornit, konehuoneet ja lavat) kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat
osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähimmästä satamasta (Raahe). Kuljetusmatka satamasta hankealueelle on noin 50 km. Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä voimalaa
kohden tarvitaan osien, varusteiden ja tarvikkeiden kuljetuksiin noin 100 rekka-autokuormaa riippuen
voimalatyypistä. Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia keskimäärin
noin 0,5 irto-m³/m². Uutta ja parannettavaa yksityistietä rakennetaan molemmissa vaihtoehdoissa
noin 0,9 km voimalaa kohti. Tarvittavan asennuskentän pinta-ala on noin 6 000 m² per voimala. Yh3
teensä kiviaineksia tarvitaan noin 5 700 irto-m voimalaa kohti, mikä vastaa noin 230 rekkaautokuormallista. Näiden lisäksi tulevat muiden työkoneiden kuljetukset sekä työntekijöiden henkilökuljetukset.
Liikennemäärät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa tuulipuiston suunnittelun edetessä.

3.3.7

Huolto ja ylläpito
Tuulipuisto
Toiminnan aikana tuulivoimaloiden käyttöä valvotaan ja vikoja korjataan kaukovalvonnan avulla. Vähäisten käyttöhäiriöiden sattuessa tuulivoimalat voidaan käynnistää uudelleen kauko-ohjauksella.
Suurempien häiriöiden yhteydessä korjaustyöt tehdään paikan päällä, minkä jälkeen voimalat käynnistetään paikallisesti.
Tuulivoimaloiden huolto-ohjelman mukainen huolto tehdään noin 1–2 kertaa vuodessa. Huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. Huolto-ohjelman
mukaisten käyntien lisäksi voimaloilla arvioidaan olevan noin 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä vuodessa. Keskimäärin kullekin voimalalle tehdään noin 3 huoltokäyntiä vuodessa. Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat.
Huollosta vastaa huoltohenkilöstö ja huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia.
Osassa tuulivoimalamalleista on vaihdelaatikko, joka sisältää noin 300–400 litraa öljyä. Vaihdelaatikon
mahdollinen vuotoöljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan. Öljy vaihdetaan noin viiden vuoden välein. Joka viides vuosi vaihdetaan myös hydrauliikkaöljy. Huoltohenkilöstö kuljettaa
vaihdetun öljyn pois. Jätteiden käsittely ja säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai läikkyneet aineet pääse pilaamaan lähialueen maaperää tai pohjavettä.
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Sähkönsiirto
Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapito vaatii
säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1–3 vuoden välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta voidaan
tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla.
Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5–8 vuoden välein koneellisesti tai miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaadetaan tai
puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta (Fingrid Oyj, 2014).
3.3.8

Tuulipuiston käytöstä poisto
Tuulipuisto
Tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustusten käyttöikä on noin 50 vuotta ja kaapeleiden
noin 30 vuotta. Koneistoja uusimalla voimaloiden käyttöikä voi nousta jopa 50 vuoteen.
Käytöstä poistetut tuulivoimalat puretaan osiin ja myydään edelleen uusiokäyttöön tai romutettavaksi. Yli 80 % tuulivoimalasta voidaan uusiokäyttää. Loput osat, etenkin roottorin lavat, käytetään
energiantuotantoon.
Perustukset ja maakaapelit voidaan jättää paikoilleen, koska niiden poistaminen maan alta on työlästä
ja hidasta. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat olla jopa suuremmat poistamisen yhteydessä
verrattuna siihen, että ne jätetään paikoilleen. Perustukset voidaan myös poistaa ja syntyvä kuoppa
täyttää ympäristössä esiintyvien kaltaisilla maa-aineksilla.
Kasvillisuus saa palautua ennalleen täysin tuulivoimalan purkamisen jälkeen. Kasvillisuuden palautuminen on suhteellisen hidasta, mutta riittävän ajan kuluttua tuulivoimalan paikka ei ole tunnistettavissa.
Sähkönsiirto
Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista jatkaa 20–30 vuodella. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voima-johdot voidaan jättää paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon rakenteet
voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää.
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4

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

4.1

Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen
YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee esittää vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi sekä esittää yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto ole erityisestä syystä tarpeeton.
Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty muodostamaan vaihtoehdot, jotka lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen
asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattavia. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa
olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoimaloiden alustava sijoitussuunnitelma on laadittu siten, että lähimpiin vakituisiin asuinrakennuksiin on jätetty noin 2,0 kilometrin etäisyys Pyhäjoen
kunnan ohjeistuksen mukaisesti.

4.2

Arvioitavat vaihtoehdot
Karhunnevankankaan tuulipuiston hankkeen YVA-menettelyssä tullaan tarkastelemaan tuulipuiston
osalta kahta vaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Lisäksi sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä hankealueelta Jylkän sähköasemalle. Tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty taulukossa 5 ja kuvissa (Kuva 9 ja Kuva 10).
Esisuunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu optimaalinen tuulivoimantuotanto, lähialueen asutus sekä tiedossa olevat hankealueen ympäristöarvot. Hankkeen edetessä voimaloiden sijoitussuunnitelmaa muokataan selvityksistä saadun tiedon pohjalta.
Sähkönsiirron vaihtoehto VE A suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta kaakkoon kohti Viiankangasta,
Korkiakangasta ja Viianperää. Suunniteltu reitti sijoittuu lähes koko matkalta olemassa olevan metsäautotien välittömään läheisyyteen. Viianperän pohjoispuolella suunniteltu reitti liittyy olemassa olevan johtoalueen reunaan ja sijoittuu olemassa olevan johtoalueen rinnalle Jylkän sähköasemalle asti.
Uutta johtoaluetta tulisi rakentaa noin 4,2 km. Koko sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on n. 9,2 km.
Sähkönsiirron vaihtoehto VE B suuntautuu tuulipuiston sähköasemalta jyrkemmin kaakkoon Yppärinnevan halki, kohti Kauhaviitaa ja Leviäkangasta. Kauhaviidalta eteenpäin reitti sijoittuu pääosin olemassa olevan metsäautotien läheisyyteen. Reitti liittyy olemassa olevalle johtoalueelle Sarpanevan
länsipuolella ja sijoittuu olemassa olevan johtoalueen rinnalle Jylkän sähköasemalle saakka. Uutta johtoaluetta tulisi rakentaa noin 5,5 km ja koko sähkönsiirtoreitin kokonaispituus on noin 7,1 km.
Taulukko 5. Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot.

Tuulivoiman
vaihtoehto

Tuulivoimala: napakorkeus enintään 160 m, lavan pituus enintään 70 m.
Kokonaiskorkeus enintään 230 m. Voimaloiden teho 3-5 MW.

VE 0

Hanketta ei toteuteta.

VE 1

Alueelle toteutetaan enintään 40 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 120–
200 MW

VE 2

Alueelle toteutetaan enintään 36 tuulivoimalaa. Tuulipuiston kokonaisteho 108–
180 MW

Sähkönsiirron
vaihtoehto

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulipuiston sähköasemalta Kalajoen Jylkkään rakennettavalle uudelle sähköasemalle

VE A

Tuulipuiston sähköasemalta n. 9,2 km (uutta johtoaluetta n. 4,2 km) Viitaperän
pohjoispuolelta Jylkän sähköasemalle

VE B

Tuulipuiston sähköasemalle n. 7,1 km (uutta johtoaluetta n. 5,5 km) Sarpanevan
länsipuolelta Jylkän sähköasemalle
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Kuva 9. Tuulipuiston VE 1, alustava voimalasijoittelu ja huoltoteiden linjaussuunnitelma.

Kuva 10. Tuulipuiston VE 2, alustava voimalasijoittelu ja huoltoteiden linjaussuunnitelma
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Kuva 11. Sähkönsiirron alustavat vaihtoehdot VE A ja VE B
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5

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

5.1

Suunnitelmista ja luvista
Karhunnevankankaan tuulipuiston toteuttaminen edellyttää erinäisten suunnitelmien laatimista ja lupien hakemista. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja niihin rinnastettavat päätökset on koottu taulukkoon (Taulukko 6). Hankkeen edetessä voi tulla esiin myös erityistapauksia, jotka vaativat
mahdollisesti omia lupamenettelyjä. Mahdollisesti tarvittavat luvat on esitetty taulukossa 7.
Luvuissa 5.2–5.12 on kuvattu tarkemmin lupien ja suunnitelmien tarve tässä hankkeessa.
Taulukko 6- Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Suunnitelma/lupa

Laki

Maankäyttöoikeudet ja
-sopimukset

5.2

Viranomainen/Toteuttaja
Hankkeesta vastaava

YVA-menettely

YVA-laki (468/1994) ja sen muutos
(258/2006)

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Osayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999)

Pyhäjoen rakennustarkastaja

Voimajohtoalueen tutkimuslupa

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta (603/1977)

Maanmittaustoimisto

Voimajohdon johtoalueen lunastuslupa

Lunastuslaki
(603/1997)

Valtioneuvosto

Sähkömarkkinalain
mukainen lupa

Sähkömarkkinalaki
(386/1995)

Energiavirasto

Erikoiskuljetuslupa

Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista
(1715/92)

Pirkanmaan ELY-keskus

Lentoestelupa

Ilmailulaki (1194/2009)

Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Raahen ympäristötoimi

Maankäyttöoikeudet ja –sopimukset
Hankkeesta vastaava on jo tehnyt maanvuokrausesisopimuksia tuulivoimaloiden paikoista. Tuulivoimapuiston tuottamaan sähkön siirtoon tarvittavat maakaapelit sijoittuvat pääosin yksityisten maanomistajien maa-alueille. Hankkeen toteuttaja tekee maanomistajien kanssa tarvittavat sopimukset.
Jollei sopimukseen päästä, kunnan rakennusvalvonta voi ratkaista sijoittamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 132/1999 § 161).
Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomistajien kanssa menetellään lunastuslain (603/1977) ja sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisin menettelyin.
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5.3

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) kuvataan hanke sekä selvitetään ja arvioidaan sen mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset, mukaan lukien vaikutukset ihmisten elinoloihin.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita. YVAmenettely on esitelty tarkemmin tämän YVA-ohjelman luvussa 2.

5.4

Osayleiskaavoitus
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

5.5

Rakennusluvat
Tuulipuiston rakentaminen vaatii rakennusluvan, jota voidaan hakea Raahen kaupungin rakennusvalvonnasta, kun tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Rakennuslupaa ei voi
myöntää ennen kuin kaava on saanut lainvoiman. Kuntien välisellä sopimuksella Raahen rakennusvalvonta vastaa Pyhäjoen rakennusvalvontatehtävien hoitamisesta.

5.6

Voimajohtoalueen tutkimuslupa
Voimajohtoreittien maastotutkimusta varten tarvitaan lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) 84 §:n mukainen lupa, jotta tutkimus voidaan toteuttaa.
Luvan tutkimuksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos. Tutkimusluvan ehdoissa on määritelty
tutkimusaikaisten vahinkojen korvausmenettely.

5.7

Voimajohtoalueen lunastuslupa
Maa-alueiden lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lunastuslupaa voimajohdon johtoalueen lunastamiseksi ja voimajohdon tarvitseman käyttöoikeuden supistuksen sekä lunastuskorvausten määräämiseksi.

5.8

Sähkömarkkinalain mukainen lupa
Mikäli sähkönsiirron turvaamiseksi on tarpeellista rakentaa vähintään 110 kilovoltin voimajohto, rakentamiseen on pyydettävä sähkömarkkinalain 14 §:n mukainen hankelupa Energiamarkkinavirastolta.

5.9

Erikoiskuljetuslupa
Tuulipuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit ylittävät normaaliliikenteelle sallitut mittarajat, joiden kuljetukset edellyttävät erikoiskuljetusluvan hakemista. Erikoiskuljetusluvat maantiestöä koskien koko Suomeen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

5.10

Lentoestelupa
Hanke edellyttää ilmailulain mukaisen lentoesteluvan. Jos rakennettava laite, rakennus tai rakennelma
on yli 60 m korkea, tarvitaan lentoestelupa aina. Kaikkien enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoasemasta tai enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä varalaskupaikasta tai muun lentopaikan kuin
ilmailulaissa (1194/2009) 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä sijaitsevien yli 30 metriä
korkeiden laitteiden, rakennusten, rakennelmien tai merkkien rakentamiseen tulee olla Liikenteen
turvallisuusviraston Trafin myöntämä lentoestelupa (Ilmailulaki (1194/2009) 165 §).
Tuulipuistojen osalta lupaa haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Lupahakemus
saatetaan vireille heti tarvittavien taustatietojen ollessa käytettävissä. Lupahakemuksen liitteenä on
oltava lausunto Finavialta.
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Ympäristölupa
Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää voimalakohtaisia ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupia. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:ssä määritellään toiminnan yleinen luvanvaraisuus.
27 §:n kohdassa 3 mainitaan toiminnan edellyttävän ympäristölupaa, mikäli siitä saattaa ympäristössä
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden osalta eräiden naapurussuhteiden lain 17 §:n 1 momentin tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta voi lähinnä syntyä käyntiäänestä (melu) ja lapojen pyörimisen seurauksena syntyvästä välkkeestä (valo). Rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon
paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, voimakkuus ja kesto. Lisäksi on huomioitava rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaviranomainen harkitsee ja ratkaisee ympäristöluvan tarpeen niiden toimintojen osalta, joissa lupaharkinta jää yleisen ympäristöluvanvaraisuuden varaan. Pyhäjoen kunnassa on linjattu, että suurilta, teollisen kokoluokan tuulivoimaloilta edellytetään niiden
laajojen ympäristövaikutusten johdosta aina ympäristölupa. Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa (§ 34) ja ympäristönsuojeluasetuksessa määrätyille lupaviranomaisille eli aluehallintoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Karhunnevankankaan tuulivoimaturbiinit luvittaa kunnan ympäristölupaviranomainen. Ympäristöluvassa voidaan antaa mm. määräyksiä,
joilla toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään ja määräyksiä toiminnan vaikutusten
seuraamisesta.

5.12

Muut mahdollisesti tarvittavat luvat

5.12.1

Vesilain mukainen lupa
Maa-alueelle sijoitettava tuulivoimalan rakentaminen edellyttää vesilain (27.5.2011/587) mukaista lupaa, mikäli voimalan rakentamisella on vesistövaikutuksia. Vesilain mukaisesta yleisestä luvanvaraisuudesta säädetään lain 3 luvun 2 §:ssä. Lain kohdassa mainituista edellytyksistä lähinnä kyseeseen tulee momentin 1 kohtien 2 ja 8 mukaiset vaatimukset. Kohdan 2 mukaan lupa vaaditaan, mikäli hanke
aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän
tilan huononemista. Kohdan 8 mukaan, jos hanke vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen.
Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla.
Tarvittaessa vesilupahakemukset tehdään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

5.12.2

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen,
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän
käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi lakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun
ja hoitoon. Luonnonsuojelulaki sisältää useita alueiden tai lajien suojeluun liittyviä kieltoja ja määräyksiä.
Joissain tapauksissa luonnonsuojelulain mukaisiin määräyksiin voidaan hakea poikkeamislupaa. Keskeisempiä tuulipuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyviä poikkeuslupia ovat:






lupa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen
lupa luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeamiseen
lupa erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentämis- ja hävittämiskiellosta poikkeamiseen
lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen
lupa poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta

Tarvittavia poikkeuslupia haetaan kirjallisesti asianomaisilta lupaviranomaisilta.
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5.12.3

Liittymälupa maantiehen
Mikäli hanke edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille tai nykyisten yksityistieliittymien siirtämistä, laajentamista tai käyttötarkoituksen muuttamista, tarvitaan Maantielain
(2005/503) 37 §:n mukainen liittymälupa. Liittymä ei sijaintinsa puolesta saa vaarantaa maantien turvallisuutta. Luvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

5.12.4

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen maantien tiealueelle
Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen (tiensuuntaisesti tai poikkisuuntaisesti) maantien tiealueelle tarvitaan aina Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tehtävä sijoitussopimus. Tiealueelle sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja putkien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien töiden tekemiseen
haetaan työlupa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Sijoittamisessa noudatetaan Sähkö- ja telejohdot ja maantiet –ohjetta (Liikenneviraston ohjeita 15/2014).
Mikäli hanke edellyttää voimajohdon tai kaapelin sijoittamista maantien tiealueen ulkopuolelle suojatai näkemäalueelle on rakentamisesta haettava maantielain (2005/503) 47 §:n mukainen poikkeamislupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

5.12.5

Muinaismuistolain poikkeamislupa
Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä
päätöstä. Muinaismuistolain 11 §:n nojalla “Milloin kiinteä muinaisjäännös tuottaa sen merkitykseen
verraten kohtuuttoman suurta haittaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus voi hakemuksesta, johon on liitettävä muinaisjäännöstä koskeva tarkka selostus, Museovirastoa kuultuaan antaa luvan kajota muinaisjäännökseen tavalla, mikä muutoin 1 §:n 2 momentin mukaan on kielletty. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelliseksi katsottuja ehtoja. Jos 1 momentissa mainittu hakemus on muun kuin
maanomistajan tekemä, on maanomistajaa kuultava. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on annettu lupa muinaisjäännökseen kajoamiseen, on alistettava opetusministeriön vahvistettavaksi, milloin päätös on Museoviraston lausunnon vastainen. Luvan saamisesta muinaisjäännökseen kajoamiseen yleistä työhanketta toteutettaessa säädetään Muinaismuistolain 13 §:ssä.”
Muinaismuistolaista poikkeamisen tarve selviää hankkeen tarkemman suunnittelun myötä, kun tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja sähkönsiirtoyhteydet on selvitetty.
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Taulukko 7. Hankkeeseen mahdollisesti tarvittavat luvat

Suunnitelma/lupa

Laki

Viranomainen/Toteuttaja

Vesilain mukainen lupa

Vesilaki (587/2011)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Luonnonsuojelulain poikkeamislupa

Luonnonsuojelulaki
(1096/1996, 553/2004) sekä
Luontodirektiivin 16 (1) artikla
ja liite IV b (49 §)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

Maantielaki (503/2005)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lupa kaapeleiden ja johtojen
sijoittamiseen yleiselle tiealueelle

Maantielaki (2005/503) 47 §:n
mukainen poikkeamislupa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lupa voimajohdon/ maakaapelin sijoittaminen rautatiealueelle tai risteäminen rautatien
kanssa

Ratalaki (2007/110) 36 §

Liikennevirasto

Lupa sähköradan jännitekatkoon ja ratatyöhön

Liikenneviraston ohje
2879/065/2012, Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä

Liikennevirasto

Muinaismuistolain poikkeamislupa

Muinaismuistolaki (295/1963)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
25 (80)

10.12.2014

6

ARVIOINTITYÖN KUVAUS

6.1

Arvioitavat vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti
ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja –asetuksen edellyttämässä laajuudessa.
Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset
vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. Ympäristövaikutus määritetään tilaksi, jossa hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitseva kohde muuttuu hankkeen rakennusvaiheessa
tai käytön aikana.

6.2

Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset
Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden
käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon.
Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakautuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön
lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.
Sähkönsiirtoreittien ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen lukeutuvat keskijännitekaapelien (20
kV) asentamista varten tehtävät kaivantolinjaukset sekä 110 kV ilmajohtojen rakentamista varten raivattavat maastokäytävät, joilla voi olla vaikutusta sähkönsiirtoreittien luontoarvoihin, maisemaan tai
elinkeinoihin lähinnä kaapelin asennusvaiheessa sekä ilmajohtojen elinkaaren aikana.
Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä
ohjelmassa arvioiduista.

6.3

Tarkastelualue ja vaikutusalue
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuvat vaikutustyypin luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu vain tuulipuiston alueelle,
osa voi koskettaa jopa laajoja valtakunnallisia kokonaisuuksia.
Ympäristövaikutuksen tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelu-alueeseen kuuluvat alueet, joiden
olosuhteita hanke voi muuttaa sekä alueet, joille esimerkiksi maisemaan, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdentuvat vaikutukset voivat ulottua.
Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten selvityksen tuloksena arvioidaan ilmenevän. Arviointityön perusteella varsinainen vaikutusalue voi rajautua tarkastelualuetta suppeammaksi alueeksi taulukkoon 8 on esitetty tarkastelualueet vaikutustyypeittäin, joiden alueelle vaikutusten arviointi lähtökohtaisesti ulotetaan. Tarkastelualueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaisuuksien ja muiden vastaavien hankkeiden kokemusten pohjalta. Tarkastelualueen laajuus voi
muuttua arviointityön aikana, mikäli vaikutusten ulottuvuus koetaan laajemmaksi tai suppeammaksi.
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Taulukko 8. YVA:n tarkastelualueen laajuus vaikutustyypeittäin.
Vaikutustyyppi

Tarkastelualueen laajuus

Ihmiset, maankäyttö,
elinkeinotoiminta

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulipuiston alue lähiympäristöineen (n. 2–5 km)

Melu ja varjon vilkkuminen

Vaikutukset arvioidaan laadittavien laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km
tuulivoimaloista.

Virkistyskäyttö ja metsästys

Arviointi kohdistetaan hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille, sekä näiden lähialueille.

Maisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö

Vaikutusten arviointi keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–12 km tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset noin 30 km etäisyydelle tuulivoimaloista.

Muinaisjäännökset

Vaikutukset arvioidaan rakennuspaikkakohtaisesti tuulipuistoalueella ja sähkönsiirtoreiteillä.

Luonto

Luontoarvot arvioidaan rakennuspaikkakohtaisesti ja sähkönsiirtoreiteillä, sekä hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä tunnistetuilla arvokkailla luontokohteilla.
Valuma-alueiden alapuoliset vesistöt.
Maa- ja kallioperä hankealueella. Erityisesti riskiarvio pohjavesialueisiin, niiltä osin
kuin voidaan arvioida olevan pohjavesiyhteys rakennettavien alueiden ja pohjavesialueiden välillä

Eläimistö

Tuulipuistoalue ja lähialueet. Linnuston osalta tarkastellaan myös muuttoreitit.

Liikenne

Vaikutukset arvioidaan tieosuuksilla, joille hankkeen toteuttamisesta voi aiheuta
liikenteen kasvua.

Kuva 12. Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympärillä.
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6.4

Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin tavoitteena on yhtenäistää eri osa-alueiden vaikutusten arviointia ja kertoa merkittävyyteen vaikuttavat tekijät. Merkittävyyden kriteerit perustuvat kussakin osaalueessa kohteen tai vaikutuksen alaisena olevan ympäristön arvoon ja herkkyystasoon sekä muutoksen voimakkuuteen. Pääsääntöisesti kunkin vaikutustyypin osalta pyritään arvioimaan vaikutuksen
luonne, tyyppi, palautuvuus, laajuus sekä kesto. Kriteerejä määriteltäessä huomioidaan IEMA:n (Institute of Environmental Management and Assessment 2004) kriteeristöä soveltuvin osin.
Taulukko 9. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin teemoja.

KOHTEEN ARVO JA HERKKYYS
Luonne
Myönteinen

Kielteinen

Tyyppi
Välitön

Välillinen

Palautuvuus
Palautuva

Palautumaton

Laajuus
Paikallinen

Alueellinen

Laaja-alainen

Kesto
Lyhytaikainen

6.5

Pitkäaikainen

Vaihtoehtojen vertailumenetelmät
Vaikutusten vertailumenetelmä on ns. erittelevä menetelmä. Eri vaikutustyyppien arvioituja vaikutuksia tarkastellaan ja eritellään kullekin vaikutustyypille ominaisimmalla tavalla. Eri vaikutustyyppien arvioituja vaikutuksia ei kuitenkaan pyritä yhteismitallistamaan eli summaamaan yhteen. Erittelevän arvioinnin myötä ei välttämättä löydy yhtä parasta vaihtoehtoa vaan eri vaihtoehdoilla voidaan todeta
olevan sekä hyviä, että huonoja vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena onkin etsiä toteutusratkaisuja, joissa pyritään yhdistämään eri vaihtoehtojen parhaimmat puolet.
Ympäristövaikutusten vertailusta laaditaan yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. Kunkin vertailtavan vaihtoehdon tai osa-alueen kohdalla verrataan tutkittavaa vaihtoehtoa vaikutustyypeittäin sekä nykytilanteeseen että muihin vaihtoehtoihin. Vertailutaulukossa ei nosteta yksittäistä
kohdetta esille, vaan vertailu perustuu vaihtoehdon aiheuttamien vaikutusten koosteeseen.
Taulukkomuotoisessa vertailussa esitetään vaikutukset havainnollisesti värikoodein, jaoteltuna seuraavasti: myönteisiä vaikutuksia, ei vaikutuksia, vähäisiä haitallisia vaikutuksia, kohtalaisia vaikutuksia,
merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Värikoodien tarkoitus on helpottaa taulukon lukemista. Arvioidut
asiat eivät ole yhteismitallisia, joten eri kohtien värikoodien esiintymistä ei voi laskea yhteen. Vaihtoehtojen vertailussa esitetään johtopäätöksenä myös arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
Taulukko 10. YVA-selostuksessa hankkeen eri vaikutuksia arvioidaan vaikutustyypeittäin ja hankevaihtoehdoittain viisiportaisella asteikoilla. Kunkin vaikutustyypin kohdalla verrataan nykytilaa kuhunkin
toteuttamisvaihtoehtoon nähden.
Myönteisiä
vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Vähäisiä haitallisia
vaikutuksia

Kohtalaisia haitallisia
vaikutuksia

Merkittäviä haitallisia
vaikutuksia
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IHMISET

7.1

Asutus ja väestö – nykytilan kuvaus

10.12.2014

Pyhäjoen kunnan asukasluku on 3356 (Tilastokeskus 2014). Suurin asuinkeskittymä Pyhäjoella on kunnan keskustan alueella, joka sijaitsee noin 12 kilometriä pohjoiseen hankealueesta. Suunnilleen yhtä
kaukana hankealueen kaakkoispuolella on Merijärven ja lounaassa Kalajoen keskusta-alueet, joissa on
naapurikuntien suurimmat asuinkeskittymät. Vakituista sekä loma-asutusta on hankealueen lähettyvillä alueen länsipuolella etenkin Överstinperästä etelään, sekä alueen itäpuolella Pyhäjoen varrella.
Hankealueen ja lähimpien asuinrakennusten väliin jää noin 1,5 kilometriä. Hankealue sijoittuu yhden
loma-asunnon läheisyyteen (Kuva 13).
Hankealue sijaitsee harvaan asutulla metsäisellä alueella. Hankealueella ei ole vakituista asutusta.
Hankealueella sijaitsee neljä eräkämppää. Kolme eräkämppää sijaitsee selkeästi hankealueen sisällä ja
yksi eräkämppä on hankealueen eteläpuolisella rajalla.

Kuva 13. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset.
Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien VEA ja VEB välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. VEA sijoittuu kuitenkin Viitaperässä noin kymmenen rakennuksen lähialueelle. Lisäksi VEB sijoittuu hankealueen
eteläpuolisella rajalla sijaitsevan eräkämpän välittömään läheisyyteen.
7.2

Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset

7.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmisten
viihtyvyyteen, elinoloihin ja terveyteen. Vaikutuksia arvioidaan sekä vakinaisten asukkaiden että vapaa-ajan asukkaiden näkökulmista.
Suurimpia ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tuulivoimahankkeissa aiheuttavat yleensä melu, varjostus
sekä elinoloihin että viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen
tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset).
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Sosiaalisia vaikutuksia voi tuulipuistohankkeista aiheutua monin tavoin. Vaikutukset saattavat olla
suoria (esim. melu) tai epäsuoria (esim. rajoitukset virkistyskäytössä). Lisäksi tuulipuistohankkeet
yleisesti saattavat aiheuttaa kokemiseen perustuvia vaikutuksia (esim. muutoksia maisemassa). Yleistäen ympäristön muuttumisella saattaa olla vaikutuksia alueen ihmisiin ja yhteisöihin. Näitä vaikutuksia pyritään selostusvaiheessa tunnistamaan.
Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään asukasvuorovaikutuksessa (kysely sekä yleisötilaisuudet)
esiin nousseita asiakokonaisuuksia, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin oppaissa esitettyjä
tarkistuslistoja ja voimajohtohankkeita varten laadittua vaikutusmatriisia, joka löytyy teoksesta Reinikainen & Karjalainen 2005. Vaikutusmatriisissa tarkasteltavia vaikutusosa-alueita ovat mm. väestörakenne, palvelut, asuminen, turvallisuus ja yhteisöllisyys.
7.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset
ovat yhteydessä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näitä vaikutustyyppejä ovat erityisesti maankäyttö ja elinkeinot (asutuksen sijainti, elinkeinot, palvelut), maisema ja virkistyskäyttö (viihtyisyys)
sekä melu- ja varjostusvaikutus.
Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan lähialueen asukkaille ja loma-asukkaille lähetettävän kyselyn avulla.
Kyselyn otantaan pyritään saamaan mahdollisimman laajasti hankealueen läheisyydessä sijaitsevat
taloudet. Kyselyn otoskoon arvioidaan tässä vaiheessa olevan noin 500. Tarkemmin kyselyn toimittamisesta sovitaan Postin tai muun jakelufirman kanssa. Kysely toteutetaan Surveypal –
kyselyohjelman avulla alkukeväästä 2015. Postitse lähetettävässä kyselyssä selvitetään hankealueen
nykyistä käyttöä, suhtautumista hankkeeseen ja arvioita hankkeen aiheuttamista vaikutuksista mm.
virkistykseen ja maisemaan.
Arvioinnin tukena ovat lisäksi järjestettävät yleisötilaisuudet, YVA-prosessin aikana saadut lausunnot
ja mielipiteet sekä kirjoitukset mediassa. Hankealueella on käynnissä lukuisia muita tuulipuistohankkeita, joiden yhteisvaikutusten huomioiminen on tärkeää. Arviointityön tausta-aineistona tullaan
käyttämään lähialueen muiden tuulipuistohankkeiden selvitystuloksia sekä vuonna 2013 valmistunutta laajaa tuulivoimakyselyä, jossa Energiateollisuus ry, Motiva Oy ja Suomen Tuulivoimayhdistys
selvittivät kyselytutkimuksella kansalaisten (n= 2073) ja kuntapäättäjien (n=1322) näkemyksiä tuulivoimasta. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikista Manner-Suomen maakunnista. Vuorovaikutuksesta
(kysely ja yleisötilaisuudet) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista vastaa Sito Oy:n sosiologi.

Vaikutusten arviointi ihmisiin:








Lähtötietoina hankealueen kartta-aineistot, muut lähialueella tehdyt tuulipuistohankkeiden selvitystulokset sekä tehdyt tuulivoimakyselyt. Tämän lisäksi sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin.
Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan lähialueen asukkaille ja loma-asukkaille lähetettävän
kyselyn avulla. Arvioinnin tukena ovat lisäksi yleisötilaisuudet, YVA-prosessin aikana
saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kirjoitukset mediassa.
Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan hankealueella ja sen läheisyydessä asuvat ihmiset. Lisäksi otetaan huomioon alueen muiden tuulivoimahankkeiden mahdolliset
yhteisvaikutukset.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy.
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MELU JA VARJON VILKKUMINEN

8.1

Äänimaiseman nykytilanteen kuvaus

10.12.2014

Äänimaisemalla tarkoitetaan sitä melukokonaisuutta, jossa kulloinkin olemme. Äänimaiseman äänet
muodostuvat sijaintipaikan olosuhteiden perusteella luonnon, ihmisen, teknologian ja liikenteen äänistä. Osa äänistä on nk. perusääniä, joihin totutaan (liikenteen humina, meren kohina, lehtien havina). Lehtipuiden havina voi aiheuttaa tuulisina päivinä noin esimerkiksi 40–50 dB äänitason ja ohiajava
auto noin 50–70 dB äänitason. Perusääniä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä voivat
vaikuttaa alueella oleskeleviin ja liikkuviin henkilöihin tai eläimiin.
Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpiä äänimaiseman muodostajia ovat luonnonäänet, alueen
virkistyskäytöstä muodostuvat äänet sekä ajoittaisista metsänhoitotöistä muodostuva melu. Hankealueelle kantautuu myös jossain määrin läheisen tiestön liikenteen aiheuttamia ääniä.
8.2

Meluvaikutukset

8.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana huomattavimmat vaikutukset äänimaisemaan, eli meluvaikutukset, muodostuvat hankkeen infrastruktuurin rakentamisesta.
Hankkeen toiminnan aikana tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat aerodynaamista melua. Ääniä muodostuu jonkin verran myös sähköntuotantokoneiston (vaihteisto, generaattori, jäähdytysjärjestelmät) toiminnasta. Muodostuvista äänistä aerodynaaminen melu on hallitsevinta. Ääni muodostuu, kun lapa ohittaa maston ja siiven aerodynaaminen melu aiheuttaa sekä äänen heijastumisen mastosta sekä uuden äänen lavan ja tornin jäävän ilmakerroksen puristuessa. Aerodynaamisen melun taso
vaihtelee lavan pyörimisnopeuden mukaan. Hankkeen toiminnan aikana meluvaikutuksia syntyy jossain määrin myös tuulipuiston huoltoliikenteestä.
Tuulivoimaloiden elinkaaren loppuvaiheessa tuulipuiston purkuvaiheessa, muodostuu samankaltaista
rakentamismelua kuin hankkeen rakentamisvaiheessa.
Tuulipuiston melutasoon vaikuttaa voimaloiden määrä, maaston muodot sekä kasvillisuus. Melun leviämiseen vaikuttaa myös tuulen suunta, nopeus sekä ilman lämpötila eri korkeuksilla. Melun havaittavuuteen vaikuttaa olennaisesti taustamelun taso.

8.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona Ympäristöministeriön ohjeen
2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” mukaisin melun laskentamenetelmin. Melualuekartat laaditaan WindPRO-ohjelmistolla, joka käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja teollisuusmelun laskentamallia ISO9613-2. Mallinnuksessa käytettävien
tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustumaan hankkeesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin.
Mallinnuksen perusteella laaditaan melualuekartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat
keskiäänitasot (LAeq). Melualuekartoissa esitetään 35–45 dB:n keski-äänitasojen meluvyöhykkeet 5
dB:n välein. Mallinnuksista vastaa wpd Finland Oy.
Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan tersseittäin ilmoittaman äänitehotason mukaan. Äänitaso lasketaan lähimmille rakennuksille niiden ulkopuolelle ja asuinhuoneiden äänitasoja arvioidaan käyttäen DSO1284 mukaista ääneneristävyyttä. Matalataajuisen melun mallintamisesta vastaa Etha Wind Oy.
Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden ja tuulivoimaloiden yhteismelua arvioidaan asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten sekä samankaltaisten projektien tuomien kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nykyisiin melutasoihin.
Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja
leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska ylläpi-
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totoimia tehdään harvoin, noin kaksi kertaa vuodessa ja ylläpidon pääasiallisin meluava työvaihe on
ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille.
Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan
rakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja (Taulukko 11). Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot on esitetty taulukossa (Taulukko 12).
Asuinhuoneiden matalatajuisen äänen tasoja verrataan tersseittäin Stm Asumisterveys-ohjeen 1/2003
mukaisiin matalien taajuuksien ohjearvoihin, jotka on esitetty taulukossa (Taulukko 13).
Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden aiheuttaman melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä.
Melun ohjearvot
Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita ja
huomioidaan uusi tuulvoimameluasetus. Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014. Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ympäristöministeriö suosittelee käytettäväksi seuraavia suunnitteluohjearvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012), jotka toimivat Karhunnevankankaan tuulipuiston suunnittelun lähtökohtana. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä lähialueen asukkaille.
Taulukko 11. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).
Ulkona

LAeg, klo 7-*22

LAeg, klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB

1)2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

3)4)

Asuin, potilas ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike ja toimistohuoneet

35 dB

-

Sisällä

1)
2)
3)
4)

uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.

Taulukko 12. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot.
Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot
Asumiseen käytettävillä alueilla, lomaasumiseen käytettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla*
Muilla alueilla

LAeq päivä
klo 7-22

LAeq yö
klo 22-7

45 dB

40 dB

40 dB

35 dB

ei sovelleta

ei sovelleta

Huomautukset

* yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei
yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä
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Matalataajuinen melu
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuiselle melulle ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina
yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin.
Taulukko 13. Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot.
Terssin keskitaajuus, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Painottamaton
keskiäänitaso sisällä
Leq, 1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

8.3

Valo-olosuhteiden nykytilan kuvaus ja vaikutukset valo-olosuhteisiin

8.3.1

Vaikutusten tunnistaminen
Varjon välkkyminen
Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelulla tarkoitetaan ensisijaisesti auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon välkkymistä, tilanteessa jolloin auringonvalo heijastuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Vilkkumista tapahtuu ainoastaan kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei
tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen
riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaita.
Lentoestevalot
Valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan myös tuulivoimaloiden mastoihin ja konehuoneen päälle asennettavien lentoestevalojen näkyvyyttä. Lentoestevalojen näkyvyys on huomattavinta hämärään ja pimeään aikaan. Käytettävät lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella
Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen
maisemakuvaa.
Nykytilanteessa hankealueella eikä sen lähialueilla ole tuulivoimaloita, jotka muodostaisivat hankealueelle tai sen lähivaikutusalueelle varjon välkkymistä.

8.3.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Varjonmuodostuksen määrä lasketaan WindPRO –ohjelman Shadow-moduulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” –tilanteen mukaan eli mallinnuksessa otetaan huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen
käyntiaika. Tuulivoimaloiden vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 70 %.
Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa huomioidaan
maaston korkeussuhteet ja lasketaan kaksi tilannetta eli toinen missä huomioidaan metsän peitteisyys
ja toinen missä metsän peitteisyyttä ei huomioida.
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Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain tarkasteltavien
vaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät myös tuulivoimalat ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. Mallinnuksista ja
karttojen laadinnasta vastaa wpd Finland Oy.
Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet eli lomakiinteistöt sekä vakituinen asutus. Arvioinnista vastaavat Sito Oy:n asiantuntijat.
Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut käytäntö verrata saatuja mallinnustuloksia Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo varjostuksen osalta on 8 tuntia varjostusta vuodessa.
Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei
ilmene varjonmuodostusta.
Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkyvyysanalyysiä hyödyntäen.
Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia.

Vaikutusten arviointi meluun ja valo-olosuhteisiin:







Lähtötietoina hankealueen kartta-aineistot ja tiedot alueen kasvillisuudesta ja pinnan
muodoista.
Vaikutusten arvioimiseksi laaditaan vaihtoehdoittain melu- ja varjostusmallinnukset.
Mallinnuksista vastaa wpd Finland Oy ja Etha Wind Oy.
Mallinnusten pohjalta tehdään asiantuntija-arviot melun ja varjon vilkkumisen vaikutusten merkittävyydestä herkille kohteille. Parametreinä käytetään melun osalta Ympäristöministeriön ohjeistuksia tuulivoimaloiden melusta. Varjostuksen osalta tuloksia verrataan muiden maiden vastaaviin suosituksiin, koska Suomessa ei ole olemassa virallisia
raja-arvoja.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy.
Lentoestevalojen vaikutuksia arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia.
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9

MAANKÄYTTÖ, ELINKEINOT JA LUONNONVARAT

9.1

Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat

9.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

10.12.2014

Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta
siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa.
Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja
kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta.
Tämän kaavan suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu




Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa odotettavissa olevat ympäristöhaitat tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään.
Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto






Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnittelussa on otettava
huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja kehittämistarpeet sekä
lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman
erityispiirteet.
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9.1.2

Kaavoitus
Maakuntakaava

Kuva 14. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Hankealue on merkitty kaavaan punaisella rajauksella.
Karhunevankankaan tuulipuiston hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 2005.
Maakuntakaavassa hankealueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Hankealueen pohjoisosassa on valtakunnallisesti merkittävä muinaismuistokohde (sini-musta neliö) sekä eteläosassa yksi muinaismuistokohde. Lisäksi alueen itäreunalla on maisemakallioalue (turkoosi ympyrä). Hankealue sijoittuu Kalajoen kaupunki-maaseutu-vuorovaikutusalueen rajan läheisyyteen (kmk, punainen katkoviiva). Hankealueen ja sen itäpuolella sijaitsevan Pyhäjokilaakson välissä kulkee Pyhäjoen ja Merijärven välinen
moottorikelkkailureitti (mustat hakaset). Pyhäjokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueen (mk5) suunnittelumääräykset kehottavat kiinnittämään huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön.
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1.Vaihemaakuntakaava

Kuva 15. Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta, joka on hyväksytty liittovaltuustossa
joulukuussa 2013. Kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Hankealue on merkitty kuvaan
punaisella rajauksella.
Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat energia, kauppa, luonnonympäristö sekä liikennejärjestelmät. Hankealueelle sijoittuu maakuntakaavan tuulivoimaloiden alue (tv-1 335), turvetuotantoon soveltuva alue (tu-1) ja maisemakallioalue (ge-1).
Yleis- ja asemakaavat
Hankealueella ei ole yleis- tai asemakaavoja.
9.2

Vaikutukset maankäyttöön

9.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulipuiston rakentaminen vaikuttaa yksityishenkilöiden ja elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksiin
käyttää aluetta ja sen lähiympäristöä sekä näiden alueiden käytön houkuttelevuuteen. Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulipuiston ja voimajohtoreitin lähiympäristössä. Voimaloiden rakennuspaikoilla, noin 0,5–1 hehtaarin alueella voimalaa kohden, alue muuttuu metsätalousalueesta energiantuotannon alueeksi. Voimalaitoksia ei aidata, eikä tuulipuiston alueella liikkumista
rajoiteta muuten kuin hyvin paikallisesti. Nykyisen kaltainen maankäyttö (mm. metsästys ja marjastus)
voi jatkua suurimmalla osalla alueesta. Melulla, yhtenäisen metsän pirstoutumisella tai maisemavaikutuksilla voi olla vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön sekä vakituiseen ja loma-asutukseen.

9.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvioinnissa lähtötietona käytetään muun muassa pohjakarttaa, hankkeen suunnitelmia, meluselvityksiä, asukaskyselyn tuloksia, yleisötilaisuudessa esille tulevia näkemyksiä, YVA-ohjelmasta saatavaa palautetta sekä muista tuulivoimahankkeista saatuja tietoja ja kokemuksia.
Arviointimenetelmänä käytetään kaavoittajan tekemää sanallista asiantuntija-arviota, joka esitetään
arviointitaulukossa.
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9.3

Alueen elinkeinotoiminta
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Hankealueella ei ole maatalouskäytössä olevia peltoalueita.
Pyhäjoella oli vuoden 2011 lopussa 808 työpaikkaa. Alkutuotannon työpaikkojen osuus kattoi noin 15
prosenttia, jalostuksen työpaikkojen osuus noin 30 prosenttia, ja palvelujen työpaikkojen osuus noin
55 prosenttia kaikista työpaikoista. Etenkin alkutuotannon osuus kaikista työpaikoista on Pyhäjoella
huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin (koko maassa noin 3,5 prosenttia), mutta palveluiden osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa keskimäärin (koko maassa noin 73 prosenttia). Pyhäjoen työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa samalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin, eli
noin 10 prosenttia (Tilastokeskus 2014).
Hankealueen läheisyyteen sijoittuu eläintiloja. Eläintilojen sijainnit on esitetty kuvassa 17. Tietoja tiloista tarkennetaan tarvittaessa YVA-menettelyn aikana.

Kuva 16. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat eläintilat.

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
38 (80)
9.4

Vaikutukset elinkeinotoimintaan

9.4.1

Vaikutusten tunnistaminen

10.12.2014

Hankkeella voi olla sekä negatiivisia että positiivia vaikutuksia alueen elinkeinotoimintaan. Tuulipuiston vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen hankealueella tullaan arvioimaan metsätalousalueiden
määrän muutoksien ja alueen saavutettavuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi hankkeen vaikutuksia
alueen työllisyyteen ja alueen tuloihin (mm. investoinnit, verotulot) tullaan arvioimaan.
9.4.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan suunnittelualueen elinkeinotoiminnan sekä hankealueelle kohdistuvien vaikutuksien osalta. Hankkeen vaikutusta elinkeinoelämään selvitetään tarkastelemalla paikallisia maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita. Metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan tuulipuiston ja voimajohtoalueiden rakentamiseen tarvittavien alueiden pinta-alatarkasteluin. Vaikutuksia
elinkeinotoimintaan selvitetään myös asukasvuorovaikutuksen avulla. Pyrkimyksenä on saada elinkeinonharjoittajia vastaamaan asukaskyselyyn sekä osallistumaan yleisötilaisuuksiin.

Vaikutusten arviointi elinkeinoihin:






Lähtötietoina tiedot maankäytöstä ja työllisyydestä.
Vaikutuksia selvitetään maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita tarkastelemalla. Metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan rakentamiseen tarvittavien alueiden pintaalatarkasteluin. Vaikutuksia selvitetään myös asukasvuorovaikutuksen avulla.
Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan suunnittelualueen elinkeinotoiminnan sekä hankealueelle kohdistuvien vaikutuksien osalta.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy.
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9.5

Alueen luonnonvarat
Karhunnevankankaan alueen luonnonvarat perustuvat alueen metsiin. Metsät ovat pääosin metsätalouskäytössä ja alueilla on virkistyskäyttöarvoa (marjastus, sienestys, metsästys, retkeily). Hankealueella ei ole maa-ainesten ottoalueita. Alueelta on kuitenkin tiedossa maa-ainesten ottosuunnitelmia.
Ajantasainen tilanne tarkistetaan arviointiselostukseen. Kaivosrekisterin karttapalvelun (Tukes, 2014)
mukaan hankealueella ei ole malminetsintäalueita, kaivosvaltauksia tai valtaushakemuksia. Hankealueen itäosaan sijoittuu pieni osa Nordic Mines AB:n laajasta varausilmoitusalueesta (Laiva W,
VA2012:0135-01) malmivarojen kartoittamista varten.

9.6

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

9.6.1

Vaikutusten tunnistaminen
Hankkeen aiheuttamat luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset muodostuvat lähinnä
hankealueen metsäalueiden pinta-alojen ja luonteen muutoksista. Lisäksi tuulipuiston infrastruktuurin
rakentaminen edellyttää raaka-aineiden (mm. maa-ainekset) hankintaa.

9.6.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueen merkittävimmät luonnonvarat liittyvät alueen virkistyskäyttöön. Tästä johtuen luonnonvaroihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääosin ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina (sosiaalisten
vaikutusten arviointi). Lisäksi arvioidaan miten hanke vaikuttaa alueen metsätalouteen (vaikutukset
maankäyttöön) ja lähialueiden maa-ainesten ottoalueisiin ja maa-ainesten ottoon varattuihin alueisiin.
Mahdolliset turpeenottoon liittyvät asiat käsitellään osana maa-ainesten oton vaikutuksia.
Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja alueen metsäaloista ja niiden arvioiduista muutoksista
hankkeen osalta, tietoja alueen virkistyskäytöstä (asukaskysely, karttatarkastelut) ja kunnalta hankittavia tietoja hankealueen ja sen lähialueiden maa-ainesten ottoalueista ja ottoaluevarauksista. Vaikutusarviointi laaditaan kirjallisena asiantuntija-arviona, josta vastaa Sito Oy.
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10

VIRKISTYSKÄYTTÖ JA METSÄSTYS

10.1

Alueen virkistyskäyttömuodot

10.12.2014

Muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Alueelle ei kohdistu tämän ohella muuta matkailua tai
matkailupalveluja. Molemmat sähkönsiirronvaihtoehdot sijoittuvat teiden varsille hankealueelta etelään päin, ja yhtyvät jo olemassa olevaan maastokäytävään.
Karhunnevankaan alue kuuluu Yppärin Erämiesten ja Pyhäjoen Metsästysseuran metsästysalueisiin jotakuinkin puoliksi kummallekin taholle, ja hankealuetta käytetään metsästykseen. Sähkönsiirronvaihtoehto VE B sijoittuu hankealueen eteläpuolella metsästysmajan viereen. Metsästysmaja huomioidaan
sähkönsiirtovaihtoehdon suunnittelussa.
10.2

Vaikutukset virkistyskäyttöön

10.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Hankealueella ei ole merkittyjä ulkoilureittejä, kuten latuja tai pyöräilyreittejä (Kuva 17). Hankealueen
läheisyydessä (< 5 km) on useita uimapaikkoja (Pirttikosken, Helaankosken ja Grekunperän uimapaikat) sekä vapaa-ajankeskuksia (Mustoslähteen kota ja Ristivuoren vapaa-aikakeskus). Hankealueen läheisyydessä (< 3 km) on lisäksi pyöräilyreitti sekä hiihtolatu. Hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttöön
tullaan arvioimaan saavutettavuuden ja viihtyisyyden näkökulmista. Yleisesti ottaen rakennettu ympäristö maisemakuvassa saattaa vähentää kokemusta koskemattomasta luonnosta.
Hankealueella metsästetään, ja hankkeella saattaa olla jonkin tasoinen vaikutus alueen metsästyskäyttöön. Sähkönsiirronvaihtoehto VE B sijoittuu hankealueen eteläpuolella metsästysmajan viereen. Vaihtoehdon vaikutusta metsästysmajan käyttöön arvioidaan YVA-selostusvaiheessa.

Kuva 17. Virkistyskäyttömahdollisuudet hankealueella ja sen läheisyydessä.
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10.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutuksia hankealueen virkistyskäyttöön arvioidaan asukasvuorovaikutuksen avulla. Kyselyssä esitetään tarkkoja kysymyksiä virkistyskäytöstä ja virkistyskäyttöä käsitellään myös yleisötilaisuuksissa. Tämän lisäksi hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä hankealueen maankäyttöön.

Vaikutusten arviointi virkistyskäyttöön:






10.3

Lähtötietoina hankealueen kartta-aineistot sekä tiedot maankäytöstä.
Vaikutuksia arvioidaan asukaskyselyn sekä yleisötilaisuuksien avulla. Tämän lisäksi vaikutukset virkistyskäyttöön kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä hankealueen maankäyttöön.
Vaikutuksia virkistyskäyttöön arvioidaan rakentamiseen tarvittavien ja lähistölle sijoittuvien alueiden pinta-alatarkasteluin.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy.

Alueen riistalajisto ja metsästys
Hirvieläimistä syksyn 2014 maastokäynnillä havaittiin merkkejä hirven (Alces alces) esiintymisestä
hankealueella ja hankealueen välittömässä läheisyydessä on pienemmille hirvieläimille tarkoitettu riistanruokintapaikka. Hirven lisäksi hankealue kuuluu metsäkauriin (Capreolus capreolus) ja valkohäntäpeuran (Odocoileus virginianus) levinneisyysalueille. Riistalinnuista saatiin äänihavainto pyystä (Tetrastes bonasia) ja näköhavainto metsosta (Tetrao urogallus), lisäksi maastosta havaittiin metson pesä,
jossa oli 7 kuoriutunutta munaa. Maastokäynnillä havaittiin myös merkkejä jäniseläinten (Lepus sp.)
esiintymisestä. Alueen muuhun riistalajistoon todennäköisesti kuuluu pienpedoista kettu (Vulpes vulpes), supikoira (Nyctereutes procyonoides) ja mahdollisesti myös minkki (Neovison vison) ja näätä
(Martes martes). Suurpedoista hankealue sijoittuu karhun (Ursus arctos), suden (Canis lupus) ja ilveksen (Lynx lynx) levinneisyysalueille. Riistalinnuista edellä mainittujen pyyn ja metson lisäksi hankealueella todennäköisesti esiintyy ainakin teertä (Tetrao tetrix) ja sepelkyyhkyä (Columba palumbus). Sorsalinnuille (Anatidae sp.) alueella ei kartta- ja ilmakuva-aineiston perusteella ole erityisen soveltuvia
elinympäristöjä.
Hankealue sijoittuu Raahen seudun riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle. Metsästysvuokra-alueet jakautuvat noin puoliksi Yppärin erämiesten ja Pyhäjoen metsästysseuran alueiden välillä.

10.4

Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen

10.4.1

Vaikutusten tunnistaminen
Riistalajeihin kohdistuu samankaltaisia vaikutuksia kuin muuhunkin eläimistöön ja lintuihin. Vaikutukset ilmenevät rakentamisen ja toiminnan aiheuttamista elinympäristön muutoksista. Tuulipuistojen
keskeisimmät tunnetut vaikutukset riistanisäkkäisiin on esitetty taulukossa 13.
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Taulukko 14. Tuulipuistojen keskeiset riistanisäkkäisiin kohdistuvat vaikutusmekanismit (Helldin ym. 2012).

Vaikuttava tekijä

Vaikutuksen
toteutumisen
todennäköisyys
(1 = pieni, 4 = suuri)
2

Vaikutuksen laatu ja
voimakkuus
(negatiivinen,
positiivinen)
Negatiivinen, kohtalainen tai voimakas

Vaikutusalueen
laajuus

Vaikutuksen
kesto

Pieni

Tuulipuiston
toiminnan aikainen melu ja muu
häiriö
Huoltoliikenne ja
virkistyskäyttö
Huoltoteiden
este / käytävävaikutus
Rakennusaikainen häiriö
Rakennusaikainen häiriö

1

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Riippuvainen
rakennusvaiheen
pituudesta
Pitkä

2

Negatiivinen, heikko
tai kohtalainen
Negatiivinen tai positiivinen, heikko

Laaja

Pitkä

Pieni

Pitkä

Negatiivinen, kohtalainen
Negatiivinen, kohtalainen tai voimakas

Pieni

Tuulipuiston
toiminnan aikainen melu ja muu
häiriö

1

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Riippuvainen
rakennusvaiheen
pituudesta
Pitkä

Huoltoliikenne
Virkistyskäytön
ja vapaa-ajan
liikenne

2
2

Negatiivinen, heikko
Negatiivinen, heikko
tai kohtalainen

Pieni
Laaja

Pitkä
Pitkä

Elinympäristöjen
muutos
Huoltoteiden
este / käytävävaikutus
Voimalinjat ja
voimajohtoaukeat
Tuulipuiston
toiminnan aikainen melu ja muu
häiriö
Elinympäristöjen
muutos
Huoltoteiden
este / käytävävaikutus

2

Negatiivinen tai positiivinen, heikko
Negatiivinen tai positiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

Laaja

Pitkä

Pienemmät nisäkkäät

Hirvieläimet

Suuret petoeläimet

Rakennusaikainen häiriö

2

2
2

2

Pieni

2

Negatiivinen, kohtalainen

Pieni

Pitkä

2

Negatiivinen, heikko

Pieni

Pitkä

2

Negatiivinen, heikko
tai kohtalainen
Negatiivinen, heikko
tai kohtalainen

Pieni

Pitkä / pysyvä

Pieni

Pitkä

3
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Sähkönsiirtoreitit

Metsäalueilla maasto muuttuu uusien sähkönsiirtoreitteihin liittyvien maastokäytävien osalta puuttomaksi. Tämä voi helpottaa ja ohjata riistanisäkkäiden liikkumista. Johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovaiheen metsien kaltaiseksi. Tästä hyötyvät puita ravinnokseen
käyttävät hirvieläimet ja jänikset. Johtoaukeilla voidaan harrastaa metsästystä. Johtoaukeat ovat varsinkin hirvenmetsästykseen hyvin soveltuvia avoimia ympäristöjä. Riistalintujen osalta vaikutusten oletetaan kohdistuvan lähinnä metsäkanalintuihin. Johtoaukeat pirstovat yhtenäisiä metsäalueita. Pirstoutuminen voi heikentää metson ja teeren elin- ja soidinympäristöjen laatua. Riistalinnut voivat myös
törmätä voimajohtoihin.
10.4.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tietoa alueen riistaeläinkannoista ja merkityksestä metsästysmaina tullaan keräämään alueella toimivilta metsästysseuroilta. Konsultin ja metsästysseurojen edustajien välille tullaan järjestämään tapaaminen kevään 2015 aikana. Tilastotietoja (riistakolmiot ja hirvieläimet) alueen riistaeläinkannoista tullaan tiedustelemaan riista- ja kalantutkimuslaitokselta (RKTL). Alueella esiintyvistä riistalinnuista saadaan tietoa vuonna 2015 toteutettavasta pesimälinnustoselvityksestä ja metson soidinpaikat kartoitetaan kevään 2015 aikana. Lisäksi muiden maastokäyntien yhteydessä tullaan kiinnittämään huomiota
riistaeläinten esiintymiseen alueella ja lajien kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin.
Tuulipuistohankkeen sähkönsiirtoreittien vaikutuksia metsästykseen ja riistaeläimiin tullaan arvioimaan erikseen hirvieläinten ja muiden riistalajien kohdalta. Lisäksi metsoon kohdistuvia vaikutuksia
tarkastellaan omana kokonaisuutena. Arviointi tehdään maisema- ja lähiympäristötasolla. Hankkeen
vaikutuksista metsästyksestä saataviin kokemuksellisiin ja virkistyksellisiin arvoihin arvioidaan myös
erikseen.

Vaikutusten arviointi riistalajistoon ja metsästykseen:








Lähtötietoina käytetään metsästysseuroilta kerättyjä tietoja ja RKTL:n tuottamaa tilastotietoa alueen riistalajistosta.
Hankealuetta metsästykseen käyttävien metsästysseurojen ja konsultin välillä tullaan
järjestämään tapaaminen. Tapaamisessa käsitellään alueen riistalajistoa ja alueen merkitystä metsästysmaina.
Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä selvitetään alueen metson ja teeren soidinpaikat
ja saadaan tietoa alueella esiintyvistä riistalinnuista.
Luontoselvitysten yhteydessä kiinnitetään huomiota riistalajiston esiintymiseen alueella
ja lajien kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin.
Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy laadittujen selvitysten ja lähtötietojen perusteella.
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MAISEMA JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksessa esitetään hankealueesta noin 30 km:n etäisyydelle sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohdealueet sekä kuvaillaan
hankealueen ja tuulipuiston teoreettisen maisemallisen vaikutusalueen yleis- ja erityispiirteet.
Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat
aluekokonaisuudet, jotka ovat jo aiemmin arvotettuja (valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet,
RKY 2009, maakuntakaava). Mukana on myös kirkkolain, rakennussuojelulain ja rautatiesopimuksen
nojalla suojeltuja kohteita. Yksittäisiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia (maakuntakaava)
ei ole nostettu esille, mikäli ne eivät sijaitse hankkeen lähivaikutusalueella (0–5 km).

11.1

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet
Karhunnevankankaan tuulipuisto sijoittuu Yppärinjoen ja Pyhäjoen väliselle metsäiselle ja asumattomalle selännealueelle. Asutus ja avoimet viljelysalueet sijaitsevat kapeana nauhana jokien varsilla, sekä merenrannan läheisyydessä valtatien 8 ympäristössä. Hankealueen kaakkoispuolella Merijärven
alueella sijaitsee myös runsaammin asutusta ja avoimia viljelysalueita.
Tuulipuiston hankealue on suurelta osin maisematilaltaan sulkeutunutta tai puoliavointa metsätalousmaisemaa. Puusto on eri-ikäistä, vaihdellen hakkuuaukeista, eri-ikäisistä taimikoista ja aina vanhoihin metsiin saakka. Tuulipuiston alueella on myös avoimia, pääosin ojitettuja suoalueita. Maisemaan
tuovat vaihtelua kalliokkoiset ja jäkäläiset kankaat.
Hankealueen maasto on topografisesti vaihteleva. Aluetta halkovat luode-kaakkosuuntaiset osin kallioiset kankaat, joiden väliin jää matalia suopainanteita. Painanteet ovat suurimmaksi osaksi ojitettuja.
Alueen korkeuserot vaihtelevat n. 20–45 m mpy. Korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen kaakkoisosassa Korkiakankaan alueella.
Hankealueella risteilee metsäautoteitä. Tiet on rakennettu suurimmaksi osaksi alueen korkeammille ja
kuiville kankaille. Tuulipuiston alueella on neljä eräkämppää. Muuten alue on rakentamatonta.

11.1.1

Maisema-maakunta ja maisema-alueet
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Pyhäjoki kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaossa Karhunnevankankaan tuulipuisto sijoittuu aivan PohjoisPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikkoalueiden rajalle.
"Pohjanmaa on laaja aluekokonaisuus, jonka luonne vaihettuu eri tekijöiden suhteen sekä etelästä
pohjoiseen että rannikolta sisämaahan siirryttäessä. Yhteistä koko alueelle ovat suurehkot joet, selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen tasainen
maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat yleensä vähäiset."
Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon tunnuspiirteitä ovat suoraan kohti merta laskevat virrat ja
jokilaaksoissa sijaitsevat viljellyn maan vyöhykkeet. Alueella on mannerjäätikön kerrostamia moreenialueita sekä paikoin syvään veteen kasautuneita tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hietikkoalueita. Järviä ei Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulla ja rannikolla juurikaan ole, mutta aapasoita on runsaasti.
Keski-Pohjanmaan jokiseutua ja rannikkoa luonnehtii kapeahkot jokilaaksojen viljelyalueet ja niiden
väleihin jäävät laajahkot karut ja soiset moreeniselänteet. Manner päättyy rannikkoon jyrkemmin kuin
Etelä-Pohjanmaan alueella ja saaristovyöhyke jää kapeaksi.

11.1.2

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen
(Ympäristöministeriö, 1993 b). Hankealueen lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Kalajokilaakso (MAO110116), sijaitsee noin 35 km:n etäisyydellä kaakkoon Ylivieskassa.
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11.1.3

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) luettelo on päivitys
vuoden 1993 (RKY 1993) inventoinnista. RKY 1993 kohteet ovat säilyneet maakunnallisesti merkittävinä kohteina (luku 11.1.4.).
Tiedot kohteista on tarkistettu museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (RKY 2009) Pyhäjoen kunnan alueella ovat Pohjanmaan rantatien linjaus (5 tieosuutta), Rajaniemen kylä, museosilta, Pyhäjoen kalarannat (3 kohdetta).

11.1.4

Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet edustavat Pohjois-Pohjanmaan parhaimmin säilyneitä ja
tyypillisimpiä kulttuurimaisemia (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 1997). Rakennetun kulttuuriympäristön
maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät kohteet edustavat alueelle tyypillistä ja omaleimaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993). Maakuntakaavassa alueet on esitetty yhdellä merkinnällä: ”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeä alue”. Nämä aluemaiset kohteet on huomioitu tässä työssä 30 km:n etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueen lähimmät maisema-alueet sijaitsevat Talusperällä (Pyhäjoki, Merijärvi) 1,5 km etäisyydellä hankealueesta ja Tanskanperällä Merijärvellä n. 4 km etäisyydellä hankealueesta. Pyhänkosken maisema-alue sijaitsee n. 4 km hankealueen pohjoispuolella.
Hankealueella sijaitsee maakunnallisesti merkittäväksi inventoitu Perämaan pirtti. Muut yksittäiset
maakuntakaavassa esitetyt alle 5 km etäisyydellä sijaitsevat kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat
laajempiin edellä mainittuihin aluekokonaisuuksiin.

11.1.5

Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ilmentävät tyypillisiä maankäyttömuotoja. Perinnemaisemakohteissa alueen kasvillisuus ja rakennelmat ovat muotoutuneet harjoitetun maankäyttömuodon mukaisesti. Perinnemaisemat vaativat yleensä jatkuvaa käyttöä tai hoitoa, pysyäkseen edustavina. Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu perinnemaisemakohteita.

Kuva 18. Hankealueella sijaitseva Perämaan pirtti on ilmeisesti alun perin niittypirtiksi tehty vanha
metsästyskämppänä toiminut hirsirakennus (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993).(Kuva: wpd
Finland Oy, Aki Hassinen)
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Kuva 19. Hankealueen ympäristöön noin 30 km:n etäisyydelle sijoittuvat maisema-alueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.
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Taulukko 15. Hankealueesta n. 30 km:n säteelle sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat kohteet.
Valtakunnallinen
Maakunnallisesti merkittäkohde/Lakien suojevä/paikallisesti merkittävä
lema kohde
Kohteet lähialueella 0-5 km etäisyydellä hankealueesta
Status

Etäisyys

Maakunnallinen
Maakuntakaava

Perämaan pirtti

0 km

Maisemakallioalue
Korpiräme KAO110014

0 km

RKY 1993

Talusperän kulttuurimaisema
(Pyhäjoki, merijärvi)
Tanskanperä

1,5 km

Maakuntakaava
Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä hankealueesta

4 km

RKY 2009

6–15 km

RKY 2009
Kirkkolaki/
RKY 1993
RKY 2009
RKY 2009
RKY 1993
RKY 2009/
RKY 1993/
rakennussuojelulaki

Pohjanmaan rantatien
linjaus (Suni, Ojalanpuhto,
Yppäri, Pyhäjoki, Parhalahti)
Jylkän talonpoikaistila
Merijärven kirkko

Merijärven kirkkoympäristö

6,5 km
7 km

Rajaniemen kylä (Pyhäjoki)
Museosilta (Pyhäjoki)

7,5 km
Museosilta

8,5 km

Pyhäjoen kalarannat (Pyhäjoki 2 kpl, Parhalahti)

Sunintien raitti (Pyhäjoki)
Jokipuojin kalaranta, kirkonkylä
(Pyhäjoki)

8,5 km
10km

Kaukon kalasatama (Pyhäjoki)

Kaukon kalalanssi, Pohjankylä
(Pyhäjoki)

11 km

Parhalahden kalaranta (Pyhäjoki)

13 km

RKY 2009/RKY
Kalaputaankulä (Merijärvi) Kalaputaankylä
1993
Kohteet kaukoalueella 12–30 km etäisyydellä hankealueesta

11 km

RKY 1993

Kalajokilaakson kulttuurimaisema (Kalajoki)

13 km

RKY 1993

Vaikkolan kulttuurimaisema
Petäjäskoskella
Plassin vanha markkinapaikka

13,5 km

Pohjankylä (Kalajoki)

15,5 km

Kalajoen kirkko ja tapuli

16,5 km

RKY 2009/RKY
1993
RKY 1993

Plassin vanha markkinapaikka (Kalajoki)

14,5 km

Kirkkolaki/
RKY 1993
Rakennussuojelulaki

Kalajoen kirkko
Savenvalajan työpaja (Kalajoki)

18 km

RKY 2009

Mattilanperän kylä (Alavieska)

23 km
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RKY 2009/
Rautatiesopimus
RKY 2009/RKY
1993
Kirkkolaki/
RKY 1993

Oulaisten rautatieasema

RKY 2009

Kalajokivarsi Ylivieskan
keskustassa
Kalajokilaakso (Ylivieska)

Valtakunnallinen maisemaalue

Saloisten kellotapuli (Raahe)
Oulaisten kirkko

10.12.2014
25 km

Saloisten tapuli ja kirkonmäen
maisema
Oulaisten kirkko ja tapuli

31 km
25 km
31 km
33 km

Sähkönsiirtoreitit
Tarkasteltavat sähkönsiirtoreitit VE A ja VE B sijoittuvat hankealueen ulkopuolella Keski-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko -maisemaseutuun. Sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille. Sähkönsiirtoreitit päättyvät Kalajoen Jylkän kylälle rakennettavalle uudelle sähköasemalle. Jylkässä sijaitsee Jylkän talonpoikaistila, joka on RKY2009 kohde.
Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin peitteiseen metsämaisemaan, ennen liittymistään olemassa olevalle 400 kV voimajohtoalueelle. VE A:n sähkönsiirtoreitin pituus hankealueen sähköasemalta olemassa olevalle johtoalueelle on n. 4.2 km ja VE B:n n. 5,5 km. Olemassa olevan voimajohdon rinnalla sähkönsiirtoreitti sijoittuu paikoin avoimille, mutta suhteellisen pienialaisille peltoaukeille. Molemmat
sähkönsiirron vaihtoehdot ylittävät Oulaistentien. Sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu merkittäviä vesistöylityksiä.
11.2

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

11.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttaa visuaalisia muutoksia maisemaan, jolla voi olla välillisiä vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön luonteeseen ja laatuun. Maisemalliset muutokset johtuvat
tuulivoimaloista, jotka muodostavat uuden konkreettisesti havaittavan elementin maisemakuvaan.
Maisemallisten muutosten laajuus ja voimakkuus riippuvat tarkastelupisteestä ja ajankohdasta. Vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttaa huomattavasti alueen topografia ja peitteisyys.
Tuulivoimaloiden rakentamispaikoilla muutoksia maisemaan aiheuttaa tuulivoimaloiden lisäksi rakennettavat huoltotiet, kaapelikaivannot ja sähköaseman sekä ilmajohtojen rakentaminen.
Rakennettavat voimajohdot aiheuttavat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun
kaapelilinjaa kaivetaan ja puustoa voidaan joutua poistamaan kaivulinjan tai ilmajohtoreitin tieltä.
Voimajohtopylväät ja -johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien
rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska
hankeen rakenteet eivät muuta arvokkaiden kohteiden rakenteita.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin henkilökohtaista, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
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11.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutusten arviointityön pohjana käytetään ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita “Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” (2012), "Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006) sekä "Mastot maisemassa" (Weckman & Yli-Jama 2003). Kulttuuriympäristön vaikutustenarvioinnissa käytetään apuna teosta "Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön" (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002).
Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona käytetään muun muassa selvityksiä alueen maisema-alueista, olemassa olevia tietoja arvokkaista ja
suojelluista alueista ja kohteista, valo- ja ilmakuvia alueelta sekä karttoja ja karttapalveluita (mm.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna ja Suomen ympäristökeskuksen Karpalo). Maaston peitteisyyden osalta käytetään arvioinnissa Logica Oy:ltä n. 30 km:n säteeltä hankealueesta tilattua metsämaskia. Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään hankealueelle ja sen lähiympäristöön tehtävillä
maastokäynneillä. Lisäksi hyödynnetään YVA-menettelyn aikana tehtäviä muita selvityksiä. Maastokäynnit kohteeseen tehdään talvella ja kesällä 2015. Vaikutustenarvioinnista vastaavat Sito Oy:n asiantuntijat.
Lähtötietojen pohjalta analysoidaan hankeen teoreettinen maisemallinen vaikutusalue, ulottuen noin
30 km hankealueen ulkopuolelle. Analyysissä määritellään maisemakuvan kannalta merkittävimmät
näkymäsuunnat ja -alueet sekä maisemakuvallisesti herkimmät ja arvokkaimmat kohteet. Analyysin
pohjalta suunnitellaan mm. maastokäynti sekä havainnekuviin mallinnettavat kohteet.
Maisemavaikutusten laajuuden todentamiseksi laaditaan näkyvyysanalyysi. Näkyvyysanalyysi antaa
yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voimalat tulisivat näkymään. Havainnekuvia laaditaan vaikutusten arvioinnin tueksi ja maisemavaikutusten havainnollistamiseksi alueen ympäristöstä otettuihin valokuviin. Havainnekuvat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen Wind-PROohjelmalla. Kuvien avulla voidaan osoittaa voimaloiden näkyvyys valittuihin kohteisiin. Näkyvyysanalyysin ja havainnekuvien laadinnasta vastaa wpd Finland Oy.
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan millaisia muutoksia hanke aiheuttaa maisemakuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kuinka laajalla alueella muutokset ovat havaittavissa.
Vaikutuksia arvioidaan vertaamalla aiheutuvia muutoksia maisemakuvan ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen nykyhetkiseen rakenteeseen, laatuun ja luonteeseen.
Tuulipuiston vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan
elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Maisemavaikutusten merkittävyyttä
eri etäisyyksiltä ja tarkastelupisteistä arvioidaan tarkastelemalla tuulipuiston hallitsevuutta yleismaisemassa sekä tuulipuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska
hankkeen rakenteet eivät suunnitelmien mukaan muuta arvokkaiden kohteiden rakenteita. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan asiantuntija-arviona, vaikuttavatko maisemakuvan muutokset kohteiden suojeluperusteena oleviin arvoihin tai luonteeseen. Hankealueella sijaitsevan Perämaanpirtin osalta vaikutukset tarkastellaan myös mahdollisten rakenteellisten muutosten osalta.
Maisemakuvan muutosten arviointi keskittyy hankkeen lähi- välialueelle, 0–12 km:n etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti vaikutuksia arvioidaan hankkeen maisemallisella kaukoalueella 12–30
km:n etäisyydellä tuulivoimaloista.
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12

MUINAISJÄÄNNÖKSET

12.1

Alueen tunnetut muinaisjäännökset

10.12.2014

Hankealueille sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset on tarkistettu museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Rekisterin mukaan hankealueelle sijoittuu kaksi tunnettua muinaisjäännöstä. Alustavien
sähkönsiirtoreittien läheisyydessä sijaitsee kaksi tunnettua muinaisjäännöstä.
Tiedot alueen muinaisjäännöksistä tarkentuvat YVA-menettelyn aikana. Hankealueille tullaan tekemään arkeologinen inventointi keväällä 2015.
Taulukko 16. Hankealueen ja alustavien sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset.

12.2

Rekisterinumero

Nimi

Laji/Tyyppi

Etäisyys

625010016

Kiukaanneva

Kivirakenteet/röykkiöt

Hankealueella

625010001

Varekangas

Kivirakenteet

Hankealueella

625010017

Korkiakangas SE

kivirakenteet/röykkiöt

250 m sähkönsiirron VE A

208010036

Jylynkalliot NE

kivirakenteet/röykkiöt

350 m sähkönsiirron VE B

Vaikutukset muinaisjäännöksiin
Vaikutusten tunnistaminen
Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja eikä niihin
saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset.
Tuulipuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä
tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä.
Lisäksi tuulipuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealueella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita täydennetään hankealueelle ja vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille laadittavalla arkeologisella inventoinnilla. Arkeologinen inventointi laaditaan maastokaudella 2015. Tehtävän arkeologisen inventoinnin tarkoitus on paikantaa esihistoriallisen
ja historiallisen ajan muinaisjäännökset. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. Arkeologisesta inventoinnista vastaa KP Arkeologiapalvelu
avoin yhtiö.
Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnittelualueen
tunnettujen muinaisjäännösten rajojen ja tarkemman sijainnin selvittäminen sekä ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista.
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Valmisteluvaiheessa kartoitetaan alueen potentiaaliset muinaisjäännösalueet sekä selvitetään alueen
muinaisjäännökset muinaisjäännösrekisterin sekä aiempien arkeologisten tutkimusraporttien avulla.
Muita esitöissä käytettäviä lähteitä ovat muinaisjäännösrekisteri, ilmakuvat sekä maaperäkartat.
Maastotarkastukset kohdennetaan muuttuvan maankäytön alueille, kuten voimalapaikoille ja huoltoteiden ja maakaapeliverkoston alueelle, sekä tarvittaessa muille maastollisesti otollisille alueille. Tunnettujen muinaisjäännösten osalta tarkastetaan kohteiden nykytila sekä nykyinen maankäyttö. Tarvittaessa maastotarkastelulla pyritään tarkentamaan kohteiden sijaintia esimerkiksi koekuoppien avulla.
Kohteiden paikantaminen ja alustava rajaus tehdään riittävällä tarkkuudella. Maastossa kohteiden
paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mukaan joko
GPS -laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta.

Kuva 20. Hankealueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset.

Vaikutukset maisemaan, kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin ja muinaisjäännöksiin:







Lähtötietoina tiedot arvokohteista, kartat, valokuvat ja ilmakuvat. Lähtötietoja täydennetään maastokäyneillä talvella ja kesällä 2015.
Hankkeesta laaditaan näkyvyysanalyysi ja havainnekuvia alueelta otettuihin valokuviin.
Näkyvyysanalyysistä ja havainnekuvista vastaa wpd Finland Oy.
Hankealueelle ja vaihtoehtoisille sähkönsiirtolinjoille tehdään arkeologinen inventointi
maastokaudella 2015. Inventoinnista vastaa KP Arkeologiapalvelu avoin yhtiö.
Maisemavaikutukset arvioidaan 30 km:n, vaikutukset kulttuurihistorialliseen kohteisiin
arvioidaan n. 12 km etäisyydelle ja vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan rakennuspaikoilta.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy.
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KASVILLISUUS

13.1

Hankealueen kasvillisuus

10.12.2014

Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan metsäalueelle. Lähimmät peltoalueet sijoittuvat alueen itäpuolelle. Alue rajautuu koillisessa noin 300 metrin matkalta peltoon.
Kasvimaantieteellisessä jaottelussa hankealue sijoittuu Pohjanmaa–Kainuun vyöhykkeen läntiseen
osaan ja Keski-Pohjanmaan eliömaakunnan pohjoisosaan. Pohjanmaa–Kainuun kasvillisuusvyöhykettä
kutsutaan myös suureksi vaihettumisvyöhykkeeksi, missä kohtaavat eteläiset ja pohjoiset kasvilajit ja
kasvillisuustyypit. Metsien puuston kasvu on eteläisempiä rinnakkaistyyppejä hieman hitaampaa ja
floristisesti metsät ovat niukkalajisempia. Vastaavasti pohjoisten lajien esiintyminen on heikompaa.
Pohjanmaan–Kainuu on kasvillisuusvyöhykkeistämme soisin. (Kalliola 1973) Seudun suovaltaisuudesta
kertoo myös se, että Pyhäjoen kunnan metsätaloudellisesta alasta on 49 % turvemaita (Tomppo ym.
1998).
Maisematasolla tarkasteltaessa selvitysaluetta hallitsee turvekankaiden ja kalliometsien muodostama
mosaiikki. Pääosa selvitysalueen metsistä on metsätalouskäytössä olevia ojitusaloja. Yleisimpänä ovat
rämeiden ojittamisen seurauksena syntyneet mäntyvaltaiset (Pinus sylvestris) ojikot, muuttumat ja
puolukkaturvekankaat. Myös kuusivaltaisia (Picea abies) mustikkaturvekankaita ja esiintyy koko selvitysalueen alueella. Kallioisten mäntymetsien lisäksi alueella on kuivahkon kankaan ja tuoreen kankaan
metsiä. Metsien ikärakenne painottuu metsätalousalueille ominaisesti, pääosan metsistä ollen taimikoita sekä nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Vanhojen metsien osuus on vähäinen rajoittuen muutamiin toisistaan erillään oleviin kuvioihin. Alueella sijaitsee pinta-alaltaan 6 ha kokoinen EteläSuomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) mukainen Haapala -niminen yksityisten
mailla sijaitseva luonnonsuojelualue.
Selvitysalueelle sijoittuu muutamia ojittamattomia suoalueita. Suot ovat yleiskuvaltaan karuja, kuivia
ja vähäpuustoisia rahkarämeitä ja rahkanevoja. Ravinteiset ja puustoiset suoalueet on ojitettu ja otettu metsätalouskäyttöön.
Sähkönsiirtoreitit
Sähkönsiirtoreitit sijaitsevat metsäalueilla, jotka ovat pääosin intensiivisen metsätalouden piirissä.
Metsäalueet ovat rakenteeltaan pirstoutuneita ja suurempia kokonaisuuksia on vähän. Lähtöaineiston
perusteella luonnontilaisten tai sen kaltaisten alueiden määrä reittien varrella on vähäinen.
13.1.1

Uhanalainen tai muutoin arvokas putkilokasvi- ja jäkälälajisto
Selvitysalueella tai sähkönsiirtoreiteillä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten kasvi- ja jäkälälajien esiintymiä.

13.2

Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

13.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat kasvillisuuspeitteen häviämisestä tuulivoimaloiden perustuksien ja huoltoteiden sijainneilta. Avointen alueiden lisääntyminen
pirstoo ja aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymistä metsäalueilla. Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen myönteisesti tai kielteisesti riippuen ympäristöstä ja tarkasteltavasta
eliöryhmästä. Se voi vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen reunan läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueen ympäristöt ovat usein monipuolisempia käsittäen sekä
avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi lisätä tiettyjen lajien tiheyksiä tai mahdollistaa
uusien lajien tulemisen alueelle. Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityppisten ympäristöjen
välillä. Luontaisesti avoimilla alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla reunavaikutus on verrattain vähäistä, kun taas peitteisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle.
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Sähkönsiirtoreitit

Uusien voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa avohakkuiden kaltaisia vaikutuksia metsäalueilla, kuten
metsäalueiden pirstoutumista ja reunavyöhykkeiden syntymistä. Pysyviä vaikutuksia voi aiheutua lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle.
13.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luontoselvityksiä varten hankittiin tiedot ympäristöhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä (Hertta). Suojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden, Natura 2000–alueiden sekä arvokkaiden kallioalueiden sijainnit koottiin ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietopalvelusta. Lisäksi lähtöaineistona on
käytetty Metsäntutkimuslaitoksen valtion metsien inventointi (MVMI 2011) aineistoa sekä Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja kartta-aineistoja. Hankealueelta ei ole aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä.
Hankealueelle tehtiin alustava maastokäynti 10.9.2014. Maastokäynnin tarkoituksena oli saada yleiskäsitys alueen luonnonympäristöstä ja metsien rakenteesta. Tarkempi kasvillisuus ja luontotyyppikartoitus toteutetaan kesä–heinäkuun 2015 aikana. Maastotyöt kohdennetaan alustaville voimalapaikoille ja niiden läheisyyteen sekä lähtöaineiston perusteella valittuihin luonnonympäristön kannalta oleellisiin kohteisiin. Selvityksessä kartoitetaan esiintyykö hankealueella luonnonsuojelulain
(20.12.1996/1096) 4 luvun 29 §:ssä mainittuja suojeltuja luontotyyppejä. Lisäksi kartoitetaan vesilailla
(27.5.2011/587) suojellut ja metsälain 3 luvun 10 §:n (20.12.2013/1085) tarkoittamien luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden kohteiden esiintyminen. Hankealueella esiintyvien luontotyyppien määrittelyn ja niiden uhanalaisuuden arvioinnin perustana käytetään Raunio ym. (2008)
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – julkaisun osia 1 ja 2.
Voimalapaikkojen luonnonympäristö kartoitetaan ja valokuvataan. Mikäli voimalapaikalta ilmenee erityisiä luontoarvoja, esitetään voimalan siirtämistä luonnon kannalta vähempiarvoisemmalle sijainnille.
Kartoituksessa havaitut arvokkaat ja huomionarvoiset luontokohteet kuvataan ja merkitään liitekartoille. Arvokkaiden kohteiden kohdalla arvioidaan erikseen tuulipuiston rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset.
Maastotöihin käytetään kuusi maastopäivää. Aiemmin maastokaudella toteutettujen selvitysten (liitoorava) maastokäyntien ja lähtöaineiston avulla kesän maastotyöt voidaan keskittää luonnonympäristön kannalta oleellisiin kohteisiin.
Tuulipuistosta aiheutuneita vaikutuksia metsän rakenteeseen tarkastellaan maisema- ja lähiympäristötasolla. Oleellista arvioinnissa on se, muuttaako tuulipuisto oleellisesti metsän rakennetta verrattuna nykytilaan ja nykyisen käyttömuodon tuomiin muutoksiin. Tuulipuiston vaikutusten arviointi luonnonympäristön tilaan tehdään Sito Oy:n asiantuntijoiden toimesta.
Sähkönsiirto
Sähkönsiirtoreiteille kohdistuvat maastotyöt toteutetaan tuulipuiston maastokäyntien yhteydessä.
Menetelmät vastaavat tuulipuiston alueen selvityksissä käytettyjä menetelmiä.
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Vaikutusten arviointi kasvillisuuteen:







Hankealueella ja sähkönsiirtoreiteillä tehdään kasvillisuus/luontotyyppiselvitykset kesän
2015 aikana. Selvityksissä kartoitetaan hankealueella sijaitsevat huomionarvoiset luontokohteet.
Selvityksessä kuvataan voimalapaikat ja kartoitetaan niiden luonnonympäristön nykytila.
Lisäksi lähtötietoina käytetään Oiva-palvelusta saatuja aineistoja, uhanalaisrekisteriotteen tietoja, MVMI 2011 puustotietoja sekä mml:n kartta- ja ilmakuva-aineistoja.
Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnista
vastaa Sito Oy asiantuntijat.

14

LINNUSTO

14.1

Hankealueen linnusto
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti (FINIBA) tai kansainvälisesti (IBA)
tärkeitä linnustoalueita. Lähin FINIBA alue on Yppärin lahdet, joka sijoittuu n. 6,8 kilometrin etäisyydelle hankealueen länsipuolelle. Niin ikään hankealueen länsipuolella sen välittömässä läheisyydessä
sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kartoittama Yppärin pellot –niminen maakunnallisesti arvokas linnustoalue (MAALI-kohde) (kuva 20).

14.1.1

Pesimälinnusto
Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan Suomen lintuatlaksen Ruudulle 714:336, Pyhäjoki Yppäri.
Ruudun selvitysaste vuosina 2006–2010 toteutetussa kolmannessa lintuatlaksessa oli erinomainen.
Pesimähavaintoja ruudulta on yhteensä 133 eri lintulajista. Näistä 58 lajin pesintä on merkitty varmaksi 38 todennäköiseksi. Ruudun alueelle sijoittuu metsäympäristön lisäksi peltoalueita. Osa lintuatlaksen ruudulla pesivistä lajeista on peltoalojen lajistoa, jota ei todennäköisesti hankealueelta tavata.

14.1.2

Muuttolinnusto
Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle sijoittuu merkittävä lintujen muuttoreitti, jonka kautta muuttaa
vuosittain satoja tuhansia lintuja niiden pohjoisille pesimäalueille. Oleellinen osa muuttoreittiä on Oulun läheisyydessä sijaitseva Oulun seudun kerääntymisalue, kuten myös muut Pohjanlahden rannikolla
tai sen läheisyydessä sijaitsevat muuttolinnuston levähdys- ja kerääntymisalueet. Rannikkoalueella
kulkee useiden suojelullisesti arvokkaiden ja törmäysvaikutuksille alttiiden lajien muuttoreitti. Tällaisia
lajeja ovat esimerkiksi joutsenet, hanhet ja muut vesilinnut sekä useat petolinnut, kurjet, monet kahlaajat, lokit ja kyyhkyt. Päämuuttoreitti noudattelee rannikon linjaa, mutta nousevia ilmavirtauksia hyväksi käyttävien petolintujen ja kurjen muutto voi ulottua tuuliolosuhteista riippuen myös pidemmälle
mantereen ylle.
Syysmuuton seurannassa havaittiin yhteensä 25 380 lentoa kahdesta havaintopisteestä. Näistä noin
kolmannes havaittiin hankealueella sijaitsevasta pisteestä ja loput hankealueen ulkopuolella sijaitsevasta kontrollipisteestä. Hankealueella tehdyistä havainnoista noin kymmenes tapahtui niin sanotulla
törmäysriskikorkeudella (70–230 metriä). Hankealueen läheisyydessä linnuston pääasiallinen liikehdintä suuntautui etelään ja lounaaseen. Hankealueelta havaittu lintujen lentomäärä on vähäinen, keskimäärin 136 lentävää yksilöä tunnissa. Seurannan perusteella tuulipuisto sijoittuu tavanomaisen
muuttoreitin varrelle. Päämuuttoreitti sijoittuu tuulipuiston länsipuolelle, lähemmäksi Pohjanlahden
rannikkoa.
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Muutonseurannan yhteydessä havaittiin kurkien ruokailulentoja hankealueen eteläosan ylitse, Majavajärven ja Välimaanperän peltoalueiden välillä. Seurannan aikana (päiväaikaan) havaittiin lähinnä järveltä pelloille lentäviä lintuja. Paikalla käytiin myös illalla, jolloin nähtiin pelloilta palaavia yksilöitä.
Reittiä käytti maksimissaan 250 yksilöä, joten lentojen määrä on syksyn aikana suuri. Linnut lensivät
pääosin hyvin matalalla, riskikorkeuden alapuolella. Kurkien ruokailulentoja havaittiin myös suuntautuvan hankealueen pohjoisosien ylitse Välimaan peltoalueilta. Pohjoisemman reitin yöpymispaikka ei
ole tiedossa, eikä sitä käyttänyt kuin muutamia kymmeniä yksilöä (kurjet).

Kuva 21. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat tärkeät lintualueet.
14.2

Vaikutukset linnustoon

14.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimalat muuttavat hankealueen pesimälinnuston elinolosuhteita ja voivat aiheuttaa vaikutuksia
alueen yli muuttavalle tai muutoin alueella liikkuvalle linnustolle. Joidenkin lajien pesimäpaikkoja saattaa poistua, mutta alueelle voi myös syntyä uusia elin- tai pesimäympäristöjä toisille lajeille. On olennaista tunnistaa suojelullisesti arvokkaisiin sekä tuulivoiman vaikutuksille herkkiin lintulajeihin kohdistuvat vaikutukset. Koistisen (2004) mukaan tuulivoimaloiden linnustovaikutukset jaetaan kolmeen,
vaikutusmekanismeiltaan toisistaan eroavaan pääluokkaan. Vaikutusmekanismien pääluokat on esitetty alla olevassa tietolaatikossa.

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten päämekanismit (Koistinen 2004):





Rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon
Häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla ja niiden välisillä alueilla
sekä muuttoreiteillä.
Törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen pesimä- ja muuttolinnustoon.
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Sähkönsiirto
Voimajohdoilla on yleisesti vaikutuksia paikallisesti metsälinnustoon hakkuiden seurauksesta uuden
maastokäytävän sijainnilta. Puuton johtoaukea aiheuttaa muutoksia alueen elinympäristörakenteessa
ja voi vaikuttaa alueen pesimälajiston laji- ja runsaussuhteisiin. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin.
14.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hanketta varten tehtyjen linnustoselvitysten tulosten lisäksi hankitaan olemassa olevia lintutietoja
hankealueen läheisyydessä tehdyistä selvityksistä. Petolintujen ja muiden suojelullisesti arvokkaiden
lajien tunnetut pesäpaikat selvitetään Metsähallituksen petolinturekisteristä sekä Luonnontieteellisen
keskusmuseon Rengastustoimistosta ja Sääksirekisteristä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä paikalliseen
lintutieteelliseen yhdistykseen.
Hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista arviointi tehdään tuulivoiman linnustovaikutuksista
julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin ja tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin. Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset
vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.
Pesimälinnusto
Pesimälinnustoselvitys tehdään huhti–kesäkuun 2015 aikana riippuen kevään etenemisestä. Lintuja
inventoidaan yleispiirteisesti koko hankealueelta siten, että arvokkaiden (direktiivi- ja uhanalaislajit,
erityisvastuulajit) lintulajien reviirit merkitään karttapohjille. Inventointeja suunnataan potentiaalisille
arvokkaille alueille, jolloin käytetään sovellettua kartoituslaskentaa. Maalinnustoa inventoidaan myös
linja- ja pistelaskennoin.
Kaikista linnustoselvityksistä vastaa Ahlman Group Oy.
Muuttolinnusto
Kevätmuutto:
Linnuston kevätmuuttoselvitys toteutetaan pääosin huhtikuussa 2015. Jokaisena päivänä lintujen liikehdintää havainnoidaan yhtä aikaa sekä hankealueella että läheisessä kontrollipisteessä, joka valitaan tunnetusti paremman muuttoreitin varrelta (esimerkiksi Hanhikivi / Parhalahti). Molemmat havainnoijat kirjaavat kustakin havaitusta linnusta lajitietojen lisäksi lentokorkeuden ja -suunnan, havaintoajan ja mahdolliset lisätiedot. Kontrollipisteen avulla voidaan verrata hankealueen muuttovolyymiä hyvän muuttoreitin aineistoon. Yhdestä pisteestä tämä ei onnistu. Muuttoa seurataan viitenä
kahden päivänä jaksona.
Syysmuutto:
Linnuston syysmuuttoa havainnoitiin kahdesta eri pisteestä kymmenen eri päivän aikana 29.8–
31.10.2014 välisenä aikana, viidessä kahden päivän jaksossa. Havainnointi jaksot olivat: 29.–
30.08.2014, 8.–9.2014, 16.–17.9.2014, 30.9.–1.10.2014 ja 30.–31.10.2014. Toinen havainnointipisteistä sijoittui hankealueelle, Yppärinnevan pohjoislaidalla olevan hakkualan reunalle. Havainnointi tehtiin
13 metrin korkeuteen nostetulta saksinosturin lavalta. Näkyvyys havaintopisteeltä oli erinomainen koko hankealueen havainnointiin. Toinen havaintopiste (kontrollipiste) sijaitsi oletetun muuttoreitin varrella, Pyhäjoen Parhalahden lintutornissa. Parhalahti sijoittuu noin 18 kilometrin etäisyydelle pohjoiseen hankealueelta.
Havaintopisteistä arvioitiin lintujen lentokorkeudet neliportaisella asteikolla ja seurattiin hankealueen
poikki lentäviä sekä sen ulkopuolelta kiertäviä lentoja. Kaikki havainnot kirjattiin havaintolomakkeelle.
Kirjattavia tietoja olivat laji, yksilömäärä, lentosuunta ja -korkeus sekä kellonaika tunnin jaksoissa. Lentokorkeuden neliportaisen luokitus oli seuraava: ensimmäinen 0–70 metriä, toinen 70–150 metriä,
kolmas 150–230 ja neljäs yli 230 metriä. Näistä toisen ja kolmannen portaan korkeudella tapahtuneita
lentoja pidettiin niin sanottuina riskilentoina.
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Vaikutusten arviointi linnustoon:








Hankealueella toteutetaan pesimälintuselvitys sekä syys- ja kevätmuutonseuranta.
Syysmuutonseuranta toteutettiin vuoden 2014 syksyllä ja kevätmuutonseuranta vuoden
2015 keväällä. Pesimälintuselvitys tullaan toteuttamaan vuoden 2015 lintujen pesimäaikana. Linnustoselvityksistä vastaa Ahlman Group Oy.
Tarvittaessa ollaan yhteydessä paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen.
Hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista arviointi tehdään tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin ja tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin.
Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.
Vaikutusten arviointi tehdään Sito Oy:n asiantuntijoiden toimesta.

15

MUU ELÄIMISTÖ

15.1

Hankealueen eläimistö
Lähtöaineiston ja syksyn 2014 maastokäynnin perusteella arvioituna hankealueen eläimistö koostuu
tavanomaisista metsälajeista.

15.1.1

Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto
Hankealueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai EU:n luontodirektiivin liitteissä II tai IV mainittujen lajien esiintymiä. Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuu muutamia tiedossa olevia liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkoja (Hertta-tietokanta).
Liito-orava
Hankealue sijoittuu liito-oravan levinneisyysalueelle. Alueen liito-orava kanta on Hanskin (2006) selvityksen mukaan harva. Lähtöaineiston ja syksyn 2014 maastokäynnin perusteella selvitysalueella sijaitsee muutamia liito-oravalle soveltuvia elin- ja lisääntymisympäristöjä.
Viitasammakko
Viitasammakon levinneisyys kattaa lähes koko Suomen, ulottuen myös hankealueelle. Lajin esiintymistiheyden vaihtelu on kuitenkin suurehkoa (Terhivuo 1993). Viitasammakko suosii elinympäristönään
kosteikkoja, pieniä lampia, matalia järvien- ja merenlahtia ja märkiä välipintaisia aapasoita. Hankealueen pintavedet koostuvat metsäojista ja siellä sijaitsevat suot ovat pääasiassa karuja ja kuivia keidassoita. Lähtöaineiston ja syksyn 2014 maastokäynnin perusteella hankealueella ei ole viitasammakolle
erityisen soveltuvia elin- tai lisääntymisympäristöjä.
Lepakot
Suomessa on tavattu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, nämä kaikki ovat lueteltu EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV(a). Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen
(EUROBATS). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta ja säilyttämään ja suojelemaan lepakoille merkittäviä ruokailualueita.
Levinneisyytensä ja elinympäristövaatimustensa perusteella hankealueella voi esiintyä pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii) ja viiksi- (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippaa (M. brandtii). Näistä lajeista
pohjanlepakko suosii saalistusympäristönään avoimia alueita kun taas viiksisiipat metsäisempiä ympäristöjä.
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Vaikutusten tunnistaminen
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Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiallisesti elinympäristöjen muutoksena. Elinympäristöt voivat kaventua pinta-alallisesti rakentamisen johdosta, sekä niiden laatu voi heikentyä rakentamisen ja toiminnan aiheuttamasta häiriöstä johtuen. Elinympäristöjen muutokset voivat vaikuttaa
eläimistöön suorasti tai välillisesti.
Liito-oravan osalta vaikutukset muodostuvat puustoisen metsämaan pinta-alan vähenemisenä ja metsäalueiden pirstoutumisena, sekä sitä kautta mahdollisten elin- ja/tai lisääntymisympäristöjen häviämisenä.
Viitasammakon osalta mahdolliset vaikutukset ajoittuvat tuulipuiston rakentamisvaiheeseen, jos lajille
suotuisat elinympäristöt muuttuvat.
Tuulivoiman vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaiset sen linnustovaikutusten kanssa. Tuulivoimalat
aiheuttavat törmäysriskin lepakoille. Tuulipuiston rakentaminen muuttaa metsän rakennetta ja voi ohjata lepakoiden elinympäristön käyttöä.
Luonnonsuojelulailla suojeltujen ja luontodirektiivin IV liitteessä mainittujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kieltoon voidaan hakea poikkeuslupaa
alueelliselta ELY-keskukselta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että lajin suotuisa suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoehtoa ja hanke on yhteiskunnan edun
mukainen.
Sähkönsiirto
Metsäalueilla maasto muuttuu uusien maastokäytävien osalta puuttomaksi. Tämä voi vaikuttaa maaeläinten kulkureitteihin. Johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovaiheen
metsien kaltaiseksi. Liito-oravan osalta vaikutukset ovat tuulipuiston vaikutusten kaltaiset. 110 kV
voimajohdon vaatima johtoaukea ei estä lajin liikkumista, mikäli puusto johtoaukean molemmin puolin on riittävän kookasta (pituus noin 20 metriä).
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Selvityksiä varten on hankittu tiedot ympäristöhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä.
Kevään (maalis-huhtikuu) 2015 aikana tullaan hankealueella (tuulipuisto ja sähkönsiirtoreitit) toteuttamaan liito-oravakartoitus. Kartoituksen maastotyöt kohdistetaan lajin potentiaalisiin elin- ja lisääntymisympäristöihin. Valitut kuviot käydään läpi maastossa etsimällä kolopuita sekä puiden tyviltä liitooravan jätöksiä. Asutut ympäristöt on löydettävissä inventoinneissa luotettavasti. Selvitys antaa tiedon selvitysajankohtana olleesta tilanteesta liito-oravan esiintymisen suhteen. Tuulipuiston hankealueelta ei ole tiedossa olevia liito-oravan esiintymispaikkoja. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen läheisyydestä on joitakin liito-oravahavaintoja.
Alueelta ei ole aiempia tiedossa olevia havaintoja viitasammakon esiintymisestä, eikä siellä lähtötietojen ja syksyn 2014 maastokäynnin perusteella sijaitse viitasammakolle oleellisia elin- tai lisääntymisympäristöjä. Tuulipuiston mahdollinen vaikutus viitasammakoiden esiintymiseen on pieni ja keskittyy rakentamisvaiheeseen. Mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennustoimet viitasammakon kutuajan ja poikasvaiheen alkuajan ulkopuolelle. Näin ollen erillisen viitasammakkoselvityksen toteuttamista ei nähdä tarpeelliseksi.
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Lepakoiden yleispiirteinen selvitys tehdään kiertämällä hankealue mahdollisimman kattavasti läpi sekä
kävellen että pyöräillen, jolloin vaihdellaan jatkuvasti ultraäänidetektorin taajuutta, jotta eri aallonpituudella ääntelevät lajit havaitaan ja erotetaan toisistaan. Laitteena käytetään ultraäänidetektoria,
jossa on heterodyne-menetelmän lisäksi mahdollisuus aikalaajennettujen (time ex-pansion) tallenteiden äänittämiseen erillisen nauhurin avulla. Maastoinventoinnit tehdään yöllä vähintään kymmenen
asteen lämpötilassa kesä-, heinä- ja elokuussa. Selvityksessä keskitytään muun muassa merkittävien
saalistus-alueiden ja lisääntymiskolonioiden etsimiseen. Lepakkoselvityksestä vastaa Ahlman Group
Oy.
Hankkeen vaikutukset eläimistöön arvioidaan yleisesti tavanomaisten lajien kohdalla. Uhanalaisista
ja/tai luontodirektiivin liitteen IV lajeista vaikutukset arvioidaan erikseen liito-oravan ja lepakoiden
kohdalta sekä viitasammakoiden osalta.

Vaikutusten arviointi eläimistöön:








Arvioinnissa keskitytään uhanalaisiin ja EU:n luontodirektiivin liitteissä II tai IV mainittuihin lajeihin kohdistuvia vaikutuksia.
Vaikutukset tavanomaisiin lajeihin arvioidaan yleisellä tasolla.
Huomionarvoisista lajeista vaikutukset arvioidaan erikseen liito-oravan, viitasammakon
ja lepakoiden osalta.
Hankealueella toteutetaan liito-oravaselvitys keväällä 2015 (Sito Oy) ja lepakkoselvitys
kesän 2015 aikana (Ahlman Group Oy).
Viitasammakon esiintyminen toteutetaan elinympäristötarkasteluna, hankealueella ei
esiinny viitasammakolle soveltuvia elin- tai lisääntymisympäristöjä.
Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena arviona ja tehdään Sito Oy:n asiantuntijoiden
toimesta.
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NATURA-ALUEET, LUONNONSUOJELUALUEET JA SUOJELUOHJELMIEN KOHTEET
Hankealueella sijaitsee Haapala -niminen yksityisten mailla sijaitseva luonnonsuojelualue. Alue täyttää
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) suojeluperusteiden vaatimukset
(POPELY/1 70/07.01/2014). Alueella sijaitseva metsä on suurelta osin vanhaa ja järeää havupuustoa
eroten huomattavasti alueen keskimääräisistä metsistä. Alueella on vuosikymmenten häiriöttömän
kehityksen seurauksena muodostunut luonnonmetsille ominaista erirakenteisuutta ja lajistollista monimuotoisuutta. Osittain tuulipuiston alueelle, sen koillisreunalle sijoittuu Korpiräme (KAO110014) –
niminen valtakunnallisesti arvokas kallioalue.
Muutoin hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähin hankealueen ulkopuolisista luonnonsuojelualueista on
hankealueen länsipuolella noin 1,4 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Pyhäjoen alaosan koskiensuojelualue.
Hankealuetta lähin Natura 2000 -alue on Pohjanlahden rannikolla sijaitseva Rajalahti - Perilahti –
niminen alue. Etäisyyttä hankealueelta on noin 7 kilometriä luoteeseen.
”Rajalahti ja Perilahti muodostavat vanhojen merestä kuroutuneiden lahtien ketjun Pohjanlahden
rannikolla. Vesialueet ovat matalia ja paikoin rannoilla on laajoja saraluhtia. Luhtia kiertää pensaikkovyöhyke, jonka takana rantametsät ovat harmaaleppä- ja hieskoivuvaltaisia lehtomaisia kangasmetsiä.
Rajalahden niitty on vanhojen merenlahtien länsipuolella lahden perukassa. Niityllä on edustettuna
useimmat merenrantaniittytyypit osittain vyöhykkeinä ja osittain tyyppien mosaiikkina. Niityn maisemallisesti kauniiseen niittytyyppien värivaihteluun tuo oman lisänsä laajat kalliopaljastumat, joiden
reunamilla kasvaa mm. kataja- ja tyrnipensaita.” (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. 2013)
Lisäksi alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesikohde ja kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueella pesii useita lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I lajeja. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelu ja luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet on esitetty kuvissa (Kuva 22, Kuva 23)

Kuva 22. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet.
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Kuva 23. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja geologiset suojelukohteet.
16.1

Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin

16.1.1

Vaikutusten tunnistaminen
Rajanlahti–Perilahti Natura 2000-alueen luontotyypeille ei hankkeesta kohdistu vaikutuksia. Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat alueella pesiviin lintulajeihin. Tuulipuiston alueella sijaitsevan Haapalan
luonnonsuojelualueen suojeluperusteisiin ei tuulipuistohankkeen kehittämisellä tai rakentamisella
katsota olevan haitallisia vaikutuksia (POPELY/1 70/07.01/2014).

16.1.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luonnonsuojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000–alueiden tiedot ja sijainnit on
koottu ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietopalvelusta. Natura-alueiden kuvaukset on saatu Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (http://www.ymparisto.fi/NATURA). Tuulipuiston alueella sijaitsevan Haapalan luonnonsuojelualueen suojelupäätös on saatu Pohjois-Pohjanmaan Elykeskukselta.
Rajalahti–Perilahti Natura 2000–alueeseen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset keskittyvät siellä pesiviin lintulajeihin. Alueella pesivä huomionarvoinen lintulajisto koostuu pääosin ranta- ja vesilintulajeista tai muista veden äärellä pesivistä lajeista. Tuulipuiston alueelle ei sijoitu näille lajeille oleellisia
elin- tai ravinnonhankintaympäristöjä, joten voidaan olettaa, että tuulipuistolla ei ole oleellista vaikutusta alueen linnustoon. Näin ollen luonnonsuojelulain 10 luvun 66 §:n mukaiselle Natura-arvioinnille
tai sen erilliselle tarveharkinnalle ei ole edellä esitetyn lisäksi tarvetta.
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Vaikutusten arviointi Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelma kohteisiin:








Alueiden sijaintitiedot on koottu Ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta.
Natura-alueiden kuvaukset on saatu Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta
(http://www.ymparisto.fi/NATURA).
Olemassa olevien tietojen pohjalta erilliset Naturatarveharkinnat tai Natura-arvioinnit
eivät ole tarpeellisia.
Tuulipuiston alueella sijaitsevan Haapalan luonnonsuojelualueen suojelupäätös on saatu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.
Haapalan luonnonsuojelualueen tapauksessa, arvioinnissa keskitytään alueen suojeluperusteisiin kohdistuviin vaikutuksiin.
Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena arviona ja tehdään Sito Oy:n asiantuntijoiden
toimesta.
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LUONNONOLOT

17.1

Maa- ja kallioperä sekä topografia
Hankealueen kallioperästä valtaosa on porfyyrista granodioriittia ja grauvakkamaista kiillegneissiä. Lisäksi kaakkois- ja luoteisosissa on graniittia (Kuva 24).
Maaperän tarkastelu on jaettu pintamaalajien sekä pohjamaalajien tarkasteluun. Hankealueella valtaosa pintamaasta on paksua turvekerrosta, kalliomaata tai sekalajitteista maalajia, jonka päälajiketta ei
ole selvitetty. Lisäksi alueelta löytyy soistumaa, ohutta turvekerrosta sekä joitakin kalliopaljastumia.
Pohjamaasta puolestaan valtaosa on paksua turvekerrosta, kalliomaata sekä sekalajitteista maalajia,
kuten pintamaassakin. Paikoittain esiintyy myös kalliopaljastumia, joista valtaosa sijaitsee alueen länsiosassa (Kuva 25, Kuva 26)

Kuva 24. Hankealueen kallioperä (GTK).
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Kuva 25. Hankealueen pohjamaalajit (GTK).

Kuva 26. Hankealueen pintamaalajit (GTK).

10.12.2014

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuisto
65 (80)

10.12.2014
17.2

Pintavedet
Karhunnevankangas sijoittuu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueelle (VHA 4). Hankealue sijaitsee valtaosin Perämeren rannikkoalueen (vesistöalue 84) valuma-alueella. Osa hankealueen reuna-alueista sijoittuu Pyhäjoen vesistöalueelle (vesistöalue 54). Hankealue alue sijoittuu 3. jakovaiheen valumaaluejaossa pääosin Yppärinjoen valuma-alueelle (84.079). Vain pieni eteläinen osa sijaitsee Talusojan
valuma-alueella (54.019) ja pieni koillisessa sijaitseva osa Viirreojan valuma-alueella (84.081). Hankealueenrajaus sivuaa Pirttikosken valuma-aluetta (54.011) ja Tähjänjoen alaosan valuma-aluetta
(54.017). Hankealueen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille on esitetty kuvassa (Kuva 27).
Hankealueelle ei sijoitu järviä, lampia tai jokiuomia. Alueella on muutamia ojittamattomia soita, mutta
muutoin alue suurelta osin ojitettua metsämaata. Lähimmät pintavedet ovat hankealueen eteläpuolelle sijoittuvat Kauhajärvi (7,1 ha, etäisyys n. 720 m), Umpilampi (13,3 ha, etäisyys n. 240 m) ja Majavajärvi (11.9 ha, etäisyys n. 240 m), joka on toisin voimakkaasti soistunut ja kasvanut umpeen.
Sähkönsiirtoreitit
Vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit VE A ja VE B sijoittuvat hankealueen ulkopuolella osin Perämeren
rannikkoalueen valuma-alueelle, mutta pääosin Pyhäjoen vesistöalueelle. Molemmat vaihtoehdot sijoittuvat pääosin Talusojan valuma-alueelle (54.019).
Alustavassa suunnittelussa sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu lampia, järviä tai merkittäviä puro- tai jokiuomia.

Kuva 27. Hankealueen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille.
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Pohjavesialueet
Karhunnevankankaan suunnittelualuetta lähimpänä sijaitsevat pohjavesialueet ovat 900 m:n etäisyydellä oleva Kaivosojan III-luokan alue sekä 200 m:n etäisyydellä oleva Tähjänjoen III-luokan alue. Lisäksi 5,5 km:n etäisyydellä sijaitsee Kötinkankaan I-luokan pohjavesialue sekä 10 km:n etäisyydellä Kopiston I-luokan pohjavesialue. Alustavat sähkönsiirtoreitit VE A ja VE B eivät sijaitse pohjavesialueilla tai
niiden läheisyydessä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty tässä mainittujen pohjavesialueiden perustiedot. Lisäksi pohjavesialueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden on kuvattuna kartalla (Kuva 27).
Taulukko 17. Pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä.

Alueluokka

Muod.alueen
pinta-ala (km ²)

Kok.pinta-ala
(km ²)

Arvio muod.
pohjaveden
määrästä (m³)

Nimi

Numero

Kaivosoja

11625005

III

0,75

1,29

300

Kötinkangas

11625002

I

0,16

0,45

70

Kopisto

11625001

I

0,33

0,84

100

Tähjänjoki

11625004

III

0,83

1,62

500

I = vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
III = muu pohjavesialue

Kuva 28. Pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä.
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Tuulisuus
Suomen tuuliolosuhteita kuvaavan tuuliatlaksen (www.tuuliatlas.fi) mukaan hankealueen tuulisuus on
lupaava tuulivoimatuotannon kannalta.
Hankealueen päätuulensuunta (Kuva 29) on lounaasta,eli tuuli puhaltaa lounaasta kohti koillista. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, kuten
maaston muodoista ja korkeuseroista, maaston rosoisuudesta sekä ilman lämpötilan muutoksista.
Tuuliatlaksen mukaan hankealueella keskimääräinen tuulen nopeus on 100 m:n korkeudella n. 6,5 m/s
ja 200 m:n korkeudella n. 8,0 m/s (Kuva 30).

Kuva 29. Hankealueen tuulen suhteelliset osuudet eri suunnista (Tuuliatlas, 2014)

Kuva 30. Hankealueen tuulennopeus korkeuden suhteen (Tuuliatlas, 2014).
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Vaikutukset maa- ja kallioperään ajoittuvat pääosin rakentamisvaiheeseen. Voimalapaikoilla ja yhdysteiden rakentamisen yhteydessä tehdään maanrakennustöitä. Voimalapaikkojen sijainneilta maaainesta poistetaan ja maa tasoitetaan noin 50 metrin x 50 metrin alalta. Kallioalueille sijoitettavien
voimaloiden tukemista varten kalliota voidaan joutua poraamaan teräsankkureiden kiinnittämistä varten.
Käytönaikaiset vaikutukset maa- ja kallioperään ovat pieniä. Voimaloiden käytön ja huoltotöiden yhteydessä voi maaperään joutua pieniä määriä öljyjä tai kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin hyvin pieniä eivätkä aiheuta maaperän pilaantumisriskiä.
Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät niin ikään tuulipuiston rakentamisvaiheeseen. Teiden
ja voimalapaikkojen rakentamisen vaatimat maanrakennustyöt voivat aiheuttaa ajoittaisia tukoksia
ojiin sekä ojavesien tilapäistä samentumista. Vaikutukset ovat työnaikaisia, luonteeltaan lyhytkestoisia
ja pienialaisia. Tuulipuiston käytön aikaiset vaikutukset pintavesiin ovat luonteeltaan samankaltaisia
maaperään kohdistuvien vaikutusten kanssa.
Pohjavesiin aiheutuvat vaikutukset voivat ilmetä rakentamisesta johtuvasta maanpinnan muokkaamisesta, jos rakentaminen ulottuu pohjavesialueille tai pohjaveden muodostumisalueille.
Sähkönsiirto
Sähkönsiirron vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin keskittyvät ilmajohtojen pylväsrakenteiden pystytysvaiheeseen. Vaikutukset ovat luonteeltaan samankaltaisia tuulivoimaloista aiheutuneiden vaikutusten kanssa.
17.5.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maa- ja kallioperäolosuhteiden selvittämiseen on käytetty peruskartta-aineistoja ja kallioperäkarttaa
(GTK2010). Luokiteltujen pohjavesialueiden sijainnit on koottu ympäristöhallinnon OIVApaikkatietopalvelusta. Pintavesien tarkasteluun on käytetty Maanmittauslaitoksen ilmakuvia ja karttaaineistoja.
Maaperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan maaperän laatua ja kantavuutta rakennuspaikoilla. Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla tarkastellaan niiden sijoittumista suhteessa rakennuspaikkoihin. Tuulivoimaloiden mahdollisia kemikaali- tai öljyvuotoja tarkastellaan hankkeen ympäristöriskien arvioinnin yhteydessä.
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LIIKENNE

18.1

Maantieliikenne
Hankealueen itäpuolella on Pyhäjoen ja Oulaisten välinen seututie 787 (Oulaistentie) ja länsipuolella
Yppärin ja Alavieskan välinen maantie 7840 (Mehtäkyläntie). Kulku Karhunnevankankaan alueelle on
pääosin maantieltä 7840 lähteviä yksityisteitä pitkin. Vaihtoehdossa VE 1 kuljetaan kolmelle tuulivoimalalle seututien 787 kautta. Molempien maanteiden liikenne hankealueen kohdalla on vähäistä, noin
500 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden vaihdellessa 5–7 % välillä, mikä on hyvin
tyypillinen osuus Suomen seutu- ja yhdysteillä. Vuoden 2014 keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ja todennäköinen voimalaosien kuljetusreitti on esitetty kuvassa (Kuva 31).
Hankealueen lähin satama on Raahen Lapaluoto noin 50 kilometrin etäisyydellä. Reitti Raahen satamasta hankealueelle on yhdysteiden 8102 ja 18582, valtatien 8, maantien 7840 ja seututien 787 sekä
yksityisteiden kautta.
Maantie 7840 ja seututie 787 ovat kevytpäällysteisiä (PAB). Hankealueen lähellä olevalla maantiestöllä
on 80–100 km/h nopeusrajoitus. Hankealueelle johtavat yksityistiet ovat sorapintaisia ja maantieltä
7840 lähtevä eteläisempi yksityistie on painorajoitettu 8 tonniin. Maantiellä 7840 tai seututiellä 787 ei
ole yhtään siltaa tai alikulkua mahdollisella kuljetusreitillä Raahen suuntaan. Valtatiellä 8 on hankealueen ja Raahen sataman välillä yhteensä 20 siltaa, joista huonokuntoisia tai erittäin huonokuntoisia on
3 kpl (Haapajoen silta, Pyhäjoen pohjoishaaran silta ja Viirteenojan silta). Normaaliliikenteelle painotai korkeusrajoitettuja siltoja ei ole hankealueen ja Raahen sataman välillä, lukuun ottamatta Raahen
satamaan johtavaa maantietä 8102 (Lapaluodontie), jossa on yksi korkeusrajoitettu rautatien alikulkusilta (4,3 m). Tämä silta on kierrettävissä maantien 18582 kautta.
Hankealueelle ei ole osoitettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tai Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavaehdotuksessa tie- tai ratahankkeita. Hankealueelle tai sen lähistölle ei ole
tiedossa myöskään muita liikennehankkeita Raahen seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa
(2012) esitettyjä valtatielle 8 ideoituja yksittäisiä toimenpiteitä lukuun ottamatta.
Hankkeen liittäminen sähköverkkoon ei aiheuta vaikutuksia maanteille, sillä sähkönsiirron voimajohto
ei tämänhetkisen tiedon mukaan tule risteämään maanteiden kanssa. Hanke liittyy alueen viereen sijoittuvaan kantaverkon voimajohtoon metsäalueella.
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Kuva 31. Hankkeen vaikutusalueen vuoden keskimääräiset vuorokautiset liikennemäärät (punaisella
kokonaisliikennemäärä/vrk, sinisellä raskaan liikenteen osuus) ja tuulivoimalan osien todennäköisin
kuljetusreitti.
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Lentoliikenne
Hankkeen lähimmät liikennelentokentät ja -asemat sijaitsevat Kokkolassa (90 km) ja Oulussa (80 km),
joiden lentoesterajoitusalueet eivät ulotu hankealueelle (Kuva 32). Ilmailuharrastuskäytössä olevat lähimmät lentokentät sijaitsevat Kalajoella (25 km), Ylivieskassa (40 km), Raahessa (42 km) ja Kannuksessa (49 km). Lähin varalaskupaikka sijaitsee valtatiellä 27 Nivalassa 64 km etäisyydellä hankealueesta.

Kuva 32. Hankealueen sijoittuminen suhteessa lentoasemiin ja lentoesterajoitusalueisiin sekä harrastelentokenttiin.
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Vaikutukset liikenteeseen kohdistuvat lähinnä tuulipuiston rakennusvaiheessa, joka on suhteellisen
lyhytaikainen. Osa voimalan osista kuljetetaan erikoiskuljetuksina, mikä vaikuttaa hetkellisesti liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten
teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. Voimaloiden huolto vaatii liikkumista alueella muutamia kertoja vuodessa. Käytön aikaisten vaikutusten vähäisyyden vuoksi vaikutusten arviointi rajataan koskemaan rakentamisen aikaista liikennettä.
Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan
huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on Liikennevirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä sekä niiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökenttään.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat lentoasemien
tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Liikenneturvallisuusvirasto Trafin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan rakentamista.
18.3.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten, asennuskentän ja tarvittavien yksityisteiden rakentamisen
aiheuttamat kuljetusmäärät arvioidaan tuulivoimaloiden määrän, tyypin ja sijoittamisen perusteella.
Rakentamisen aikaisen liikenteen osalta tarkastellaan olemassa olevan yksityisen tiestön riittävyyttä ja
mahdollisia parannustarpeita. Muita tarkasteltavia asioita ovat rakentamisen aikainen liikennemäärien kasvu maanteillä, tieverkon ja siltojen kunnon riittävyys sekä liikenneturvallisuus. Kuljetusten määriä verrataan kuljetusreittien teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenneverkon nykytila selvitetään Liikenneviraston tie-, silta- ja onnettomuusrekisterin sekä automaattisten liikenteen mittauspisteiden
(LAM) tiedoista.
Tuulivoiman rakentamishankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä verrataan maanteiden nykyisiin liikennemääriin sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Rakentamisenaikaista liikennemääräennustetta verrataan tieleveydeltään, liikennemäärältään ja nopeusrajoitukseltaan vastaaviin maantiejaksoihin
muualla Suomessa sekä arvioidaan rakentamisen aikaista liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitteluohjeistusta hyväksi käyttäen arvioidaan mahdollisia liikenneverkolle kohdistuvia välittömiä toimenpidetarpeita. Vilkasliikenteisillä väylillä arvioidaan erikoiskuljetuksille keinot ja suositukset muun liikenteen
haittavaikutusten minimoimiseksi, mm. aikataulutuksen avulla.
Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa
ilmailuharrastajien käytössä oleviin virallisiin lentopaikkoihin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen sekä lentoesterajoitusalueiden perusteella.
Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona Sito Oy:ssä.
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VIESTINTÄYHTEYDET, PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTA JA TUTKAT

19.1

Viestintäyhteydet ja tutkat
Digita Oy:n karttapalvelun mukaan hankealueen lähimmät TV-lähetinasemat sijaitsevat Kalajoella n.
16 km:n etäisyydellä (täytelähetinasema), Raahen Piehingissä n. 25 km:n etäisyydellä (täytelähetinasema) ja Haapavedellä n. 53 km:n etäisyydellä (Radio- ja TV-asema).
Ilmatieteen laitoksella on Suomessa kahdeksan säätutkaa. Hankealueesta lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä n. 110 km:n ja Vimpelissä n. 134 km:n etäisyydellä.

19.2

Vaikutukset viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja tutkiin

19.2.1

Vaikutusten tunnistaminen
Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa ilma- ja merivalvontatutkille. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat ilmetä tutkien toiminnassa mm. varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, jolloin tutkien valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa suuren kokonsa vuoksi.
Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.
Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiin, mikäli tuulivoimala sijaitsee radiolinkin lähettimen ja vastaanottimen välille. Radiolinkkiluvat myöntää Suomessa viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa sopivissa olosuhteissa häiriöitä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla.
Häiriöiden esiintyminen riippuu voimaloiden sijainnista suhteessa TV-mastoon, TV-vastaanottimeen,
lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta, sekä maaston muodoista ja muista mahdollisista esteistä vastaanottimen ja lähettimen välillä. Häiriöitä on esiintynyt vähemmän digitaalisissa lähetyksissä, kuin analogisissa lähetyksissä.
Tuulivoimalat voidaan havaita Ilmatieteenlaitoksen säävalvontatutkissa. Suositusten mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista.
Karhunnevankankaan tuulipuistolla voi olla vaikutusta puolustusvoimien toimintaan, jos tuulivoimalat
häiritsevät puolustusvoimien radioyhteyksiä tai tutkajärjestelmiä. Puolustusvoimien joukkojen tai järjestelmien toimintaan hankkeen ei pitäisi vaikuttaa, koska se ei sijaitse puolustusvoimien käytössä
olevalla maalla tai niiden läheisyydessä.

19.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin (radiolinkkiyhteydet, TV-signaalit) arvioidaan asianomaisilta
viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella kirjallisena asiantuntija-arviona. Arvioinnista vastaa Sito Oy.
Ilmatieteenlaitoksen säätutkiin kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida tarkemmin, koska säätutkat sijaitsevat yli 20 km:n etäisyydellä hankealueesta. Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelman OPERA:n mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset tulee arvioida säätutkiin,
mikäli voimalat sijaitsevat alle 20 km:n etäisyydellä säätutkista.
wpd Finland Oy on pyytänyt puolustusvoimien Pääesikunnalta lausuntoa hankkeen tutkavaikutusselvitysten tarpeellisuudesta. Mikäli puolustusvoimat arvioivat hankkeella olevan vaikutuksia puolustusvoimien tutkajärjestelmiin, hankkeesta vastaava teettää erillisen tutkavaikutusselvityksen puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla (VTT). Lakia tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013) ei voida
soveltaa tässä hankkeessa, koska Karhunnevankangas ei sijoitu laissa osoitetulle Perämeren tuulivoima-alueelle.
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MUUT VAIKUTUKSET

20.1

Ilmasto
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Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan ,veteen tai maahan. Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh. Päästöt syntyvät pääosin tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Tuulivoimatuotannon avulla
voidaan vähentää energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Päästöjen väheneminen riippuu
siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan.
Karhunnevankankaan tuulipuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulipuiston teoreettisen energiatuotantokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. Ilmastovaikutus määritetään
rikkidioksidin, typen oksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten määrän muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon keskimääräisiä kertoimia.
20.2

Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä
Karhunnevankankaan tuulipuisto rakennetaan siten, ettei se pääse aiheuttamaan yleistä turvallisuusvaaraa. Tarvittavat turvaetäisyydet (mm. tiestöön, rautatiehen ja tuulivoimaloiden korkeus lentoesterajoitusalueilla) tullaan huomiomaan tuulipuiston suunnittelussa annettujen tuulivoiman rakentamista
ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Tuulipuiston suunnittelussa huomioidaan myös Finanssialan keskusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 2013”.
Yleisellä tasolla puhuttaessa tuulivoimaloiden turvallisuuskysymyksistä, tarkoitetaan lähinnä mahdollista vaaraa tilanteissa, joissa tuulivoimalasta irtoaisi jokin osa tai talvella kovaa lunta tai jäätä.
Hankkeen yleistä turvallisuutta arvioidaan vertaamalla tuulipuiston teknisiä suunnitelmia ja voimaloiden etäisyyksiä riskialttiisiin kohteisiin ja tarkistetaan toteutuvatko yleisesti esitetyt turvaetäisyydet
tuulipuiston toteutuksessa. Lisäksi tunnistetaan muut hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä.

20.3

Vaikutukset toiminnan jälkeen
Tuulivoimalat tulevat käyttöikänsä päähän noin 20–30 vuoden käytön jälkeen. Tuulivoimalat puretaan
ja metallit kierrätetään. Paikalle voidaan rakentaa uusi tuulivoimala, jolloin hyödynnetään olemassa
olevia perustuksia. Perustukset ja maakaapelit voidaan jättää myös maahan, mikäli uutta voimalaa ei
rakenneta.
Tuulipuistoa varten rakennetut sähkönsiirron elementit (voimajohdot, sähköasema) oletetaan jäävän
muuhun käyttöön.
Vaikutukset toiminnan jälkeen ovat samankaltaisia kuin tuulipuiston rakentamisen aikana. Voimaloiden purkamisesta muodostuu mm. melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa mahdollisiin purkamisajan liikennemääriin sekä luonnon ympäristön palautumiskykyyn sekä maankäytön uudelleen muodostumiseen kirjallisena asiantuntija-arviona Sito Oy:ssä.
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LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN

21.1

Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat muut hankkeet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (268/1999, 9 §) mukaan kertoa tiedot arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen läheisyydessä tai koko Suomen
laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkeeseen ja ne tulee
huomioida Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston suunnittelussa. Seuraavassa on koottu merkittävimpiä hankkeita, jotka huomioidaan YVA- ja kaavamenettelyssä. Merkittävimpiä yhteisvaikutusten
arvioinnissa huomioitavia hankkeita ovat Karhunnevankankaan lähiympäristöön sijoittuvat muut tuulipuistohankkeet.

Kuva 33. Muut vireillä olevat tai toimivat tuulipuistot noin 30 km etäisyydellä Karhunnevankankaan
tuulipuiston hankealueesta.
Taulukko 18. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitavat muut tuulivoimahankkeet.
Tila

Etäisyys
noin km

8 voimalaa

ei YVAa

4,5

28 voimalaa

rakenteilla

8,5

Hanke

Laajuus

Juurakon tuulipuisto (Kalajoki)
(Juurakko Holding Oy)
Mustilankankaan tuulipuisto (Kalajoki)
(Tuuliwatti Oy)
Tohkojan tuulipuisto (Kalajoki)
(Fortum Power and Heat Oy)
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistot
(Kalajoki)
(SABA Tuuli Oy, Smart Windpower Oy)
Kytölän tuulipuisto (Alavieska)
(TM-Voima Oy)
Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulipuisto (Alavieska)
(TM-Voima Oy)

22–26 voimalaa

9

3-36 voimalaa

YVA-vaiheessa

32

7 voimalaa

osayleiskaavoitus
meneillään
ei YVAa

8,5

9 voimalaa

13
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Ristivedon tuulipuisto (Pyhäjoki)
(Perhonjoki Oy)
Jokelan tuulipuisto (Kalajoki)
wpd Finland Oy
Mäkikankaan tuulipuisto (Pyhäjoki)
wpd Finland Oy
Mäkikankaan tuulipuisto, laajennus (Kalajoki)
wpd Finland Oy
Pyhänkosken tuulipuisto (Pyhäjoki, Merijärvi)
(Puhuri Oy)
Paltusmäen tuulipuisto (Pyhäjoki)
(Smart Windpower Oy)
Maaselänkankaan tuulipuisto (Oulainen)
wpd Finland Oy
Silovuoren tuulipuisto (Pyhäjoki)
(SG-Power Oy)
Oltavan tuulipuisto (Pyhäjoki)
(Tornator Oyj, Taaleritehdas)
Polusjärven tuulipuisto (Pyhäjoki)
(Greenpower Oy)
Parhalahden tuulipuisto (Pyhäjoki)
(Puhuri Oy)
Maanahkiaisen merituulipuisto (Pyhäjoki, Raahe)
(Rajakiiri Oy)
Sarvankankaan tuulipuisto (Raahe)
(Tuuliwatti Oy)
Ketunperän tuulipuisto (Raahe)
(Puhuri Oy)
Kuljunniemen tuulipuisto (Raahe)
(Suomen Hyötytuuli Oy)
Kopsan tuulipuisto (Raahe)
(Puhuri Oy)
Kopsan tuulipuisto, laajennus (Raahe)
(Puhuri Oy)
Mastokankaan tuulipuisto (Raahe)
(Tuulikolmio Oy)
Annankankaan tuulipuisto
(Suomen Hyötytuuli Oy)
Nikkarinkaarron tuulipuisto (Raahe)
(Suomen Hyötytuuli Oy)
Someronkankaan tuulipuisto (Raahe)
(Innopower Oy)
Yhteisenkankaan tuulipuisto (Raahe)
(Suomen Hyötytuuli Oy)

10.12.2014
6 voimalaa

toiminnassa

2,5

12 voimalaa

rakenteilla

12

11 voimalaa

rakenteilla

5,5

3 voimalaa

suunnitteilla

5,5

4 voimalaa

rakenteilla

4,5

4–7 voimalaa

Ei YVAa

6

8 voimalaa

16

9 voimalaa

osayleiskaavoitus
meneillään
Ei YVAa

26 voimalaa

YVA-vaiheessa

15

9 voimalaa

YVA-vaiheessa

14

10–17 voimalaa

osayleiskaavoitus
meneillään
Kaava lainvoimainen

13

16

9 voimalaa

osayleiskaavoitus
meneillään
osayleiskaavoitus
meneillään
toiminnassa

17 voimalaa

toiminnassa

28

6 voimalaa

Kaavoitusaloite
hyväksytty
YVA-vaiheessa

28

osayleiskaavoitus
meneillään
osayleiskaavoitus
meneillään
YVAattu 2013

26

YVAattu 2013

30

100 voimalaa

14 voimalaa
12 voimalaa

61–70 voimala
10 voimalaa
10 voimalaa

15

18,5

23
28

31

26
33

Taulukko 19. Muut energiantuotannon hankkeet, joilla voi olla yhteisvaikutuksia
Hanke

Laajuus

Tila

Hanhikiven ydinvoimala (Pyhäjoki)
(Fennovoima)

372 ha
(kaava-alue)

Kaava lainvoimainen
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Taulukko 20. Yhteisvaikutustenarvioinnissa huomioitavat sähkönsiirtohankkeet
Hanke

Laajuus

Tila

Ventusneva (Kokkola)–Pyhänselkä (Muhos)
400 kV voimajohto (Kalajoki, Kokkola, Liminka, Merijärvi, Muhos, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Vihanti
(Fingrid Oyj)

n. 207 km

YVA päättynyt 2010 , Jatkosuunnittelussa

Hankikiven ydinvoimalan voimajohtoliittymät
valtakunnan verkkoon (Pyhäjoki, Raahe)
(Toimija)

21.2

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

21.2.1

Vaikutusten tunnistaminen

Maakuntakaavassa ohjeellisena
aluevarauksena, Hankikiven
yleis- ja asemakaavassa osoitettuna

Karhunnevankankaan tuulipuistohankkeella tulee todennäköisesti olemaan yhteisvaikutuksia lähialueiden muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi muodostua mm. maiseman, virkistyskäytön, liikenteen, linnuston ja maankäytön osalta.
Yhteisvaikutukset tullaan arvioimaan jo olemassa olevien tuulipuistojen sekä suunnitteilla olevien
hankkeiden osalta. Myös muut laajat hankkeet otetaan huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa
(esim. Hanhikiven ydinvoimalaitos).
21.2.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Lähtötietoina käytetään muista hankkeista julkisesti saatavilla olevia tietoja ja selvityksiä.
Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin
kohdistuvien vaikutusten osalta.
Maisemavaikutusten osalta yhteisvaikutuksia tarkastellaan tarkemmin hankkeen lähimpien muiden
tuulivoimahankkeiden kanssa. Yleisellä tasolla tarkastellaan myös yhteisvaikutukset kauempana sijaitsevien tuulivoimahankkeiden kanssa (yli 15 km). Vaikutukset pyritään arvioimaan etenkin jokapäiväisen elinympäristön muutosten osalta, sekä maisemallisesti herkkien kohteiden osalta (asutus, avoimet
maisemallisesti merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet).
Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta yhteisvaikutusten arviointi tehdään yleisellä tarkastelutasolla. Erityisesti tarkastellaan linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia .
Maankäyttöön kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat mahdolliset lähialueen
muut tuulivoimahankkeiden suunnitelmat. Arviointimenetelmänä käytetään kaavoittajan tekemää
asiantuntija-arviota yhteisvaikutuksista eri maankäyttömuotoihin.
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HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN
YVA-selostuksessa tullaan esittämään yleisesti tuulivoimahankkeissa käytettyjä ja mahdollisia vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinoja ja miten niitä voidaan tarvittaessa soveltaa Karhunnevankankaan
tuulipuiston hankkeen jatkosuunnittelussa. Karhunnevankankaan tuulipuistohankkeessa mahdollisesti
tarvittavat vaikutusten lieventämistarpeet hahmottuvat hankkeen teknisten suunnitelmien tarkentuessa ja vaikutustenarviointityön myötä.
Tarkat hankekohtaiset ehkäisy- ja lieventämiskeinot kirjataan Karhunnevankankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).
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ARVIOINNIN TODENNÄKÖISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Laadittavaan vaikutusarviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, kuten oletuksia ja yleistyksiä. Hankkeen arviointivaiheessa myös tuulipuiston tekniset suunnitelmat ovat alustavia ja ne saattavat muuttua, johtuen osin laadittavista selvityksistä ja niiden tuloksista. Lisäksi käytössä olevien lähtötietojen
tarkkuus voi vaihdella, vaikka selvityksiä varten pyritään hankkimaan viimeisin ja ajankohtaisin tieto.
YVA-selostuksessa tullaan esittämään vaikutustyypeittäin epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa
lopulliseen vaikutusten arviointiin. YVA-selostuksessa tullaan kuvaamaan miten epävarmuustekijät on
huomioitu vaikutustenarviointia laadittaessa.

24

VAIKUTUSTEN SEURANTA
Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Laadittava seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Vaikutusten seurannalla pyritään tuottamaan lisää tietoa tuulivoimatuotannon vaikutuksista ja siten ennakoimaan entistä paremmin mahdollisten ennakoimattomien vaikutusten torjuntaan.
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