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HANKETIEDOT

Hankkeen nimi ja sijainti
Hankkeesta vastaava Skyborn Renewables Offshore Finland Oy

Reimarin merituulivoimapuistohanke, Perämeri. Yhteyshenkilönä Otso 
Lintinen. 

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut Ramboll Finland 
Oy, yhteyshenkilönä Pia Kautonen ja Axel Andersson.

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Skyborn Renewables Offshore Finland Oy suunnittelee uuden 
merituulivoimapuiston rakentamista Suomen talousvyöhykkeelle 
Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Hankealue 
sijoittuu noin 25 kilometrin päähän Suomen rannikosta ja noin 40 
kilometrin päähän Ruotsin rannikosta. Hankealuetta lähinnä olevat 
paikkakunnat mantereella ovat Luoto (n. 33 km), Pietarsaari (n. 35 km), 
Uusikaarlepyy (n. 37 km) ja Kokkola (n. 45 km). Hankealueen 
vesisyvyys vaihtelee noin 20 metristä 60 metriin. Hankealueen pinta-ala 
on 40 500 hehtaaria. Reimarin merituulivoimahanke käsittää enintään 
120 kappaletta voimaloita, joiden enimmäiskorkeus on 390 m ja 
yksikköteho enintään 30 MW. Tuulivoimatuotannon kokonaisteho on 
enintään noin 3,6 GW. Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisuus 
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vedyn tuotantoon hajautetusti jokaisella voimalalla tai keskitetysti 1–3 
tuotantolaitoksella merellä, vedyn siirto mantereelle sekä vedyn 
tuotannossa syntyvien sivutuotteiden, kuten hapen, siirto mantereelle. 
Hankkeen yhteydessä merellä sijaitsevalta hankealueelta siirretään 
mereltä mantereelle sähköä ja/tai vetyä ja happea eri kaapeli- ja 
putkilinjoja (nk. siirtokäytäviä) pitkin. Sähkönsiirto tapahtuu 
hankealueelta merikaapeleilla ja mantereella 400 kV:n ilmajohdoilla. 
Liityntäasemia tarvitaan 1–3 kpl riippuen toteutuvasta 
hankevaihtoehdosta.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE0: Hanketta ja sen liitännäishankkeita ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden 
kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 
MW. Hankealueelta siirretään sähköä mantereelle merikaapeleilla ja 
mantereella ilmajohdoin. Hankekokonaisuuden toteutus tarvitsee 
sähkön siirtoon mereltä maalle kolme kaapelilinjaa, jotka voivat sijoittua 
1–3 siirtokäytävälle. Merituulivoimapuiston sisäisiä merisähköasemia 
tulee olemaan hankealueella arviolta 2–3.
VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden 
kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 
MW. Hankealueelta siirretään vetyä ja happea putkilinjoja pitkin 
mantereelle. Hankekokonaisuuden toteutus tarvitsee yhteensä kaksi 
erillistä putkilinjaa. Vaihtoehdolle 2 on kaksi eri toteutusvaihtoehtoa: 
- Jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan integroitu vedyn 

tuotantolaitos voimalan tornin alaosassaan
- Hankealueelle rakennetaan 1–3 erillistä, keskitettyä vedyn 

tuotantolaitosta
VE3: Hankealueelle rakennetaan enintään 120 voimalaa, joiden 
kokonaiskorkeus on enintään 390 metriä ja yksikköteho enintään 30 
MW. Hankealueella tuotetaan ja siirretään mantereelle sekä sähköä että 
vetyä ja happea niin, että noin puolet hankealueen voimaloista tuottavat 
sähköä ja noin puolet tuottavat vetyä. Hankekokonaisuuden toteutus 
tarvitsee yhteensä 3–4 kaapeli- ja putkilinjaa, joista 1–2 erillistä 
kaapelilinjaa sähkön siirtoon ja kaksi putkilinjaa vedyn ja hapen siirtoon. 
Merituulivoimapuiston sisäisiä merisähköasemia tulee olemaan arviolta 
yksi. Siirrettävän vedyn ja hapen määrät ovat arvioltaan puolet VE2 
määristä.

Siirtokäytävävaihtoehdot:

K0: hanketta ja siirtokäytäviä ei toteuteta.
K1A: siirtokäytävä kulkee Luodon ja Kokkolan merialueiden kautta ja 
rantautuu Kokkolan kaupungin Puotiniemen kohdalle (60 km).
K1B: siirtokäytävä kulkee Luodon ja Kokkolan merialueiden kautta ja 
rantautuu Kokkolan kaupungin Kvikantin kohdalle (60 km).
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K2A: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä 
Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu Alholmen 
Industrial Park (AIP) -teollisuusalueelle (42 km).
K2B: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä 
Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu 
Pietarsaaren Storlötenille (34,3 km).
K2C: siirtokäytävä kulkee Luodon ja/tai Pietarsaaren sekä 
Uudenkaarlepyyn kaupungin merialueiden kautta ja rantautuu 
Pietarsaaren Storlötenille (34,6 km).
K3A: siirtokäytävä kulkee Uudenkaarlepyyn ja/tai Vöyrin kunnan 
merialueiden kautta ja rantautuu Önin alueelle (40 km).
K3B: siirtokäytävä kulkee Uudenkaarlepyyn ja/tai Vöyrin kunnan 
merialueiden kautta ja rantautuu Juttbergsin alueelle (40 km).

Sähkönsiirtovaihtoehdot mantereella:

S1A: Voimajohto lähtee Kokkolan Puotiniemelle rakennettavalta 
sähköasemalta Hirvisuon sähköasemalle (21,7 km).
S1B: Voimajohto lähtee Kokkolan Kvikantille rakennettavalta 
sähköasemalta Hirvisuon sähköasemalle (4,6 km).
S2: Voimajohto lähtee Pietarsaaren Storlöteniltä ja liittyy uudelle 
suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (27,8 km).
S3A: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Öniltä ja liittyy uudelle 
suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (7,3 km).
S3B: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Öniltä Laggnäsin kautta ja 
liittyy uudelle suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (8,5 km).
S3C: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Juttsbergsiltä ja liittyy uudelle 
suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (11 km).
S3D: Voimajohto lähtee Uudenkaarlepyyn Juttsbergsiltä ja liittyy uudelle 
suunnitellulle Sandåsin sähköasemalle (12 km).

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy on 7.10.2022 saattanut vireille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) 
toimittamalla Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-keskus) Reimari 
merituulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 
kohdan 7) e); tuulivoimahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä 
on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia 
sekä kohdan 8) energian ja aineiden siirto sekä varastointi, alakohdan 
b) vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on 
yli 15 kilometriä perusteella. 
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ENNAKKONEUVOTTELU

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 28.4.2022, edistämään 
muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 
lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, sekä hankkeesta vastaavan 
ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvotteluun 
osallistuivat edustajat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, Etelä-Suomen 
aluehallintovirastosta, Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, 
Traficomilta, Metsähallituksesta, Puolustusvoimien 2. 
logistiikkarykmentistä, Uudenkaarlepyyn kaupungilta Pietarsaaren 
kaupungilta, Kokkolan kaupungilta, Pedersören kunnasta, Vöyrin 
kunnasta, Miljöhälsan Kallanilta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, 
Skyborn Renewables Offshore Finland Oy:stä sekä Ramboll Finland 
Oy:stä. 

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 14.10. - 12.12.2022. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-
pohjanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA. Ilmoitus kuulutuksesta on 
lähetetty Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupunkien sekä 
Luodon, Pedersören, ja Vöyrin kunnille julkaistavaksi niiden 
verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu 
Ilkka Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Vasabladet 
-lehdissä 12.10.2022 julkaistuilla lehti-ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 
Kokkolan kaupungintalolla, Luodon kunnantalolla, Pedersören 
kunnantalolla, Pietarsaaren kaupungintalolla, Uudenkaarlepyyn 
kaupungintalolla sekä Vöyrin kunnantalolla.

Hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia 
koskevan YVA-lain 5 lukua. Ympäristöministeriö on 14.10.2022 
ilmoittanut hankkeesta Espoon sopimuksen 3 artiklan mukaisesti 
Ruotsin valtiolle.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 2.11.2022 klo 18:00 
Optimassa Pietarsaaressa sekä etäyhteydellä. Yhteysviranomaisen ja 
hankkeesta vastaavan edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä 50 
henkilöä / mukana etäyhteydellä noin 50 kuulijaa. Yleisötilaisuudessa 
esiin nousseita asioita olivat mm. hankkeen sijoittuminen ja eri 
toteutusvaihtoehdot, sähköntuotanto ja siirtoreitit sekä maalla että 
merellä, vedyn tuotanto, vaikutukset maisemaan, luontoarvoihin, 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
http://www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA
http://www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA
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linnustoon ja kalastoon, tehtävät selvitykset, mökkiläisten ja 
maanomistajien huomioiminen sekä tarkemmat tiedot toiminnasta.

ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia 
todennäköisesti koskee. Arviointiohjelmasta toimitettiin 
yhteysviranomaiselle 48 lausuntoa ja 5 mielipidettä. 

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys 
kuulemispalautteen keskeisestä sisällöstä. Lausunnot ja mielipiteet 
löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA. Verkkosivuilla julkaistuista 
lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi katsotut tiedot. 

Yhteenveto lausunnoista
Digita muistuttaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa 
antenni-tv:n vastaanottoon. Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-
tv-vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden 
saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen, ja tulee siksi ottaa 
huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutusten arvioinnissa. 
Hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan 
valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden 
estämiseksi tai poistamiseksi. Häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen 
korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa 
kustannuksista. Hanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena 
toisien tuulivoimahankkeiden kanssa, mikä tulee huomioida myös 
häiriön poistokeinoja toteutettaessa.

Fingrid Oyj toteaa, että hankkeen liityntäratkaisujen suunnittelu vaatii 
ennakoivaa keskustelua Fingridin kanssa. Kokonaisuus vaatii laajan 
järjestelmäteknisen selvityksen. Hankkeen liityntäratkaisujen suunnittelu 
on kesken. Suomen voimajärjestelmän suurin sallittu askelmainen 
tehonmuutos on voimalaitoksen liitynnässä enintään 1300 MW.

Ilmatieteenlaitos toteaa, että suunniteltavat tuulivoima-alueet sijaitsevat 
kaikki yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. Hanke tullee 
kuitenkin näkymään säätutkakuvissa ja saattaa aiheuttaa virhetulkintoja 
automaattisissa tutkatuotteissa.

Jakobstadsnejdens Natur- Pietarsaarenseudun Luonto r.f nostaa esiin 
lausunnossaan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Sekä 
pesimälinnuston että muuttolinnuston selvitysten tulee olla perusteellisia 
ja YVA-selostuksessa tulee esittää myös ympäristövaikutusten 
seuranta. Merialueella ruoppauksen ja läjitysten vaikutukset Natura- ja 
EMMA- alueisiin tulee selvittää. Vedenalaista ympäristöä tulisi selvittää 
kaapeli- ja vetyputkireiteillä sukelluksin. Pohjan tutkimisessa tulee 
kiinnittää erityishuomiota uhanalaisiin luontotyyppeihin, joita on mm. 

http://www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA
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Hällsandissa ja Fäbodasta Pörkenäsiin. Kalaston osalta tulisi selvittää 
vaikutukset kalojen vaelluksiin sekä ruoppausten vaikutus 
ravinnonhakuun. Myös pitkällä aikavälillä tapahtuvat 
olosuhdemuutokset ja niiden vaikutus kalastoon tulee selvittää 
tarkemmin. Mantereen sähkönsiirron osalta tulisi selvittää voidaanko jo 
olemassa olevia sähkön siirtokäytäviä laajentaa. Rannikon uhanalaiset 
ja harvinaiset kasvit tulee selvittää. Sähkönsiirtoreitin osalta tulee 
muiden luontoarvojen lisäksi kartoittaa direktiivilajit, kuten lepakot, liito-
orava ja saukko. Vaikutukset väestöön, virkistykseen ja maisemaan 
tulee selvittää. Yleisesti linja Pörkenäsiin arvioidaan huonoimmaksi, 
ympäristövaikutusten kannalta paras vaihtoehto olisi Kokkolan sataman 
kautta. 

Kallan ympäristöterveys /Miljöhälsan Kallan huomauttaa, että 
ympäristövaikutusten arvioinnissa perustella, miksi hankealue on sopiva 
merituulivoimapuistolle, vaikka sitä ei ole huomioitu Pohjanmaan 
maakuuntakaavassa 2040. Arvioinnissa tulee huomioida väestö, joka 
kokee merituulivoiman vaikutukset kielteisesti. Vaikutusten arvioinnissa 
tulisi huomioida kalanviljely Kallanin ulkopuolella. Lähtötietoja tulee 
päivittää sinilevähavaintojen osalta.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos toteaa, että heillä ei 
ole lausuttavaa kyseiseen YVA-ohjelmaan. 

Keski-Pohjamaan kalatalousalue toteaa, että hankkeen vaikutukset 
kalojen vaellusreitteihin tulee selvittää. Taloudelliset vahingot tulee 
arvioida ja korvata. Myös suurjännitteisten voimalinjojen vaikutus 
erityisesti lohikalojen käyttäytymiseen tulee selvittää. Kokkolan 
merialueelle kohdistuu voimakasta haitallista vesikuormitusta, joka 
uusien hankkeiden myötä tulee lisääntymään. Hankkeesta tulee 
aiheutumaan haittoja kalastukselle sekä todennäköisesti myös 
kalastusrajoituksia. Kaasuputkilinjaston riskitekijät ovat merkittävä 
huomioitava asia. Kokkolan väylän huoltohankkeet sekä väylän 
leventämiseen ja syventämiseen liittyvät ruoppaukset tulee huomioida. 
Sähkökaapeli- ja kaasuputkistolinjauksista K1A ja K1B tulee luopua 
niiden vaikutuksista kalastukseen johtuen. Keski-Pohjanmaan 
kalatalousalue huomauttaa vielä, että ohjelmasta ei löydy mainintaa, 
miten kalastuslaki on huomioitu.

Keski-Pohjanmaan liitto muistuttaa Suomen Merialuesuunnitelman 2030 
huomioimisesta suunnittelussa. Mantereen sähkönsiirtoreittien osalta 
tulee huomioida maakuntakaavan suunnittelumääräykset. Uusien 
johtokäytävien tarve on pyrittävä minimoimaan hyödyntämällä olemassa 
olevia johtokäytäviä.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto toteaa, että samalle 
alueelle on yhtäaikaisesti suunnitteilla Laineen merituulivoimapuisto. 
YVA-ohjelmaan ei ole lausuttavaa, mutta päällekkäisten hankkeiden 
samanaikainen suunnittelu nähdään resurssien hukkaamisena.
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K.H. Renlundin museo huomauttaa, että kulttuuriympäristöä, maisemaa 
ja rakennettua kulttuuriperintöä tulee tarkastella myös paikallisella 
tasolla. Hankkeen siirtokäytävien läheisyydessä on tiedossa lukuisia 
ranta- ja asemakaavatasolla todennettuja herkkiä ympäristöjä sekä 
yksittäisiä suojeltuja kohteita. Hankkeen vaikutuksia tulee tarkastella 
myös eri kaavatasojen ja muiden kulttuuriympäristölähteiden antamien 
tietojen pohjalta.  Merialueilla, rantautumisalueilla ja mantereen 
sähkönsiirtoreiteillä voi olla aikaisemmin havaitsemattomia 
muinaisjäännös- tai kulttuuriperintökohteita, kuten myös ennestään 
tuntematonta arkeologista kulttuuriperintöä. Erityistä huomiota 
suunnittelussa tulee kiinnittää jo tunnettuihin kohteisiin, jotka sijaitsevat 
voimajohtoreitillä tai sen välittömässä läheisyydessä. YVA-ohjelman 
mukaan vaihtoehtoisille voimajohtoreiteille tullaan tekemään 
arkeologinen inventointi. Hankkeen vastuutahon on syytä varautua 
myös vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointiin. Inventointiraporttien 
valmistuttua hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön on 
mahdollista arvioida tarkemmin.

Kokkolan kalastajainseura (KKS) esittää että sähkökaapeli- ja 
kaasuputkistolinjauksista K1A ja K1B luovuttaisiin. Hankkeen 
vaikutukset kalojen vaellusreitteihin tulee selvittää. Lohien vaellukseen 
yhteydessä tapahtuva vetouistelu tulee ottaa huomioon. Taloudelliset 
vahingot tulee arvioida ja korvata. Suurjännitteisten voimalinjojen 
vaikutus erityisesti lohikalojen käyttäytymiseen tulee selvittää. Kokkolan 
merialueelle kohdistuu voimakasta haitallista vesikuormitusta, joka 
uusien hankkeiden myötä tulee lisääntymään. Hankkeesta tulee 
aiheutumaan haittoja kalastukselle sekä todennäköisesti myös 
kalastusrajoituksia. Kaasuputkilinjaston riskitekijät ovat merkittävä 
huomioitava asia. Kokkolan väylän huoltohankkeet sekä väylän 
leventämiseen ja syventämiseen liittyvät ruoppaukset tulee huomioida.

Kokkolan kaupungin kaupunginhallitus /rakennus- ja 
ympäristölautakunta huomauttaa, että myös Pihtinevan 
tuulivoimahankkeen sähkönsiirron vaihtoehtona on Hirvisnevan 
sähköasemalle liittyminen, ja mahdolliset yhteisvaikutukset tulee 
huomioida. Merituulivoimapuiston vaikutukset laivaliikenteeseen tulee 
huomioida. Maisemavaikutuksia tulee esittää kuvasovitteiden avulla. 
Vaikutukset vaelluskaloihin sekä linnustoon tulee selvittää huolellisesti. 
Sähkönsiirtoreittien osalta tulee huomioida meressä olevat ammusten 
upotuspaikat sekä teollisuuden lähialueilla pohjasedimentteihin 
kertyneet haitta-aineet. Myös maakuntakaava ja Kokkolan 
kyläasutuksen vaiheosayleiskaava tulee huomioida 
sähkönsiirtoreiteissä. Vetytaloutta tulee selvittää todellisena 
vaihtoehtona suoralle sähköntuotannolle.

Kokkolan Satama Oy katsoo, että hankkeessa tulee arvioida erityisesti 
vaikutukset merikuljetuksiin talviolosuhteissa. Siirtokäytävien K1A ja 
K1B sijoittamisessa tulee huomioida, että siirtokäytävä ei saa estää 
väylän käyttöä, väyläalueen kehittämistä, väylien syventämistä, 
leventämistä, kunnostusruoppauksia tai kääntöympyröiden uudelleen 
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sijoittelua. Myös alusten tarve hätäankkurointiin sekä vakiintuneet 
ankkurointialueet tulee huomioida. Ammusten raivaamisesta Kokkolan 
satama Oy toteaa, että raivauspanoksen käyttö sekä siitä johtuva 
ammuksen räjähtäminen voi aiheuttaa väyläalueen läheisyydessä 
merenpohjan sortumista ja maa-aineksen valumista väyläalueelle. 
Siirtokäytävien tarkemmasta sijoittamisesta on syytä keskustella sekä 
Kokkolan sataman että Väyläviraston kanssa.

Larsmo bys samfällda områden /Luodon kunnan osakaskunta toteaa, 
että maisemavaikutukset tulee selvittää kuva- ja videosovitteiden avulla, 
erityisesti Öuranin saaren osalta. Ruopattujen massojen läjitysalueet 
tulee esittää kartoilla. Vaikutukset Natura- ja EMMA-alueisiin tulee 
selvittää. Kalaston osalta tulee selvittää erityisesti vaikutukset kalojen 
vaelluksiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Trafikom huomauttaa, että tuulivoimalat 
voivat aiheuttaa haittaa sekä alusten tutkajärjestelmille, että 
meriliikenteen ohjauksen tutkavalvonnalle tai aiheuttaa vaaraa 
merenkulun ja väylien käytön turvallisuudelle tai haitata merenkulun 
toimintaedellytyksiä etenkin jääpeitteisenä aikana. Hankkeessa tulee 
huomioida Kokkolan ja sen pohjoispuolisten satamien alusliikenne sekä 
Pietarsaaren sataman alusliikenne. Suomen merialuesuunnitelman 
2030 merkintä merenkulun ja merilogistiikan tarpeista on huomioitava. 
Traficom ehdottaa, että merenkulun ja merituulivoiman 
yhteensovittamiseksi perustettaisiin yhteistyöryhmä. YVA-selostuksessa 
olisi perusteltavaa selvittää merituulivoimarakentamisen vaikutuksia 
Pohjanlahden merenkululle niin kansallisesti kuin myös valtion rajat 
ylittävällä tarkastelulla. Lisäksi tulisi tarkastella liikennöinnin 
mahdollistavaa tuulivoimaloista vapaata aluetta suunnitellun 
merituulivoima-alueen halki. Myös Pietarsaaren sataman 
liikennöintialue tulee huomioida. Vaikutukset talvimerenkulkuun tulee 
huomioida.  Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkien, 
radionavigointilaitteiden ym. merenkululle ja liikenteenohjaukselle 
tärkeiden radiolaitteiden toimintaan on arvioitava hankkeen 
jatkosuunnittelun aikana erillisellä selvityksellä. Hankkeesta on tehtävä 
myös kattava riskienarviointi. Lisäksi tuulivoimaloiden vaikutukset 
matkaviestinverkkoihin tulee selvittää ja huomioida. Hankkeen 
jatkosuunnittelussa mahdollisten vetyputkien ja kaapeleiden 
linjausvaihtoehdot tulee suunnitella siten, ettei putket tai kaapelit estä 
väylien ylläpitoa tai kehittämistä, eikä niitä saa sijoittaa 
ankkurointialueelle tai merenkulun suojapaikoille. YVA-ohjelmassa 
todetaan virheellisesti, ettei hankealueella tai sen läheisyydessä olisi 
merenkulun suojapaikkoja.

Luodon kunta katsoo, että läjitysalueiden ja ruoppausten osalta 
vaikutukset mataliin vesialueisiin tulee selvittää. Vaikutukset Luodon 
ranta-alueiden kaavoihin sekä Natura- EMMA- ja suojelualueisiin tulee 
selvittää. Maisemavaikutukset tulee selvittää kuva- ja videosovitteiden 
avulla, erityisesti Öuranin saaren ja kalasataman RKY-kohteen osalta. 
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Myös ruoppausmassojen sijoitusalueet on esitettävä alueesta 
laadittavissa kartoissa. 

Luonnonvarakeskus LUKE toteaa, että arviointiohjelman hylkeitä ja 
merilinnustoa koskevissa osissa on huomattavia puutteita. Näihin 
liittyviä suunnitelmia tulee parantaa ja tarkentaa. Kalojen ja kalastuksen 
osalta ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi keskittyä siirtokaapelien 
ja vetyputkien reittivaihtoehtojen vertailuun ja kaapeleista tai putkista 
mahdollisesti aiheutuvien töiden aikaisten sekä pysyvien haittojen 
vähentämiseen. Vedenalaiset hiekkasärkät ovat alueella potentiaalisia 
kalojen kutupaikkoja, ja siirtokäytävävaihtoehtojen arvioinnissa tulee 
käyttää GTK:n mallinnustietoja ranta-alueiden hiekkasärkkien 
esiintymisestä. Vaikutukset magneettikenttien vaikutuksista 
vaelluskaloihin tulee selvittää. Tärkeiden verkko- tai 
rysäkalastusalueiden sijainnit tulee selvittää. Hylkeiden osalta tulisi 
selvittää erityisesti pesintä- ja karvanvaihtoaikaista esiintymistä alueella. 
Rannikolla ja sen ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita on käsitelty 
kattavasti, mutta merituulivoima-alueen linnustovaikutusten arviointi 
merellä on pintapuolinen. Ohjelmassa tulisi esittää tarkemmat 
suunnitelmat laskentojen toteuttamiseksi. Tarkennusta kaivataan myös 
etenkin ulkomeren muutonseurannoista sekö pesimälinnuston 
ruokailulentojen havainnoinnista. Perämerelle ja koko Pohjanlahden 
rannikon edustalle on suunnitteilla runsaasti merituulivoimaa, joten 
yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää.

Länsirannikon ympäristöyksikkö katsoo, että tuulivoimaloiden sijoittelu 
on olennaista tehdä niin, että kielteiset vaikutukset asutukseen, 
maisemaan, virkistykseen, ympäristöön ja luontoon minimoidaan. 
Arvioinnissa tulee selvittää, voiko voimaloiden vaakasuorat rakenteet 
houkutella pesimälinnustoa, tai voivatko vedenalaiset rakenteet toimia 
keinotekoisina kasvualustoina. Rakennuspaikkojen valinnassa tulee 
ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus. Muuttolintujen seurantaa 
varten olisi hyvä asentaa alueelle pysyvä tutka.

Metsähallitus huomauttaa, että YVA-ohjelmassa määritellyt 
tuulivoimapuiston merikaapelireitit ja vetyputkireitit ovat osittain 
päällekkäin tunnistettujen potentiaalisten merituulivoima-alueiden 
kanssa. mikä tulee huomioida arvioinnissa. Ruoppausmääriä ei käsitellä 
lainkaan, eikä eri tuulivoimaloiden perusvaihtoehtojen vaatimaa pohja-
pinta-alaa ilmoiteta. Sedimenttien haitta-aineet tulee huomioida. 
Arviointiohjelmassa on epätarkkuuksia, mm. suolaa vaativan 
merilajiston ja Perämeren fosforipitoisuuksia koskien. Pohjaeläintietoja 
tulisi hakea myös POHJA-tietokannasta. Meluvaikutuksia tulee arvioida 
laajemmin kuin 2 km hankealueelta. Merialueen linnustoselvitysten 
olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. Karttoihin tulee merkitä 
Metsähallituksen suojeluun varatut kohteet.

Museovirasto toteaa, että hankkeella voi olla vaikutusta vedenalaisiin 
muinaisjäännöksiin, joista yleisimpiä ovat yli sata vuotta sitten uponneet 
hylyt ja hylyn osat. Hankkeessa tulee tehdä vedenalaisen 
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kulttuuriperinnön selvitys, kun tiedetään tarkemmin, minne 
rakentaminen kohdistuu. YVA-asiakirjoissa on tarpeen ilmaista 
selkeämmin se, että hyvissä ajoin ennen vesilupavaihetta ja 
vesirakentamisen aloittamista rakentamispaikoilla (voimalat, 
merikaapelit, läjitykset, muu merenpohjan muokkaus) tehdään 
vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi. Luotaustutkimus ei ole 
arkeologinen inventointi, vaan työhön täytyy sisältyä myös arkeologista 
asiantuntemusta ja inventointiraportin laatiminen. YVA-asiakirjoissa on 
tarpeen kertoa myös haitallisten vaikutusten lieventämisen tavat.

Pedersören kunta huomauttaa, että Purmon ja Mastbackan 
tuulivoimapuistohankkeita ei ole huomioitu meneillään olevissa 
hankkeissa. Myös nämä hankkeet voivat liittyä Sandåsin suunniteltuun 
voimalaitokseen, mikä saattaa vaikuttaa hankkeen 
sähkönsiirtomahdollisuuksiin. Sähkön siirtoreitit tulee suunnitella 
riittävän kauas asutuksesta ja taajamista eikä voimajohtopylväitä tule 
sijoittaa pohjaveden muodostumisalueille.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen liitto (PKL) esittää että sähkökaapeli- 
ja kaasuputkistolinjauksista K1A ja K1B luovuttaisiin. Haitalliset 
vaikutukset vaeltaviin kalakantoihin koskevat sekä rakennusvaihetta 
että toiminnassa olevaa merituulivoimapuistoa. PKL huomauttaa, että 
hankkeen seurauksena kalojen vaellusreitit saattavat muuttua ja siitä 
aiheutuisi haitallisia seurauksia kalastukselle ja kalataloudelle ja 
vaikutukset kalojen vaellusreitteihin tulee selvittää. Mahdolliset 
vaikutukset kalastuselinkeinolle tulee selvittää ja aiheutuvat vahingot 
tulee korvata. PKL toteaa, että Kokkolan merialueelle kohdistuu 
voimakasta haitallista vesikuormitusta, joka uusien hankkeiden myötä 
tulee lisääntymään. Kalasaaliit eivät ole palautuneet aiempien vuosien 
tasolle Kokkolan väylän ruoppauksen jälkeen ja merialue tarvitsee 
palautumisjakson. Kaasuputkilinjaston riskitekijät ovat merkittävä 
huomioitava asia. Kokkolan väylän huoltohankkeet sekä väylän 
leventämiseen ja syventämiseen liittyvät ruoppaukset tulee huomioida.

Pietarsaaren kaupunginhallitus ja ympäristö- ja rakennuslautakunta 
kiinnittää huomiota luontotyyppien ja linnuston riittävään selvittämiseen 
sekä merialueella että mantereella. Lausunnossa katsotaan, että 
linnustoselvityksiä tulee täydentää mm. petolintujen, kurjen, hanhien ja 
arktisten kuikka- ja merilintujen sekä selkälokin osalta merialueella ja 
pöllöjen, petolintujen, kahlaajien ja varpuslintujen osalta mantereella. 
Merikaapeli- ja vetyputkireittien osalta tutkimuspisteitä tulee olla 
enemmän ja uhanalaiset meriluontotyypit tulee selvittää. 
Hiekkapohjaiset alueet ovat arviointiohjelmassa esitetystä poiketen 
yleisiä alueella ja ne tulee huomioida, kuten myös ranta- ja 
vesikasvillisuus. Elektromagneettistenkenttien vaikutukset 
vaelluskaloihin tulee selvittää. Myös liito-orava-, saukko- ja 
viitasammakkoesiintymät tulee selvittää. Vaikutusten arvioinnissa tulee 
huomioida myös hankkeen laajempialaiset vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen, luontoalueiden pirstoutumiseen sekä ekologisiin 
yhteyksiin.
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Pietarsaaren Satama Oy huomauttaa, että merikaapelien rantautuminen 
satama-alueelle aiheuttaa huomattavaa haittaa ja estymistä sataman 
toiminnalle. Arvioinnissa tulee selvittää yksityiskohtaisesti, miten 
merikaapelin ja vetyputken rantautuminen ja vieminen sataman läpi 
aiotaan toteuttaa. Sekä rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia 
tulee myös tarkastella kaupallisen laivaliikenteen näkökulmasta 
huomioiden Pietarsaaren satamaan johtava kauppamerenkulun 
pääväylä.

Pohjanmaan liitto katsoo, että myös hankkeen rakentamatta jättämisen 
vaikutukset tulee arvioida. Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi myös 
vaikutukset maa- ja metsätalouteen, kalastukseen sekä seuraukset 
liikenteeseen ja logistiikkaan merellä ja maalla voivat olla huomattavat. 
Annetut lausunnot tulee ottaa jatkossa huomioon. Arvioinnissa tulee 
huomioida valmisteilla oleva Pohjanmaan maakuntakaava 2050 ja 
erityisesti hankkeiden yhteisvaikutukset. Merituulivoimapuiston tulisi 
perustua Suomen merialuesuunnitelmaan, ja arviointiselostuksessa 
tulee selkeästi kuvata, kuinka se on huomioitu.

Pohjanmaan museo katsoo, että arviointiohjelmassa on asiallisesti 
huomioitu hankealueen vaikutusalueen maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristö- ja maisemakohteet. 
Hankesuunnitelmien tarkentuessa museo ottaa kantaa hankkeen 
vaikutuksiin kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Vedenalaisesta 
kulttuuriperinnöstä vastaa Museovirasto.

Pohjanmaan pelastuslaitos huomauttaa, että Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (TUKES) tulee olla mukana hankkeessa. Koska 
hanke on talousvyöhykkeellä, tulee pelastuslain ja 
kemikaaliturvallisuuslain mukaisista velvoitteista ja tehtävistä laatia 
erillisselvitys. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tunnistaa 
pelastuslain (379/2011) velvoitteet toiminnanharjoittajan omatoimiselle 
varautumiselle.

Puolustusvoimien 2. Logistiikkarykmentti toteaa, että YVA-ohjelman 
mukaiset siirtokäytävät K1A ja K1B sijoittuvat osittain Lohtajan 
ampuma- ja harjoitusalueen vaara-alueelle. Puolustusvoimien 
toimintaedellytysten kannalta on olennaista, että liikkuminen ja oleskelu 
vaara-alueella voidaan kieltää Puolustusvoimien ammuntojen aikana. 
Puolustusvoimat esittää, että YVA-ohjelmassa arvioidaan hankkeen 
vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan. Pääesikunnan lausunto 
tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä käsittelee tuulivoimaloiden 
vaikutuksia. YVA-hankkeen laajuudesta poiketen Pääesikunnan 
hyväksyttävyyslausunnossa ei oteta kantaa sähkön- tai 
vedynsiirtoreittien tai meriläjitysalueiden mahdollisiin vaikutuksiin. 
Puolustusvoimien merikaapeleiden huomioimiseksi tulee olla 
yhteydessä Merivoimien operatiiviseen järjestelmäkeskukseen.

Suomen ammattikalastajaliitto katsoo, että erityisesti merialueille 
suunniteltujen useiden hankkeiden yhteisvaikutukset tulee selvittää, sillä 
ne vaikuttavat meriluonnon ekologiaan ja siten kalakantoihin, linnustoon 



Dnro EPOELY/2134/2022 12/58

sekä kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen ja kalastajien tiedot ja 
vaikutukset kalastukseen on selvitettävä perusteellisesti. Vaikutukset 
vaelluskaloihin (mm. sähkömagneettikentät) ja kutualueisiin tulee 
selvittää sekä rakentamisen että käytön aikana. Kalastukselle ja 
hylkeen pyynnille ei tule asettaa kieltoalueita. Voimaloista putoavan 
jään riskit kalastajille tulee selvittää. Tuulivoimaloiden 
mikromuovipäästöt tulee selvittää ja hankkeen turvallisuusriskit 
arvioitava. Liitto katsoo, että mahdolliset aiheutuvat haitat on korvattava.

Suomen Erillisverkot toteaa, että hankkeella ei ole vaikutusta Suomen 
Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalveluiden liiketoimintaan. 

Suomen riistakeskus katsoo, että vaikutukset riistalajeihin tulee selvittää 
sekä merialueella että mantereen voimajohtoalueella. Mantereella 
sijaitsevilla voimajohtoreiteillä tai niiden läheisyydessä esiintyy lähes 
kaikkia Suomessa esiintyviä riistalajeja, mukaan lukien suurpedot.  
Sähkönsiirtolinjat kulkevat itään pohjoiseteläsuuntaisten lintujen 
muuttoreittien poikki. Myös metsäkanalinnut ovat alttiita törmäyksille 
sähköpylväisiin ja sähkölinjoihin. Sähkönsiirtolinjoihin maalle tulee 
asentaa varoittimet ehkäisemään lintujen törmäyksiä muuttoaikoina. 
Lintujen törmäysmääriä tulee seurata vuosittain. Vaihtoehtoisesti 
voimalinja tulisi toteuttaa maakaapelilla. Ehdotuksen K1B S1B 
mukainen voimansiirto maalla aiheuttaa vähiten alueen luontoon 
kohdistuvia vaikutuksia. Merenkurkun ja Perämeren harmaahyljekannan 
määrät ehdotetaan korjattavaksi. 

Telia toteaa, että jatkossa alueelle ei voida rakentaa 
radiolinkkijärjestelmiä. Sähkönsiirtojohdoista pitää tehdä hankkeen 
toimesta erikseen vaarajänniteselvitys hankealuetta lähellä olevien 
Telian kaapeleiden osalta.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES toteaa, että poiketen 
selvityksessä esitetystä, vety ja happi kuuluvat kemikaaliturvallisuuslain 
soveltumisalaan. Vedyn tuotantotapaa harkitessa tulee huomioida 
vähiten varaa aiheuttava menetelmä.

Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus huomauttaa, että Sandåsiin 
suunniteltu voimalaitos sijaitsee Uudessakaarlepyyssä, ei 
Pietarsaaressa. Arvioinnissa voimajohtoreittien nimeämisessä on 
epäselvyyksiä. Vexallassa sijaitsee useampia suojeltuja dyynejä kuin 
arvioinnissa on mainittu sekä kaksi uimarantaa, jotka tulisi mainita 
virkistysalueina. Realistisin vaihtoehto merenalaisen kaapelin 
laskemiselle on K3B, joka viedään rantaan Kanäsin satama-alueen 
eteläpuolella. Vaihtoehtoja K3A:ta, K2B:tä ja K2C:tä ei pidetä sopivina 
merenalaisten kaapelien laskemiseen maihin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut toteaa, että 
alueella tulee selvittää kalastustiedustelulla tai vastaavalla pyyntialueet 
muullekin kaupalliselle kalastukselle kuin troolille, tarkemmat tiedot 
alueen kalalajistosta, kutualueista, uhanalaisista lajeista sekä 
vaelluskaloista ja niiden kulkureiteistä. Myös kaapelialueilla ja 
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vetyputkien alueilla olevat kaupallisen kalastuksen rysäpaikat tulee 
selvittää. Merituulivoimapuistoalueella mahdollisten särkkien tai muiden 
matalampien alueiden mahdolliset lisääntymisalueet tulee selvittää. 
Siirtokäytäväalueilla on selvitettävä kutualueet. Lisäksi alueella tulee 
selvittää ruoppausten, meriläjityksen ja meriläjitysalueiden vaikutukset 
alueen kalakantoihin, kalojen lisääntymisalueisiin ja kalastukseen. 
Mahdolliset sedimentin haitta-aineiden haitalliset vaikutukset alueen 
kalatalouteen tulee arvioida. Vedenalaisen melun ja tärinän sekä 
vedyntuotannosta aiheutuvan yliteveden ja jäähdytysveden vaikutuksia 
alueen kalakantoihin (myös vaelluskalat), kalastukseen ja 
kalankasvatukseen tulee arvioida. On tehtävä lisäksi riskinarvio 
mahdollisista kemikaali- tai öljyvuodoista veteen ja mahdollisten 
vuotojen vaikutuksista kalakantoihin ja kalastukseen. Mantereella 
voimajohtojen rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia tulee arvioida 
purojen ja jokien elinympäristöille sekä kalastossa. 

Väylävirasto huomauttaa, että tuulivoimalat voivat aiheuttaa haittaa 
sekä alusten tutkajärjestelmille, että meriliikenteen ohjauksen 
tutkavalvonnalle tai aiheuttaa vaaraa merenkulun ja väylien käytön 
turvallisuudelle tai haitata merenkulun toimintaedellytyksiä etenkin 
jääpeitteisenä aikana. Merituulivoimapuistot rajoittavat merenkulun 
käytössä olevaa aluetta mikä voi pidentää alusten reittejä. Alusliikenne 
Kokkolan ja Pietarsaaren satamiin tulee huomioida. Merenkulun 
turvallisen merenkulun edellytyksiä arvioitaessa on tärkeää huomioida 
yhteisvaikutukset Suomen ja Ruotsin merialueilla suunniteltujen 
merituulivoimapuistojen kanssa. Väylävirasto ehdottaa, että merenkulun 
ja merituulivoiman yhteensovittamiseksi perustettaisiin yhteistyöryhmä. 
YVA-selostuksessa olisi perusteltavaa selvittää 
merituulivoimarakentamisen vaikutuksia Pohjanlahden merenkululle niin 
kansallisesti kuin myös valtion rajat ylittävällä tarkastelulla. Lisäksi tulisi 
tarkastella liikennöinnin mahdollistavaa tuulivoimaloista vapaata aluetta 
suunnitellun merituulivoima-alueen halki. Vaikutuksia talvimerenkulkuun 
tulisi tarkastella. Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkien, 
radionavigointilaitteiden ym. merenkululle ja liikenteenohjaukselle 
tärkeiden radiolaitteiden toimintaan on arvioitava hankkeen 
jatkosuunnittelun aikana erillisellä selvityksellä. Hankkeesta on tehtävä 
myös kattava riskienarviointi. Hankkeen jatkosuunnittelussa 
mahdollisten vetyputkien ja kaapeleiden linjausvaihtoehdot tulee 
suunnitella siten, ettei putket tai kaapelit estä väylien ylläpitoa tai 
kehittämistä, eikä niitä saa sijoittaa ankkurointialueelle tai merenkulun 
suojapaikoille.

Vöyrin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että 
riippumatta siitä, mikä siirtokäytävä valitaan, tulee selvitykset tehdä 
huolellisesti. Saaristo on herkkä, ja virkistyskäyttöä sekä vapaa-
ajanasutusta on paljon. Paikalliset vaikutukset voivat olla erittäin suuria.

Österbottens Fiskarförbund rf katsoo, että tuulipuiston rakentamisen ja 
kaapeleiden (sähkömagneettikentät) seuraukset vaelluskaloille tulisi 
selvittää perusteellisesti. Suunniteltujen hankkeiden yhteisvaikutukset 
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erityisesti lohi- ja siikakannoille olisi arvioitava. Silakan kutualueet tulee 
selvittää sekä merikaapelin että tuulivoimaloiden alueelta, jotta 
ruoppauksen ja läjityksen vaikutukset voidaan arvioida. Vaikutukset 
kaupalliseen kalastukseen tulee selvittää huomioiden myös mahdolliset 
rakentamisen aikaiset rajoitukset. Läheistä kalankasvatuslaitosta ei ole 
huomioitu. Vaikutusalueiden rajausta ei ole kuvattu riittävästi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöryhmä toteaa, että 
tuulivoimaloiden lukumäärän ja sijoittumisen osalta olisi hyvä olla eri 
toteuttamisvaihtoehtoja. Vaikutukset merenkululle tulee arvioida, 
huomioiden että alue ei sijoitu merialuesuunnitelmassa esitetylle 
potentiaaliselle merituulivoiman energiantuotantoalueelle. Hankealueen 
ja tuulivoimaloiden suuruusluokasta johtuen maisema- ja 
näkemäanalyysit tulee laatia huolellisesti, kuvauspisteitä ja 
havainneaineistoa tulee olla riittävästi. Hankkeessa tulee huomioida ja 
arvioida erityisesti valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
kohteet (mm. Unesco, RKY-alueet). Myös lentoestevalot ja 
kangastusvaikutukset tulee huomioida. Sähkönsiirron osalta tulee 
huomioida yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 
Sähkönsiirtoreittien osalta maisemalliset sekä maankäyttöön vaikuttavat 
seikat korostuvat rantautumisalueilla, asutus- ja kyläalueilla sekä 
arvokkailla maisema-alueilla, ja vaikutukset tulee huolellisesti arvioida. 
Olisi hyvä tarkastella myös sähkönsiirron maakaapelointivaihtoehtoja 
etenkin rantautumisalueiden sekä herkkien kohteiden ympäristössä. 
Ajantasaiset kaavat tulee tarkistaa kunnista, maakuntakaavojen sekä 
kuntien kaavoituksen määräykset tulee huomioida. Vedyn tuotannon 
osalta vaikutusten arviointia tulisi täydentää (siirto, varastointi ja 
vaikutukset). Yhteisvaikutukset valmisteilla olevien 
tuulivoimahankkeiden kanssa tulee huomioida ja esittää kartalla. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotiimi katsoo, että hankkeen 
päästövähennyslaskelmissa tulisi käyttää tuotannon ajankohdalle 
ennustettavaa keskiarvoista sähköntuotannon 
ominaishiilidioksidipäästökerrointa. Lisäksi hankkeen päästöt ja 
mahdolliset vaikutusten lieventämiskeinot tulee arvioida hankkeen koko 
elinkaaren ajalta. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue muistuttaa, että 
voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava 
Väyläviraston ohjeet. Hanketoimijan tulisi myös huomioida Keski-
Pohjanmaan maakuntakaavaan merkitty tarve Kokkolan ohikulkutielle ja 
sen eritasoliittymien vaatimalle tilalle. Myös muut alueen hankkeet tulee 
huomioida. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö huomauttaa, 
että luontovaikutusten käytettävät aineistot ja tehtävät selvitykset olisi 
hyvä koota esimerkiksi taulukoihin. Ohjelmassa tulisi huomioida 
paremmin hankkeen mahdollisia välillisiä vaikutuksia luontoarvoihin 
sekä miten tuulivoimahankkeen kokonaisvaikutuksia arvioidaan 
ravintoverkkoon ja meren ekosysteemiin. Kaapelireittien alueella tulee 
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tehdä sukelluksia/videokuvauksia, mikäli VELMU-aineistoa ei ole 
saatavilla. Hankkeessa tulee selvittää, kuinka se toteutetaan 
luontotyyppien tilaa ja luontoarvoja huomioiden sekä miten vaikutuksia 
luontotyyppeihin vähennetään. Pörkenäsin rantautumiskohdassa tulee 
huomioida arvokkaat ranta-alueen ja vedenalaiset luontotyypit, 
fladamuodostuma sekä selkälokkikolonia. Merinisäkkäiden 
arviointisuunnitelma on puutteellinen ja alueen merkityksestä 
merinisäkkäille tulee selvittää. Vedenalaisen melun ja sähköisten 
magneettikenttien vaikutus merieliöstöön tulee arvioida. Erityisesti 
ulkomerellä muuttavaa linnustoa tulee todentaa riittävillä 
maastoselvityksillä. Linnuston seurannassa maastokartoituksien 
menetelmiä ei ole kuvattu riittävän tarkasti. Maastoseurantaa tulee 
täydentää lisäksi tiedoilla alueen aikaisempien vuosien suurimmista 
muuttajamääristä. Alueelle tulee laatia törmäysmallinnus. 
Tuulivoimahankkeen vaikutusten merkittävyyden arviointia tulee 
linnuston osalta huomioida niin paikallisella, alueellisella kuin 
kansallisella tasolla. Lisäksi yhteisvaikutukset muiden 
merituulihankkeiden kanssa tulee huomioida. Vaikutukset myös 
luonnonmaisemaan tulee arvioida. Vaikutukset saukkoon tulee arvioida 
tarkempien selvityksen perusteella. Ohjelmassa laadittu selvitys Natura-
arvioinnin tarpeesta on puutteellinen eikä arviointiohjelmassa esitettyjen 
tietojen perusteella voida ottaa kantaa Natura-arviointien tarpeeseen. 
ELY-keskus huomauttaa, että Natura-arvio on luonnonsuojelulain 
mukaan sisällytettävä YVA-selostukseen. Hankkeen toteutuksessa 
tulee huomioida yksityismaiden luonnonsuojelualueet ja näiden 
rauhoitusmääräykset. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavedensuojeluryhmä 
huomauttaa, että YVA-ohjelmassa ei ole esitetty pohjavesialueiden 
kokonaispinta-aloja, muodostumisalueiden pinta-aloja eikä arvioita 
muodostuvan pohjaveden määristä pohjavesialueilla. Pohjavesipintojen 
keskimääräiset etäisyydet maanpinnasta eri sähkönsiirtoreiteillä tulee 
selvittää kyseisillä pohjavesialueilla ja todennäköisyys sulfaattimaiden 
esiintyvyyteen. Rannikkoseudulla pohjaveden pinta on yleensä lähellä 
maanpintaa (1–3 m), joten voimajohtopylväiden perustukset voivat 
aiheuttaa vaikutuksia pohjaveteen. Mikäli perustuksilla puhkaistaan 
pohjavettä pidättävä kerros, voi pohjaveden määrään aiheutua 
muutoksia pohjaveden purkautumisen takia. Pohjaveteen voi myös 
kaivuutöiden aikana päätyä pintavettä tai muita aineita, joista voi 
aiheutua pohjaveden laatuun muutoksia. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesien ja merenhoitoryhmä toteaa, 
että hankealueen nykytilan esittelyssä tulee huomioida hankealueen 
ulottuminen merenkurkun meren- ja vesienhoidon alueeseen. 
Vedenlaatutiedot, havaintojen määrät ja tilastot, tulee esittää tarkemmin 
taulukkomuodossa. Pohjaeläimistö tulee esittää ja selvittää tarkemmin 
avomerialueella, mutta erityisesti myös rannikkovesimuodostumien 
alueella. Vesienhoidon suunnittelua tulee täydentää Himanka-Kokkola 
(Perämeren ulommat rannikkovedet) alueen tiedoilla. Hankkeen 
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vaikutukset merenpohjaan (määrät ja suuruusluokat) tulee esittää pinta-
alana hankealueella ja kaapelilinjoilla. Sedimentin ja haitta-aineiden 
leviämismallinnus tulee toteuttaa sekä rannikkovesimuodostumien että 
avomerialueella hyvän mallintamisen kriteereitä seuraten. Alueen 
virtaukset sekä sedimenttien ravinne- ja haitallisten aineiden pitoisuudet 
tulee selvittää. Pohjaeläimistön ja vedenalaisten luontotyyppien 
selvitykseen tulee käyttää riittävästi tutkimuspisteitä niin, että kaikki 
pohjanlaadut ja syvyyskategoriat ovat riittävästi edustettuina. 
Läjitysalueiden selvitykset puuttuvat kokonaan. Hankealueen, 
kaapelilinjojen ja läjitysalueiden pohjat tulee kartoittaa tarpeeksi tarkasti, 
jotta voidaan arvioida vaikutukset luontotyyppeihin ja pohjaeläimistöön 
sekä suunnitella vaikutusten tarkkailu. Arviointiselostuksessa tulee 
selvittää, miten voimaloiden sijoittamisessa otetaan huomioon 
luontotyypit, merenpohjan geologiset ominaispiirteet ja kuinka 
vaikutuksia näihin vähennetään. Arviointiselostuksessa tulee olla selkeä 
arviointi vaikutuksista ja niiden vähentämiskeinoista merenhoidon 
kuvaajiin ja vesienhoidon laatutekijöihin sekä tulee tehdä ehdotus 
ympäristötarkkailusta. Merenalaisen ja meren päällisen melun mallinnus 
tulee toteuttaa hyvän mallintamisen kriteereitä seuraten. Mantereen 
sähkönsiirron osalta tulee huomioida vaikutukset vesimuodostumiin 
sekä ottaa huomioon happamat sulfaattimaat. Ohjelmaa tulee täydentää 
riskinarvioinnilla ja suunnitelmalla, miten vähennetään 
ympäristövaikutuksia onnettomuustilanteissa. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö 
huomauttaa, että yleisesti maahan sijoitettavien putkien vesistöjen 
alitukset eivät välttämättä vaadi ympäristölupaa, mutta niistä täytyy 
tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), joka tekee asiassa 
luvantarpeen arvioinnin. Maalla tapahtuvan sähkönsiirron yhteydessä 
mahdollisten uusien huoltoteiden vaikutukset maankuivatukseen tulee 
selvittää.

Ruotsista saatujen lausuntojen tiivistelmät

Nordmalingin kunta ei koe tarpeelliseksi osallistumista jatkossa 
ympäristövaikutusten arviointiin. Kuitenkin, jos tuulipuisto näkyy 
mantereelta Nordmalingin kunnan alueelle, haluaa kunta olla mukana. 
Tällöin kunta edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointiin tulee 
sisällyttää mahdolliset terveysvaikutukset sekä vaikutukset 
merenpohjaan, eläimistöön, lentoliikenteeseen ja merenkulkuun, 
samoin kuin vaikutukset paikallisiin kalankasvatuslaitoksiin. 

BirdLife Sverige mainitsee, että Pietarsaaren ja Holmön saariston 
välinen merikäytävä muodostaa Pohjanlahden kapeimman osan, jossa 
kulkee paljon lintuja joka kevät ja syksy. Linnuille, jotka käyttävät laajasti 
lämpimiä ilmavirtauksia hyväkseen muutossa, reitti merkitsee selkeää 
"pullonkaulaa" ja muuton keskittymistä, mikä on otettava huomioon 
arvioitaessa hankkeen ympäristövaikutuksia. 
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Sweden's Fishermen's Producer Organisation (SFPO) toteaa, että 
suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee alueella, joka on tärkeä 
luonnonvaraisten lohien vaellukselle Ruotsin jokiin ja rajajoki 
Tornionjokeen. Nämä pohjoiset joet ovat erittäin tärkeitä 
luonnonvaraisille lohille Itämerellä. Mahdolliset vaikutukset lohien 
vaelluksiin on siksi tutkittava huolellisesti. Myös vaikutukset silakan 
kutualueisiin tulee selvittää. Tuulivoiman merialueella tapahtuvan 
voimakkaan laajentumisen myötä tulee kumulatiiviset vaikutukset 
selvittää huolellisesti. 

Norrbottenin lääninhallitus katsoo, ettei aio osallistua prosessiin. 
Kuitenkin se huomauttaa, että Pohjanlahden merituulivoimahankkeitten 
kumulatiiviset vaikutukset tulee selvittää eri tahojen kanssa 
yhteistyössä. Vaikutukset tulee selvittää mm. muuttolintuihin, lepakoihin, 
meriympäristöön, kalastoon ja nisäkkäisiin. Melun, tärinän ja 
sähkömagneettisten kenttien vaikutukset tulee selvittää rakennus- ja 
käyttövaiheen osalta.

Västerbottenin lääninhallitus katsoo, että arvioinnissa rajat ylittäviä 
vaikutuksia ei ole kuvattu riittävästi toimitetussa materiaalissa. 
Lääninhallitus painottaa vaikutuksien selvittämistä Ruotsin eläimistölle 
sekä visuaalisten vaikutusten selvittämistä Ruotsin valtakunnallisesti 
arvokkaille kulttuurikohteille. Vaikutukset Uumajan lentokentän 
korkeusrajoitusalueisiin ja jääkuormien vaikutus tulee myös sisällyttää 
selvitykseen. 

Ruotsin meri- ja vesiviranomainen uskoo, että suunnitellulla hankkeella 
voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia rakennusvaiheen aikana mm. hylkeille 
ja alueen erilaisille kalakannoille johtuen mm. samentumisen ja melun 
takia. Arvioinnissa tulee lisäksi selvittää vaikutukset Ruotsin 
suojelualueisiin, kalastukseen sekä esittää lievennystoimenpiteet 
vaikutusten pienentämiseksi.

Ruotsin merenkulkulaitos arvioi, että tuulivoimalan hankealue tulee 
vaikuttamaan meriliikenteeseen Ruotsin alueella. Onnettomuusriskit 
voivat olla merkittäviä. YVA:ssa tulee keskittyä tuulipuiston vaikutuksiin 
alueen jään muodostukseen ja jäänmurtajien toimintaan, vaikutuksiin 
laivareitteihin - sekä jäättömänä aikana että jäätalven aikana tapahtuviin 
liikennöinnin muutoksiin (laivaliikenne liikkuu alueilla, joilla jääolosuhteet 
ovat sallivimmat, eli ei suoraan kohti päämäärää). Tuulipuiston vaikutus 
tutkajärjestelmiin, radiojärjestelmiin ja meripelastukseen tulee selvittää, 
meriliikenne- ja riskianalyysi tulisi laatia ja vaikutukset edellä 
mainittuihin järjestelmiin huolellisesti tutkia ja kuvata. Myös 
yhteisvaikutukset muiden suunnitteilla olevien hankkeitten kanssa tulee 
selvittää. 

Ruotsin geotekninen instituutti (SGI) haluaa korostaa tuulipuiston 
alueen mahdollisten geoteknisten ympäristöriskien selvittämistä 
varhaisessa vaiheessa. Näitä ovat pohjasedimentin kulkeutuminen 
(eroosio ja samentuminen) ja mahdolliset saastuneet sedimentit. 
Tuulipuiston käytön ajalta tulee arvioida syntyvä kuormitus, esimerkiksi 
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metallien liukeneminen pintaveteen ja pohjasedimenttiin 
(ympäristölaatunormien mukaisesti). Vaikka potentiaalisia 
ympäristöriskejä ei arvioitaisi aiheutuvan, tämä tulee perustella 
YVA:ssa. 

Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen laitos (SMHI) huomauttaa, että 
pohjoisen merenkurkun alueelle ollaan suunnittelemassa useita eri 
tuulivoimapuistoja, joten niiden yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä. 
SMHI korostaa, että tuulipuistot muuttavat pintakerroksen sekoittumista, 
mikä voi vaikuttaa biologiseen tuotantoon lähellä meren pintaa. SMHI:n 
mukaan tämän vaikutuksen arviointi pitäisi myös olla mukana alueen 
tuulivoimapuistojen sekä yhteisvaikutusten, että rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Swedish Pelagic Federation (SPF) esittää, että YVA sisältää kuvauksen 
odotettavissa oleviin vaikutuksiin kalakantoihin ja kalastukseen 
hankkeen rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston aikana vähintään 
10-15 vuoden ajalta. Lisäksi suunnitellun tuulipuiston mahdolliset 
vaikutukset Pohjanlahden kalakantoihin on selvitettävä huolellisesti, ja 
myös yhteisvaikutukset muiden Pohjanlahden, Selkämeren ja Itämeren 
alueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä otetaan tässä arvioinnissa huomioon. 

Ruotsin Liikennevirasto toteaa, että Itämeren meriliikenne on erittäin 
tärkeitä maillemme ja Suomen ja Ruotsin välinen meriliikenne tuleekin 
ottaa huomioon tulevassa prosessissa. Tuulivoimapuistojen 
kehittämisessä Pohjanlahdella on otettava huomioon meriliikenteen 
olosuhteet. Myös Uumajan lentokentän korkeusrajoitusalue tulee 
huomioida.

Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU) arvioi, että riskit rajat 
ylittäville vaikutuksille ovat vähäisiä, mutta Ruotsilla voi olla syitä jatkaa 
osallistumista ympäristövaikutusten arviointiin alueen sijainti huomioon 
ottaen (Pohjoinen Merenkurkku, joka on Ruotsin ja Suomen yhteinen 
ekologisesti yhtenäinen alue). YVA:ssa on huomioitava erityisesti kalat, 
linnut ja hylkeet.

Uumajan kunta toteaa, että mahdolliset rajat ylittävät vaikutukset, jotka 
tulisi ottaa mukaan YVA:ssa ovat vaikutukset muuttolintuihin ja 
lepakoihin. Merituulivoimaloilla voivat olla suuria kielteisiä vaikutuksia 
sekä Pohjanlahden poikki vaeltaville linnuille että lepakoille, joten tämä 
on tutkittava YVA:ssa. 

Yhteenveto mielipiteistä
Tuulivoima-alueen osalta mielipiteissä koetaan korkeiden 
tuulivoimaloiden vaikuttavan haitallisesti maisemaan ja sitä kautta 
rantojen virkistyskäyttöön. Fäbodan alue nostetaan mielipiteissä 
virkistyskäytön osalta tärkeäksi. Melun, välkkeen ja lentoestevalojen 
vaikutukset alueille tulee selvittää. Myös vaikutukset maisemaan sekä 
kulttuurimaisemaan koetaan haitallisiksi. Hankkeen koetaan myös 
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alentavan viihtyvyyttä. Tuulivoimarakentamisen sekä merikaapeleiden 
katsotaan rajoittavan sekä virkistyskalastusta että ammattimaista 
kalastusta. Myös mm. tuulivoimaloista tippuva jää nostetaan esiin 
turvallisuusriskinä aluksille, ja voimaloista syntyvät jätteet nähdään 
uhkana luonnolle.

Mantereen sähkönsiirron osalta toivotaan, ettei reittejä suunnitella liian 
lähelle kyläasutusta (mm.  Vexala, Karby). Rannikolla on erittäin 
runsaasti loma-asutusta, johon myös sähkönsiirron katsotaan 
vaikuttavan viihtyvyyttä alentaen. Rannat ovat aktiivisessa 
virkistyskäytössä. Vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä muihin 
elinkeinoihin tulee arvioida. 

Yleisesti mielipiteissä kritisoidaan hankeen suurta kokoa, ja 
yhteisvaikutuksia muiden merituulihankkeiden kanssa pidetään 
merkittävinä. Koska hanke sijaitsee talousvyöhykkeellä, nähdään että 
siitä tuleva rahallinen hyöty menee ulkomaille, eivätkä kunnat saa 
myöskään verotuloja.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä 
mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on 
käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. 

Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä 
selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat yhteysviranomaisen 
esiin tuomat asiat (alla kohdat YV).

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot
Hankekuvaus merituulivoimapuiston, vedyntuotannon, siirtokäytävien 
sekä maalle sijoitetun sähkönsiirron osalta on kuvattu kappaleissa 
Hankkeen yleiskuvaus ja Hankkeen tekninen kuvaus. 

Vaihtoehdot on jaoteltu merellä tapahtuvan toiminnan osalta kolmeen 
vaihtoehtoon, siirtokäytävien osalta kolmeen päävaihtoehtoon, joilla on 
yhteensä 7 alavaihtoehtoa, ja maalla tapahtuvan sähkönsiirron osalta 
kolmeen päävaihtoehtoon, joilla on yhteensä 6 alavaihtoehtoa.

YV: Arviointiohjelman laajuuden vuoksi asiakirja on jaettu osiin niin, että 
hankkeen kuvauksen ja YVA-menettelyn kuvauksen jälkeen on 
merialueen ja maa-alueen nykytilan kuvaukset omina 
kokonaisuuksinaan. Näiden jälkeen on esitetty vaikutusten arviointi 
ensin merialueelle, ja sitten maa-alueelle. Yhteysviranomainen pitää 
esitystapaa selkeänä ja helppolukuisena.

Hankkeessa tutkittavia siirtokäytävä- ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtoja on 
erittäin suuri määrä. Arviointiohjelman kuvissa sähkösiirtoreittien S3A ja 
S3B merkinnät ovat väärinpäin joissain kuvissa verrattuna 
vaihtoehtokuvauksessa kerrottuun. Kaikissa kartoissa ei myöskään 
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nimetty sähkönsiirtoreittivaihtoja, ja sähkönsiirtoreittien kartat ovat niin 
pienimittakaavaisia, että reittejä on hankala tarkastella. 
Yhteysviranomainen edellyttää karttojen olevan oikeellisia, selkeitä ja 
luotettavia, ja puutteet tulee korjata. 

Arviointiohjelman ruotsinkielisessä käännöksessä sähkönsiirron 
vaihtoehtojen S2 ja S3 kuvauksissa sanotaan, että Sandåsin 
sähköasema sijaitsee Pietarsaaressa. Sandåsin uutta sähköasemaa 
suunnitellaan Uuteenkaarlepyyhyn. Kuvaukset tulee korjata. 
Yhteysviranomainen edellyttää, että hankkeen asiakirjat ovat tarkkoja ja 
käännöstekstit ovat yhteneväisiä.

Merituulivoimaloiden ominaisuuksista on kuvattu mm. mahdolliset 
perustusvaihtoehdot, voimaloiden kokonaiskorkeus ja enimmäistehot, 
mutta ei mm. roottorin enimmäishalkaisijaa. Kuvausta tulee tarkentaa 
tältä osin, sillä roottorin halkaisijan pituudella on merkitystä mm. 
voimaloista aiheutuviin maisema- ja varjostusvaikutuksiin.

Teknisessä kuvauksessa koskien sähkönsiirtokaapeleita merellä 
kerrotaan, että tarvittavien kaapeleiden määrä riippuu siitä, käytetäänkö 
tasa- tai vaihtovirtakaapeleita. Mikäli siirtokaapeleiden määrä vaikuttaa 
tarvittavaan pohjan alaan, tulee tieto sähkökaapeleista tarkentaa 
arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös vety- ja 
happiputkistojen mahdolliset etäisyysvaatimukset.

Läjitysalueet merialueilla on esitetty selvitettävän erikseen tuulivoima-
alueen sekä siirtokäytävien osalta. Arviointiohjelmassa todetaan, että 
osaa massoista pyritään hyödyntämään tehtävissä täytöissä ja 
tukirakenteissa, mutta läjitysalueita olisi yksi tai kaksi. Alustavia 
läjityspaikkoja ei kuitenkaan ole osoitettu arviointiohjelmassa, eikä 
arvioita massojen määrästä. Myöskään perustusvaihtoehtojen vaatimaa 
pohjapinta-alaa tai niiden vaatimaa ruoppausmäärää ei ole arvioitu, 
kuten Metsähallituksen lausunnossa huomautetaan. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että näin ollen ei voida ottaa kantaa 
siihen, onko ruoppausten ja läjityksen vaikutusten arviointitapa riittävä. 
Arviointiselostuksessa tulee kuvata ainakin ruoppausmassojen määrät, 
läjitysalueet, menetettyjen ja häiriintyneiden pohjien pinta-alat ja niiden 
hydrografiset muutokset.

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty vaihtoehtoa meriläjityspaikoille, mikäli 
sedimenttien haitta-ainepitoisuudet ylittävät läjityskelpoisuuden raja-
arvot. Vaikka tehtävissä selvityksissä saadaan alustavaa tietoa 
pohjasedimenttien laadusta, lopulliset massojen läjityskelpoisuudet 
selviävät vasta hankkeen edetessä toteutukseen. Arviointiselostuksessa 
tuleekin huomioida tarve ruoppausmassojen toimittamisesta 
mantereelle sekä niiden mahdolliset käsittely- ja hyödyntämistavat.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön ryhmä toteaa, että 
näin suuren hankkeen toteuttamiseen liittyvien vaikutusten arvioinnin 
eroavaisuuksien hahmottamisen vuoksi olisi syytä pohtia erilaisia 
vaihtoehtoja. Yhteysviranomainen pitää perusteltuna myös pienemmän 
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vaihtoehdon mukaan ottamista, sillä YVA-menettelyn keskeisimpiin 
periaatteisiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka tarkoituksena on tukea 
päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten 
eroavuuksista.

Pietarsaaren Satama Oy katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa 
on selvitettävä myös vaihtoehtoiset paikat merikaapelin ja/tai vetyputken 
rantautumiselle satama-alueen eteläpuolelta sekä itäpuolelta. 
Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan sataman näkemyksen, sillä 
eri toimintojen yhteensovittaminen on hankkeen toteutuskelpoisuuden 
näkökulmasta oleellinen asia ja se on tarpeen huomioida vaihtoehtojen 
asettelussa.

Hankkeen tarvitsemaa maa-aineisten otto on huomioitava 
arviointiselostuksessa.  Arviointiselostuksessa on myös esitettävä arvio 
hankkeessa syntyvän jätteen määrästä ja laadusta koko hankkeen 
elinkaaren ajalta. Tuulivoimapuisto on suunniteltu purettavaksi noin 50 
vuoden käytön jälkeen, joten tässä vaiheessa ei ole tietoa rakenteiden 
purkamista koskevista lainsäädännöllisiä vaatimuksista. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää kuitenkin arviot myös toiminnan 
päättyessä syntyvistä jätteistä, niiden määristä, 
kierrätysmahdollisuuksista ja käsittelymenetelmistä sekä arviointiin 
liittyvät epävarmuustekijät.

Vedyntuotanto

Vedyntuotanto on kuvattu erikseen hankkeen kuvauksessa sekä 
teknisessä kuvauksessa. Vaihtoehdoissa, jossa vety tuotetaan merellä 
ja toimitetaan putkistolla mantereelle, ei ole kuitenkaan esitetty mitään 
tietoja vedyn varastoinnista mantereella. Yhteysviranomainen 
huomauttaa, että vedyn ja hapen varastointi maalla tulee huomioida 
arviointiselostuksessa, koska varastointi liittyy olennaisesti 
hankkeeseen.  Selostuksessa tulee esittää selkeästi rajaus siitä, mitkä toiminnot 
sisältyvät nyt tehtävään arviointiin.

Arviointiohjelman mukaan suunnittelun edetessä selvitetään hapen 
hyötykäyttömahdollisuuksia ja vaihtoehtokuvausten mukaan 
vaihtoehdoissa 2 ja 3 vety ja happi siirretään mantereelle 
hyötykäytettäväksi. Mikäli vaihtoehtona on, että happea ei toimiteta 
mantereelle, tulee ko. vaihtoehto ja sen vaikutukset kuvata 
arviointiselostuksessa.

Vedyn tuotantotavan valinnassa tulee huomioida Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston lausunto, jonka mukaan lainsäädännön velvoittaa 
valitsemaan vähiten vaaraa aiheuttavan menetelmän. 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Hankkeen edellyttämät menettelyt, luvat ja päätökset on esitetty 
jaoteltuna merellä tarvittaviin lupiin ja maalla tarvittaviin sekä 
vedyntuotannon tarvitsemiin lupiin.
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YV: Otsikoinnista huolimatta mm. Natura-arviointi eri Natura-alueiden 
osalta sekä muinaismuistolain mukainen kajoamislupa on esitetty vain 
maalla tarvittavien lupien yhteydessä. Nämä tulee huomioida myös 
merialueella tarvittavien lupien osalta. ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluyksikkö huomauttaa, että yksityismaiden 
luonnonsuojelualueiden osalta tulee huomioida hankkeen 
toteutusmahdollisuudet luonnonsuojelualueiden perustamispäätöksissä 
annettuihin rauhoitusmääräyksiin nähden ja arvioida tarve hakea LSL 
24 § 4 mom. mukaista lupaa rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen. 

TUKES huomauttaa, että vetyputkisto huomioidaan 
kemikaaliturvallisuuslain mukaisessa lupamenettelyssä.  Traficom 
muistuttaa, että hanke voi edellyttää vesiliikennelain (782/2019) 49 §:n 
mukaista lupaa kulkuväyliin liittyvien muutosten vahvistamiseksi. 
Hankkeen toteuttaminen saattaa tarvita myös liittymäluvan maantiehen, 
mikäli sähkönsiirron rakenteet tai sähköasemat sijoittuvat paikkoihin, 
jonne ei kulku muutoin järjesty. Nämä tulee päivittää hankkeessa 
tarvittaviin lupamenettelyihin. Mikäli arviointien yhteydessä tulee esiin 
myös muita tarvittavia lupia, ilmoituksia tai vastaavia, tulee ne 
huomioida arviointiselostuksessa.

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen
Arviointiohjelmassa on kuvattu arviointimenettelyn tavoitteet, osapuolet, 
tiedot YVA-menettelyn aikaisesta osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta 
sekä arvio aikataulusta.

YV: Arviointiohjelmassa kerrotaan osallistamismenettelyiksi annetuista 
lausunnoista ja mielipiteistä saatu aineisto, seurantaryhmä ja 
yleisötilaisuudet. Kuitenkin elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvien 
vaikutusten selvittämisessä menetelmiksi mainitaan mahdolliset 
työpajat ja asukaskyselyt. Ympäristöterveys Kallan huomauttaa, että 
kyselyt ja haastattelut olisi hyvä lisätä tehtäviin selvityksiin. 
Yhteysviranomainen näkee asukaskyselyt tai vastaavat palautteen 
jättämistavat tärkeäksi keinoksi kerätä tietoa, kun arvioidaan sosiaalisia 
vaikutuksia sekä vaikutuksia mm. elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi 
erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää Ruotsin puolella tapahtuvaan 
osallistamiseen.

Arviointiohjelmassa kerrotusta poiketen arviointiselostus asetetaan 
nähtäville 60 päivän ajaksi.

Hankkeen kansainvälinen YVA-menettely, Espoon sopimus
Hankkeessa on tunnistettu, että sillä saattaa olla YVA-lain 28 §:n 
mukaisia todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia toisen 
valtion alueelle. Arviointiohjelmassa on erikseen arvioitu mahdolliset 
rajat ylittävät vaikutukset Ruotsin valtion puolelle.

YV: Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket) on vastannut 
Espoon sopimuksen mukaiseen ilmoitukseen ja ilmoittaa 
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lausunnossaan, että Ruotsi haluaa osallistua meneillään olevaan 
YVA‐menettelyyn. Ympäristöministeriö on toimittanut 
yhteysviranomaiselle Ruotsista saadut lausunnot, ja ne ovat tämän 
lausunnon liitteenä. Lausunnot tulee ottaa huomioon 
arviointimenettelyssä. Arviointiselostuksessa tulee esittää erillinen 
kappale hankkeen vaikutuksista Ruotsiin. Myös Ruotsin alueen nykytila 
tulee kuvata riittävällä tavalla.

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys ja raportointi
Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman laadintaan osallistuneet 
henkilöt ja heidän koulutuksensa sekä työkokemuksensa.

YV: Työryhmän pätevyydet on esitetty selkeästi taulukossa. YVA-
työryhmän asiantuntijoilla on pääosin pitkä kokemus ja pätevyys laatia 
ympäristövaikutusten arviointia. Taulukosta ei käy ilmi, kuka tarkastelee 
hankkeen vaikutuksia melun ja välkkeen osalta. Tuulivoimahankkeessa 
kyseiset vaikutukset ovat olennaisia, joten tämä tulee täydentää 
arviointiselostukseen.  Arviointiselostuksessa laatijoiden pätevyys on 
suotavaa esittää myös arvioinnin eri osa-alueittain eriteltynä.

Jotkut arviointiohjelman kartat ovat tarkkuudeltaan heikkoja, ja 
mittakaava on pieni. Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota 
karttojen selkeyteen ja luettavuuteen. Myös rantautumiskohdat 
muuntoasemineen tulee arviointiselostuksessa esittää riittävällä 
tarkkuudella, jotta vaikutuksia voidaan kohdentaa ja arvioida. 
Hankealueen laajuudesta johtuen on hyvä kiinnittää 
huomioita karttakuvien rajauksiin mm. vaikutusalueiden osalta, jotta 
niissä näkyy riittäviltä osin hankealueen eteläpuoliset alueet ja Ruotsin 
alueet.

YVA-selostuksen raportoinnissa tulee aiheutuvat vaikutukset raportoida 
koko hankkeen osalta. Varsinkin vaikutukset ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen, liikenteeseen sekä ilmastovaikutukset ja 
yhteisvaikutukset tulee käsitellä koko hanke huomioiden. Vaikutusten 
arvioinnissa tulee huomioida, että kun arvioidaan tiettyä siirtokäytävää, 
siihen liittyvät myös kyseisiltä rantautumispaikoilta lähtevät 
sähkönsiirtovaihtoehdot.

Ruotsiin kohdistuvien vaikutuksien arviointi on esitetty erillisessä 
liitteessä. Arviointiselostusta laadittaessa on huomioitava, että joitain 
vaikutuksia ei voi erotella eri valtioiden välillä, vaan vaikutusalue ja sille 
kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida kokonaisuutena.

Ympäristön nykytila, arviointimenetelmät ja vaikutusalueet
YVA-ohjelmassa todetaan, että hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa painotetaan merkittäviksi arvioituja ja koettuja vaikutuksia. 
Hankealueella alustavasti merkittävimpien vaikutusten arvioidaan 
kohdistuvan erityisesti merenpohjaan, vesiympäristöön, lintuihin ja 
maisemaan. Siirtokäytävien merkittävimpien vaikutusten arvioidaan 
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puolestaan olevan erityisesti vesiympäristöön, kalojen 
lisääntymisalueisiin ja luonnonsuojelualueisiin. Voimajohtojen osalta 
tässä vaiheessa on tunnistettu merkittävimmiksi vaikutukset maisemaan 
ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen ja luontoarvoihin.  

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja 
vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Vaikutusten 
merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja 
vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla 
merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 
Vaikutusalueiden laajuutta on kuvattu yleiskartan lisäksi sanallisesti 
vaikutuskohteittain.

YV: Arviointiohjelman tulisi pohjautua riittävään nykytilan kuvaukseen, 
jotta tarvittavat selvitykset voidaan perustellen määrittää. 
Yhteysviranomainen yhtyy useissa lausunnoissa esiin tuotuun 
näkemykseen, että arviointiohjelman nykytilakuvaukset ovat osittain 
puutteelliset.

Merialueen nykytilan kuvauksessa vesienhoidon suunnittelutekstiin 
tulee lisätä siirtokäytävälle 1A sijoittuvat Himanka-Kokkola 
vesimuodostuma (Perämeren ulommat rannikkovedet). Kuvauksessa 
tulee huomioida myös Merenkurkun alue siltä osin, kun hankealue 
ulottuu Merenkurkun meren- ja vesienhoidon alueeseen. Siirtokäytävien 
sijoittuminen luokiteltuihin vesimuodostumiin tulee esittää sanallisen 
kuvauksen lisäksi kartalla. Vesienhoitosuunnitelman näkökulmasta 
nykytilankuvaus on myös vaikeasti hahmotettava, koska merialueen 
veden fysikaalis-kemiallinen tila on kuvattu kohdassa 6.3.3 Vedenlaatu 
ja vesienhoitoalueiden ekologinen tila kohdassa 6.6.1. 

Merilajiston, vedenlaadun ja pohjaeliöstöä koskevien tietojen osalta 
tulee huomioida Metsähallituksen lausunnossa nykytilankuvausta 
koskevat asiat. Avomeren sinilevä esiintymisten lisäksi 
arviointiselostuksessa tulee kuvata rannikkoalueiden sinilevien 
esiintyminen. Vedenlaadun kuvauksessa käytettyjen havaintojen tiedot 
ja määrät tulee kuvata tarkemmin, esim. taulukkomuodossa.

Johtokadun leveys uuden 400 kV:n osalta on kerrottu hankkeen 
teknisessä kuvauksessa. Hankkeessa on kuitenkin tarkoitus rakentaa 
voimajohtolinjaa myös olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Tulevan 
johtokadun leveys olisi tullut kuvata myös näiltä osin. Johtokadun leveys 
on olennainen useiden eri vaikutusten arvioinneissa, kuten vaikutukset 
luonnonolosuhteisiin, eläimiin tai maisemaan. Tiedot tulee täydentää 
arviointien pohjaksi ja ne tulee esittää arviointiselostuksessa.

Arviointiselostuksessa tulee esittää vaikutuskohdittain perustelut, miten 
vaikutuksen merkittävyys on määritetty. Vaihtoehtojen vertailussa tulee 
kuvata eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten eroavuudet sekä 
sanallisesti että taulukkomuodossa, erityisesti merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta.
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Pohjanmaan liitto arvioi, että myös vaikutukset maa- ja metsätalouteen, 
kalastukseen sekä liikenteeseen ja logiikkaan saattavat olla merkittäviä. 
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan merkittävinä vaikutuksina 
maa-alueella voivat tulla kyseeseen myös vaikutukset väestöön, 
ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin sekä merialueella vaikutukset 
merenkulkuun ja kalastoon. 

Arviointiohjelmassa on sanallisesti kuvattu vaikutusalueita, joidenkin 
osalta on esitetty arvio vaikutusalueen koosta kilometreinä. 
Yhteysviranomainen katsoo, että arvioitavien vaikutusten ennalta 
arvioidut vaikutusalueet olisi tullut kuvata selkeästi vaikutustyypeittäin 
eriteltyinä ja perusteltuina sekä sanallisesti että karttakuvin. Joissakin 
vaikutustyypeissä, kuten esimerkiksi vaikutukset kalastoon ja 
kalastukseen, esitetty vaikutusalue on hyvin suppea. Tarkasteltavat 
vaikutusalueet tulee esittää arviointiselostuksessa. Vaikutusalueiden 
määrittämisessä tulee huomioida toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi 
myös rakentamisen aikaisten vaikutusten laajuus. 

Arviointiohjelmassa on myös taulukkomuodossa esitetty, selvitetäänkö 
vaikutuksia rakennusvaiheessa, käyttövaiheessa vai molemmissa 
vaiheissa. Yhteysviranomainen huomauttaa, että esitetystä poiketen 
myös käytönaikaiset vaikutukset mantereella mm. pohja- ja pintavesiin, 
liikenteeseen, ilmanlaatuun ja ilmastoon sekä meluun tulee arvioida. 
Näistä vaikutustyypeistä yhteysviranomainen lausuu tarkemmin 
jäljempänä.

Rajat ylittävien vaikutusten osalta vaikutusalueiden suuruutta on kuvattu 
sanallisesti joidenkin vaikutustyyppien osalta. Myös Ruotsin valtion 
puolelle ulottuvat vaikutusalueet olisi tullut esittää vaikutustyypeittäin 
kartalla ja sanallisesti. Nykytilan kuvauksen osalta Ruotsin valtion 
alueen kuvaus on melko suppea, ja annettujen lausuntojen perusteella 
kuvaus olisi tullut olla tarkempi. Arviointiselostuksessa tulee huomioida 
selkeästi Ruotsin osalta nykytila, aiheutuvat rajat ylittävät vaikutukset 
sekä niiden merkittävyys perusteluineen.

Arvioitavat vaikutukset

Vaikutusten arviointi merellä

Merenpohjan morfologia ja sedimentit

Voimala-alueella tehdään sedimenttitutkimus, jonka tavoitteena on 
saada tietoa alueen sedimenttien laadusta.  Tavoitteena on ottaa 
näytteet 6 näytepisteestä kolmelta eri syvyydeltä (0-2 cm, 2-10 cm ja 
10-30 cm). Mikäli sedimentti on liian kovaa, otetaan näyte 
pintakerroksesta. Sedimenttitutkimusten tuloksia hyödynnetään 
soveltuvin osin lähtötietona sedimenttien leviämisen mallinnuksessa. 
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Vaikutuksia merenpohjan koskemattomuuteen arvioidaan vertaamalla 
suunniteltujen voimaloiden ja siirtokäytävien peittoaluetta suhteessa 
merenpohjan kokonaisalaan Perämeren avomerialueella ja saaristossa.  

YV: Arviointiohjelman mukaan voimala-alueilla ja siirtokäytävillä 
toteutetaan viisto- ja monikeilakaikuluotauksia, mutta 
sedimenttitutkimukset tehdään ainoastaan tuulivoimapuiston alueelle. 
Nykytilankuvauksessa on kuvattu yleisesti hankealueen sedimenttien 
laatua ja pohjan morfologiaa, mutta ei tietoja sedimenttien 
ravinnepitoisuuksista ja haitta-aineista.  

Erityisesti matalien rannikkoalueiden sedimentissä metallipitoisuudet 
voivat olla merkittävästi kohonneet kuivatettujen happamien 
sulfaattimaiden päästöjen vuoksi ja mm.  käyvät K1 ja K2A sijoittuvat 
vesistöalueille, joihin kohdistuu kuormitusta mm. teollisuudesta. Koska 
merikaapelien sekä vety- ja happiputkistojen asentaminen voivat 
edellyttää ruoppauksia tai räjäytyksiä, asentamisesta voi aiheutua 
sedimenttihiukkasten sekoittumista meriveteen. Jotta voidaan arvioida 
asentamisesta aiheutuvia vaikutuksia, yhteysviranomainen edellyttää 
selvittämään myös siirtokäytävien merenpohjan sedimenttien ravinne- ja 
haitta-ainepitoisuuksia. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää sedimenttien tutkimuspisteet. 
Pisteiden valinnassa tulee huomioida mm. syvyysolosuhteiden 
vaikutukset sedimenttien kerrostumiseen, jotta saadaan riittävän 
kattavat tiedot erityyppisistä ympäristöistä. Yhteysviranomainen pitää 
suositeltavana, että tutkimustulokset tallennetaan ympäristöhallinnon 
tietokantoihin.

Ruotsin geotekninen instituutti on lausunnossaan korostanut haitallisten 
aineiden selvittämistä varhaisessa vaiheessa. Yhteysviranomainen 
yhtyy näkemykseen ja toteaa, että haitallisten aineiden kulkeutumisesta 
aiheutuvat vaikutukset tulee huomioida kaikissa vesiympäristöä 
koskevissa arvioinneissa. Myös mahdolliset Ruotsin puolelle aiheutuvat 
vaikutukset tulee arvioida. 

Laskelmat menetettyjen ja häiriintyneiden pohjien pinta-aloista on 
tarpeen tehdä habitaattikohtaisesti (syvyysvyöhyke/pohjanlaatu), jotta 
tietoja voidaan käyttää merenhoidon tavoitteisiin liittyvässä arvioinnissa. 
Arviointiselostuksessa tulee myös kuvata, miten pohjan ominaispiirteet 
huomioidaan tuulivoimaloiden sijoittelussa. 

Vedenlaatu sekä virtaus- ja jääolosuhteet

Vedenlaatuun ja hydrografiaan kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan mm. 
alueella tehtävien mittauksien ja sedimentin leviämismallinnuksen 
avulla. Voimala-alueen virtausolosuhteita sekä vedenlaadun muutoksia 
nykytilassa tutkitaan jatkuvatoimisilla virtaus- ja vedenlaatumittareilla, 
jotka asennetaan hankealueella kolmeen pisteeseen 2, 5 ja 15 m 
pohjan yläpuolelle. Mittareilla mitataan mm. veden virtauksia, sameutta, 
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lämpötilaa ja suolaisuutta, alimmalla pisteellä myös happipitoisuutta. 
Mittauksilla saatavaa aineistoa käytetään sedimentin 
leviämismallinnuksen lähtöaineistona sekä mallin validoinnissa.

YV: Vedenlaadun arvioinnissa tulee esittää ruoppauksista, massojen 
läjityksestä ja muusta rakentamisesta aiheutuvien sedimenttien ravinne- 
ja haitta-ainepäästöjen vaikutukset vedenlaatuun sekä 
merenhoitoalueen ja vesienmuodostumien tilatavoitteisiin. Arvioinnissa 
tulee kuvata myös eri ruoppaus- ja läjitysmenetelmien eroavuudet 
vedenlaatuun ja samentumiseen. Toiminnanaikaisten vaikutusten 
arvioinnissa tulee huomioida vedyntuotannosta aiheutuvat vaikutukset, 
kuten veden puhdistuksessa syntyvän suolaa, ravinteita ja kiintoainesta 
sisältävän yliteveden vaikutukset.

Arviointiohjelmassa todetaan, että sedimenttien leviämismallinnus 
tehdään mallinnuspaketilla, joka soveltuu veden fysikaalisten 
ominaisuuksien laskemiseen mm. rannikon läheisillä alueilla. 
Mallinnuksessa käytetään todellisia sää- ja virtausolosuhteita ja 
pinnankorkeuden aikasarjoja ja mallisovellus validoidaan hankealueella 
tehtävillä jatkuvatoimisilla mittaushavainnoilla. 

Arvioinnissa on syytä varmistaa, että mallinnuksessa on käytettävissä 
riittävät taustatiedot ja laskenta-ajanjaksot. Arviointiselostuksessa tulee 
esittää mallinnukseen käytetyt lähtötiedot, lähtötietoihin liittyvät puutteet 
ja muut mallinnukseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten mm. 
mallinnuksen soveltuvuus avomerialueelle, sekä epävarmuustekijöiden 
vaikutus merkittävyyden arvioinnin luotettavuuteen riittävän 
yksityiskohtaisesti. Mallinnukset tulee toteuttaa sekä 
rannikkovesimuodostumien alueella että avomerialueella hyvän 
mallintamisen kriteereitä seuraten (VESIMALLIT-hanke, Policy Brief 
2022:5).

Vaikutustenarvioinnissa pitää olla selkeä arviointi hankkeen 
vaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoista 
merenhoidon kuvaajiin ja vesienhoidon laatutekijöihin. 
Rannikkovesimuodostumien tila-arvioinnissa huomioidaan biologiset 
laatutekijät sekä tukevina muuttujina fysikaalis-kemialliset ja 
hydromorfologiset muuttujat. Kemiallisessa tila-arvioinnissa 
huomioidaan haitallisten aineiden pitoisuudet. 

Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu kuinka tullaan arvioimaan mm. 
pysyvien rakenteiden, vedyntuotannon lämpökuorman ja läjitysalueiden 
vaikutuksia jääolosuhteisiin, aallonmuodostukseen tai 
virtausolosuhteisiin. Yhteysviranomainen muistuttaa, että muutoksilla 
voi olla välillisiä vaikutuksia mm. merialueen luontotyyppeihin, 
vesieliöstöön, pintakerrosten biologiseen tuotantoon, kalastoon, 
merinisäkkäisiin ja merenkulkuun.  Muutokset virtaus- ja jääolosuhteissa 
sekä aallonmuodostuksessa tulee tunnistaa ja niiden vaikutukset tulee 
arvioida mahdollisimman luotettavasti, esim. mallinnuksien avulla.
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Merialueen biologinen ympäristö

Hankkeen vaikutukset kasviplanktoniin arvioidaan 
vedenlaatumallinnuksen tulosten perusteella. Pohjaeläimiin ja 
makrofyytteihin (makrolevät, vesisammalet ja putkilokasvit) kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa keskitytään alueisiin, joissa todennäköisesti 
esiintyy monimuotoisia eliöyhteisöjä, kuten mm. lähempänä rannikkoa 
sijaitsevat alueet.  

Voimala-alueelle ja kaapelireiteille tehdään meriluonnon tilaselvitys, 
jonka tavoitteena on saada yleiskäsitys pohjaeläin- ja 
makrofyyttiyhteisöjen tilasta. Voimala-alueella ja siirtokäytävillä tehdään 
viistokaiku- ja monikeilakaikuluotaus. Voimala-alueella pehmeiden 
pohjien pohjaeläimistö tutkitaan 9 pisteeltä ja kovat pohjat kuvataan 8 
paikalta. Kaapelireiteiltä kuvataan kovat pohjat 20 paikasta/reitti. 
Jokaiselta tutkimuspisteeltä otetaan eDNA-näytteet, joiden perusteella 
saadaan lisätietoa alueella esiintyvistä pohjaeläin-, kalasto- ja 
merinisäkäslajeista.  Ranta-alueiden kasvillisuus kartoitetaan 
kahluulinjoilla. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan myös vedyntuotannosta 
aiheutuvan lämpökuorman vaikutukset merieliöiden biologisiin 
prosesseihin.  

YV: Arviointiohjelmassa esitettyjen kartoitusten riittävyyttä on vaikea 
arvioida. Tuulivoimapuiston alueelle kovien pohjien pohjaeliöstö- ja 
luontotyyppikartoitusten osalta on esitetty kartoituspisteiden määrä (8), 
mutta arviointiohjelmassa ei ole esitetty montako neliömetriä kullakin 
pisteellä kuvataan. Siirtokäytävien alueilta pehmeiden pohjien 
pohjaeläimistöstä ei oteta näytteitä. 

Yhteysviranomainen katsoo, että huomioiden voimala-alueen pinta-ala, 
40 500 hehtaaria, alueelle tehtävien kartoitusten määrää voidaan pitää 
vähäisenä. Myös siirtokäytävien pehmeiden pohjien osalta 
kartoitusmenetelmät jäävät epäselviksi. 

Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu millä menetelmällä pehmeiden 
pohjien pohjaeläimistö selvitetään, eikä miten tuloksia käsitellään. 
Pohjaeläimistön ja vedenalaisten luontotyyppien selvitykseen tulee 
käyttää riittävästi tutkimuspisteitä niin, että kaikki pohjanlaadut ja 
syvyyskategoriat ovat riittävästi edustettuina ja vaikutuksia 
luontoarvoihin voidaan arvioida, sillä olemassa oleva tieto alueelta on 
hyvin puutteellinen, erityisesti hankealueella, mutta suurelta osin myös 
kaapelilinjoilla. Erityisesti merialueella alle 20 m syvyydellä 
luontotyyppien esiintymistä tulee kartoittaa myös sukelluslinjoilla ja/tai 
videokuvauksilla siltä osin kuin VELMU kuvauksia ei ole saatavilla. Yli 
20 m syvyydellä mahdollisten uhanalaisten valkokatkapohjien, riuttojen 
ja hiekkasärkkien esiintyminen tulee varmistaa. Yhteysviranomainen 
edellyttääkin, että selostuksessa esitetään laskennallisesti tai 
luotettaviin viitteisiin perustuen, että valituilla menetelmillä saadaan 
riittävä tieto hankkeen eri osa-alueiden pohjaeliöstöstä ja 
luontotyypeistä.  
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Selvityksissä tulee keskittyä nykytilan kuvauksessa mainittuihin 
valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien (Kontula ja Raunio 2018) 
todentamiseen. EMMA-alueet tulee huomioida ja rantautumispaikoissa 
tulee kartoituksilla selvittää uhanalaisten luontotyyppien lisäksi sekä 
vesiympäristössä, että maalla mahdollisesti elävät ja nykytilan 
kuvauksessa todetut luontodirektiivin IV a tiukasti suojellut lajit ja 
uhanalaiset lajit sekä arvioida merikaapelireitteihin liittyvän 
rakentamisen ja toiminnan vaikutukset näihin lajeihin.  

Kartoituksissa tulee huomioida lausunnoissa esitetyt tiedot ranta-
alueiden läheisyydessä sijaitsevista arvokkaista luontotyypeistä ja 
alueella aiemmin tehdyt kartoitukset, kuten mm. Hällsandissa ja 
Fäboda-Pörkenäsissä esiintyvät näkinpartaisniityt, hiekkaranta- ja 
dyynikokonaisuuksien jatkuminen meressä siirtokäytävien 2B ja 2C 
kohdilla, matalaan merenlahteen laskeva Norrfjärdenin 
fladamuodostuma sekä Luodon, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn 
ulkosaaristossa sijaitseva yksi Suomen ekologisesti merkittävimmistä 
vedenalaisista meriympäristöistä, ns. EMMA-alue (Lappalainen, 
Kurvinen & Kuismanen, 2020).

Pohjaeläimistön tilaselvitykset tulee toteuttaa merenhoidon 
seurantaohjelman ohjeistusten mukaisesti (Seurantakäsikirja Suomen 
merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan vuosille 2020–2026, 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47, 2020). Avomeren 
pehmeiden pohjien eläinyhteisöjen seuranta toteutetaan eri tavalla kuin 
rannikkovesien pehmeiden pohjien eläinyleisöjen seuranta. Jos 
arviointiselostusta laadittaessa on käytettävissä BBI-indeksiä 
soveltuvampaa arviointitapa Perämeren rannikkovesien pehmeiden 
pohjien pohjaeläimistön tilan arviointiin, tulee käyttää sitä. Yksittäisten 
pohjaeläinindeksien lisäksi tulee tarkastella lajistoa ja kokojakaumia. 

Arvioinnissa kerätään paljon vedenalaista tietoa alueelta, jossa ei 
aiemmin ole tehty vedenalaisen meriluonnon inventointeja. 
Yhdenvertaisen tarkastelun helpottamiseksi sekä mahdollisen tiedon 
jakamiseksi kansallisiin tietokantoihin (www.laji.fi ja LajiGIS), 
yhteysviranomainen suosittelee tehtävissä kartoituksissa käyttämään 
samoja menetelmiä kuin valtakunnallinen vedenalaisen meriluonnon 
monimuotoisuuden inventointiohjelmassa VELMU. 

Vaikutuksenarvioinnissa tulee kuvata tuulivoimaloiden, siirtokäytävien ja 
läjitysalueiden sijoittuminen suhteessa eri luontotyyppeihin sekä miten 
vaikutukset luontotyyppeihin tullaan huomioimaan. 

Kohdassa ”Rajat ylittävien vaikutusten arviointi” on mm. todettu, että 
voimalat voivat synnyttää ulkomerialueelle riuttaefektin, joka 
mahdollisesti lisää alueen monimuotoisuutta. Arvioinnissa tulee 
tarkastella uusien riuttojen todennäköisyyttä ja niiden mahdollisia 
vaikutuksia vesieliöstöön, -kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin.

Kalasto ja kalastus



Dnro EPOELY/2134/2022 30/58

Kalojen poikastuotantoalueiden selvittämiseksi ja nykytilatietojen 
täydentämiseksi siirtokäytävien alueilla toteutetaan 
kalanpoikastutkimuksia Gulf Olympia – poikaspyynti- ja 
poikasnuottausmenetelmiä käyttäen. Tutkimuspaikkojen valinnassa 
otetaan huomioon mm. VELMU-karttapalvelun mukaiset suotuisat ja 
erittäin suotuisat poikastuotantoalueet. Poikasnuottausta ei tehdä 
siirtokäytävän K1B alueella, koska alueelta on käytettävissä runsaasti 
tutkimustietoa.

Kaupallisen kalastuksen määrää hankealueella ja siirtokäytävien alueilla 
tarkastellaan VMS-satelliittiseuranta-aineiston avulla, jolla voidaan 
selvittää yli 12 m pituisten troolialusten liikkumista ja arvioida siten 
alueen merkitystä kalastukselle. Lisäksi hankealueella ja siirtokäytävien 
alueella tapahtuvaa kaupallista kalastusta selvitetään 
kalastustiedustelun avulla. 

YV: Tiedot vaikutusalueen kalalajistosta, uhanalaisista lajeista, 
vaelluskaloista ja niiden kulkureiteistä, kalojen lisääntymisalueista sekä 
kaupallisesta ja vapaa-ajan kalastuksesta tulee olla ajantasaisia ja 
tarkistettuja siten, että hankkeen vaikutukset näihin voidaan arvioida 
tarpeeksi luotettavasti.

Siirtokäytäväalueiden kutualueet tulee selvittää ja mikäli varsinaisella 
merituulivoimapuistoalueella on särkkiä tai muita matalampia alueita 
(10–20 m) tulee myös näiden mahdolliset lisääntymisalueet selvittää. 
Kutualueiden selvittämisessä tulee huomioida Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kalatalousviranomaisen lausunnossa todetut asiat sekä 
Luonnonvarakeskuksen lausunto, jonka mukaan ainakin vedenalaiset 
hiekkasärkät voivat toimia silakan, muikun tai merikutuisen siian 
kutupaikkoina etenkin, jos muodostumissa esiintyy myös karkeampaa 
soraa. Mikäli siirtokäytävien vaikutusalueen matalille alueille (syvyys < 
20 metriä) arvioidaan sijoittuvan hiekkasärkkiä, tulee hiekkasärkiksi 
varmistuneiden kohteiden merkitys kalojen kutualueina selvittää 
tarkemmin.

Arvioinnissa tulee huomioida rakentamisesta aiheutuvien sedimenttien 
ja niiden haitta-aineiden kulkeutumisen vaikutukset alueen 
kalakantoihin, kalojen lisääntymisalueisiin ja kalastukseen. 
Vedenalaisen melun ja tärinän vaikutukset alueen kalakantoihin, 
vaelluskaloihin ja kalastukseen tulee arvioida mallinnuksiin perustuen. 
Arvioinnissa tulee huomioida myös vedyntuotannosta aiheutuvien 
ylitevesien ja lämmön mahdolliset kalastovaikutukset.

Useissa sekä Suomesta että Ruotsista saaduissa kannanotoissa on 
esitetty huoli hankkeen mahdollisista vaikutuksista vaelluskalojen 
käyttäytymiseen. Lohien todetaan vaeltavan kutujokiinsa pohjoiseen 
keväällä Merenkurkusta Perämerelle joko Suomen rannikkoa pitkin tai 
hankealueelta. Myös siirtokäytävien magneettikenttien arvioidaan 
aiheuttavan vaikutuksia vaelluskalojen käyttäytymiseen ja hankkeesta 
katsotaan aiheutuvan haittaa meritaimenen elinkiertoon koko hankkeen 
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elinkaaren ajan. Kannanotoissa myös muistutetaan lohen kalastuksen 
merkityksestä tulonlähteenä kalataloutta harjoittaville.

Huomioiden kuulemisessa saatu palaute, yhteysviranomainen 
edellyttää arvioimaan huolellisesti hankkeen vaikutukset vaelluskalojen 
käyttäytymiseen. Arvioinnissa tulee huomioida myös Ruotsin puolelle 
aiheutuvat vaikutukset.  Saatavilla olevan tiedon perusteella tulee 
tarkastella myös kaapelireiteistä aiheutuvien magneettikenttien 
mahdolliset vaikutukset vaelluskalojen suunnistamiseen. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt 
kalataloudellista haitta-arviota, jossa tulee selvittää ja huomioida 
vaikutusalueen nykyinen kalataloudellinen tilanne, kalalajit ja 
vaikutukset kalastukseen. Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan 
asian.

Merinisäkkäät

Vaikutusarvioinnissa arvioidaan olemassa olevien selvitysten 
perusteella hankealueen ja sen lähiympäristön merkitys hyljelajien ja 
pyöriäisten esiintymis- ja lisääntymisalueena sekä vedenalaisen melun 
vaikutukset lajeille ja niiden toimintaan.

YV: Suomen Riistakeskus on huomauttanut, että harmaahylkeiden 
määrä on alueella ajoittain, lohen noustessa Selkämereltä Perämerelle, 
paljon suurempi kuin nykytilankuvauksessa esitetty. Määrän 
arvioinnoissa tulisi huomioida myös Ruotsin alueella esiintyvät hylkeet, 
koska hankealue sijaitsee lähellä Ruotsin aluevesirajaa. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että nykytilan kuvauksessa esitetyt 
tiedot tulee olla ajantasaiset ja niitä tulee täydentää 
arviointiselostukseen niin, että hankkeen vaikutukset merinisäkkäisiin 
voidaan arvioida tarpeeksi luotettavasti.  Alueen merkityksestä 
harmaahylkeelle ja eteenkin jääpeitteestä riippuvaiselle norpalle tulee 
selvittää Luonnonvarakeskukselta, joka vastaavat lajin seurannasta. 
Esiintymistietoja tulee tarvittaessa täydentää Luonnonvarakeskuksen 
ohjeistamilla kartoitusmenetelmillä.  

Luonnonvarakeskus on todennut, että tuulivoimalat tuovat hylkeiden 
elinympäristöön uuden äänilähteen, joka voi karkottaa hylkeitä, 
aiheuttaa äänien sekoittumista ja omien äänien peittymistä. Etenkin 
työn aikaset mahdolliset räjäytykset voivat pahimmillaan aiheuttaa 
väliaikaisia tai pysyviä kuulovaurioita. Yhteysviranomainen edellyttääkin 
arvioimaan mallinnuksiin perustuen sekä rakentamisen että toiminnan 
aikaisen vedenalaisen melun vaikutukset hylkeisiin. 
Arviointisselostuksessa tulee arvioida myös veden ja pohjan laatuun, 
jääolosuhteisiin, sähkömagneettisiin kenttiin ja tärinään liittyvien 
muutoksien sekä vesiliikenteen lisääntymisen vaikutukset hylkeiden 
elinkierron kannalta tärkeisiin alueisiin ja ajanjaksoihin. Erityisesti 
meluvaikutusten osalta tulee huomioida myös Ruotsin puolelle 
aiheutuvat vaikutukset.
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Riistakeskus muistuttaa, että harmaahylje ja Itämerennorppa ovat 
riistalajeja, joita voidaan metsästää lajikohtaisina metsästysaikoina. 
Arvioinnissa tulee tarkastella myös hankkeen vaikutuksia 
hylkeenpyyntiin. 

Vaikutukset linnustoon 

Hankealueella ei sijaitse lintujen pesimäpaikoiksi sopivia saaria tai 
luotoja, mutta siirtokäytävien läheisyydessä sijaitsee saaria ja luotoja ja 
käytävät sijoittuvat osittain myös linnustollisesti arvokkaille alueille. 
Pesimälinnuston osalta kartoitetaan hankealueen ja siirtokäytävien 
läheisyyteen sijoittuvat potentiaaliset pesimäalueet ja vaikutuksia 
muuttolinnuille arvioidaan olemassa olevan aineiston sekä alueella 
tehtävän muuttolintuselvityksen avulla. Syys- ja kevätmuuton tarkkailua 
pyritään tekemään 25 päivän ajan hankealueella sekä samanaikaisesti 
mantereelta, esimerkiksi saaristosta käsin, yhteensä 30 päivän ajan. 
Linnuston törmäysriskiä analysoidaan arvioimalla hankealueen yli 
muuttavan linnuston määrää väistöasteen, hankealueen sijainnin ja sen 
pinta-alan näkökulmasta. Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset 
törmäysriskin lieventämistoimet. 

YV: Ohjelmassa on pääosiltaan tunnistettu hankkeen mahdollisia 
vaikutuksia linnustoon. Olemassa oleva tieto lintujen valtakunnallisista 
muuttoreiteistä perustuu pääosin rannikon tarkkailupaikoista havaittuun 
tarkkailuaineistoon eikä etäällä ulkomerellä muuttavasta linnustosta ole 
juurikaan tietoa. Arvio siitä, että muutto ja ruokailu on vähäisempää kuin 
lähempänä mantereen ja ulkosaariston rantoja on todennäköisesti 
oikea, mutta tieto tulee todentaa riittävillä maastoselvityksillä. 

Ohjelmassa esitettyä 25 päivän kevät- ja syysmuutonseurantaa 
yhteysviranomainen pitää Ympäristöministeriön ohjeistuksen (2016) 
mukaisena, mutta maastokartoituksien menetelmien kuvaus jää 
ohjelmassa osittain epäselväksi. Ohjelman mukaan hankealueella 
seurantaa tehdään veneestä käsin, hyvissä sääolosuhteissa sekä 
suhteellisen tyynessä kelissä, mutta ohjelmasta ei käy ilmi laskentojen 
ajankohtia eikä sitä miten eri aikoina muuttavat lajiryhmät huomioidaan. 
Arviointiohjelmassa jää myös epäselväksi, miten mantereelta käsin 
tehtävää muuton seurantaa tullaan hyödyntämään vaikutusten 
arvioinnissa. 

Linnustoseurantojen ajankohdat ja seurantamenetelmät tulee kuvata 
arviointiselostuksessa. Kevätmuutonseuranta tulee aloittaa viimeistään 
maaliskuussa, päiväpetolintujen ja joutsenien saapuessa, kuten 
annetuissa lausunnoissa on edellytetty. Hankealueella vallitsevien 
haasteellisten ulkomeriolosuhteiden takia linnustoseurantaan tulisi 
harkita myös erilaisia tarkkailumenetelmiä, esimerkiksi 
seurantalaitteita/tutkia riittävän kattavan seurantatiedon saamiseksi. 
Muuttavien lintujen esiintyminen vaihtelee vuosien välillä, joten 
arvioinnissa tulee myös kuvata, miten eri vuosien väliset lintujen 
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esiintymisen eroavuudet tullaan huomioimaan ja mihin tietoon ne 
perustuvat. Törmäysmallinnus tulee laatia sekä muuttavalle, että 
pesivälle/ruokailevalle ja lepäävälle linnustolle. Muuttolintujen osalta 
törmäysmallinnukseen tarvitaan riittävät tiedot mm. lajien 
yksilömääristä, niiden lentokorkeudesta ja reittien sijoittumisesta 
suhteessa voimaloihin.

Arviointiohjelmassa ei ole tunnistettu Ruotsin puolelle aiheutuvia 
linnustovaikutuksia. Ruotsista saaduissa lausunnoissa on edellytetty 
huomioimaan hankkeen vaikutukset linnustoon ja mm. BirdLife Sverigen 
on todennut, että Pietarsaaren ja Holmön saariston väli muodostaa 
kapean merikäytävän, joka voi aiheuttaa muuton keskittymistä lämpimiä 
ilmavirtauksia hyväksikäyttäville linnuille. Yhteysviranomainen yhtyy 
näkemykseen ja edellyttää arvioimaan myös Ruotsin puolelle 
kohdistuvat linnustovaikutukset. 

Tuulivoimahankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa tulee 
linnustovaikutukset huomioida eri mittakaavoissa, niin paikallisella kuin 
laajemmalla tasolla. Eri tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksien 
tarkastelussa tulee huomioida Perämerelle ja Selkämerelle suunnitteilla 
olevien tuulivoima-alueiden vaikutukset muuttolinnustoon. 

Merikaapelien ja putkistojen suorat vaikutukset linnustoon aiheutuvat 
pääosin rakentamisen aikana. Arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida 
myös merikaapeli- ja vetyputkistoreittien välilliset vaikutukset mm. 
lintujen ruokailualueisiin tai muun eliöstön kautta syntyvät vaikutukset.

Vaikutusten arvioinnissa ja seurantaohjelman laadinnassa tulee 
huomioida erityisesti paikallinen ulkosaaristoalueen pesimälajisto, 
Natura 2000-alueet ja lintudirektiiviin I kuuluvat lajit sekä uhanalaiset 
lajit. Vaikutusten arvioinnissa tulee myös huomioida alueella 
mahdollisesti yöllä muuttavat lintulajit.  

Lepakot

YV: Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu lepakoiden mahdollista 
esiintymistä tuulivoimapuiston alueella. Mm. Uumajan kunta on 
lausunnossaan todennut, että arvioinnissa tulee huomioida myös 
hankkeen vaikutukset Ruotsin ja Suomen välillä muuttaviin lepakoihin. 
Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa tulee olemassa olevan 
tiedon perusteella arvioida hankkeen vaikutukset lepakoihin ja niiden 
keskeisiin muuttoreitteihin. 

Vaikutukset suojelualueisiin 

Vaihtoehtoisten siirtokäytävien alueella tai läheisyydessä sijaitsee neljä 
laajaa Natura 2000 -aluetta (Merenkurkun saariston 
luonnonsuojelualue, Luodon saaristo, Kokkolan saaristo ja 
Uudenkaarlepyyn saaristo), jotka on luokiteltu myös Itämeren Helcom -
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suojeluohjelman MPA-alueiksi. Lisäksi alle 2 kilometrin etäisyydellä 
siirtokäytävistä on useita yksityismaiden suojelualueita.

Vaikutukset suojelualueisiin tunnistetaan ottamalla huomioon hankkeen 
aikana toteutettavat eri toiminnot, mm. hankealueen ja siirtokäytävien 
rakentamisen vaikutukset. Vaikutusten merkittävyyden määrittäminen 
perustuu suojelualueiden suojelutavoitteisiin ja -periaatteisiin. 
Arviointiselostusvaiheessa esitetään Natura-arvioinnin tarveselvitykset, 
jonka perusteella arvioidaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen 
Natura-arvioinnin tarve.

YV: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on 
muistuttanut, että Natura-tarveharkinta tulisi tehdä ennen 
arviointiselostusvaihdetta, jotta selostukseen voidaan tarvittaessa 
sisällyttää luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. 
Yhteysviranomainen yhtyy näkemykseen ja toteaa, että mikäli tarvittavia 
Natura-arviointeja ei laadita YVA-menettelyn yhteydessä, hankkeen 
vaikutukset Natura 2000 -alueisiin voivat jäädä epäselviksi. 
Yhteysviranomainen pyytää selvittämään Natura-arvioinnin tarpeen 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksiköstä ennen 
arviointiselostusvaihetta.

Arviointiselostukseen tulee tarkentaa tiedot Metsähallituksen suojeluun 
varatuista kiinteistöistä, joista tullaan perustamaan 
luonnonsuojelualueita. Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden osalta 
tulee huomioida hankkeen toteutusmahdollisuudet 
luonnonsuojelualueiden perustamispäätöksissä annettuihin 
rauhoitusmääräyksiin nähden.

Maisema- ja kulttuuriympäristö

Maisemavaikutusten arviointimenetelminä käytetään maisema-
analyysiä, näkymäanalyysiä sekä maastohavaintoihin perustuvia 
asiantuntija-arvioita. Maisema-analyysissä kuvataan mm. seudun 
maisemarakennetta ja maisemallisia kokonaisuuksia, kuten 
saaristovyöhyke sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset 
ja maakunnalliset arvot. Näkymäalueanalyysin avulla arvioidaan 
tuulivoimaloista aiheutuvien vaikutusten laajuutta ja kohdistumista. 
Vaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovitteiden avulla. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankealue ja siirtokäytäväreitit 
käydään läpi luotaustutkimusten yhteydessä. Mikäli tutkimuksissa 
ilmenee alueilla muinaisjäännöksiä, huomioidaan nämä vaikutusten 
arvioinnissa. Hankealueella, siirtokäytävillä ja läjitysalueilla suoritetaan 
tarkempi tutkimuksia ennen rakentamista, kun tarkat voimalapaikat ja 
siirtokäytäväreittien sijainnit ovat tiedossa.

YV: Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista maisemavaikutukset ovat 
yksi keskeisimmistä, joten arviointi tulee tehdä huolella. 
Arviointiohjelman mukaan ihanteellisissa olosuhteissa tuulivoimaloiden 
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tornit voivat erottua 40 kilometrin etäisyydelle, mutta arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden tarkastelualueeksi esitetään 
25 kilometriä.  Yhteysviranomainen edellyttää laajentamaan 
tarkastelualuetta, koska rannikko sijaitsee noin 30 km etäisyydellä 
hankealueesta eikä rannikon ja hankealueen välissä ole merkittäviä 
näkymäesteitä. 

K.H. Renlundin museo on huomauttanut, että pelkät valtakunnalliset tai 
maakunnalliset selvitykset eivät anna todellista tarkkaa tilannekuvaa 
kulttuuriperinnön kohteista tai niiden tilasta ja kulttuuriympäristöstä, 
vaan maisemaa ja rakennettua kulttuuriperintöä tulee tarkastella myös 
tarkemmalla, paikallisesti todennetulla tasolla.  Yhteysviranomainen 
yhtyy näkemykseen ja toteaa, että arvioinnissa tulee huomioida myös 
mm. ranta-, asema- ja yleiskaavoissa todetut herkät ympäristöt.  

Maisemavaikutusten havainnollistamiseksi tulee laatia havainnekuvia 
useista eri ilmansuunnista huomioiden erityisesti valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, Unescon 
maailmanperintöalue, RKY-alueet, Holmön saaristo Ruotsissa sekä 
lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nostetut tai muuten prosessin aikana 
tunnistetut herkät kohteet, kuten merialueen ja saaristoluonnon 
luonnonmaiseman kannalta herkät alueet, virkistysalueet sekä 
keskeiset loma-asutusalueet. 

Näkyvyys merialueella vaihtelee voimakkaasti eri sääolojen sekä 
vuoden- ja vuorokaudenaikojen välillä ja lentoestevalot voivat näkyä 
kauas, joten havainnekuvia tulee laatia normaalien todenmukaisten 
päiväkuvien lisäksi ilta-auringon pimeän aikaisista näkymistä sekä eri 
vuodenaikoina. Havainnekuvissa tulee käyttää voimaloiden 
enimmäismittoja ja kuvissa tulee huomioida merisähköasemat ja 
vedyntuotantolaitokset. Roottoreiden liike voi olla maisemakuvallisesti 
merkittävä, joten vaikutusten havainnollistamiseksi olisi suotavaa laatia 
myös esim. videosovitteita, joiden avulla voidaan hahmottaa liikkuvan 
roottorin maisemavaikutuksia.  Eri tuulivoimahankkeiden maisemalliset 
yhteisvaikutukset voivat olla huomattavia, joten havainnekuvissa tulee 
esittää myös maisemassa näkyvät mahdolliset muut tuulivoimalat. 
Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee myös kuvata vedenpinnan 
vaihtelujen merkitys tuulivoimaloiden näkyvyyteen. 

Museovirasto on huomauttanut, että arviointiohjelmassa kuvattu 
luotaustutkimus ei ole arkeologinen inventointi ja asiakirjoissa on 
tarpeen ilmaista selkeämmin vedenalaisen kulttuuriperinnön 
inventoinnista, joka tulee tehdä rakentamispaikoilla ennen 
vesilupavaihetta ja rakentamisen aloittamista. Yhteysviranomainen 
edellyttää huomioimaan Museoviraston näkemyksen merenalaisesta 
arkeologisesta inventoinnista ja sen tarpeesta.

Melu ja tärinä 
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Hankkeen toiminnan aikaista meren päälle kulkeutuvaa melua 
arvioidaan melumallinnusten avulla. Mallinnukset laaditaan erikseen 
tuulivoimalle ja vedyn tuotannolle sekä niiden yhteisvaikutus. 
Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset arvioidaan olemassa olevien 
tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Vedenalaisen melun vaikutuksia arvioidaan laatimalla melumallinnus 
rakentamisen aikaisesta voimaloiden perustusten paalutuksesta, jonka 
arvioidaan olevan merkittävin rakentamisenaikainen vedenalaisen 
melun lähde. Mallinnuksen tuloksia verrataan alueen merinisäkkäiden ja 
kalaston meluhaitan tutkimusperusteisiin kynnysarvoihin ja tiedossa 
oleviin raja-arvoihin. Tuotannonaikaista vedenalaista melua arvioidaan 
myös melumallinnusten avulla.

Arviointiselostuksessa tarkastellaan myös tärinävaikutuksia, joita 
arvioidaan syntyvän lähinnä rakentamisen aikana. 

YV: Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että rakentamisen ja toiminnan 
aikaisen vedenalaisen melun arviointi perustuu mallinnuksiin. Mallinnus 
tulee toteuttaa hyvän mallintamisen kriteereitä seuraten (VESIMALLIT-
hanke, Policy Brief 2022:5) ja arviointiselostuksessa tulee esittää 
mallinnuksissa käytetyt lähtötiedot ja epävarmuustekijät. Toiminnan 
aikaisen vedenalaista melun arvioinnissa tulee huomioida 
vedyntuotannon ja huoltoliikenteen vaikutukset ja jotta voidaan arvioida 
vaikutuksia merinisäkkäisiin ja kaloihin, mallinnusten tulokset tulee 
esittää eri syvyysvyöhykkeittäin.

Saaduissa lausunnoissa on nostettu esiin mm. meluvaikutukset 
vaelluskaloihin. Yhteysviranomainen edellyttää huomioidaan tämän 
arvioitaessa meluvaikutuksia kaloihin ja merinisäkkäisiin. Arvioinnissa 
tulee myös tunnistaa kalastovaikutusten kautta merinisäkkäisiin ja 
ruokailevaan linnustoon aiheutuvat välilliset vaikutukset. 

Merenpäällisen melun arvioinnissa tulee kuvata selkeästi 
mallinnuksissa käytettävän ja hankeen mukaisen voimalatyypin 
eroavuudet sekä arvio eroavuuksien vaikutuksista lähtömelutasoon ja 
melun leviämiseen.

Arviointiohjelman mukaan tuotannon aikana ei arvioida syntyvän 
merkittäviä tärinävaikutuksia. Yhteysviranomainen kuitenkin muistuttaa, 
että arvioinnissa tulee kuvata hankkeen eri toiminnoista syntyvät 
mahdolliset tärinät ja niiden merkittävyys.

Välke 

Tuulivoimaloiden ympäristöön aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen 
esiintymisalue ja -tiheys arvioidaan mallinnuksen avulla.  Mallinnus 
perustuu Real Case-laskelmaan, jossa huomioidaan mm. 
auringonpaistetiedot ja käyttötunnit.

YV: Välkkeen/varjostuksen määrään vaikuttaa mm. voimalan 
kokonaiskorkeus ja roottorin ominaisuudet, joten mallinnukset tulee 
laatia voimalatyypeillä, joiden roottorien halkaisijat ja kokonaiskorkeudet 
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vastaavat arvioitavien vaihtoehtojen enimmäismittoja. Suomessa ei ole 
määritetty ohjearvoja varjostuksen määrälle, joten vaikutusten 
arvioinnissa tulee käyttää apuna muiden maiden suosituksia ja raja-
arvoja.

Arvioinnissa tulee myös tarkastella varjostuksen mahdollisia vaikutuksia 
vedenalaiseen ympäristöön.  

Liikenne 

Rakentamisen aikaisista vaikutuksista arvioidaan liikenteen kasvun 
vaikutukset meriväylien laivaliikenteelle sekä muulle merialueen 
käytölle. Suunnittelualueen läpi kulkeva vilkkaasti liikennöity laivareitti 
huomioidaan mm. arvioimalla tarvittava kiertoreitti ja sen vaikutukset 
liikennöintiin, kuten mm. laivaliikenteen päästöjen kasvu, vaikutukset 
matka-aikoihin ja polttoaineen kulutukseen. Toiminnan aikaisissa 
vaikutuksissa huomioidaan mm. alueen liikennöintiä rajaava vaikutus ja 
vaikutukset talvimerenkulkuun. 

YV: Suomen merialuesuunnitelmassa 2030 on esitetty pääpiirteisesti 
hankealueen halki ja alueen läheisyydestä kulkevat alusliikenteen 
liikennöintireitit. Arviointiohjelmassa esitetty kartta vuoden 2021 
laivaliikenteestä osoittaa, että liikennöintiä tapahtuu koko hankealueella 
sekä merialuesuunnitelmassa esitettyjen reittien ulkopuolella. 
Annetuissa lausunnoissa on tuotu esiin erityisesti hankkeen mahdolliset 
haasteet talviaikaiseen liikenteeseen, sillä reitit vaihtelevat 
jääolosuhteiden mukaan. Arvioinnissa tuleekin huomioida erityisesti 
vaikutukset merialuesuunnitelmassa 2030 esitettyihin 
merenkulkualueisiin ja talvimerenkulun erityishaasteisiin. 

Traficom ja Väylävirasto toteavat, että arvioinnissa olisi perusteltavaa 
selvittää tuulivoimapuiston vaikutuksia Pohjanlahden merenkululle niin 
kansallisesti kuin myös valtion rajat ylittävällä tarkastelulla. Myös 
Ruotsissa saaduissa lausunnoissa on edellytetty arvioimaan hankkeen 
vaikutuksia Ruotsin merenkulkuun. Yhteysviranomainen yhtyy 
näkemyksiin ja toteaa, että arvioinnissa tulee huomioida niin hankkeen 
vaikutukset läheisten satamien saavutettavuuteen kuin etelä-
pohjoissuunnassa kulkevaan meriliikenteeseen ja Suomen ja Ruotsin 
väliseen meriliikenteeseen. Arvioinnissa tulee tarkastella myös 
hankkeen vaikutuksia Merenkurkun liikenteeseen, jossa merialueen 
mataluudesta johtuen alusliikenne kulkee kapealla alueella, eikä alusten 
vaihtoehtoiset reititykset ole vastaavaan tapaan mahdollisia kuin syvillä 
merialueilla.

Arviointiselostuksessa tulee esittää suunnitellulle tuulivoimapuiston 
alueelle suunnitellut liikennöintireitit ja niiden sijainti suhteessa nykyisiin 
reitteihin, reittien leveydet, vaikutukset meriliikenteeseen ja tarvittavat 
etäisyydet tuulivoimaloihin. Kuvauksessa tulee huomioida Väyläviraston 
lausunto, jonka mukaan merenkulun liikennöintialueen leveys 
suunnitellun merituulivoima-alueen halki tulee olla vähintään 4 
merimailia merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi, ja 
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sen sijainti tulisi vastata alusten tiheimmin liikennöityä aluetta 
tuulivoimapuiston alueella. 

Yhteysviranomainen näkee tärkeänä, että arvioinnissa ja hankkeen 
suunnittelussa huomioidaan viranomaisten lausunnoissa ja satamien 
mielipiteissä esiin tuodut meriliikennettä koskevat asiat. 
Yhteysviranomainen pitää myös kannatettavana Liikenne- ja 
viestintäviranomaisen Traficomin ja Väyläviraston lausunnoissa 
esitettyjä ehdotuksia merenkulun ja merituulivoiman 
yhteensovittamiseksi perustettavasta yhteistyöryhmästä, jossa 
merenkulun välttämättömien liikennöintialueiden ja suunnitellun 
merituulivoima-alueen yhteensovittamista tarkasteltaisiin tarkemmin 
merellisten toimijoiden ja hankkeesta vastaavan kesken. 

Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu, mihin liikennetietoihin arviointi 
pohjautuu. Yhteysviranomainen muistuttaa, että lähtötietona tulee 
käyttää usean vuoden liikennetietoja, jotta arvioinnissa voidaan 
huomioida vuosien väliset eroavuudet. 

Maankäyttö

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia satamien 
saavutettavuuteen sekä siirtokäytävien vaikutuksia reiteille sijoittuviin 
laivaväyliin ja olemassa oleviin putkilinjoihin.

YV: Yhteysviranomainen pitää maankäytön nykytilankuvausta ja 
esitystä vaikutusten arvioinnista kaavoituksen osalta puutteellisena. 
Arviointiohjelmassa on kuvattu merialueen infrastruktuuria kuten 
läheiset satamat, laivaväylät, putkilinjat ja kaapelit. Pohjanmaan liiton 
2.11.2020 hyväksymä Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja 
Perämeren merialuesuunnitelma 2030 on kuvattu kohdassa 6.6 
Meriympäristöä koskevat strategiat ja toimintalinjat, mutta 
siirtokäytävien alueilla voimassa tai vireillä olevia kaavoja ei ole esitetty.  

Tuulivoimalat sijoittuvat talousvesivyöhykkeelle, jonka alueella ei ole 
voimassa olevia kaavoja, mutta siirtokäytävät sijoittuvat aluevesille, 
joilla on sekä maakunta- että kuntatasoisia kaavoja. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää siirtokäytävien alueilla voimassa ja 
vireillä olevat kaavat, ja niihin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset ja 
muutostarpeet. Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on valmisteilla ja sen 
luonnos on tarkoitus tulla nähtäville 2023, joten selostuksessa tulee 
kuvata hankkeen suhdetta luonnosvaiheessa esitettäviin aluevarauksiin, 
vaikkakin aluevarauksiin voi tulla muutoksia kaavaprosessin edetessä.

Suomen merialuesuunnitelma 2030 perustuu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin ja sen tarkoituksena on tarjota tietoa alueellisten 
suunnitelmien taustaksi. Vaikka suunnitelmalla ei ole oikeusvaikutusta, 
tulee arvioida hankkeen eri osatekijöiden suorat ja mahdolliset 
kerrannaisvaikutukset suunnitelmassa esitettyihin aluevarauksiin, 
erityisesti merikulun ja energiantuotannon alueisiin. 
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Arvioitaessa mahdollisia ristiriitoja muuhun alueidenkäyttöön tulee 
huomioida arviointiohjelman mukaisesti rakennettavien merikaapelien 
sekä vety- ja happiputkistojen vaikutukset olemassa olevien väylien, 
putkistojen ja kaapeleiden kunnossapitoon ja kehittämiseen, mutta 
myös vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan ja siirtokäytävien 
rantautumisalueiden maankäyttöön, mm. satamatoimintoihin, 
uimarantoihin, virkistysalueisiin ja asutukseen. Kokkolan Satama Oy on 
mm. muistuttanut, että siirtokäytävä K1B risteää syväväylän edustalla 
nykyisen kääntöympyrän kohdalla ja etelämpänä siirtokäytävän sijainti 
on osoitettu Kantasataman väylälle. Puolustusvoimat ovat todenneet, 
että siirtokäytävät K1A ja K1B sijoittuvat osittain Lohtajan ammunta- ja 
harjoitusalueen vaara-alueelle. 

Vaikutusten arviointi maalla

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet 

Voimajohtoreittien alueilla maaperän maalajike vaihtelee 
hienojakoisesta karkea- ja sekalajikkeiseen. Voimajohtoreitille ei sijoitu 
arvokkaita kalliomuodostumia, kivikkoja eikä ranta- tai tuulikerrostumia. 
Lähin moreenikivikko sijaitsee Pedersören Karbyssä noin 300 m 
etäisyydellä voimajohtoreitistä. Voimajohtoreittien alueilla tavataan vain 
vähän happamia sulfaattimaita. 

Voimajohtoreitit sijoittuvat paikoin myös pohjavesialueille. 
Voimajohtoreittivaihtoehto S2 kulkee Hysalheden-Socklotheden-
pohjavesialueen (1089355) poikki ja reittivaihtoehto S1A kulkee 
Patamäen pohjavesialueen (1027251) yli. Voimajohtoreitti S3A sijoittuu 
0,3 km etäisyydelle Storsandenin (1089317) pohjavesialueesta ja S1B 
noin 0,1 km Laajalahden pohjavesialueesta (1027204).

Maa- ja kallioperävaikutukset arvioidaan sähkönsiirron suunnitelmien ja 
alueelta olemassa olevan maaperätiedon perusteella. Lisäksi arvioidaan 
yleispiirteisesti mahdollisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja 
esiintymisen vaikutukset sijoitussuunnitelmiin ja maarakennukseen 
liittyen. Voimajohtojen pylväsperustuksien ei katsota vaikuttavan 
pohjaveden muodostumiseen tai laatuun.

YV: YVA-ohjelmassa on todettu, että sähkönsiirtohankkeilla ei ole 
yleisesti todettu olevan vaikutuksia pohjaveteen, koska perustamistyöt 
eivät yleensä ulotu pohjaveden tasolle. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen pohjavesien suojeluryhmä huomauttaa, että 
rannikkoseudulla pohjaveden pinta on yleensä lähellä maanpintaa (1-3 
m), joten voimajohtopylväiden perustukset voivat tosiasiassa aiheuttaa 
vaikutuksia pohjaveteen. Mikäli perustuksilla puhkaistaan pohjavettä 
pidättävä kerros voi pohjaveden määrään aiheutua muutoksia 
pohjaveden purkautumisen takia. Pohjaveteen voi myös kaivuutöiden 
aikana päätyä pintavettä tai muita aineita, joista voi aiheutua 
pohjaveden laatuun muutoksia. Pedersören kunta edellyttää, että 
pohjavesialueelle sijoitetaan vain mahdollisimman lyhyt osa 



Dnro EPOELY/2134/2022 40/58

voimajohtoa, ja että pohjaveden muodostumisalueelle ei sijoiteta 
pylväsrakenteita.

Yhteysviranomainen näkee, että kaivot ja lähteet on syytä selvittää 
YVA-selostusvaiheeseen kuten myös vesilaitosten vedenottamot 
pohjavesialueilta, ja voimajohtoreittien ja pylväspaikkojen sijoittelussa 
nämä on syytä huomioida. Myös rakentamisen aikaiset vaikutukset ja 
mahdollisesti tarvittavat huoltotiet sekä lisääntyvä liikenne myös 
voimajohtojen huollon osalta, kuten muutkin käytön aikaiset vaikutukset, 
tulee huomioida arvioinnissa.

Arviointiohjelmassa ei ole kallioperän osalta kerrottu, esiintyykö 
voimajohtoreittien alueella mustaliusketta. Koska mustaliuskeella 
saattaa olla vaikutusta pintavesien laatuun, tulee sen esiintyminen 
selvittää arviointiselostukseen.

Yhteysviranomainen huomauttaa, että kartat maa- ja kallioperä- sekä 
pohjavesikappaleissa ovat paikoin erittäin vaikeasti luettavia ja 
tulkittavia. Taustakartan tekstit eivät erotu riittävän selvästi eikä 
reittivaihtoja ole nimetty karttapohjiin. Karttojen esitystapaan tulee 
arviointiselostuksessa kiinnittää huomiota.

Vaikutukset pintavesiin

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat useille eri valuma-alueille ja ylittävät monia 
vesistöjä tai sijaitsevat niiden lähellä, samoin kuin luokittelemattomien 
metsäpurojen, järvien ja lampien läheisyydessä. Monet vesistöt alueella 
ovat tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa ekologisessa tilassa. 

Arviointiohjelman mukaan pintavesiin aiheutuvat vaikutukset keskittyvät 
pääosin rakentamisalueille ja rakentamisaikaan. Tällöin maa-aineksia 
voi huuhtoutua vesistöihin aiheuttaen tilapäistä ja paikallista 
samennusta sekä ravinnekuormitusta. Vaikutusarvioinnissa 
huomioidaan myös mahdolliset olemassa olevien teiden 
kunnostamisesta syntyvät vaikutukset.  

YV: Arviointiohjelmassa ei ole lainkaan kerrottu, kuinka happamat 
sulfaattimaat tai mahdolliset mustaliuske-esiintymät on tarkoitus 
huomioida rakentamisessa. Ohjelman mukaan happamia sulfaattimaita 
sijoittuu voimajohtoreittien alueelle vain vähän, mutta 
yhteysviranomainen huomauttaa, että paikallisesti vaikutukset voivat 
olla pintavesiin huomattavia. Arviointiselostuksessa tulee tarkemmin 
esittää, kuinka happamista sulfaattimaista ja mustaliuske-esiintymisestä 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset aiotaan huomioida voimajohtojen 
rakentamisessa. Alunamaiden osalta tulee huomioida ”Happamien 
sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin: Opas 
happamien sulfaattimaiden huomioimiseen ja vaikutusten hallintaan”, 
kuten ELY-keskuksen vesistöyksikkö toteaa.

Hankkeen vaikutukset vesienhoitosuunnitelmassa yksittäin käsiteltyjen, 
luokiteltujen vesimuodostumien ekologiseen tilaan tulee arvioida 
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huomioiden kaikki luokittelutekijät. Erityisesti tulee arvioida, aiheutuuko 
hankkeesta riskiä tilan heikkenemiselle tai vesienhoitosuunnitelmassa 
asetetun ympäristötavoitteen saavuttamiselle. Myös muut alueen 
riskitekijät tulee huomioida. Arvio tulee tehdä myös pienemmille 
pintavesille. Mikäli voimajohtojen yhteydessä tehdään huoltoteitä, niiden 
vaikutus maankuivatukseen ja vesistöksi luokiteltavien uomien tilaan 
tulee selvittää. Vaikutusalueella toimii useita eri ojitusyhtiöitä, jotka tulee 
huomioida. Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutukset pintavesille 
tulee arvioida annettujen lausuntojen mukaisesti.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pohjanmaan keskiboreaaliselle 
metsäkasvillisuusvyöhykkeelle 3a ja Pohjanmaan rannikon 
eteläboreaaliselle metsäkasvillisuusvyöhykkeelle 2a. Sähkönsiirtoreitin 
läheisyyteen sijoittuu hajanaisesti lukuisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, kuten suoelinympäristöjä ja karukkokankaita 
vähätuottoisempia alueita. 

Selvityksen lähtötietoina käytetään karttoja, Suomen Lajitietokeskuksen 
ylläpitämää Laji.fi-palvelua uhanalaisen lajiston selvittämiseksi, 
Ympäristöhallinnon Avoin tieto -ympäristö- ja paikkatietopalvelua sekä 
Suomen Metsäkeskuksen avointa aineistoa (metsävaratiedot sekä 
erityisen tärkeät elinympäristöt). Lisäksi voimajohtolinjojen alueella 
toteutetaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys vuoden 2023 
maastokautena. Hankealueelta selvitetään seuraavat 
luonnonympäristöltään arvokkaat kohteet: uhanalaiset luontotyypit sekä 
huomionarvoinen lajisto, metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat 
elinympäristöt, vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamat arvokkaat pienvedet, 
luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit, arvokkaat geologiset 
pienmuodostumat sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien potentiaaliset 
elinympäristöt.

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty tehtävien luontoselvitysten osalta, 
miten ne aiotaan toteuttaa. Yhteysviranomainen toteaa, että tämä ei 
vastaa YVA-ohjelman tarkoitusta toimia selvitysten riittävyyteen kantaa 
ottavana vaiheena, joten arviointiohjelma on tältä osin puutteellinen.

Nykytilan kuvauksen osalta ei ole lainkaan karttoja hankealueesta ja 
sen luontotyypeistä (pelto- ja metsämaat, suot yms.) tai olemassa 
olevista tärkeistä luontokohteista, tai mm. metsälain 10 §:n mukaisista 
kohteista. Niihin kuitenkin viitataan tekstissä. Samoin muu nykytilan 
kuvaus luontokohteiden ja kasvillisuuden osalta on hyvin suppea, eikä 
arviointiohjelmasta saa kuvaa hankealueen nykytilasta. 
Yhteysviranomainen pitää tätä puutteena, ja edellyttää, että 
arviointiselostuksessa nykytila tulee esittää havainnollisesti.

Rannikolla ja varsinkin satama-alueilla esiintyy useita uhanalaisia 
kasveja, joista mm. Pietarsaaren kaupunki ja Jakobstadsnejdens Natur 
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r.f. huomauttavat. Vaikutukset näihin tulee huomioida tehtävissä 
selvityksissä.

Luonnon monimuotoisuus tulee erityisesti nostaa esiin vaikutusten 
arvioinnissa. Jakobstadsnejdens Natur r.f. näkee, että luonnon 
monimuotoisuuden tuhoutuminen koko Suomessa sekä sen omalla 
toiminta-alueella on kiihtynyt, ja tehtävien selvityksien tulisikin olla 
kattavia ja pitkäaikaisia. Myös kompensaatio sähkönsiirtoreittien alle 
jäävien arvokkaiden metsäkohteiden osalta tulisi ottaa käyttöön. Myös 
Pietarsaaren kaupunki huomauttaa, että vaikutusten arvioinnissa tulee 
huomioida myös hankkeen laajempialaiset vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen, luontoalueiden pirstoutumiseen sekä ekologisiin 
yhteyksiin. Yhteysviranomainen näkee tärkeäksi pirstaloitumisen 
vaikutusten selvittämisen kaikkiin lajeihin sekä luonnon 
monimuotoisuuteen. Tämä painottuu erityisesti yhteisvaikutuksia 
arvioitaessa, mutta myös hankkeen vaihtoehtojen vertailussa.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit ja muu eläimistö

Arviointiohjelman mukaan luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista 
sähkönsiirtoreitin alueella voivat levinneisyytensä puolesta esiintyä liito-
orava, viitasammakko, pohjanlepakko ja saukko. Alueella on lisäksi 
havaittu susia, ilveksiä, ahma ja karhu. Lisäksi alueella on hirviä.

Liito-oravien, viitasammakon ja lepakoiden osalta vaikutusten arviointi 
perustetaan lähtöaineiston ja muiden selvitysten, kuten kasvillisuus- ja 
luontotyyppiselvityksen, yhteydessä tehtyjen maastohavaintojen 
pohjalta niin sanottuun elinympäristötarkasteluun eli tunnistetaan lajille 
soveltuvia elinympäristöjä ja arvioidaan lajin todennäköisyyttä esiintyä 
kyseisellä alueella. Tarpeen mukaan selostusvaiheessa toteutetaan 
liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymisen ja mahdollisten 
lisääntymis- ja levähdysalueiden kartoitus.  

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty tunnettuja liito-oravareviireitä tai 
muita luontokohteita, joissa luontodirektiivin mukaista lajistoa saattaisi 
esiintyä. Yhteysviranomainen huomauttaa, että nykytilan kuvaus on 
hyvin suppea. Hirvien esiintymistiheyttä kuvataan kertoimella, josta ei 
ole selitetty sen skaalautumista. Muusta riistalajistosta ei ole mainintaa.

Arviointiohjelman mukaan tarvittaessa toteutetaan selvitykset liito-
oravan viitasammakoiden ja lepakoiden osalta. Arvioinnin pohjana 
käytettävien luontoselvitysten tavasta, ajankohdasta tai selvityksiin 
käytettävistä maastopäivistä ei ole kerrottu. Niiden riittävyyteen ei siten 
voi ottaa kantaa, joten yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelma 
on siltä osin puutteellinen. Pietarsaaren ympäristö- ja 
rakennuslautakunta /kaupunginhallitus huomauttaa, että liito-oravien, 
lepakkojen ja saukkojen esiintyminen ei todennäköisesti ole 
yhteneväinen laji.fi- tai Lajitietokeskuksen rekisteritiedon kanssa ja 
viitasammakoille sopivia elinympäristöjä todennäköisesti on 
sähkönsiirtoreittien varrella. Raportointivaiheessa maastossa selvitetyt 
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alueet tulee esittää selkeästi kartoilla, jotta yhteysviranomainen voi 
ottaa kantaa selvitysten oikeaan kohdentumiseen.

Ohjelman mukaan ei katsota tarpeelliseksi tehdä selvityksiä saukon 
osalta. Mm. virtavesien ylityspaikoilla ja kaapelireittien 
rantautumispaikoilla tulisi kuitenkin ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluyksikön näkemyksen mukaan tarkastella hankkeen 
vaikutuksia saukkoon ottaen huomioon, että saukko kuuluu tiukan 
suojelun piiriin ja lajin on todettu esiintyvän hankealueella. 
Yhteysviranomainen katsoo, että liito-oravien, saukkojen ja 
viitasammakoiden osalta selvitykset on tehtävä niin, että vaikutukset 
niihin on mahdollista arvioida.

Jakobstadsnejdens Natur r.f. näkee elinympäristön pirstaloitumisen 
alueellisten vaikutusten lisäksi myös laajempana ongelmana. 
Arviointiselostuksessa erityisesti eri hankkeiden yhteisvaikutuksia 
arvioitaessa on yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan huomioitava 
myös pirstaloitumisen vaikutukset eläinlajistoon.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen vaikutukset myös 
suurpetoihin sekä riistalajistoon tulee arvioida.

Linnusto

Hankealueen läheisyydessä esiintyvät valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA- ja FINIBA-alueet) sekä 
maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI-alueet) on esitetty 
karttakuvin. Kurkien ja petolintujen muuttoreitit sekä vesilintujen 
kevätmuuttoreitit on esitetty karttakuvassa. Linnuston päämuuttoreitit 
sijoittuvat mantereella rannikon läheisyyteen. Kevätmuuton aikana 
lintujen liikehdintä suuntautuu pääosin pohjois-koilliseen, kun taas 
syksyllä päinvastoin etelä-lounaaseen. Keväällä lintujen muutto on 
alueella runsaampaa kuin syysmuuton aikana. Erityisesti kevätmuuton 
aikana laulujoutsenen, metsähanhen, merikotkan sekä kurjen 
muuttoreitit mukailevat rannikkoa, jossa myös hankkeen 
sähkönsiirtoreitit kulkevat.

Uusille voimajohtolinjauksille ja tarpeen mukaan myös levennettäville 
johtokäytäville tehdään pesimälinnustoselvitys, jossa tarkkaillaan myös 
petolintuja ja muuta suojelullisesti huomionarviosta lajistoa. 
Maastoselvitykset kohdennetaan linnuston kannalta potentiaalisille 
kohteille. Arviointiohjelman kappaleen 8.2 mukaan tehdään myös 
alueen tärkeiden lintujen elinympäristökartoitus ja selvitys lepäilevistä ja 
ruokailevista linnuista. YVA-menettelyssä on tarkoitus hyödyntää 
Luodon, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn alueilla tehtyjä 
linnustoselvityksiä, Pietarsari-Torsön selkälokkiseurannan tietoja sekä 
Torsön alueella tehtyä selkälokkien lähtö- ja saapumissuuntakartoitusta.

YV: Yhteysviranomainen huomauttaa, että arviointiohjelmassa ei ole 
nykytilan kuvauksessa kerrottu aiemmin tehtyjen linnustoselvitysten 
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tuloksia tai menetelmiä. Arviointiohjelmassa myöskään suunniteltavien 
selvitysten menetelmäkuvauksia ei ole kerrottu. Ohjelmassa olisi tullut 
mm. linnuston osalta tarkentaa, miten ja milloin muutto- ja 
pesimälinnustoa havainnoidaan. ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö 
huomauttaa, että lajihavaintojen lähdeaineistona vaikuttaa käytetyn vain 
avoimia aineistoja, mutta arviointityön pohjaksi tulisi tehdä 
Lajitietokeskukseen aineistotietopyyntö sensitiivisistä lajeista, mikäli 
tietoja ei ole hankittu. Myös Pietarsaaren ympäristö- ja 
rakennuslautakunta /kaupunginhallitus toteaa, että pöllöjen, 
petolintujen, kahlaajien ja varpuslintujen selvityksistä ei ole riittävästi 
tietoa. Jakobstadsnejdens Natur r.f. esittää, että linnustoselvitykset 
tulee tehdä linja-arviointeina sekä reviirikartoituksin.

Yhteysviranomainen katsoo, että linnuston osalta sekä nykytilan 
kuvaus, että arvioitavien vaikutusten menetelmät ovat puutteellisia. 
Mantereen osalta tehtävät linnustoselvitykset on toteutettava uuden 
(2021) LUOPAS-oppaan ohjeiden mukaisesti huomioiden mm. 
muuttolintujen levähdyspaikat, pesimälinnut (mukaan lukien kanalinnut), 
petolinnut ja niiden saalistuslennot sekä alueella tavattavat uhanalaiset 
lajit ja arvokkaat linnustoalueet. Arviointiselostuksessa tulee kuvata 
arvioinnissa käytettyjen maastopäivien määrä ja ajankohta sekä muun 
aineiston käyttö. Suomen Riistakeskus huomauttaa, että voimalinjoihin 
tulee jo rakentamisvaiheessa suunnitella riittävät toimenpiteet, joilla 
lintujen törmäyksiä voidaan estää. Yhteysviranomainen katsoo, että 
haittojen lieventämistoimenpiteissä tulee esittää käytettävät menetelmät 
vaikutuskohteittain.

Yhteysviranomainen huomauttaa lisäksi, että jo tehtyjä ja tehtäväksi 
suunniteltuja selvityksiä ei ole kerrottu linnustoa koskevissa 
kappaleissa, vaan vain kappaleessa 8.2. Tämä heikentää ohjelman 
luettavuutta.

Natura-alueet ja suojelukohteet

Voimajohtovaihtoehdon S1 läheisyydessä sijaitsee Rummelö-
Harbådanin, Laajalahden ja Isosaaren tulvalehdon Natura-alueet. 
Voimajohtovaihtoehtojen S2 ja S3 läheisyydessä sijaitsevat 
Lapuanjokisuisto-Bådavikenin, Sandsundsfjärdenin ja Mesmossenin 
Natura-alueet.  Lisäksi arviointiohjelmassa on taulukoissa esitetty 30 
yksityistä luonnonsuojelualuetta. Alueet on myös esitetty kartoissa. 

Alustavan arvion mukaan kaikkien alle kilometrin etäisyydellä 
vaihtoehtoisista linjauksista sijaitsevien SAC-alueiden (yht. 2) sekä 
lähimpien SPA-alueiden (1 kpl) osalta laaditaan YVA-selostukseen 
Natura-arvioinnin tarveselvitykset. Niiden yhteydessä arvioidaan, 
kohdistuuko hankkeesta Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin 
luontoarvoihin sellaisia vaikutuksia, että olisi tarpeen tehdä varsinaisia 
luonnonsuojelulain § 65 mukaisia Natura-arviointeja.  Mikäli YVA-
menettelyn edetessä näyttää siltä, että vaikutuksia Natura-alueille 
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kohdistuu, laaditaan YVA-selostusvaiheessa suoraan tarvittavat Natura-
arvioinnit. Muut luonnonsuojelualueet sekä suojeluohjelma-alueet 
otetaan huomioon luonnonsuojelukohteiden vaikutusten arvioinnissa.

YV: ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö muistuttaa, että Natura-
tarveharkintaa ei tehdä vasta YVA-selostusvaiheessa, vaan se tulee 
olla tehty aiemmin, jotta YVA-selostukseen voidaan tarvittaessa 
sisällyttää luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. ELY-
keskus katsoo, että ohjelmassa laadittu selvitys Natura-arvioinnin 
tarpeesta on puutteellinen, sillä tarveharkintaa ei ole esitetty 
perustellusti, eikä ohjelmasta käy ilmi, mitä lähdetietoja on käytetty. 
ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö ei siten voi ottaa kantaa Natura-
arviointien tarpeeseen. Yhteysviranomainen katsoo, että Natura-arvion 
tarve esitettyjen alueiden osalta tulisi selvittää Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselta niin, että mikäli Natura-arvio tulee laatia, se tehdään 
arviointiselostuksen yhteydessä.

Kappaleessa 8.2. taulukossa 8.1 on esitetty, ettei suojelualueiden osalta 
arvioida vaikutuksia voimajohtojen käyttöaikana. Yhteysviranomainen 
näkee, että vaikutukset tulee arvioida, sillä luonnon pysyväisluonteisella 
muuttamisella saattaa olla huomattaviakin vaikutuksia suojelualueisiin 
tai niiden suojeluperusteisiin.

Mantereella kulkevia sähkönsiirtovaihtoehtoja kuvaaviin karttoihin ei ole 
merkitty Metsähallituksen hallinnoimia suojeluun varattuja kiinteistöjä, 
kuten METSO-kohteita, joista tullaan perustamaan 
luonnonsuojelualueita. Nämä tulee merkitä arviointiselostuksen 
karttoihin ja vaikutukset näihin kohteisiin tulee myös arvioida 
huolellisesti. Kartat ovat mittakaavaltaan sellaisia, että ne ovat vaikeasti 
luettavia. Yhteysviranomainen huomauttaa, että karttojen esitykseen 
tulee kiinnittää huomiota arviointiselostusvaiheessa.

Kalasto

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty vaikutusten selvittämistä 
kalastoon niiltä osin, kun mantereen sähkönsiirron reittivaihtoehdot 
ylittävät vesistöjä ja pienempiä uomia. Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kalatalousviranomainen huomauttaa, että vaikutusten 
arviointiin tulee sisältyä voimajohtojen rakentamisesta purojen ja jokien 
elinympäristöille sekä kalastolle aiheutuvat vaikutukset. Voimajohtojen 
rakentaminen uomien ylitse saattaa vaikuttaa uomien tilaan ja kalastoon 
lähinnä tilapäisesti rakennettavien siltojen osalta ja pysyvästi 
rantapuuston kaatamisen kautta. Rantapuuston kaataminen heikentää 
uomien varjostusta, joka saattaa matalilla virta-alueilla voimistaa mm. 
taimenen poikastuotannolle haitallista pohjan leväkasvua ja liettymistä. 
Rantapuusto tarjoaa myös suojaa ja ravintoa kaloille. 
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointi tulee tehdä 
kalatalousviranomaisen lausunnon mukaisesti.
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Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Yhdyskuntarakenteen aluejaon mukaisen jaottelun mukaan hankkeen 
vaihtoehtoiset voimajohtoreitit eivät sijoitu taajamien alueille. 
Sähkönsiirron linjat kulkevat S1A ja S1B osalta Kokkolan keskustan, S2 
osalta Soklotin ja S3A ja S3B osalta Munsalan taajama-alueiden 
läheisyydessä alle 4 km etäisyydellä. Asuin- ja lomarakennuksien 
määrät alle 2 km säteellä voimajohtolinjoista on esitetty taulukossa 
reittivaihtoehdoittain. 

Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin metsätalouskäytössä 
olevalle alueelle. Lisäksi voimajohdot ylittävät maatalouskäytössä olevia 
peltoalueita. Ne kulkevat osaksi jo olemassa olevien sähkönsiirtoreittien 
vierellä. Maankäyttö on esitetty taulukossa 7-6 kilometrimäärinä.

Nykytilan kuvauksessa on esitetty Keski-Pohjanmaan 
vaihemaakuntakaavat ja Pohjanmaan maakuntakaava 2040 sekä 
voimajohtoreittien alueella voimassa olevat yleiskaavat, asemakaavat ja 
ranta-asemakaavat. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön arvioitaessa tutkitaan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen 
että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  Voimajohtolinjojen 
osalta selostusvaiheeseen tarkistetaan ja päivitetään kaavatilanteen 
kuvausta tarvittaessa.

YV: Keski-Pohjanmaan liitto huomauttaa, että sähkönsiirron 
suunnittelussa mantereella täytyy huomioida maakuntakaavassa olevat 
merkinnät, jotka kohdistuvat siirtoreitille sekä pyrittävä minimoimaan 
uusien johtokäytävien tarve, hyödyntämällä olemassa olevia 
johtokäytäviä. Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 
katsoo, että arvioinnissa tulee huomioida Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavan merkinnät, Kokkolan kaupungin Strategisessa 
aluerakenneyleiskaavassa hankealueelle tai sen läheisyyteen 
kohdennetut merkinnät ja Kokkolan voimassa olevien kaavojen 
merkinnät. Mm. Kokkolan kyläasutuksen vaiheosayleiskaavassa on 
sähkönsiirtoreittien S1A ja S1B alueille ulottuvia kaavamääräyksiä. 
Uudenkaarlepyyn kaupunki huomauttaa, että sähkönsiirtovaihtojen S3C 
ja S3D osalta ei ole esitetty, kuinka niiden rantautumispaikat sijoittuvat 
Uudenkaarlepyyn kaupungin osayleiskaavan merenläheisille kylille 
2008 merkintöjen suhteen. Yhteysviranomainen näkee, että 
arviointiselostuksessa on tärkeää esittää ajantasainen kaavatilanne 
myös kuntien ja kaupunkien kaavojen osalta sekä arvioida hankkeen 
vaikutukset niihin.

Hankkeen alustavan aikataulun mukaan tuulivoimapuiston 
rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2028 ja tuotanto 
aikaisintaan vuonna 2030. Arviointiselostuksessa tulee huomioida 
hankkeen laajuuden ja pitkäkestoisuuden vuoksi myös valmisteilla 
olevat maakuntakaavat, kuten Keski-Pohjanmaan 
6.vaihemaakuntakaava ja Pohjanmaan maakuntakaava 2050. 
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Maakuntakaavojen merkinnät sekä kaavojen yleiset 
suunnittelumääräykset tulee esittää arviointiselostuksessa. 

Arviointiohjelmassa ei ole huomioitu maankäytön vaikutusarvioiden 
yhteydessä tiesuunnitelmia. Kokkolan kaupunki ja ELY-keskuksen L-
vastuualue huomauttavat lausunnoissaan, että uudet VT8:n 
kehittämissuunnitelmat tulee huomioida linjakäytävän suunnittelussa. 

Yhteysviranomainen pitää hyvänä maankäyttömuotojen esittämistä 
kilometreittäin. Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvan asutuksen 
osalta karttakuvien mittakaava olisi tullut olla huomattavasti suurempi. 
Arviointiohjelmassa kerrottu, kuinka paljon lukumäärällisesti asutusta 
(sekä vakituista että loma-asutusta) sähkönsiirtoreittivaihdoista 2 km 
etäisyydelle sijoittuu. Yhteysviranomainen näkee, että sähkönsiirron 
osalta tulisi olla tieto, kuinka monta rakennusta sijoittuu 100 -300 m 
etäisyydelle voimajohtoreiteistä. Nämä tiedot tulee esittää 
arviointiselostuksessa.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen lähialueilla sijaitsee useita 
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja maakunnallisesti 
merkittäviä kulttuurihistoriallisia tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. 
Lisäksi lähialueilla on useita rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) 
kohteita. Suojellut rakennukset on esitetty myös taulukossa ja kartalla. 
Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto sijaitsee 1,2 km etäisyydellä 
sähkönsiirtoreittivaihtoehdosta S1A. 

Kohteet on arviointiohjelmassa esitetty kartalla sekä taulukkomuodossa. 
Maksimissaan 1 km etäisyydelle voimajohtoreiteistä sijoittuvat 
muinaisjäännökset on lueteltu arviointiohjelmassa taulukossa 7-9. 

Hankkeen maisemalliset vaikutukset maalla muodostuvat pääosin 
voimajohtojen johtokäytävistä sekä pylväistä ja johdoista. 
Maisemavaikutusten arviointimenetelminä käytetään maisema-
analyysiä, näkemäalueanalyysiä sekä maastohavaintoihin perustuvaa 
asiantuntija-arvioita. Maisema-analyysissä kuvataan seudun 
maisemarakenne, maisemalliset kokonaisuudet, kuten jokivarret ja 
rannikkovyöhyke, sekä maiseman ja kulttuuriympäristöjen 
valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta sähkönsiirtoreitti ja sähköasemien paikat inventoidaan ja 
vaikutukset arvioidaan selvityksen tulosten sekä Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin tietojen pohjalta perusteella.

YV: K.H. Renlundin museo toteaa, että YVA –ohjelmassa ei ole 
tarkasteltu kaikilta osin maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön 
arvoja asianmukaisesti. Niitä tulisi tarkastella myös paikallisella tasolla. 
Sähkönsiirron vaihtoehdossa 1 (S1) reitit kulkevat Kokkolan 
keskustaajaman välittömässä läheisyydessä. Vaikutusalueelle jää näin 
runsaasti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös Kokkolan 
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kaupunki /ympäristö- ja rakennuslautakunta huomauttaa, että 
sähkönsiirtoreitillä S1A on vaikutus Ruotsalontien, valtatie 8:n sekä 
Vitikan että Dirängenin kylämaisemaan ja vaihtoehdolla S1B on 
merkittävä vaikutus Palmajärven ja Kvikantin maisemaan. ELY-
keskuksen alueidenkäytön ryhmä pitää positiivisena, jos arvokkailla 
maisema-alueilla voidaan käyttää olemassa olevia voimajohtopylväitä 
tai ne sijoittuvat nykyiseen johtokäytävään.

Sähkönsiirron maisemavaikutukset on tunnistettu arviointiohjelmassa 
mahdollisesti yhdeksi merkittäväksi hankkeen vaikutuskohteeksi. ELY-
keskuksen alueidenkäyttöryhmä katsoo, että sähkönsiirtoreittien osalta 
maisemalliset sekä maankäyttöön vaikuttavat seikat korostuvat 
rantautumisalueilla, asutus- ja kyläalueilla sekä arvokkailla maisema-
alueilla. Jätetyissä mielipiteissä sähkönsiirron vaikutukset maisemaan 
nähdään erityisen merkittäviksi ranta-alueilla, virkistysalueilla sekä mm. 
pelto- ja kyläalueilla. Maisemavaikutusten nähdään vaikuttavan suoraan 
ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin. 

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty havainnekuvien laatimista 
sähkönsiirron osalta. Yhteysviranomainen näkee, että 
maisemavaikutukset sähkönsiirron osalta tulee arvioida kattavin 
havainnekuvin. Maisemavaikutuksissa tulee huomioida voimajohdon 
rakentaminen joko vanhan linjan vierelle tai kokonaan uuteen 
johtokäytävään olemassa oleva tilanne huomioiden. Kuvasovitteet ovat 
erityisen tärkeitä, kun voimalinjaa suunnitellaan lähelle asutusta, 
kulttuurimaisemaa tai kulttuuriympäristökohdetta. Maisemavaikutukset 
myös ranta-alueisiin, luonnonympäristökohteisiin ja 
virkistyskäyttökohteisiin on syytä selvittää. Maisemavaikutusten 
arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös eri hankkeiden 
yhteisvaikutuksiin: erityisesti muut voimajohtohankkeet sekä 
tuulivoimahankkeet tulee huomioida.

Arkeologiset inventointiraportit tulee toimittaa K. H. Renlundin museolle 
niiden valmistuttua. Yhteysviranomainen muistuttaa, että inventointi 
tulee ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa.

Melu

Nykytilan osalta todetaan, että mantereella maanpäällisiä melulähteitä 
ovat tieverkko ja asutuskeskukset. Sähkönsiirrolla on käytännössä 
meluvaikutuksia ainoastaan rakentamisvaiheessa pääasiassa 
työkoneista ja työmaaliikenteestä. Valmistumisen jälkeen 
ilmasähkölinjoista voi aiheutua koronamelua, joka on havaittavissa 
aivan sähkölinjojen vieressä. Koronamelu arvioidaan sanallisesti 
asiantuntija-arviona.

YV: Nykytilan kuvaus sähkönsiirtoreittien varrella sijaitsevista 
melulähteistä puuttuu arviointiohjelmasta. Melua tulee arvioida myös 
rakentamisen sekä käytöstä poiston aikana. Arviointiin tulee sisällyttää 
rakentamisen aikaisesta liikenteestä, kalliolouhinnasta, porauksista ja 
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mahdollisista räjäytyksistä aiheutuva melu sekä purkutyön aiheuttama 
melu. Arvioinnissa tulee huomioida myös yhteisvaikutukset.

Liikenne

Arviointiohjelmassa on esitetty taulukkomuodossa tiet, joiden kanssa 
suunnitellut sähkönsiirtoreittivaihtoehdot risteävät. S1A ylittää lisäksi 
Kokkolan junaradan kahdesti. Lähimmät lentoasemat sijaitsevat noin 8 
km ja 45 km etäisyydellä reittivaihtoehdoista. Tuulivoimarakentamisen 
osalta maantieliikenteen osalta vaikutukset arvioidaan suhteuttamalla 
tuulipuiston rakentamiseen liittyvät kuljetusmäärät teiden nykyisiin 
liikennemääriin ja tarkastelussa otetaan huomioon myös 
liikenneturvallisuusnäkökohdat.

Liikennevaikutusten arviointi käsittää voimajohdon rakentamisen, 
käytön ja käytöstä poistamisen aiheuttaman liikennöinnin 
liikenneturvallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnin. Arviointia tullaan tekemään sanallisesti 
rajaamalla tarkastelualuetta lähimpiin voimajohtojen ylittäviin tai niitä 
sivuaviin teihin.  

YV: Voimajohdon suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava 
Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) ohje "Sähkö- ja telejohdot ja 
maantiet" ELY-keskuksen liikennevastuualueen lausunnon mukaisesti. 
Voimajohdon suunnittelussa tulee huomioida, että voimajohdon pylväät 
eivät saa estää tai haitata maanteiden käyttöä. Liikennevaikutuksissa 
tulee erityisesti huomioida rakennus- ja purkuaikana lisääntyvän 
liikenteen mahdolliset vaikutukset asutukseen mm. pölyn ja melun 
kautta. Arvioinnissa tulee huomioida myös vaikutukset 
raideliikenteeseen.

Yhteysviranomainen huomauttaa, että risteävistä teistä kertovassa 
taulukossa vaihtoehtojen lyhenteet ovat erilaiset, kuin muutoin 
arviointiohjelmassa. Esitystapaan tulee arviointiselostuksessa kiinnittää 
huomiota.

YVA-selostuksessa liikenneosioon tulee lisätä kartta, josta käy 
havainnollisesti ilmi eri voimajohtoreittien sijainti suhteessa maanteihin. 
Kartalla olisi hyvä näkyä myös maanteiden numerot niiden teiden 
osalta, jotka voimajohto ylittää.  

Vaikutukset koskien koko hanketta

Vaikutukset väestöön, ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja 
elinoloihin 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi 
tehdään asiantuntija-arviona. Lähtöaineistona käytetään muiden 
vaikutusarviointien tuloksia sekä mahdollisissa työpajoissa, 
asukaskyselyissä ja muuten YVA-menettelyn aikana saatua palautetta.
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 Arviointiohjelman taulukossa 6-10 on kuvattu kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitelluista siirtokäytävälinjoista sijaitsevat matkailu- ja 
virkistysalueet. Sähkönsiirtoreittien läheisyydessä sijaitseva asutus ja 
loma-asunnot on kuvattu arviointiohjelmassa maankäytön yhteydessä, 
matkailu- ja virkistysalueet on lueteltu taulukossa 7-11. 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvassa arvioinnissa erityistä huomiota 
kiinnitetään merialueilla loma-asutukseen ja virkistysalueisiin ja maa-
alueilla voimajohtolinjojen läheisyydessä sijaitseviin virkistyskohteisiin ja 
asutukseen. 

Merialueella terveysvaikutuksia voi aiheutua tuulivoimaloiden melusta ja 
välkkeestä sekä vedyntuotantolaitoksen melusta. Terveysvaikutusten 
arvioinnissa hyödynnetään arvioinnissa tehtäviä tuulivoimaloiden melu- 
ja välkemallinnuksia.

Hankkeen terveysvaikutukset maalla muodostuvat voimajohtolinjojen 
synnyttämiin sähkö- ja magneettikenttiin. Voimajohtolinjoista ei toiminta-
aikana katsota aiheutuvan ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ilmaan. 
Sähkönsiirtolinjan rakentamisesta syntyy ilmanlaatua heikentäviä 
päästöjä lisääntyneen liikenteen ja työkoneiden käytöstä sekä 
mahdollisesta lyhytaikaisesta pölyämisestä maanmuokkauksen 
yhteydessä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös 
rakennusvaiheessa aiheutuvia meluvaikutuksia.

YV: Arviointiohjelmassa mainitaan, että arviointi sisältää mahdollisen 
asukaskyselyn. Yhteysviranomainen huomauttaa, että maininta on 
hyvin yleispiirteinen, että ohjelmassa ole esitetty kuinka mahdollinen 
kysely tullaan toteuttamaan ja kenelle kysely kohdennetaan. 

Yhteysviranomainen katsoo, että asukaskysely on lähtökohtaisesti hyvä 
tapa selvittää ihmisten suhtautumista hankkeeseen. Kyselyn tuloksista 
tulee kuitenkin selvitä, miten kyselyn on toteutettu, kenelle se on 
kohdennettu, mitä tahoa vastaajat edustavat ja kuinka etäällä vastaajan 
toiminta, asuinpaikka tai lomarakennus sijoittuu hankealueesta. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu siirtokäytävälinjojen ja 
sähkönsiirtoreittien läheisyydessä sijaitsevat matkailu- ja virkistysalueet. 
Yhteysviranomainen muistuttaa, että myös tuulivoimapuistolla voi olla 
vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, joten 
arviointiselostuksessa tulee kuvata myös tuulivoimapuiston 
näkyvyysalueella sijaitsevat erityisesti rannikolla ja saaristossa 
sijaitsevat matkailu- ja virkistyskohteet. Tuulivoimapuistosta pelätään 
aiheutuvan haitallisia vaikutuksia erityisesti mm. Fäbodan 
virkistysalueelle, Öuran saariston luontokohteille tai uimarannoille. 

Virkistysalueiden nykytilakuvauksessa olisi hyvä ollut olla karttaesitys 
niiden sijoittumisesta suhteessa sähkönsiirtoreittivaihtoehtoihin. 

Voimajohtoreittien läheisyyteen sijoittuvan asutuksen osalta 
karttakuvien mittakaava olisi tullut olla suurempi. Arviointiohjelmassa on 
kerrottu, kuinka paljon lukumäärällisesti asutusta (sekä vakituista että 
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loma-asutusta) sähkönsiirtoreittivaihtojen lähialueille sijoittuu 2 km 
etäisyydellä. Yhteysviranomainen kommentoi aiemmin maankäytön 
osalta, että asuin- ja lomarakennusten lukumäärä olisi hyvä ilmoittaa 
erikseen voimajohtoreitin lähietäisyydellä. Vaikutukset elinoloihin ja 
viihtyvyyteen on myös arviointiohjelman mukaan katsottu ulottuvan 
pääosin lähialueille. Maisemalliset vaikutukset varsinkin aukeilla alueilla 
ulottuvat laajemmalle alueelle, joten vaikutusalueen rajauksessa tulisi 
huomioida erityisesti maiseman ja asutuksen suhde, ja vaikutusalue voi 
siten myös vaihdella. Vaikutusalue tulee tarkentaa 
arviointiselostukseen.

Kokkolan kaupunki ja ympäristö- ja rakennuslautakunta huomauttavat 
lausunnoissaan, että sähkönsiirtoreittien rakentamisesta mantereella voi 
aiheutua merkittäviä vaikutuksia alueen maanomistajille ja asutukselle. 
Pedersören kunta edellyttää, että sähkönsiirtoreitit suunnitellaan 
riittävän kauas kylistä ja taajamista. Myös mielipiteissä nostetaan esiin 
sähkönsiirron vaikutukset virkistyskäyttöön ja asumisviihtyvyyteen 
yleisesti. Lausunnoissa ja mielipiteissä ei haluta voimajohtoja lähelle 
kyläasutusta, vaan reitit tulee suunnitella riittävälle etäisyydelle 
taajamista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja 
Jakobstadsnejdens Natur r.f.:n lausunnoissa huomautetaan, että 
maisemavaikutuksilla luontokohteisiin ja virkistysalueille on vaikutusta 
luontokokemukseen ja sitä kautta elämänlaatuun. Tämä tulee 
huomioida arvioitaessa vaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen. 

Ilmanlaatu ja ilmasto

Vaikutusarvioinnissa arvioidaan laskennallisesti tuulivoimapuiston 
rakentamisen aikaiset liikennepäästöt ja toiminta-ajan huoltoon liittyvät 
liikennepäästöt. Arvioinnissa tarkastellaan myös, kuinka paljon 
tuulivoiman tuottamalla sähköllä voitaisiin vähentää sähköntuotannon 
hiilidioksidipäästöjä sekä huomioidaan purkamisvaiheen hyötykäyttö- ja 
kierrätysmenetelmät voimaloiden materiaaleille. 

Hankkeen vaikutukset maalla muodostuvat sähkönsiirtoreitin 
sijoittumisesta alueella, jossa sijaitsee puustoa. Sähkönsiirtoreitin 
sijoittuessa metsäalueelle, alueen hiilensitomispotentiaali vähenee. 
Tällöin arviointiin sisällytetään laskennallinen arvio hiilinielun poistuman 
määrästä ja arvioidaan, miten tuulivoima kompensoi hiilinielun 
poistuman. Arvioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden 
kasvillisuuden nykytilanteesta ja sähkönsiirtoreitin rakentamisen 
aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta.

YV: Merituulivoiman osalta kerrotaan, että vaikutusarvioinnissa 
lasketaan liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Mantereella 
tapahtuvan sähkönsiirtoreittien rakentamisen aiheuttaman liikenteen 
päästöjä ei ole mainittu. Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutusten arviointia ei 
ole esitetty tehtäväksi sähkönsiirron osalta hankkeen käyttövaiheessa 
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(taulukko 8-1). Arvioinnin perusteet merituulivoiman ja sähkönsiirron 
osalta on kerrottu hieman eri tavalla. Yhteysviranomainen näkee, että 
tehtävää arviointitapaa tulee selkeyttää siten, että se on yhteneväinen 
koko hankkeen osalta.

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että arvioinnissa tarkastellaan 
hankkeen vaikutuksia suhteessa alueellisin ja kansallisiin 
kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteisiin. Kun huomioidaan 
kuitenkin hankkeen arvioitu toiminta-aika ja mm. vuonna 2029 voimaan 
astuva kivihiilen energiakäytön kielto, arviointi suhteessa fossiilisten 
energiantuotantomuotoihin ei anna todellista kuvaa toiminnan aikaisista 
vaikutuksista. Arviointityössä tuleekin arvioida hankkeen 
ilmastovaikutuksia suhteessa tuulivoimapuiston tuotannon aikaisen 
sähkön tuotantorakenteeseen.

Yhteysviranomainen huomauttaa, että jos tuotettu sähkö valmistetaan 
vedyksi merellä, ei voimajohtolinjoja mantereella tarvita lainkaan, ja tällä 
on merkittävä vaikutus ilmastovaikutusten kokonaisuuteen. 

Hankkeen ilmastovaikutukset tulisi arvioida koko hankkeen osalta (sekä 
merituulivoimatuotanto, vetytuotanto että sähkönsiirto) ja se tulisi esittää 
selkeästi arviointiohjelmassa yhdessä kappaleessa. Arvioitaessa 
vaikutuksia tulee molempien osien arviointi tapahtua joka tapauksessa 
yhteneväisillä mittareilla. Hiilinieluihin aiheutuvien vaikutusten lisäksi 
tulee arvioida vaikutukset hiilivarastoihin. 

Arviointiohjelman mukaan arvioinnissa ei huomioida tuulivoimaloiden 
valmistuksesta tai osien kuljetuksesta muualla kuin hankealueella ja sen 
ympäristössä aiheutuvia vaikutuksia ilmanlaatuun. Yhteysviranomainen 
pitää tätä ilmanlaadun osalta riittävänä, mutta toteaa, että 
ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös rakentamiseen 
tarvittavien keskeisten rakenteiden hankinnasta sekä puiston 
purkamisesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

Ilmanlaadun osalta ohjelmassa todetaan, että nykyisin sähköntuotannon 
savukaasupäästöt ovat suhteellisen pieniä, joten ilmanlaatua 
heikentävien päästöjen väheneminen ei oleteta olevan merkittävää eikä 
päästöjen laskentaa siksi sisällytetä arviointeihin. Yhteysviranomainen 
huomauttaa, että arviointi tulee tehdä verrattuna arvioituihin 
tuotantoajan ilmapäästöihin. Mikäli arviointi katsotaan tarpeettomaksi, 
tulee tämä perustella arviointiselostuksessa. Mantereen 
sähkönsiirtoreittien osalta ei ole lainkaan esitetty ilmanlaatuun 
kohdistuvien vaikutusten arviointia. Kappaleessa ”Terveys” kerrotaan, 
että sähkönsiirtolinjan rakentamisesta syntyy ilmanlaatua heikentäviä 
päästöjä lisääntyneen liikenteen ja työkoneiden käytöstä sekä 
mahdollisesta lyhytaikaisesta pölyämisestä maanmuokkauksen 
yhteydessä. 

Vetylaitosten sijoittamisesta merelle aiheutuu myös tuotantovaiheen 
aikana huoltoliikennettä, kuten myös voimajohtojen huoltotöistä sekä 
johtoreittien ylläpitotöistä, joten ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten 
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laskennassa tulee tarkastella rakentamisen ja käytöstä poiston lisäksi 
myös tuotannon aikana tapahtuvasta liikenteestä aiheutuvat päästöt.  

Yhteysviranomainen katsoo, että ilmastovaikutusten arvioinnin 
selkeyttämiseksi ilmanlaatu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulisi 
käsitellä erillisinä kappaleina. Ilmanlaadun vaikutusten osalta tulee 
huomioida kaikki hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat päästöt.

Vaikutukset elinkeinoille ja luonnonvarojen käyttöön

Elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan mm. 
merialueen elinkeinoihin ja palveluihin. Vaikutukset kalastukseen 
arvioidaan kohdassa Kalasto ja kalastus.

Hankkeessa voidaan hyödyntää merenpohjan maa-aineksia, mutta 
tuulivoimaloiden ja siirtokäytävien peittämät alueet voivat myös rajoittaa 
merenpohjan luonnonvarojen käyttöä. Voimajohtoreittien alueella 
harjoitetaan mm. maa- ja metsätaloutta sekä maa-ainesten ottoa, mutta 
reiteillä tai niiden läheisyydessä ei sijaitse malminetsintäalueita tai 
luvitettuja turvetuotantoalueita. Luonnonvarojen käyttöön kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan voimajohtolinjojen kohdalle 
sijoittuvaa maanpeitettä sekä tätä aluetta varten varattua mahdollisia 
toimintoja ja siihen kohdistuvia vaikutuksia. Virkistyskäytön osalta myös 
vaikutukset marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen arvioidaan.

YV: Vaikutukset elinkeinoihin tulee huomioida yhtenä 
sosioekonomisista vaikutuksista. Mielipiteissä on kiinnitetty huomiota 
sähkönsiirron vaikutuksiin maa- ja metsätalouteen. Arviointiohjelmassa 
on nostettu mantereen sähkönsiirron osalta yhdeksi ennalta 
odotettavaksi merkittäväksi ympäristövaikutukseksi vaikutukset 
metsätalouteen. Ohjelmassa ei kuitenkaan tarkemmin kerrota, kuinka 
vaikutuksia metsätalouteen aiotaan arvioida. Maankäyttöä kuvaavassa 
kappaleessa on esitetty metsä-, pelto ja maa-ainestenottoalueet 
kilometreittäin suunniteltujen sähkönsiirtoreittien osalta. 
Yhteysviranomainen näkee, että arviointiselostuksessa on kuvattava 
tarkemmin, kuinka vaikutuksia em. elinkeinoihin arvioidaan.

Pietarsaaren Satama Oy huomauttaa lausunnossaan, että kaapelien 
rantautumisesta ja viennistä satama-alueen läpi aiheutuu huomattavaa 
haittaa sataman käytölle, ja sataman kautta kulkevalla meriliikenteellä 
on keskeinen merkitys alueen teollisuuden kuljetusten 
saavutettavuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Arviointiselostuksessa tulee 
huomioida vaikutukset satamien toimintoihin, ja mahdollisesti myös 
kumuloituvat vaikutukset, mikäli osoittautuu, että satamatoiminnoille 
aiheutuu selkeää haittaa.

Lausunnoissa ja mielipiteissä huomautetaan myös muista elinkeinoista, 
jotka tulee huomioida vaikutuksia arvioitaessa, kuten 
kalankasvatuksesta merialueella, leirintäalueet ja matkailu. 
Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutukset tulee arvioida niiltä osin, 
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kuin vaikutusten odotetaan olevan sosioekonomisia. Kalankasvatuksen 
osalta tulee huomioida myös vaikutukset kaloihin.

Luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutusarvioinnissa tulee arvioida 
rakentamiseen käytettävien neitseellisten maa-ainesten tarve ja 
hankinta-alue. Merialueen rakentamisessa tulee kuvata miltä osin 
tarvittava aines hankitaan merialueelta ja miltä osin maa-alueelta. 
Merialueen rakentamisessa tulee huomioida tuulivoimaloiden lisäksi 
mm. mahdolliset sähköasemat ja vedyntuotantolaitokset sekä 
merikaapeleiden ja siirtoputkien rakentamiseen tarvittava aines. Maa-
alueella tulee huomioida sähköpylväiden, sähköasemien ja tiestön 
rakentamisessa tarvittavat maa-ainekset. 

Vaikutukset turvallisuuteen, tutka- ja viestintäyhteyksiin sekä 
onnettomuusriskit

Hankealue sijoittuu osittain Kokkola-Kruunupyyn lentokentän 
korkeusrajoitusalueelle ja puolustusvoimien rajoitusalueelle. Alueita 
koskevat lausunnot ja madolliset luvat selvitetään arvioinnin aikana. 
Mahdolliset merenpohjassa olevat ammukset ja mahdollisia vaarallisia 
aineita sisältävät tynnyrit selvitetään hankkeen myöhemmässä 
vaiheessa. 

Ennalta arvioida tuulivoimaloiden ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia 
viestintäyhteyksiin tai säätutkiin, mutta arvioinnin edetessä pyydetään 
lausunnot Digita Oy:ltä ja Ilmatieteenlaitokselta.

Arvioinnissa tunnistetaan hankkeen liittyviä häiriötapahtumia, 
vaikutusketjuja ja häiriöiden seurauksia. Riskitarkastelu tehdään 
analysoimalla mahdollisia onnettomuus- ja häiriötilanteita, niiden 
todennäköisyyttä ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen 
tuomia riskejä hankkeeseen tarkastellaan tieteellisten tutkimusten ja 
raporttien perusteella.

YV: Mm. Traficom ja Väylävirasto ovat huomauttaneet, että 
tuulivoimaloiden sijoittuessa väylien ja merenkulun liikennöintialueiden 
läheisyyteen, ne voivat aiheuttaa haittaa alusten tutkajärjestelmille ja 
meriliikenteen ohjauksen tutkavalvonnalle. Tuulivoimalat voivat 
aiheuttaa vaaraa myös merenkulun ja väylien käytön turvallisuudelle tai 
haitata merenkulun toimintaedellytyksiä etenkin jääpeitteisenä aikana. 
Mm. liikkuvassa jäänkentässä alus voi ajautua tuulipuistoalueelle jo 
tunneissa, mikä muodostaa hyvin suuren turvallisuusriskin. 

Meripelastuksen näkökulmasta tuulipuistoalue sijaitsee kaukana 
merivartioasemien pelastusyksiköistä. Pohjanmaan pelastuslaitos 
huomauttaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tunnistaa 
pelastuslain (379/2011) velvoitteet toiminnanharjoittajan omatoimiselle 
varautumiselle (14 §). Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan on myös 
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epäselvää, kuka huolehtii pelastuslain ja kemikaalisuusturvallisuuslain 
mukaisista velvoitteista talousvesivyöhykkeellä. 

Yhteysviranomainen toteaa, että viranomaisten lausunnoissaan esiin 
tuomat turvallisuustekijät on tarpeen ottaa huomioon 
jatkosuunnittelussa sekä arvioida niiden vaikutuksia 
arviointiselostuksessa, huomioon ottaen yhteisvaikutukset muiden 
suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden kanssa.

Riskien tarkastelussa tulee huomioida mm. vedyntuotantolaitosten ja 
vetyputkistojen vaarat sekä vaarallisia aineita kuljettavien alusten 
törmäysriskit. Kemikaali- tai öljyvuotojen mahdolliset vaikutukset 
kalakantoihin ja luonnonympäristölle tulee arvioida niiden käyttömäärien 
perusteella. 

Arviointiohjelmassa on tunnistettu hankkeen sijoittuminen Suomen 
korkeusrajoitusalueille ja puolustusvoimien rajoitusalueelle. 
Yhteysviranomainen pyytää selvittämään myös mahdolliset vaikutukset 
Uumajan lentokentän korkeusrajoitusalueeseen. Arviointiselostukseen 
tulee myös tarkistaa lentoesteluvan myöntämistä koskevien 
toimivaltaisten viranomaisten yhteneväisyys kohtien 9.18 ja ’Hankkeen 
edellyttämät luvat ja suunnitelmat’ välillä. Arviointiselostukseen tulee 
tarkistaa myös Puolustusvoimien lausunnossa esiin nostetut otsikointia, 
lähdeviitteitä sekä merikaapeleiden ja vetyputkien risteyskohtien sekä 
meriläjitysalueiden huomioimista koskevat asiat.

Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan muut lähiympäristön 
toiminnassa olevat ja suunnitellut hankkeet, joilla arvioidaan olevan 
yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa, kuten muut infrastruktuurihankkeet, 
yhteisvaikutukset laivaliikenteeseen kuten myös muihin Suomen 
talousvyöhykkeen käyttäjiin kohdistuvat rajoitukset. Tuulivoimaloiden 
osalta yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan Suomen ja Ruotsin 
talousvyöhykkeille olemassa olevat ja suunnittelut hankkeet. Liikenteen 
osalta yhteisvaikutusten tarkastelussa arvioidaan mahdollisia 
skenaarioita liikennevirran keskittymisestä, vaikutuksia 
talvimerenkulkuun ja hankkeiden yhteisvaikutuksia satamiin, kuten 
satamien kapasiteetteihin ja liikennöintimääriin.

YV: Annetuissa lausunnoissa korostetaan eri hankkeiden 
yhteisvaikutusten merkitystä mm. kalastolle, kalastukselle, 
merinisäkkäille ja linnustolle sillä ne esiintyvät ja liikkuvat laajoilla 
alueilla. Mielipiteissä on esitetty myös huoli tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutuksien merkityksestä virkistysalueisiin ja koskemattoman 
avomerimaiseman häviämisestä sekä Kokkolan edustan merialueen 
kalastolle ja kalataloudelle siirtokäytävien rakentamisesta ja alueen eri 
toimijoiden jätevesikuormituksesta ja ruoppauksista syntyvistä 
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yhteisvaikutuksista. Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan 
arvioinnissa edellä mainitut asiat.

Metsähallitus edellyttää, että Reimarin hankekehityksessä huomioidaan 
vaikutukset myös tuleville potentiaalisille merituulivoimahankkeille. 
Yhteysviranomainen toteaa, että yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee 
tarkastella Pohjanlahden alueella sekä Suomen että mahdollisesti 
Ruotsin puolelle suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutuksia siltä osin kuin hankkeista on saatavilla tietoja sekä 
mahdollisten vetyhankkeiden yhteisvaikutukset (mm. Suomi-Ruotsi 
vetyputkihanke). Arvioinnissa tulee myös huomioida hankkeen ja 
Suomen merialuesuunnitelmalla 2030 osittain hankealueelle sijoittuvan 
energiantuotantoon potentiaalisen alueen yhteisvaikutukset 
meriliikenteeseen ja väyliin.

Maisemallisia yhteisvaikutuksia tulee arvioida niin mereltä kuin 
mantereelta käsin ja vaikutuksia tulee havainnollistaa havainnekuvien 
avulla. 

Arviointiohjelmassa kappaleessa 3.6 (Liittyminen muihin hankkeisiin ja 
suunnitelmiin) on kerrottu mantereella sijaitsevat tuulivoimahankkeet, 
jotka sijoittuvat 5 km säteellä sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista. 
Tuulivoimapuistohankkeet on kartalla esitetty vain pistemäisinä. Ne olisi 
hyvä esittää aluemaisina ja suuremman mittakaavan kartoilla, 
huomioiden myös hankkeisiin liittyvä sähkönsiirto. Kokkolan kaupungin 
ja ELY-keskuksen alueidenkäyttöryhmän lausunnoissa on muistutettu, 
että Pihtinevan tuulivoimapuiston yhtenä vaihtoehtona on uuden 
sähkönsiirtolinjan rakentaminen Hirvisnevan sähköasemalle. 

Arviointiohjelmassa ei ole lainkaan kerrottu yhteisvaikutusten osalta, 
kuinka mantereen sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen yhteisvaikutuksia 
muiden hankkeiden kanssa arvioidaan. Yhteysviranomainen toteaa, että 
lueteltujen tuulivoimapuistohankkeiden lisäksi yhteisvaikutuksia voi 
aiheutua myös muiden alueella olemassa olevien toimintojen, kuten 
liikenteen, teollisuuden ja muiden maankäyttöhankkeiden kanssa.

Arviointiselostuksessa yhteisvaikutusten arvioinnissa hanketta tulee 
tarkastella myös kokonaisuutena, huomioiden sekä mantereen että 
merialueen vaikutukset. 

Hankkeen liittyminen suunnitelmiin, ohjelmiin sekä ympäristönsuojelutavoitteisiin 
Kappaleessa 3.7 (Hankkeen liittyminen kansainvälisiin ja kansallisiin 
strategioihin ja tavoitteisiin) on kerrottu kansallisista, maakunnallisista ja 
paikallisista tavoitteista sekä ohjelmista ja strategioista.

YV: Arviointiselostuksessa tulee esittää selvitys hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen suhteesta arviointiohjelmassa kuvattuihin strategioihin, 
ohjelmiin ja tavoitteisiin, ja ottaa huomioon myös muut sellaiset ohjelmat 
ja suunnitelmat, jotka liittyvät hankkeeseen tai voivat vaikuttaa sen 
toteuttamiseen.



Dnro EPOELY/2134/2022 57/58

Epävarmuustekijät, haitallisten vaikutusten lieventäminen ja vaikutusten seuranta

Arviointiohjelmassa todetaan, että hankkeen suunnitteluun ja 
ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä 
liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä 
vaikutusten arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Arvioinnin 
epävarmuustekijöiden osalta keskitytään sellaisiin seikkoihin, jotka 
voivat selkeästi vähentää arvioinnin luotettavuutta.

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on tärkeä osa hankkeen 
suunnittelua ja ne huomioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa, 
rakentamisen sekä käytön aikana.

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella 
arviointiselostukseen laaditaan suunnitelma hankkeen 
ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. 

YV: Arviointityön aikana tunnistetut arvioinnin epävarmuustekijät ja 
niiden vaikutus arvioinnin tulokseen tulee esittää arviointiselostuksessa 
mahdollisimman selkeästi, jotta ne voidaan huomioida hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Arviointiin liittyvät epävarmuustekijät tulee esittää 
vaikutuskohteittain. 

Esitettävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tulee olla 
toteutuskelpoisia ja riittävän konkreettisia. Lieventämiskeinot tulee 
esittää vaikutuskohteittain.

Yhteysviranomainen katsoo, että seurantaohjelma tulee sisällyttää 
arviointiselostukseen. Vesistövaikutusten seuranta on keskeinen osa 
hankkeen seurantaohjelmaa. Myös lintujen seuranta esim. 
tutkajärjestelmää käyttäen tulee huomioida. Seurantaohjelma on 
tarpeen laatia erikseen rakennus- ja toimintavaiheen ajalle.  

ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta 
saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. 
Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi asianomaisille viranomaisille ja 
niille tahoille, joilta on pyydetty lausunto.

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/reimarimerituulivoimaYVA. 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
https://www.ymparisto.fi/
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SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 20 480 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävä maksu on määritelty erityisen vaativan hankkeen mukaisesti 
(yli 24 henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista 
annetun asetuksen perusteella.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän 
maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua 
ELY-keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän perustellun 
päätelmän antamispäivästä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (217/2022) elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- 
keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 30 a §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Jutta 
Lillberg-Puskala ja ratkaissut Ympäristönsuojelupäällikkö Anne Polso.

Liitteet Lausunnot, asiantuntijakommentit ja mielipiteet
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Tahot, joilta lausuntoa on pyydetty
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MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOHJE

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä oikaisuvaatimusaika
Asian käsittelystä perittävää maksua koskeva oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon oikaisua vaaditaan
 millaista oikaisua vaaditaan (miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi)
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan

toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle
 asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja (Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan

tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus niin määrää.)

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava ELY-keskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi tuoda perille
vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse,
sähköpostitse, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen
toimittamisesta telekopiona tai sähköpostitse säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

käyntiosoite: postiosoite:
Alvar Aallon katu 8, SEINÄJOKI PL 156, 60101 SEINÄJOKI
Wolffintie 35, VAASA PL 262, 65101 VAASA
Pitkänsillankatu 15, KOKKOLA PL 77, 67101 KOKKOLA
Aukioloaika: kello 8.00 – 16.15

puhelin: 0295 027 500
telekopio:  0295 020 341
sähköposti:  kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Sähköinen asiointi –lomake: www.ely-keskus.fi
Asioi verkossa > Sähköinen asiointi ja lomakkeet > ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille,
yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Esim. skannatun lomakkeen voi
lähettää sähköisen palvelun kautta.

mailto:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/

