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Suomen Hyötytuuli Oy
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO PERHON KOKKONEVAN 
TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut 28.4.2021 yhteysviranomaisena toimivalle 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman (YVA-ohjelma). 

HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Hankkeen nimi

Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto, Perho

Hankkeesta vastaava 

Suomen Hyötytuuli Oy, yhteyshenkilöinä Miia Suuriniemi ja Paula Mäki. 

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut FCG Finnish Consulting Group 
Oy, yhteyshenkilönä Liisa Karhu. 

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 38 tai 45 tuulivoimalasta koostuvaa 
tuulivoimapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alueelle. Yksikköteholtaan voimalat 
ovat 6- 10 MW ja hankkeen kokonaisteho on arviolta 270-380 MW. Tuulivoimapuiston 
sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. 
Alustavan suunnitelman mukaan sisäiseltä sähköasemalta rakennetaan joko 110 kV, 
220 kV tai 400 kV ilmajohto Fingrid Oy:n Alajärven sähköasemaan. Voimalasijoittelu, 
huoltotielinjaukset ja sähkönsiirto tarkentuvat hankesuunnittelun ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. 

Hankealue sijoittuu Perhon keskustan pohjoispuolelle noin kolmen kilometrin 
etäisyydelle keskustasta. Alueen nykyinen pääasiallinen maankäyttömuoto on 
metsätalous, mutta alueelle sijoittuu myös turvetuotantoalueita, peltoja ja avosuota. 
Alueen pinta-ala on 3300 hehtaaria.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan tuulivoimaloiden osalta 
seuraavia vaihtoehtoja: 
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Vaihtoehto VE0: uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan 
muilla keinoilla. 

Vaihtoehto VE1: hankealueelle rakennetaan enintään 38 uutta tuulivoimalaa. 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen 
yksikköteho 8-10 MW. 

Vaihtoehto VE2: hankealueelle rakennetaan enintään 45 uutta tuulivoimalaa. 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen 
yksikköteho 6-8 MW. 

Sähkönsiirron vaihtoehdot: 

Vaihtoehto VEA: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä 
voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto, joka 
rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä– 
Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. 

Vaihtoehto VEB: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä 
voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 400 kV ilmajohto, joka 
rakennetaan kokonaan olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV 
johtokäytävän viereen noin 25 kilometrin matkalta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien 
ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia 
päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi. 

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankevastaava laatii 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jonka tarkoituksena on mm. esittää tiedot 
laadituista ja suunnitelluista selvityksistä, arvioinnissa käytettävistä menetelmistä 
sekä hankkeen aikataulusta. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausunnon, jossa 
huomioidaan ohjelman kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet. 

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella 
hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa esitetään 
tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio vaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen 
arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään. Arviointiselostus ja 
perusteltu päätelmä tulee liittää mahdollisiin lupahakemusasiakirjoihin.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyssä arvioitavat 
hankkeet on lueteltu YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelossa. Nyt kyseessä 
oleva hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä hankeluettelon 
kohdan 7) e) tuulivoimahankkeet, kun yksittäisen laitosten lukumäärä on vähintään 
10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia sekä hankeluettelon kohdan 
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8 b) vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 
kilometriä, perusteella.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja muiden menettelyiden yhteensovittaminen

Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin. 
Hankealueelle valmistellaan YVA-menettelyn kanssa samanaikaisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista tuulivoimapuiston osayleiskaavaa.

OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN JA YHTEENVETO ARVIOINTIOHJELMASTA 
ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ

Tiedottaminen ja kuuleminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kuulutuksesta ilmoitettiin Keski-
Pohjanmaa, Perhonjokilaakso ja Järviseutu -lehdissä. Arviointiohjelmaa koskeva 
kuulutus on ollut nähtävillä 6.5. – 17.6.2021 Perhon ja Vimpelin kuntien sekä 
Alajärven kaupungin verkkosivuilla. Arviointiohjelma ja kuulutus ovat olleet nähtävillä 
Perhon kunnankirjastossa, Vimpelin kunnassa ja Alajärven kaupunginvirastolla. 
Asiakirjat on julkaistu myös verkkosivuilla: 
www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA. 

Arviointiohjelmaa koskeva sähköinen yleisötilaisuus pidettiin 20.5.2021. Lausunnot 
arviointiohjelmasta pyydettiin seuraavilta tahoilta: Alajärven kaupunki ja kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen, Halsuan kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, Kinnulan kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, Kyyjärven kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, Perhon kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, Vimpelin kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, Lestijärven kunta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, BirdLife Keski-Pohjanmaa ry, Digita Oy, DNA Oy, 
Elenia, Elisa Oyj, Etelä-Pohjanmaan liitto, Fingrid Oyj, Fintraffic Lennonvarmistus Oy, 
K.H. Renlundin museo, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos, Keski-
Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 
Luonnonvarakeskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Metsähallitus, 
Rannikon Luontopalvelut, Metsänhoitoyhdistys Keskipohja, MTK Keski-Pohjanmaa, 
MTK Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Puolustusvoimat, 
Seinäjoen kaupunki / ympäristöterveydenhuolto, Seinäjoen museot, Suomenselän 
Lintutieteellinen Yhdistys ry, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjanmaan Piiri ry, Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, Suomen riistakeskus / 
Pohjanmaa, Suomen Turvallisuusverkko Oy, Telia, Varsinais-Suomen ELY-keskus / 
Kalatalous ja Väylävirasto.

Lisäksi asiantuntijakommentit pyydettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueiden 
käyttö- ja vesihuolto-, Luonnonsuojelu-, Vesistö- ja Ympäristönsuojeluyksiköiltä sekä 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta. 

Yhteenveto saaduista lausunnoista ja mielipiteistä

http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA
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Yhteysviranomaiselle on toimitettu 19 lausuntoa, 6 asiantuntijakommenttia sekä 2 
mielipidettä. Annetut lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit ovat 
kokonaisuudessa liitteessä 1 (pois lukien kuvat, kartat, linkit, liitteet ja henkilötiedot). 
Suomen turvallisuusverkko Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa tai 
osallistumistarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen.

Digita Oy:n mukaan vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta. Yhtiö kuitenkin 
muistuttaa, että tuulivoimahankkeet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n 
vastaanottoon ja koska antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten 
vaaratiedotteiden välityskanavana, häiriö vaikuttaa vaaratiedotteiden saatavuuteen ja 
yleiseen turvallisuuteen. Vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon 
turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. Ko. tuulivoimahanke voi 
muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden kanssa, joten 
tuulivoimahankkeesta vastaava on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta 
sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Myös viranomaisten tulisi päätöksissään tuoda 
selvästi esiin häiriöiden poistamis- ja kustannusvelvoitteet.  

Elisa Oyj pyytää huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat. Kyseisen 
hankkeen vaikutusalueella on tarve rakentaa korvaavaa verkkoa. 

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää huomioimaan arvioinnissa siirtoyhteysvaihtoehtojen 
alueilla voimassa olevat kaavat merkintöineen, mm. Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaavan. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon tulisi pyrkiä arvioimaan 
arviointiohjelman kuvausta laajemmalla tasolla, sillä hankkeen ilmastovaikutukset 
koostuvat arviointiohjelmassa kuvatusta laajemmista tekijöistä. Arvioinnissa tulisi 
huomioida ainakin yleisellä tasolla tuulivoimaloiden ja infrastruktuurin rakennustöiden 
sekä rakentamiseen tarvittavien luonnonvarojen ja materiaalien ilmastopäästöt sekä 
arvio siitä, milloin voimaloiden tuottama päästötön energia on kompensoinut 
rakentamisvaiheen aikana syntyneet ilmastopäästöt. Myös rakenteille varattavien 
maa-alueiden vaikutukset hiilinieluun tulisi huomioida. 

Tuulivoimahankkeiden määrän kasvaessa arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota yhä 
enemmän hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin sekä tähän käytettäviin 
menetelmiin. Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten arvioinnissa arvioinnin 
painotusalue tulisi ulottaa 10 km etäisyyttä laajemmalle alueelle kuten hanketta 
koskevassa maisemavaikutusten arvioinnissa. Voimaloiden korkeuden kasvun 
huomioimista liitto pitää tärkeänä. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset 
metsäpeuraan tulee arvioida ja sähkönsiirtoyhteysvaihtoehtojen osalta arvioinnissa 
tulee huomioida mahdolliset synergiaedut muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden 
osalta yhteisvaikutusten minimoimiseksi. 

Fingrid Oyj muistuttaa, että kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää Fingridin yleisissä 
liittymisehdoissa esitetyt tekniset vaatimukset sekä Fingridin järjestelmätekniset 
vaatimukset. Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan 
maksimikorkeuden määrittämän etäisyyden päähän tuulivoima-alueen reunassa 
sijaitsevien Fingridin 400 kV voimajohtojen Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 
johtoalueiden ulkoreunasta. Fingrid laatii sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja 
periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä voimantuotantoa 
suunnittelevien tahojen ja verkkoyhtiöiden kanssa. Kokkonevan tuulivoima-alueen 
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YVA-ohjelmassa esitettyihin liityntävaihtoehtoihin liittyy vielä epävarmuustekijöitä, 
koska alueella on vireillä lukuisia tuulivoimahankkeita. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy toteaa, että se antaa ilmailulain 158 § mukaisia 
lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan hakemista varten. Lausunnossa otetaan 
kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentoliikenteen 
sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Suunnittelussa voi 
hyödyntää lentoesterajoituksien paikkatietoaineistoa, joka on ladattavissa Fintrafficin 
verkkosivustolta.

Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta. Ohjelma on 
kattava ja se on laadittu huolellisesti huomioiden maakuntakaavamerkinnät ja -
määräykset. Hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavan tuulivoima-alueelle ja 
ympäristöhallinnon ohjeen 5/2016 mukaan maakuntakaavassa osoitettujen 
tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa 
muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskiset ratkaisut ja tavoitteet eivät 
vaarannu.  

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto toteaa, että ohjelmassa esitettyjen 8 
tunnin suositusarvojen lisäksi tulee huomioida päiväkohtaiset maksimivälkeajat, joita 
voidaan verrata Ruotsissa käytettävään 30 min suositusarvoon. Välkeaikojen tai 
melun ohjearvojen ylittyessä, tulisi raportoinnista pystyä määrittämään mikä tai mitkä 
voimalat aiheuttavat häiriötä. Mikäli voimalaitostyyppi ei ole melumallinnuksia 
tehtäessä tiedossa, tulee mallinnus tehdä huonoimmalla skenaariolla. 
Sähkönsiirtolinjaukset kulkevat Etelä-Pohjanmaan alueella Porasharjun 
pohjavesialueen läpi. 

Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole arviointiohjelmasta huomautettavaa, mutta 
toteaa, että Keski-Suomen puolella arvotetut maisema-alueet sijoittuvat noin 20-50 
km säteelle hankealueesta. Keski-Suomen puolelle noin 15-50 km säteelle 
hankealueesta sijoittuu myös noin 10 eri vaiheissaan olevaa tuulivoimalahanketta ja 
yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää ulottaa riittävän laajalle. Myös hämärän ja 
pimeän aikaista maisemaa muuttava lentoestevalaistus sekä valaistuksen 
yhteisvaikutukset muiden tuulivoimalahankkeiden kanssa tulee arvioida. 
Sähkönsiirtoreitin VEB vaikutukset voivat ulottua myös Keski-Suomen puolelle ja 
ottaen huomioon Suomenselän alueella suunnitteilla ja rakenteilla olevan tuulivoiman 
määrä, myös sähkönsiirron kokonaisvaikutuksia olisi hyvä pohtia laajemmin.

K.H. Renlundin museo katsoo, että YVA-ohjelmassa muinaismuistolailla suojeltujen 
muinaisjäännöskohteiden huomioiminen on huomioitu hyvin. Kesän 2021 aikana 
tehtävän arkeologisen inventoinnin tulokset ja niiden perusteella laaditut voimaloiden, 
huoltotie- ja sähkönsiirtoverkostojen kaavapiirrokset tulee toimittaa museolle 
lausuttavaksi. Arviointiselostuksessa tulee kohteiden nimien yhteydessä käyttää 
muinaisjäännösrekisterin mukaisia kohteet yksilöiviä muinaisjäännöstunnuksia ja 
karttaesityksissä kohteet tulee esittää muinaisjäännösrekisterin aluerajausten 
mukaisesti. Koska lähialueilla on käynnissä useita tuulivoimahankkeita, on erittäin 
tärkeää, että sekä tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien voimajohtoratkaisujen 
yhteisvaikutuksia arvioidaan mahdollisimman luotettavilla menetelmillä erityisesti 
arvokkailla maisema-alueilla ja kulttuuriympäristökohteissa. 
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Kyyjärven kunnalla ei ole erityistä kommentoitavaa hanketta koskien, koska 
tuulivoimapuiston vaikutukset Kyyjärven kunnan puolelle jäävät vähäisiksi pitkän 
etäisyyden vuoksi eivätkä sähkönsiirtoreitit sijoitu Kyyjärven kunnan alueelle. 
Teknisenä korjaustarpeena pyydetään korjaamaan arviointiohjelmaan Kyyjärven ja 
Karstulan kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimahankkeiden voimaloiden määriä ja 
aluerajauksia.  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että suunnitteluvaiheessa tulee 
pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille 
aiheudu tai että ne ovat poistettavissa. On myös suositeltavaa, että 
tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin 
radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös TV-
vastaanoton laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa sekä 
matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun, sillä 
tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. 

Luonnonvarakeskus toteaa, että metsäpeuran ja muiden direktiivilajien asuttamilla 
alueilla tuulivoimarakentamisen vaikutukset tulisi selvittää, jotta hankkeen välittömät 
ja välilliset haittavaikutukset voidaan minimoida. Tulevassa arvioinnissa on otettava 
huomioon saman paikallispopulaation tai osapopulaation alueella tapahtuvan muun 
tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutus ko. lajien, erityisesti metsäpeuran, 
elinmahdollisuuksien muutoksiin. Hankealueen ympärillä sijaitsee metsäpeuran 
elinympäristöjä varten perustettuja Natura 2000 alueita ja ne muodostavat 
metsäpeuran suojelun kannalta merkittävän lisääntymis-, kerääntymis- ja 
vaellusalueverokoston, jonka osana hankealue sijaitsee. Elinympäristöjen 
pirstoutuminen Natura-alueiden läheisyydessä voi heikentää metsäpeurojen suojelun 
tasoa. EU luontodirektiivin liitteen IV lajien (susi, ilves, karhu, ahma ja saukko) 
lisääntymispaikkojen selvittämiseen ei riitä suunnitelmassa esitetyt kyselytutkimukset, 
vaan ne tulisi selvittää tarkemmin muilla aineistoilla. Myös hankealueen mahdolliset 
suorat ja välilliset vaikutukset paikalliseen hirvi- ja metsäkauriskantaan ja niiden 
metsästysmahdollisuuksiin tulisi selvittää tarkoin, sillä hirvieläinten metsästyksen 
riistallinen ja rahallinen arvo on korkea.

Metsähallitus toteaa, että huomioiden sekä hankealueen että 
sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristöön sijoittuvat maakotkan reviirit, tulee maakotkan 
osalta tehdä erillinen selvitys elinympäristömallia hyödyntäen. Metsäpeurat liikkuvat 
hankealueen ympärillä sijaitsevien Natura-alueiden välillä, mm. juuri suunnitellun 
tuulivoima-alueen halki, joten on oleellista tutkia sekä Kokkonevan alueen, sen 
sähkösiirtovaihtoehtojen, että ympäröivien tuulivoima- alueiden yhteisvaikutukset 
metsäpeuran elinkierron ja liikkumisen osalta. Myös sähkönsiirron vaikutukset 
suojelualueisiin, niiden lajistoon ja kytkeytyneisyyteen tulee selvittää huolella. 
Vaihtoehtoja tarkasteltaessa on tarkistettava toimenpiteiden lainmukaisuus 
perustettujen luonnonsuojelualueiden osalta. Hankkeen pohjoisreunassa hankealue 
sijoittuu osittain suojeluun varatulle alueelle soidensuojelun täydennysohjelman 
kohteille Suovaneva-Soidinneva- Maislampi-Olkineva, joka on tunnistettu 
valtakunnallisesti merkittäväksi. Kohde tulee huomioida hankkeen suunnittelussa 
kuten myös sähkönsiirtovaihtoehtojen alle tai välittömään läheisyyteen jäävät 
Hötölamminneva ja Pohjoisneva. 
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Perhon kunnan ympäristölautakunta toteaa, että sähkönsiirtoa suunnitellessa, tulee 
eri vaihtoehtojen kokonaisvaikutukset selvittää riittävän laajasti. Muilta osin 
lautakunnalla ei ole YVA-ohjelmasta huomautettavaa.

Puolustusvoimien 2- logistiikka rykmentti esittää, että hankkeen vaikutuksia 
maanpuolustukseen arvioidaan perustuen Pääesikunnan hyväksyttävyyslausuntoon. 
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä ja arvion 
tarkemman tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen 
osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot suunnitelluista tuulivoimaloista. 
Puolustusvoimat myös huomauttaa, että hankkeelle tulee saada Pääesikunnan 
myönteinen hyväksyttävyyslausunto ennen kaavan hyväksymistä.

Telia Finland Oyj toteaa, että alueen läpi ei kulje radiolinkkejä eikä rakennettavalla 
tuulivoimapuistolla ole vaikutusta Telian radioverkkoon. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö toteaa, että 
tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisen aikaiset sekä tuulivoimaloiden käytön 
aikaiset vaikutukset Perhonjoen ja hankealueen pienvesien kalastoon tulisi selvittää. 
Tuulivoimaloissa käytettävästä öljystä ja muista aineista on tehtävä riskikartoitus, 
jossa on selvitettävä, että käytettävistä aineista vaaraa/riskiä alueen ja lähialueen 
vesistöille ja kalastolle. Huoltoteitä rakennettaessa on suositeltavaa tierumpuina 
käyttää ns. kaarirumpua tai puolirumpua, joka jättää pohjan mahdollisimman 
luonnontilaiseksi ja joka parhaiten mahdollistaa kalojen nousun.

Vimpelin kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeen johdosta. 

Väylävirasto katsoo, että liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa 
riittävällä tasolla. Voimaloiden sijoittamisessa tulee huomioida Liikenneviraston ohjeet 
tuulivoimalan vähimmäisetäisyyksistä liikenneväyliin. Voimaloiden osien kuljetuksia 
varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava hyvissä ajoin 
ennen kuljetuksia. Tarvittavien vahvistamistoimenpiteiden, rakenteiden siirtojen ja 
liittymien avartamisen kustannuksista vastaa hankkeesta vastaava. 
Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan, jonka lupaviranomaisena 
toimii Pirkanmaan ELY-keskus.  Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy kuljetusten 
johdosta merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava 
lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa. Kaapeleiden ja 
johtojen sijoittamisessa tulee noudattaa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun 
lain säädöksiä. Voimajohtojen rakentamisessa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa 
Väyläviraston ohjeita ja Liikenneviraston määräyksiä. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön näkemyksen mukaan mm. 
läheisen asutuksen vuoksi vaihtoehtotarkastelussa tulisi olla maakuntakaavan tv-
alueen mukainen vaihtoehto. Myös perustelut valituille vaihtoehdoille VE 1 ja VE 2 
sekä hankesuunnittelun, kaavoituksen ja MRL:n suhde tulee esittää selostuksessa 
selkeästi. Sähkönsiirron osalta arviointiohjelmassa ei ole esitetty vireillä ja olemassa 
olevia kaavoja tai niiden merkintöjä ja määräyksiä. Uusien voimajohtojen 
rakentamista olemassa olevien kaavojen läpi tulisi välttää. Jos kuitenkin on tarvetta, 
on huomioitava niiden vaikutukset sekä kaavojen päivittämisen tarve. Melu- ja 
välkevaikutusten arvioinnissa tulee huomioida ehdotusvaiheessa oleva Oksakosken 
osayleiskaava-alue, joka mahdollistaa uutta asutusta 2 km etäisyydelle voimaloista. 
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Hankealue sijoittuu osittain myös Salamajärven, Möttösen ja Porasen RYK alueelle, 
joten hankkeessa on huomioitava olemassa olevan kaavan käyttötavat ja 
määräykset. 

Perhon keskustan läheisyyden vuoksi vaikutukset keskusta-alueelle on syytä 
selvittää huolellisesti. Myös maisemavaikutukset läheisiin maisema-alueisiin Perhon 
järvimaisema-alueeseen, Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinevaan ja Perhon 
kirkkoon tulee huomioida. Etäisyysvyöhykkeiden määrityksessä ja maisemallisten 
vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida tuulivoimaloiden koon kasvu. Asutuksen 
läheisyyden vuoksi on tärkeätä tarkistaa ettei annetut ohjearvot melun sekä välkkeen 
osalta ylity. Hankkeesta tulisi laatia myös yöhavainnekuvia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne -vastuualue katsoo, että suunnitelma 
liikenteellisten vaikutusten arvioinnista sekä hankealueen nykytilan kuvaus 
liikenteellisestä näkökulmasta vaikuttavat riittäviltä. Arvioinnissa tulee huomioida 
kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen asukkaille sekä kuvata ne toimet, joilla 
liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan. Erikoiskuljetusten 
toteutuksessa tulee huomioida Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja 
erikoiskuljetukset -selvityksessä todetut erikoiskuljetuksia koskeva haasteet ja 
hanketoimijan on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä vastuualueeseen, mikäli 
maantieverkkoa tai liittymiä joudutaan parantamaan tuulivoimalan kuljetusten 
perillepääsyä varten. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö huomauttaa, että 
hankealue on laajempi kuin maakuntakaavassa tuulivoimalle varattu alue ja se 
sijoittuu lähemmäksi Natura 2000 alueita ja muita luonnonsuojelun kannalta tärkeitä 
alueita. Hankealueelle sijoittuva arvokkaaksi todettu luonnontilainen 
suoaluekokonaisuus Suovaneva-Soidinneva-Maislampi-Olkineva tulee turvata eikä 
tuulivoimarakenteita tulisi suunnitella alueelle. Arviointitarpeissa korostuu myös eri 
tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset luontoarvoihin. Suunnittelussa on otettava 
huomioon sekä hankekohtaiset että yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, petolintujen 
pesimisreviireihin sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöihin ja ehkäistävä 
merkittävien haitallisten vaikutusten synty.

Metsäpeura on useiden, suunnitellun tuulivoimapuiston ympärillä esiintyvän Natura-
alueen suojeluperusteena ja Suomenselän alueella elävällä kannalla on 
valtakunnallisessa mittakaavassa suuri merkitys lajille, joten alueen merkitys 
metsäpeuralle tulee selvittää LUKEn ja mahdollisesti Metsähallituksen kehittämiä 
menetelmiä ja tietoja hyödyntäen. Myös aluetta hyvin todennäköisesti hyödyntävät 
suurpedot, karhu, susi ja ahma ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joten niiden 
lisääntymis- ja levähdysalueiden heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. Alueen 
merkitys näille lajeille tulee tarkistaa riistakeskuksen suurpetoyhteyshenkilöiltä ja 
luonnonvarakeskukselta. Saukko on metsäpeuraan lisäksi Hangasneva-
Säästöpiirinnevan Natura 2000-alueen suojeluperusteena oleva laji. Saukon 
inventoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön julkaisua luontodirektiivin liitteen 
IV lajien esityksistä. Saukon ja suurpetojen esiintymisen selvittämisessä tulee myös 
varautua talvella suoritettavaan lumijälkihavainnointiin. Linnustoselvityksissä tulee 
kiinnittää erityistä huomioita maakotkan esiintymiseen ympäröivillä suojelualueilla. 



Dnro EPOELY/1007/2021 9/24

Vaikka Natura alueen, kuten Hangasneva-Säästöpiirinnevan suojeluperusteena ovat 
alueen luontotyypit, tulee arviointiin sisällyttää luontotyyppien ominaislajisto, kuten 
lintulajit. Tämä pätee myös mahdollisissa laadittavissa arviointien tarveharkinnoissa. 
Liito-oravan kartoituksessa tulee huomioida voimajohtoreittien varrella liito-oravalle 
soveltuvat alueet ja arvioida leventyvän reitin vaikutuksia lajin liikkumiselle. 
Muuttolinnuston seurannassa tulee huolehtia riittävien maastopäivien määrästä ja 
tarpeen mukaan lisätä päivien määrää. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesihuolto -ryhmä toteaa, että hankealueelle ei 
sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä 
Jängänharjun pohjavesialue sijaitsee noin 3,2 km etäisyydellä hankealueen 
itäpuolella. Voimajohtoreittivaihtoehto A kulkee pintavesi- tai maaekosysteemistä 
suoraan riippuvaisen pohjaveden hankintaan soveltuvan 2E-luokan pohjavesialueen 
Paloperkkiönkankaan läpi ja voimajohtoreittivaihtoehto B kulkee vedenhankintaa 
varten tärkeän 1-luokan pohjavesialueen Porasharjun läpi. Hankealueen ei katsota 
lukeutuvan alueeseen, jossa esiintyy happamat sulfaattimaita.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesien ja maatalouden ympäristönsuojeluryhmä 
muistuttaa, että uusilla tielinjauksilla ja maakaapeloinneilla ei saa heikentää alueen 
kuivatusta, joten arvioinnissa tulee selvittää hankkeen vaikutukset alueen 
peruskuivatukseen. Arvioinnissa tulee selvittää myös hankealueella sijaitsevat 
vesistöksi luokiteltavat uomat (valuma-alue yli 10 km2) ja niihin kohdistuvat 
vaikutukset siltojen ja kaapelointien osalta. Maatalousryhmä myös huomauttaa, että 
arviointiohjelman etäisyystarkastelussa ei ole otettu huomioon eläinsuojia, vaikka 
noin 2 km etäisyydellä hankealueesta olisi 16 toiminnassa olevaa eläinsuojaa, joista 
lähin n. 1 km etäisyydellä hankealueen rajasta. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön teollisuuden ja 
jätehuollon ympäristönsuojeluryhmä toteaa, että hankealueelta alle 2 km päässä on 
138 asuinrakennusta ja 11 loma-asuntoa, joten tuulivoimaloiden sijoittelussa tulee 
huomioida, etteivät melun ohjearvot ylity minkään asuin- tai loma-asunnon kohdalla. 
Samoin välkevaikutukset tulee huomioida voimaloiden sijoittumisessa hankealueelle. 
YVA-selostuksessa tulee esittää kullekin melu- ja välkealueelle jäävien asuin- ja 
lomarakennusten määrä sekä miten voimaloiden sijoitusta tai määrää muutetaan, 
mikäli mallinnusten perusteella melun tai välkkeen ohjearvot ylittyvät. Rakentamisen 
aikaiset maa-aineisten määrät ja niiden sijoittamisesta aiheutuvat vaikutukset tulee 
myös arvioida.

Annettujen mielipiteiden mukaan tuulivoimalan myllyjen lukumäärää ja sijoittelua olisi 
tarkasteltava enempi alueen asukkaiden näkökulmasta, koska myllyt ovat liian lähellä 
asutusta ja ne aiheuttavat haittoja Hietaniemen ja Kokkonevan kylien asukkaille. 
Myös Hangasnevan luontoarvot ja linnusto on huomioitava paremmin tuulimyllyjä 
sijoiteltaessa. Tuulivoimalapuisto esitetään siirrettäväksi luoteeseen päin.

Mikäli sähkönsiirto toteutetaan ilmajohtona Fingridin olemassa olevien kahden 
voimajohtolinjan viereen, hankkeessa tulisi huomioida Lestijärven tuulipuiston 
johtolinjassa oleva käyttämätön kapasiteetti uuden peltoviljelyä haittaavan ja 
ympäristöä rasittavan voimalinjan rakentamisen välttämiseksi.  Mielipiteen mukaan 
YVA-ohjelma ei ota riittävästi kantaa siihen, millä tavalla sähkönsiirto toteutetaan 
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yksityisten maanomistajien omistamilla peltoalueilla. Uudet voimalinjat rikkovat 
viljelysmaisemaa ja ympäristöä sekä hankaloittavat peltoviljelyä, joten ympäristön 
kannalta on edullisinta toteuttaa sähkönsiirto olemassa olevien voimajohtojen kautta. 
Viljellyille pelloille suunnitellut pylväät tulee olla haruksettomia, vapaasti seisovia ja 
korkeita teräspylväitä, jotta peltoa voi viljellä. Lisäksi pylväiden sijoittelulla pystytään 
vähentämään viljelylle koituvia, merkittäviä haittoja. Sähkönsiirtovaihtoehdon VEB ei 
todeta häiritsevän peltoviljelyä, viljelymaisemaa ja ympäristöä yhtä paljon kuin 
vaihtoehto VEA. Vaihtoehdossa VEA linjan sijoittuessa Fingridin kahden voimalinjan 
ja OX2:n voimalinjan viereen neljäntenä voimalinjana katsotaan aiheuttavan rehun 
tuotannon loppumista kokonaan voimajohtoreittien pelloilta. 

Mielipiteen mukana voimansiirron rakennustyöt pitää suorittaa talviaikaan, jotta 
viljelyksille ei tule vahinkoa. Sähköistä yleisötilaisuutta pidetiin myös ongelmallisena 
vaikuttamisen kannalta, koska kaikki eivät pystyneet osallistumaan tilaisuuteen.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

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

Hankekuvauksessa on esitetty mm. tiedot hankkeen liittymisestä kansainvälisiin ja 
kansallisiin ilmasto- ja energiastrategioihin ja tavoitteisiin, hankkeen alueellinen 
merkitys sekä hankkeen tavoitteet. Hankkeen teknisessä kuvauksessa on esitetty 
hankkeen maankäytöntarve, tuulipuiston rakenteet, tuulivoimapuiston ja 
sähkönsiirron rakentaminen, huolto, ylläpito ja käytöstä poisto sekä tarvittavat 
turvaetäisyydet. 

YV: Hankkeen sijainti, tarkoitus ja tekninen kuvaus on esitetty 
arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä tavalla. Arviointiselostukseen tulee tarkentaa 
hankekuvausta arvioinnin aikana saatujen lisätietojen osalta. 

Selostuksessa tulee arvioida tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähkönsiirto 
rakentamiseen tarvittavat maa-ainesmäärät ja niiden saatavuus. Myös 
rakentamisessa syntyvien ylijäämä maiden määrät ja käyttö tulee kuvata. 
Selostuksessa tulee esittää myös arviot toiminnan aikana ja toiminnan päättyessä 
syntyvistä jätteistä, niiden määristä ja käsittelymenetelmistä lainsäädännölliset 
vaatimukset huomioon ottaen. Käytöstä poistoon liittyvässä kuvauksessa tulee 
esittää tiedot voimaloiden ja voimajohtojen poistamisesta vastaavista tahoista. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyn keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten eroavuuksista. 
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Arviointiohjelmassa on esitetty ns. 0-vaihtoehdon lisäksi kaksi vaihtoehtoa, jotka 
poikkeavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja yksikkötehon osalta. Sähkönsiirron 
osalta tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä.

YV: Arviointiohjelmassa on kuvattu selkeästi karttojen avulla voimaloiden sijaintia ja 
sähkönsiirtoa koskevat vaihtoehdot. Arviointiohjelmassa todetaan, että voimaloiden 
yksikköteho on vaihtoehdosta riippuen noin 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus 
on määritetty, mutta roottoreiden enimmäispituutta ei ole esitetty. 

Jotta voidaan määrittää hankkeen enimmäiskoko ja siitä aiheutuvat vaikutukset, 
yhteysviranomainen edellyttää, että arviointiselostusvaiheessa esitetään eri 
vaihtoehtojen voimaloiden enimmäiskokonaiskorkeudet, roottoreiden 
enimmäispituudet ja yksittäisten voimaloiden maksimitehot. Sähkönsiirron osalta 
tulee esittää rakennettavien voimajohtojen enimmäisteho.

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat YVA-lain mukaan riittävät, mutta 
vaihtoehtojen VE1 ja VE2 hankealueet poikkeavat osittain Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavassa osoitetusta tuulivoimaloiden alueesta (tv). Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on huomauttanut, että hankealue sijoittuu 
maakuntakaavassa varattua aluetta lähemmäksi mm. Natura 2000 alueita ja muita 
luonnonsuojelun kannalta tärkeitä alueita. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
alueidenkäytön näkemyksen mukaan vaihtoehtotarkastelussa tulisi olla 
maakuntakaavan tv-alueen mukainen vaihtoehto läheisen asutuksen vuoksi.

Yhteysviranomainen katsoo, että yhtenä YVA-menettelyn keskeisenä tarkoituksena 
on saada hankkeen jatkosuunnittelua varten tietoa arviointiohjelmassa esitettyjen 
vaihtoehtojen ja maakuntakaavan rajauksien ympäristövaikutuksien eroavuuksista. 
Maakuntakaavan ulkopuoliset alueet sijoittuvat ympäristövaikutuksiltaan herkille 
alueille, kuten lähelle Perhon keskustaa ja Oksakosken kyläaluetta sekä 
luonnonsuojelualueita, joten yhteysviranomainen pitää perusteltuna lisätä 
tarkasteltaviin vaihtoehtoihin maakuntakaavan tuulivoima-alueen rajauksen mukainen 
vaihtoehto.

Tarkasteltavat vaihtoehdot tulee olla lähtökohtaisesti toteutuskelpoisia, joten 
sähkönsiirron vaihtoehtotarkastelussa tulee huomioida Fingrid Oyj:n lausunnossa 
esiin tuodut epävarmuustekijät.

YVA-menettely ja osallistuminen

Arviointiohjelmassa on kuvattu arviointimenettelyn vaiheet ja eri vaiheiden sisällöt. 
Ohjelmassa on esitetty myös arviointimenettelyn osapuolet, arvio aikataulusta, YVA-
menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamisesta sekä suunnitelma 
vuorovaikutuksesta, osallistumisesta ja tiedottamisesta.  

YV: Esitys YVA-menettelyn ja osallistumisen järjestämisestä vastaa YVA-lain 
periaatteita. YVA-menettelyn keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, joten yhteysviranomainen muistuttaa, 
että arviointimenettelyn aikana tehtävään tiedottamiseen ja asianosaisten palautteen 
antomahdollisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tarvittavat suunnitelma luvat ja päätökset 
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Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja niihin 
rinnastettavat päätökset sekä mahdollisesti tarvittavat luvat taulukkomuodossa. 

YV: Tarvittavat suunnitelmat ja luvat on esitetty selkeästi. Arviointiohjelmassa 
esitettyjen lupien lisäksi arviointiselostuksessa tulee huomioida myös mahdollinen 
ylijäämämaiden käsittelystä aiheutuva luvan tarve sekä tarvittaessa Väyläviraston 
lausunnossa todettu tasoristeyksen käyttöä koskeva lupa.

Ympäristöluvan tarpeen osalta yhteysviranomainen toteaa, että lähtökohtaisesti 
voimalat tulee suunnitella siten, että niiden toiminnasta ei aiheudu ympäristöluvan 
tarpeen ylittävää naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
Taulukkomuotoisen esityksen lisäksi arviointiselostuksessa tulee tarkastella 
ympäristöluvan tarvetta tehdyn vaikutusarvion perusteella. 

Kuvaus nykytilasta ja sen kehityksestä

Nykytilan kuvauksessa on esitetty mm. tuulivoima-alueen nykyinen 
yhdyskuntarakenne ja maankäyttö, kaavoitus, maisema- ja kulttuuriympäristö, 
muinaisjäännökset, ympäristöolosuhteet, luonnonarvot ja suojelualueet, liikenne sekä 
alueen elinkeinot ja virkistyskäyttö. 

YV: Tuulivoimala-alueen ja sen ympäristön nykytila on kuvattu 
arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä tavalla. Arvioitavien sähkönsiirtoreittien 
nykytilan kuvausten riittävyys vaihtelevat osa-alueittain. Osassa ulkoisten 
sähkönsiirtoreittien nykytila on kuvattu sanallisesti, osassa nykytilan kuvauksista 
sähkönsiirtoreittiä ei ole huomioitu. Kartta sähkönsiirtoreitistä ja alueen nykytilasta on 
esitetty erillisessä liitteessä, mutta maininta liitteenä olevasta kartasta on ainoastaan 
kohdassa 8.7.2 (luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet). 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaista 
todennäköisen vaikutusalueen kehitystä tuulivoima-alueen tai sähkönsiirtoreittien 
osalta ei ole kuvattu. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostukseen tulee laajentaa 
nykytilankuvausta erityisesti sähkönsiirtoreittien osalta. Reitit ja niiden vaikutusalueen 
nykytila tulee esittää samalla kattavuudella kuin tuulivoimaloita koskevan 
hankealueen. Kokonaisuuden hahmottamiseksi nykytilaa kuvaaviin karttoihin tulee 
lisätä sähkönsiirtoreitit. Kaavoituksen osalta tulee huomioida myös sähkönsiirtoreitin 
vaikutusalueelle sijoittuvat kaavat. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan osalta olisi 
suotavaa esittää myös 5. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kartta. Arvio 
nykytilan kehityksestä tulee kuvata arviointiselostuksessa, esim. vaihtoehdon VE0 
arviointien yhteydessä. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Arviointiohjelmassa on kuvattu arvioinnissa selvitettävät YVA-lain mukaiset välittömät 
ja välilliset vaikutukset. Tuulivoimaloiden keskeisimpien ympäristövaikutuksien on 
katsottu kohdistuvan maiseman visuaalisiin vaikutuksiin ja linnustoon sekä 
sijaintipaikasta riippuen melu- ja varjostusvaikutuksiin. Sähkönsiirron tyypillisiksi 
ympäristövaikutuksiksi on katsottu vaikutukset maankäyttöön, luontoarvoihin, 
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maisemaan tai elinkeinoihin. Hankkeen oletetut vaikutusalueet on esitetty taulukon ja 
kartan etäisyysvyöhykkeiden avulla.

Arviointiohjelmassa on esitetty vaikutusten merkittävyyden arviointimenetelmät. 
Vaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan vaikutuskohteen herkkyyden ja arvon 
sekä muutoksen suuruuden avulla.

YV: Vaikutusalueet ja vaikutusten merkittävyyden määriseen käytettävä 
arviointimenetelmä on esitetty arviointiohjelmassa riittävällä tavalla. 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että arviointiselostuksessa tarkasteltavat 
vaikutusalueet tulee esittää selkeästi kaikkien arvioitavien vaikutustyyppien osalta ja 
vaikutusalueet tulee esittää myös sähkönsiirron osalta. Vaikutusten merkittävyyden 
arvioinnin tulokset perusteluineen tulee esittää erillisen vaihtoehtotarkastelun lisäksi 
vaikutuskohtaisten arviointien yhteydessä. 

Eri vaikutusten arvioinneissa tulee arvioida hankkeen koko elinkaaren aikaiset 
vaikutukset ko. vaikutuskohteeseen, joten myös toiminnan aikaisten vaikutusten 
lisäksi rakentamisen ja toiminnan jälkeiset, kuten rakenteiden purkamisen aikaiset 
vaikutukset tulee arvioida eri vaikutusarviointien yhteydessä. Purkamiseen liittyvien 
toimenpiteiden osalta tulee huomioida jätteiden käsittelyä koskevan lainsäädännön 
vaatimukset.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

Arvioinnissa kuvataan hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä nykyisen 
ja suunnitellut maankäytön väliset mahdolliset ristiriitaisuudet. Vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien 
maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.  Arvioinnissa 
tarkastellaan myös hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia 
vaikutuksia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden 
toteutumisen kannalta.

YV: Hankealue sijoittuu osittain Salamajärven, Möttösen ja Porasen rantayleiskaava-
alueelle ja sähkönsiirtoreitti VEB sijoittuu mm. kaavoitetuille tuulivoima-alueille. 

Yhteysviranomainen edellyttää täydentämään tietoja hankkeen vaikutusalueella 
sijaitsevista kaavoista. Selostuksessa tulee arvioida tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron 
vaihtoehtojen vaikutukset Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen 
aluevarauksiin ja suunnittelumääräyksiin sekä muihin hankkeen vaikutusalueelle 
sijoittuviin kaavoihin ja niiden merkintöihin. Selostuksessa tulee tarkastella myös 
mahdollisia kaavojen päivittämistarpeita. Sähkönsiirron osalta tulee tarkastella 
erityisesti vaikutuksia maa- ja metsätalouteen ja muuhun aineelliseen omaisuuteen.

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön

Vaikutusten arviointi painottuu erityisesti ns. lähialueelle eli 0-7 kilometrin etäisyydelle 
sekä välialueelle (7-14 km) aiheutuviin vaikutuksiin. Kaukoaluetta (14-25 km) 
tarkastellaan yleispiirteisimmällä tasolla. Vyöhyketarkastelu perustuu vuonna 2006 
laadittuun ympäristöministeriön oppaaseen, mutta voimaloiden koon kehityksen 
vuoksi etäisyysvyöhykkeitä on laajennettu 2 kilometrillä. Voimajohdon 
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lähivaikutusalueena tarkastellaan keskilinjasta 100-300 metrin etäisyydelle sijoittuvaa 
aluetta ja kaukomaisemana 300 metrin - 3 kilometrin etäisyydelle sijoittuvaa aluetta. 

Arvioinnissa laaditaan näkemäalueanalyysi ja maisemavaikutuksia havainnollistetaan 
havainnekuvien avulla. Arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron 
rakenteiden vaikutuksia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-
alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin sekä eri tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutuksia.

Vaikutuksia muinaisjäännöksiin arvioidaan olemassa olevan tiedon sekä 
maastoinventointien avulla. Maastoinventoinnissa tarkastetaan tuulivoimaloiden 
paikat ja niiden väliset tie-, kaapeli- ja voimajohtolinjaukset sekä kaava-alueella ja 
sähkönsiirtoreiteillä olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet.

YV: Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että maisemavaikutusten arvioinnissa 
painotetaan erityisesti lähi- ja välialueelle kohdistuvia vaikutuksia ja että 
arviointiohjelmassa esitetyissä etäisyysvyöhykkeiden laajuuksissa on huomioitu 
voimaloiden kokoluokassa tapahtuneen muutokset. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö on muistuttanut, että hanke 
sijoittuu lähelle Perhon keskustaa, joten vaikutukset keskusta-alueelle on syytä 
selvittää huolellisesti. Arvioinnissa tulee huomioida myös erityisesti hankealueen 
läheisyydessä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Perhon järvimaisema-alue ja 
Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirineva sekä valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö Perhon kirkko (RKY 2009). 

Yhteysviranomainen edellyttää maisemavaikutusten arvioinnissa ja havainnekuvien 
kuvauspisteiden valinnassa huomioimaan erityisesti edellä mainitut alueidenkäytön 
asiantuntijakommentissa todetut alueet sekä hankealueen läheisyydessä Perhonjoen 
varrella sijaitsevat avoimet peltoalueet ja niiden asutukseen kohdistuvat vaikutukset.

Havainnekuvissa tulee käyttää voimalatyyppiä joka kokonaiskorkeudeltaan ja 
roottorinhalkaisijaltaan vastaa vaihtoehtojen mukaisia enimmäispituuksia. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää havainnekuvien laadinnassa käytetty tekniikka ja 
päiväaikaisten havainnekuvien lisäksi arvioinnissa tulee havainnollistaa 
lentoestevalojen vaikutukset yöaikaiseen näkymään. Havainnekuvissa tulee esittää 
myös maisemassa mahdollisesti näkyvät muiden tuulivoimahankkeiden voimalat. 

Muinaisjäännösten osalta yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmassa esitettyjä 
selvityksiä riittävinä. Arviointiselostuksessa muinaisjäännösten kirjaukset ja 
aluerajaukset tulee esittää K.H. Renlundin museon lausunnossa todetun mukaisesti.  

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön, sähköverkoston ja voimajohdon rakentamisen 
maanmuokkaustyöt saattavat hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja 
kiintoaineskuormitusta. Arviointiohjelman mukaan arviointi perustuu pienten 
vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden, voimaloiden ja 
voimajohdon sijoittumiseen.  



Dnro EPOELY/1007/2021 15/24

Tuulivoimapuiston hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 
luokiteltuja pohjavesiesiintymiä, joten vaikutuksia ei näiden osalta katsota 
muodostuvan. Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä 
aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja pohjavesille tarkastellaan osana 
hankkeen ympäristöriskien arviointia.  

YV: Tarkasteltavat sähkönsiirtoreitit kulkevat luokiteltujen pohjavesialueiden läpi, 
joten arvioinnissa tulee huomioida voimajohtojen vaikutukset pohjavesiin.

Arvioinnissa tulee selvittää hankealueelle sijaitsevat vesistöksi luokiteltavat uomat ja 
muut pienvesistöt sekä tuulivoimaloiden, huoltoteiden, siltojen ja kaapelointien 
vaikutukset niihin ja niiden kalastoon. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesien ja 
maatalouden ympäristönsuojeluryhmä on muistuttanut, että uusilla tielinjauksilla ja 
maakaapeloinneilla ei saa heikentää alueen kuivatusta, joten arvioinnissa tulee 
selvittää myös hankkeen vaikutukset alueen peruskuivatukseen.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös vaikutukset hankealueen pohjoispuolella 
sijaitsevaan valtakunnallisesti arvokkaaseen moreenimuodostumaan sekä 
sähkönsiirtoreitille sijoittuvaan valtakunnallisesti arvokkaaseen tuuli- ja 
rantakerrostumaan.

Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon

Tuulivoimapuiston ilmastovaikutus arvioidaan tuulivoimapuiston teoreettisen 
energiantuotantokapasiteetin ja säätövoimalla tuotetun energiamäärän erotuksena. 
Ilmastovaikutus määritetään rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja hiukkasten 
määrän muutoksena. Päästökertoimina käytetään Suomen hiililauhdetuotannon 
keskimääräisiä kertoimia. Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen ja huoltotöiden 
vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon pidetään vähäisinä eikä niitä tulla 
käsittelemään tarkemmin.

YV: Yhteysviranomainen toteaa, että kivihiilen energiakäytön kielto astuu voimaan 
1.5.2029, minkä takia ei ole tarkoituksenmukaista verrata tuulivoimalla tuotettua 
sähköä hiililauhdesähköön. Arvioinnissa ei tule käyttää kiinteitä, sähköntuotannon 
marginaalipäästökertoimia tai tiettyjen polttoaineiden päästökertoimia, vaan 
arvioinnissa tulee käyttää tuulivoimapuiston tuotannon ajankohdalle ennustettavaa 
sähköntuotannon päästökerrointa. Lisäksi arviointityössä tulee arvioida 
suunniteltavan tuulivoimapuiston tuotannon aikaisen sähkön tuotantorakennetta ja 
mahdollista säätövoiman tarvetta sekä sähköverkkojen siirtoyhteyksien riittävyyttä. 

Arviointiselostuksessa tulee huomioida tuotannon aikaisten päästöjen lisäksi 
tuulivoimaloiden osien kuljetuksen, tuulivoimapuiston rakentamisen sekä 
tuulivoimaloiden purkamisen päästöt. Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeät 
laskentaperusteet ja käytetyt tietolähteet. Tuulivoimapuiston päästökerroin tulee 
ilmoittaa g CO2/kWh huomioon ottaen laitoksen koko elinkaari. Selostuksessa tulee 
myös arvioida, milloin voimaloiden tuottama päästötön energia on kompensoinut 
rakentamisvaiheen aikana syntyneet ilmastopäästöt, kuten Etelä-Pohjanmaan liitto on 
lausunnossaan todennut.
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Tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi arviointiselostuksessa tulee tarkastella teiden, 
työskentely- ja varastointialueiden sekä sisäisen sähköverkon, sähköasemien ja 
sähkönsiirtoyhteyksien rakentamisen (voimaloilta valtakunnan sähköverkkoon) 
ilmastovaikutuksia. Puuston ja kasvillisuuden poistaminen ja alueiden raivaaminen 
sekä tuotannon aikaisen metsän kasvun rajoittaminen vähentävät alueen hiilinieluja. 
Arviointiselostuksessa tulee arvioida maankäytössä tarvittavien muutosten 
vaikutukset hiilinieluihin hankeaikana ja sen jälkeen.

Vaikutukset ilmanlaatuun tulee arvioida erikseen.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin

Tuulivoimapuiston ja suunniteltujen sähkönsiirtoreittien alueelle laaditaan 
maastokaudella 2021 kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi, jossa rajataan 
mahdolliset lainsäädännön (luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki) mukaiset 
suojeltavat ja uhanalaiset luontotyypit sekä havainnoidaan suojelunarvoista 
putkilokasvilajistoa. Hankealue tarkastellaan kokonaisuudessaan, jotta arvokohteiden 
lisäksi saadaan käsitys alueen talousmetsien tilasta ja voimaloiden 
rakennuspaikoista. Voimajohtoalueen inventoinnissa tarkastellaan myös liito-oravalle 
soveltuvat elinympäristöt.

YV: Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmassa esitettyjä selvityksiä ja vaikutusten 
arviointia riittävänä. 

Vaikutukset linnustoon

Tuulivoimapuisto sijoittuu sisämaa-alueelle tunnettujen muuttoreittien ulkopuolelle, 
mutta hankealueen eteläpuolelle sijoittuu muuttolinnuston kannalta arvotettu MAALI-
alue eli maakunnallisesti tärkeä lintualue. 

Vaikutuksia linnustoon selvitetään mm. olemassa olevan lähtöaineiston sekä 
hankealueella vuonna 2021 toteutettavien pöllöselvitysten, metsäkanalintujen 
soidinpaikkainventointien, tavanomaista pesimälinnustoa ja päiväpetolintujen 
liikkumista sekä muuttolinnustoa koskevien selvitysten perusteella. Lisäksi pohditaan 
tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueiden linnustollisesti arvokkaiden 
alueiden (mm. Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI -alueet) lajistoon ja 
suojeluperusteisiin.

YV: Ohjelmassa ei ole kuvattu kuinka lintujen törmäysriskiä tullaan arvioimaan, 
vaikka arviointiohjelmassa yhdeksi linnuston kannalta merkittävimmäksi 
vaikutusmekanismiksi todetaan lintujen törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai 
sähkönsiirron voimajohtoihin. 

Yhteysviranomainen edellyttää arvioimaan sekä tuulivoimaloihin että voimajohtoihin 
kohdistuvat lintujen törmäysriskit. Arvioinnissa tulee huomioida mahdollinen linnuston 
yöpymis- ja ruokailualueiden välinen liikehdintä sekä eri tuulivoimahankkeiden ja 
voimajohtojen yhteisvaikutukset. 

Metsähallitus on todennut lausunnossaan, että hankealueen ja 
sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristöön sijoittuu maakotkan reviirit, joten maakotkan 
osalta tulee tehdä erillinen selvitys elinympäristömallia hyödyntäen. 
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Yhteysviranomainen yhtyy metsähallituksen näkemykseen ja edellyttää selvittämään 
sekä hankkeen että eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maakotkaan 
metsähallituksen esittämällä tavalla.

Ohjelmassa kuvataan selkeästi tehtävät linnustoselvitykset, mutta kuvauksesta ei 
ilmene kattavatko selvitykset myös sähkönsiirtoreitit. Yhteysviranomainen 
huomauttaa, sähkönsiirtoreittien linnustovaikutusten arviointi tulee perustua myös 
riittäviin maastoselvityksiin, joten linnuston seurannassa tulee huolehtia riittävien 
maastopäivien määrästä ja tarpeen mukaan niitä tulee lisätä. Tiedot tehdyistä 
maastokartoituksista tulee esittää arviointiselostuksessa.

Vaikutukset muuhun eläimistöön 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa ja selvityksissä pääpaino on EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä. Hankealueella esiintyvän 
tavanomaisen eläimistön esiintymistä ja elinolosuhteita tarkkaillaan alueella 
suoritettavien luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Metsästysseurojen ja muiden 
sidosryhmien haastattelulla saadaan yleiskuva suurpetojen esiintymisestä ja niiden 
kannanvaihteluista hankealueella ja sen ympäristössä.

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty kuinka arviointityössä huomioidaan hankkeen 
vaikutukset metsäpeuraan. Luonnonvarakeskus on todennut, että hankealueen 
ympärillä sijaitsee metsäpeuran elinympäristöjä varten perustettuja Natura 2000 
alueita ja ne muodostavat metsäpeuran suojelun kannalta merkittävän lisääntymis-, 
kerääntymis- ja vaellusalueverokoston. Metsähallitus on muistuttanut, että 
metsäpeurat liikkuvat mm. juuri suunnitellun tuulivoima—alueen halki, joten on 
oleellista tutkia sekä hankealueen sen sähkösiirtovaihtoehtojen, että ympäröivien 
tuulivoima- alueiden yhteisvaikutukset metsäpeuran elinkierron ja liikkumisen osalta. 
ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on muistuttanut, että Suomenselän alueella 
elävällä metsäpeurakannalla on valtakunnallisessa mittakaavassa suuri merkitys 
lajille ja mm. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueita koskevassa 
suunnittelumääräyksessä edellytetään selvittämään metsäpeurojen tärkeimmät 
elinympäristöt.  

Yhteysviranomainen yhtyy edellä mainittuihin lausuntoihin ja edellyttää selvittämään 
hankkeen vaikutukset alueen metsäpeurakantaan Luonnonvarakeskuksen ja 
mahdollisesti Metsähallituksen kehittämiä menetelmiä ja tietoja hyödyntäen. 

Hankealuetta todennäköisesti hyödyntävät suurpedot, karhu, susi ja ahma ovat 
luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdysalueiden 
heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. Yhteysviranomainen edellyttää 
tarkistamaan alueen merkitys ko. lajeille arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi esim. 
riistakeskuksen suurpetoyhteyshenkilöiden ja luonnonvarakeskukselta saatavien 
tietojen ja lumijälkihavaintojen avulla.

Saukko on mm. läheisen Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura 2000-alueen 
suojeluperusteena oleva laji, joten arvioinnissa tulee selvittää hankkeen vaikutukset 
saukkoon. Saukon inventoinnissa tulee keskittyä virtaviin pienvesistöihin sekä niiden 
yhteyteen esiintyviin järviin ja lampiin. Inventoinnissa tulee noudattaa 
ympäristöministeriön julkaisua luontodirektiivin liitteen IV lajien esityksistä (Nieminen 
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ja Ahola 2017) ja arvioinnin mahdollistamiseksi tulee varautua myös talvella 
suoritettavaan lumijälkihavainnointiin luonnonsuojeluyksikön asiantuntijakommentin 
mukaisesti. 

Liito-oravaa koskevissa maastokartoituksissa tulee huomioida tuulivoima-alueen 
lisäksi voimajohtoreittien varrella sijaitsevat liito-oravalle soveltuvat alueet sekä 
johtoaukon laajentamisesta aiheutuvat vaikutukset lajin liikkumiselle. 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita eläinsuojia, joten arvioinnissa tulee 
luonnon eläimistön lisäksi tarkastella myös vaikutuksia tuotantoeläimiin.  

Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin

Hankkeen läheisyydessä sijaitsevalle Hangasneva - Säästöpiirinnevan Natura-
alueelle (FI1001010) laaditaan Natura-arviointi. Natura-arvioinnin tarveharkinta 
laaditaan niille hankealueen ympäristöön sijoittuville Natura-alueille, joihin hankkeella 
saattaa olla potentiaalisia vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös 
muut lähialueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä 
vastaavat alueet.

YV: Yhteysviranomainen toteaa, että tuulivoimaloiden vaikutusalueen lisäksi 
arvioinnissa tulee selvittää sähkönsiirron vaikutukset suojelualueisiin ja niiden 
lajistoon sekä toimenpiteiden lainmukaisuus perustettujen luonnonsuojelualueiden 
osalta. 

Nykyisiä suojelualueita koskevissa tiedoissa ja tehtävässä arvioinneissa tulee 
huomioida hankealueelle osittain sijoittuva valtakunnallisesti merkittäväksi tunnistettu 
soidensuojelun täydennysohjelman kohde Suovaneva-Soidinneva- Maislampi-
Olkineva sekä sähkönsiirtovaihtoehtojen alle tai välittömään läheisyyteen jäävät 
Hötölamminneva ja Pohjoisneva, kuten mm. Metsähallitus on lausunnossaan 
todennut. Tehtävissä Natura-arvioinneissa ja mahdollisissa Natura-arviointien 
tarveharkinnoissa tulee huomioida suojeluperusteena olevien lajistojen ja 
luontotyyppien lisäksi luontotyyppien ominaislajisto, kuten lintulajit ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluyksikön asiantuntijakommentin mukaisesti.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden 
vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, 
maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuhteisiin. Arvioinnissa 
hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä 
mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. 
Arvioinnin tueksi toteutetaan kysely, joka kohdennetaan noin 300 kotitalouteen, 
asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille, hankkeen keskeisellä 
vaikutusalueella.

Alueen virkistyskäyttöä, kuten vaikutuksia alueella tapahtuvalle metsästykselle 
selvitetään nykyisten metsästettävien riistakantojen ja metsästäjien haastattelujen 
perusteella. 
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YV: Arviointiohjelman mukaan lähin asuinrakennus sijaitsee alle kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta ja alle 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 138 
asuinrakennusta ja 11 vapaa-ajan asuntoa. Huomioiden läheinen asutus 
yhteysviranomainen edellyttää, että asukaskysely kohdennetaan erityisesti lähialueen 
(0-7 km hankealueesta) kotitalouksiin ja loma-asuntojen omistajille. 

Hankealue rajoittuu laajaan erämaa-alueeseen, joten arvioinnissa tulee tarkastella 
hankealueelle kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös vaikutuksia hankealueen 
ulkopuolelle sijoittuvien erämaa-alueiden virkistyskäyttöön. Arvioinnissa tulee 
selvittää myös vaikutukset paikalliseen hirvi- ja metsäkauriskantaan ja niiden 
metsästysmahdollisuuksiin. 

Meluvaikutukset

Tuulivoimaloiden toiminnanaikaisia meluvaikutuksia arvioidaan ympäristöministeriön 
ohjeen 2/2014 mukaisten melumallinnusten avulla. Mallinnuksessa käytettävien 
tuulivoimaloiden ominaisuudet perustuvat hankkeesta vastaavan valitsemaan 
voimalaitostyyppiin. Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20-200 Hz) mallinnetaan 
valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan.

Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden, sekä tuulivoimaloiden yhteismelua 
arvioidaan asiantuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten ja 
samankaltaisten projektien tuoman kokemusten perusteella. Rakentamisen 
aiheuttama melu arvioidaan sanallisesti.

YV: Arviointiohjelmasta ei ilmene onko vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisilla 
voimaloilla mahdollista toteuttaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset 
melumallinnukset. Yhteysviranomainen muistuttaa, että melumallinnukset ja niiden 
raportointi tulee lähtökohtaisesti toteuttaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti 
voimalatyypeillä, jotka vastaavat teholtaan ja muilta ominaisuuksiltaan vaihtoehdoissa 
esitettyjä tuulivoimaloiden enimmäiskokoja. 

Mikäli melumallinnuksia ei voida laatia vaihtoehdoissa esitetyllä 
maksimivoimalatyypeillä, tulee mallinnuksissa noudattaa varovaisuusperiaatetta. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeästi mallinnuksissa ja vaihtoehtojen 
mukaisissa voimalatyypeissä olevat eroavuudet sekä arviot mm. voimaloiden tehon, 
korkeuden ja roottorin halkaisijan eroavuuksista aiheutuvat vaikutukset 
lähtömelutasoon ja melun leviämiseen. Mahdolliset poikkeavuudet ja 
epävarmuustekijät lähtömelutasossa tulee esittää myös pienitaajuisen melun 
leviämistä esitettävien laskelmien osalta.

Mikäli tehtyjen mallinnusten ja arviointien perusteella melun ohjearvot ylittyvät, 
selostuksessa tulee esittää melualueelle jäävien asuin- ja lomarakennusten sekä 
mahdollisten kaavoitettujen tonttien määrä sekä esitys siitä, miten voimaloiden 
sijoitusta tai määrää muutetaan haitan ehkäisemiseksi. 

Varjostus- eli välkevaikutukset

Tuulivoimaloista aiheutuvan varjonmuodostuksen määrää vaikutusalueella sijaitseviin 
herkkiin kohteisiin eli lomakiinteistöt ja vakituiseen asutukseen arvioidaan 
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mallinnuksen avulla. Mallinnuksessa huomioidaan maaston korkeusolosuhteet, mutta 
ei metsän peitteisyyttä. 

YV: Varjostusmallinnukset tulee toteuttaa tarkasteltavien toteutusvaihtoehtojen lapa- 
ja napakorkeudeltaan maksimivoimalatyypeillä. Suomessa ei ole määritetty 
ohjearvoja välkkeen määrälle, joten vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää apuna 
muiden maiden suosituksia. Arviointiohjelmassa todetun vuosittaisen välkemäärän 
lisäksi tulee esittää Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausunnon 
mukaisesti päiväkohtaiset maksimivälkeajat, joita voidaan verrata Ruotsissa 
käytettävään 30 min suositusarvoon.

Arviointiselostuksessa tulee esittää asuin- ja lomarakennusten sekä mahdollisten 
asumiskäyttöön kaavoitettujen tonttien määrä eri tuntivyöhykkeillä sekä arvio 
voimaloiden sijainnin tai määrän muutostarpeesta, mikäli varjostuksen määrä ylittää 8 
tuntia vuodessa tai 30 minuuttia vuorokaudessa. 

Vaikutukset liikenteeseen

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen 
aiheuttamia kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen 
kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan erikseen. 
Suunniteltujen voimajohtojen osalta tarkastellaan niiden vaikutuksia maanteihin 
erityisesti erikoiskuljetusten ja liikenneverkon kehittämisen kannalta.

YV: Arviointiselostuksessa tulee esittää hankkeesta aiheutuva kaikkien 
liikennemuotojen määrän kasvu sekä toimenpiteet, joilla liikenteestä aiheutuvia 
haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan. Erikoiskuljetusten osalta tulee 
huomioida Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset -selvityksessä 
todetut erikoiskuljetuksia koskeva haasteet ELY-keskuksen liikennevastuualueen 
asiantuntijakommentissa todetun mukaisesti.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin 
ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina, sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät 
luonnonvarat muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle. Lisäksi arvioinnissa 
tarkastellaan vaikutuksia alueen turvetuotantoon.

YV: arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi selostuksessa tulee arvioida hankkeen 
vaikutukset alueellisiin maa-ainesvarantoihin sekä rakentamisessa poistettavan maa-
aineksen käytöstä ja käsittelystä aiheutuvat vaikutukset. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Arviointiohjelmassa on esitelty taulukkomuodossa ja kartalla 50 kilometrin 
etäisyydellä sijaitsevat tuulivoimahankkeet. Hankkeen läheisyydessä todetaan 
sijaitsevan myös Fingrid Oyj:n voimajohtoja sekä turvetuotantoalueita.

YV: Kokonaiskuva tehtävistä yhteisvaikutusten arvioinneista jää arviointiohjelmassa 
hieman epäselväksi, koska hankkeen liittymistä muihin hankkeisiin ja eri toimintojen 
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yhteisvaikutusten arviointia on esitetty sekä arviointiohjelmassa eri osa-alueiden 
yhteydessä että kappaleessa 10.5 'yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa'.

Yhteysviranomainen edellyttää arvioimaan eri tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutusten arvioinnissa erityisesti laajalle ulottuvat vaikutukset, kuten 
vaikutukset muuttolinnustoon, petolintujen pesimisreviireihin, Suomenselän 
metsäpeuran populaatioon, maisemaan ja ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen.

Arviointiohjelmassa esitettyä maisemavaikutusten tarkastelualuetta (20-30 km) 
yhteysviranomainen pitää kokonaisuutenaan riittävänä, mutta huomioiden 
suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden voimaloiden kokoluokat, ohjelmassa 
esitettyä yhteisvaikutusten arvioinnissa käytettävää 10 kilometrin etäisyydelle 
ulottuvaa painotusaluetta yhteysviranomainen pitää riittämättömänä. Arvioinnissa 
tulee soveltaa varsinaisen hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa 
arviointiohjelman sivulla 100 esitettyjä etäisyysvyöhykkeitä. 

Päiväaikaisten maisemavaikutusten lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella 
lentoestevaloista aiheutuvaa hämärän ja pimeän aikaisia yhteisvaikutuksia, kuten 
Keski-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan todennut ja taulukossa 8. esitetyt 50 
kilometrin säteellä sijaitsevia muita tuulivoimapuistoja koskevat tiedot tulee päivittää 
arviointiselostukseen tarvittavilta osin.

Melusta ja välkkeestä aiheutuvat yhteisvaikutukset tulee arvioida mallinnuksiin 
perustuen alle 10 km etäisyydellä sijaitsevien hankkeiden osalta.

Rinnakkaiset voimajohdot voivat aiheuttaa huomattavan leveitä johtokäytäviä, joten 
yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida maisemavaikutusten lisäksi mm. 
vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen sekä vaikutukset peltoviljelyyn, kuten 
annetussa mielipiteessä on asiasta huomautettu. Sähkönsiirtovaihtoehtojen 
yhteisvaikutusten arvioinnissa ja suunnittelussa tulee huomioida myös mahdolliset 
synergiaedut muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa haittavaikutusten 
minimoimiseksi. 

Tuulivoimaloiden ja voimajohtojen yhteisvaikutusten lisäksi arvioinnissa tulee 
huomioida mm. hankealueella sijaitsevista turvetuotantoalueista aiheutuvat 
yhteisvaikutukset mm. vesistöön.

Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin

Hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan 
Puolustusvoimien pääesikunnan lausunnon perusteella ja vaikutukset 
viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen 
perusteella. Vaikutuksia säätutkiin ei arvioida tarkemmin, koska tuulivoimalat 
sijoittuvat yli 20 kilometrin etäisyydelle säätutkista. 

YV: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lausunnossaan edellyttänyt 
suunnittelussa selvittämään vaikutukset radiojärjestelmiin ja TV-vastaanoton laatuun. 
Digita Oy on todennut, että tuulipuistot ja yhteisvaikutukset toisten hankkeiden 
kanssa voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n vastaanottoon ja sitä kautta 
mm. vaaratiedotteiden saatavuuteen ja yleiseen turvallisuuteen. Elisa Oyj pyytää 
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huomioimaan yhtiön teleliikenteelle aiheutuvat haitat, sillä hankkeen vaikutusalueella 
on tarve rakentaa korvaavaa verkkoa. Puolustusvoimat on muistuttanut, että arviointi 
hankkeen vaikutuksista maanpuolustukseen tulee perustua Pääesikunnan 
hyväksyttävyyslausuntoon.

Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan edellä mainitut asiat arvioinnissa ja 
hankkeen suunnittelussa.

Arvio ympäristöriskeistä 

YVA-menettelyssä arvioidaan tuulivoimapuistossa yleisesti esitettyjen 
turvaetäisyyksien toteutuminen. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- 
ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana 
sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja pohditaan keinoja mahdollisten riskien 
vähentämiseksi ja estämiseksi. 

YV: Arvioinnissa tulee huomioida koko hankkeen elinkaaren aikaiset ympäristö- ja 
turvallisuusriskit, kuten mm. riittävät suojaetäisyydet tiestöön ja voimajohtoalueisiin, 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, lavoista putoavien jäiden 
aiheuttamat riskit sekä öljyvahinkojen riskit pinta- ja pohjavesille sekä kalastolle.

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Arviointiohjelman mukaan arviointiselostuksessa tullaan esittämään mahdollisten 
haittojen vähentämis- ja lieventämistoimenpiteitä. Selostuksessa tuodaan myös esille 
arvioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja 
niiden vaikutus arvioinnin lopputulokseen.

YV: Yhteysviranomainen toteaa, että 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. Esitettävät haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tulee olla 
toteutuskelpoisia ja riittävän konkreettisia. 

Vaikutusten seuranta

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella arviointiselostukseen 
laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. 

YV: Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että tarvittava seuranta määritetään hankkeen 
vaikutusten ja niiden merkittävyyteen perusteella. Esitykset tarvittavista seurannoista 
tulee olla selkeästi rajattuja niin, että ne ovat toteutettavissa. 

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan 
arviointiohjelmassa tulee esittää arviointiohjelman laatijoiden pätevyys. 

YV: Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman laadintaan osallistuneet henkilöt, mutta 
heidän pätevyyttä ei ole esitetty selkeästi osa-alueittain. Yhteysviranomainen 
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huomauttaa, että tiedot arvioinnin eri osa-alueisiin osallistuvien henkilöiden 
koulutuksesta ja työkokemuksen kestosta tulee esittää arviointiselostuksessa. 

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä verkkosivuilla:   
www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA. 

ELY-keskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon sekä kopiot annetuista 
lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat 
säilytetään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sähköisessä muodossa 
asianhallintajärjestelmässä. Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi niille 
tahoille, joilta on pyydetty lausunto arviointiohjelmasta.

Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala 

Ylitarkastaja Elina Venetjoki

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. 

SUORITEMAKSU, MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Suoritemaksu    8 000 € (alv 0 %)

Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen ELY-keskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen mukaisesti. Maksutaulukon 
mukaan YVA-laissa tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 a §:ssä tarkoitettu 
lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa hankkeessa (11 – 17 henkilötyöpäivää) 
on 8 000 euroa. 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun määräytymisessä 
on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta 
kuuden kuukauden kuluessa maksun määräytymisestä. Osoite: Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, PL 262, 65101 Vaasa, 
sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

LIITTEET

Liite 1 Annetut lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit

JAKELU

Suomen Hyötytuuli Oy

FCG Finnish Consulting Group 

http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulipuistoYVA
http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulipuistoYVA
mailto:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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Perhon kunta

Alajärven kaupunki

Vimpelin kunta

Tiedoksi

Tahot, joilta on pyydetty lausunto
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