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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO HARJANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON 
ARVIOINTIOHJELMASTA

Ilmatar Kauhajoki Oy on toimittanut 7.2.2022 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

Kauhajoen ja Kurikan Harjannevan tuulivoimapuisto.

Hankkeesta vastaava 

Ilmatar Kauhajoki Oy, yhteyshenkilönä Timo Laitinen. 

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut Sweco Infra & Rail Oy, 
yhteyshenkilönä Tarja Ojala. 

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Kauhajoki Oy suunnittelee enintään 13 tuulivoimalan puistoa Etelä-
Pohjanmaalle Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien eteläosaan Nummijärven ja 
Ikkeläjärven väliselle alueelle. Voimaloista 10 on suunnitteilla Kauhajoen kaupungin 
ja 3 Kurikan kaupungin alueelle. Voimaloiden yksikköteho on noin 7-10 MW, roottorin 
halkaisija on enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 350 metriä. 
Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää sähköverkkoon joko 110 kV ilmajohdolla tai 
maakaapeleilla (110 kV tai keskijännite). Puiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta 
sähköasemalle toteutetaan 20-45 kV maakaapeleilla. 

Hankealue sijaitsee Kauhajoen keskustasta yli 20 km kaakkoon ja Kurikan 
eteläosassa noin 14 km Jalasjärven taajamasta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 
2 500 ha. Alue on pääosin talousmetsää, mutta alueella on myös turvetuotantoalueita 
ja peltoa. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan tuulivoimaloiden osalta 
seuraavia vaihtoehtoja: 
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Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: alueelle rakennetaan enintään 13 voimalan tuulivoimapuisto. 
Voimaloita sijoittuu sekä Kauhajoen (10 kpl) että Kurikan (3 kpl) kaupunkien alueille. 
Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on 
enintään 250 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä. 

Vaihtoehto VE2: alueelle rakennetaan enintään 10 voimalan tuulivoimapuisto. 
Voimalat sijoittuvat Kauhajoen kaupungin alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 
noin 7–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 250 metriä ja 
kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä. 

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Vaihtoehto SVE1: luoteinen voimajohtoreitti noin 12-20 km. Kytkeytyminen Fingridin 
nykyisen 400 kV voimajohdon yhteyteen rakennettavaan uuteen sähköasemaan 
uudella 110 kV ilmajohdolla. Sähköaseman tarkempi paikka ei ole vielä tiedossa, 
joten YVA-menettelyssä tutkitaan 0-8 km pituisen Fingridin voimajohdon vierelle 
sijoittuvan linjan ympäristövaikutukset. Voimajohto sijoittuu Kauhajoen kaupungin 
alueelle.

Vaihtoehto SVE2: luoteinen voimajohtoreitti noin 15 km. Tutkitaan yhteys myös 
maakaapeleilla toteutettavana vaihtoehtona, joko 110 kV maakaapeli tai 3-5 
kaapelista koostuva keskijännitteinen (20-45 kV) maakaapeliyhteys. Voimajohto 
sijoittuu Kauhajoen kaupungin alueelle.

Vaihtoehto SVE 3: itäinen voimajohtoreitti noin 22 km. Liittyminen Lylyharjun 
tuulivoimahanketta varten rakennettavaan 110 kV voimajohtolinjaan uudella 110 kV 
ilmajohdolla. Voimajohto sijoittuu Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueille.

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 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.  
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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.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja muiden menettelyiden yhteensovittaminen

Kauhajoen kaupungin alueelle sijoittuvalle hankealueelle valmistellaan YVA-
menettelyn kanssa samanaikaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
tuulivoimapuiston osayleiskaavaa.

Osana arviointiselostusta Mustasaarennevan ja Iso Koihnannevan Natura-alueista 
laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. 

OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN JA YHTEENVETO ARVIOINTIOHJELMASTA 
ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ

Tiedottaminen ja kuuleminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kuulutuksesta on ilmoitettu Ilkka-
Pohjalainen ja Ylä-Satakunta -lehdissä. Kuulutus arviointiohjelmasta on ollut 
nähtävillä verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset, (Etelä-Pohjanmaa). Ilmoitus 
kuulutuksesta on julkaistu Kauhajoen, Kurikan ja Parkanon kaupunkien verkkosivuilla 
ja asiakirjat on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA. Arviointiohjelman ja kuulutuksen 
paperiversiot ovat olleet nähtävillä Kauhajoen ja Parkanon kaupungintaloilla ja 
Kurikan kaupungin Jalasjärven asiointipisteessä.

Arviointiohjelmaa koskevat yleisötilaisuudet pidettiin Kauhajoella 9.3.2022 ja 
Kurikassa 10.3.2022. Yleisötilaisuuksiin oli mahdollisuus osallistua myös 
etäyhteydellä. Lausunnot arviointiohjelmasta pyydettiin seuraavilta tahoilta: 

Kauhajoen kaupunki ja kaupungin rakennusvalvonta, Kurikan kaupunki, kaupungin 
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomainen, Parkanon kaupunki, kaupungin 
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomainen, Parkanon kaupungin 
ympäristöterveydenhuolto, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän 
ympäristöterveydenhuolto, Karvian kunta, Kihniön kunta, Digita Oy, DNA Oy, Elisa 
Oyj, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, Fingrid Oyj, Fintraffic Lennonvarmistus Oy, 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Luonnonvarakeskus, Metsähallituksen 
Luontopalvelut, MTK- Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Puolustusvoimien 2. logistiikkarykmentti, Satakunnan 
liitto, Satakunnan museo, Seinäjoen museot, Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta, 
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan Piiri ry, Suomen metsäkeskuksen julkiset palvelut, 
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys, Suomen riistakeskus / Pohjanmaa, Suomen 
Turvallisuusverkko Oy, Telia, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ELY-keskuksen 
Kalatalous sekä Väylävirasto.

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA
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Asiantuntijakommentit pyydettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueiden käyttö- 
ja pohjavesi-, Luonnonsuojelu-, Vesistö- ja Ympäristönsuojeluyksiköiltä sekä Liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualueelta. 

Yhteenveto saaduista lausunnoista ja mielipiteistä

Yhteysviranomaiselle on toimitettu 22 lausuntoa, 7 asiantuntijakommenttia sekä 12 
mielipidettä. Annetut lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit ovat 
kokonaisuudessa liitteessä 1 (pois lukien kuvat, kartat, linkit, liitteet ja henkilötiedot). 
Ilmatieteenlaitos on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa, koska hankealue on yli 20 
km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta.

Digita Oy:n mukaan vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta. Yhtiö kuitenkin 
muistuttaa, että tuulivoimahankkeet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni- tv:n 
vastaanottoon ja häiriö voi vaikuttaa viranomaisten vaaratiedotteiden saatavuuteen ja 
yleiseen turvallisuuteen. Vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon 
arvioinnissa ja tuulivoimalan vaikutus antenni-tv-lähetysten näkyvyyteen on tutkittava 
hyvissä ajoin. Tuulivoimahankkeesta vastaava on velvollinen huolehtimaan häiriöiden 
poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Häiriön poistokeinoja 
toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset 
tuulivoimahankkeet.

Elisa Oyj pyytää huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat haitat. Kyseisen 
hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä. 

Etelä-Pohjanmaan liitto suosittelee vaikutusten arviointiin voimassa olevan 
maakuntakaavan mukaista vaihtoehtoa eli alle 10 voimalaitoksen kokonaisuutta. 
Tämä mahdollistaa hankevaihtoehtojen vertailun voimassa olevan maakuntakaavan 
mukaiseen ratkaisuun. Liitto muistuttaa myös käynnissä olevasta maakuntakaavan 
uudistamisesta ja liiton tilaamasta tuulivoimaselvityksestä, jossa Harjannevan alue on 
tunnistettu potentiaalisena tuulivoimatuotannon alueena.  Ko. selvityksessä 
Harjannevan alueen tarkemmassa suunnittelussa on suositeltu kiinnittämään erityistä 
huomiota maakotkaan ja eri hankkeiden linnustovaikutuksiin. Arvioinnissa voidaan 
myös hyödyntää liitossa meneillään olevia maa- ja merikotkiin, sääksiin, susiin, 
maisemiin, sähkönsiirtoon, metsä- ja suoalueiden pirstoutumiseen, ekologisiin 
yhteyksiin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia selvityksiä.

YVA-menettelyssä pyydetään selvittämään Natura-arvioinnin tarve Ylimysjärven 
Natura-alueeseen (SAC, SPA). Voimaloiden kokonaiskorkeus huomioiden 
maisemavaikutuksia tulee tarkastella esitettyä 15 kilometrin tarkastelualuetta 
laajemmin etenkin maisemallisesti herkkien kohteiden osalta ja arvioinnissa on 
kiinnitettävä erityistä huomioida eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksiin. 
Ilmastovaikutuksia tulee tarkastella arviointiohjelmassa esitettyä laajemmin 
huomioiden myös mm. rakennettavan tiestön ja sähkönsiirron aiheuttama metsäkato 
ja sen vaikutukset ilmastoon. Liitto pyytää täydentämään ohjelmaa mm. 
suojelualueisiin, Satakunnan maakuntaan ulottuviin vaikutuksiin, seurantaryhmän 
kokoonpanoon, Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan päivittämiseen ja itäisen 
sähkönsiirtovaihtoehdon maakuntamerkintöihin liittyvien tietojen osalta. 
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Fingrid Oyj laatii sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut 
yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä voimantuotantoa suunnittelevien tahojen ja 
verkkoyhtiöiden kanssa. Tämänhetkisen tiedon mukaan Fingrid voi tarjota 
tuulivoimahankkeelle vain 400 kV:n liityntää Kauhajoen alueelle. 

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä toteaa, että itäisen voimajohtoreitin 
läheisyydessä sijaitsee vedenottamoita, jotka eivät sijaitse luokitelluilla 
pohjavesialueilla. Arvioinnissa tulee selvittää kuinka lähelle vedenottamoita 
voimajohdot sijoittuvat ja millaisia vaikutuksia niistä voisi syntyä. Hankkeessa on 
huomioitava asuntoihin ja muihin sisätiloihin aiheutuvat melu, valo- ja 
varjostusvaikutukset sekä pohjavedet siten, ettei terveyshaittaa aiheudu. 
Suunnittelussa on huomioitava, että asuntojen sisämelutasot eivät ylitä niille 
asetettuja vaatimuksia. 

Kauhajoen kaupunki muistuttaa, että arvioinnissa on tutkittava erityisen huolellisesti 
vaikutukset Säkkijärven, Ikkeläjärven ja Nummijärven ympäristön asutukseen ja 
virkistysarvoihin sekä Mustasaarennevan Natura-alueen luontoarvoihin. Korkeista 
tuulivoimaloista koituu maisemavaikutuksia mm. virkistysalueina tärkeiden järvien 
avoimille alueille. Kaupunki pitää esitettyä havainnekuvien määrää riittämättömänä ja 
edellyttää, että maisemavaikutuksia havainnollistavia kuvasovitteita laaditaan ainakin 
Ikkeläjärveltä, Säkkijärveltä, Nummijärveltä, Koskenkylästä sekä suunnitelluista 
ilmajohdoista. Myös voimaloiden lavoista irtoavan jään vaikutukset lähiympäristössä 
sekä pohjavesivaikutukset tulee selvittää.

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että hankealueen 
ympäristön maankäyttö- ja virkistysaluetiedoista puuttuu noin 2,4 kilometriä 
hankealuerajan pohjoispuolella sijaitsevat moottoriurheilurata.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on todettu 
vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa, 
matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Myös 
tutkajärjestelmä vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin, joten 
suunnittelussa tulee varmistaa TV- ja matkaviestinpalveluiden sekä tutkien ja 
radiolinkkien häiriötön toimivuus myös jatkossa. Myös eri osapuolten tulisi tehdä 
yhteistyötä suunnitteluvaiheessa, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne 
ovat poistettavissa. 

Luonnonvarakeskus toteaa, että hankealueen riistakolmiolaskentojen perusteella 
alueella on hyvät metsäkanalintukannat, joten kanalintukartoitukset ovat tärkeitä ja 
niiden tulokset tulee huomioida voimaloiden sijoittelussa. Kanalintujen esiintymisen 
selvittämiseksi soidinpaikkaselvitykset olisi hyvä tehdä useampana peräkkäisenä 
vuonna. Hankealue sijoittuu Lauhavuoren susireviirin pohjoisosiin ja pantasuden 
eniten käyttämiin alueisiin, joissa sijaitsevat myös pesintä- ja levähdysalueet. 
Suunniteltu 3 x 5–6 km laskentareitti on alimitoitettu suden esiintymisen 
kartoittamiseksi, joten Luken panta-aineistoista saattaisi saada hyödyllistä 
lisäinformaatiota. Arvioinnissa tulee huomioida eri tuulivoimahankkeiden ja muun 
maankäytön yhteisvaikutus alueella elävien lajien elinolosuhteisiin (mm. susien). 
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Lisäksi vaikutuksia metsästykseen tulee tarkastella isommassa mittakaavassa 
samasta syystä.

Metsähallitus toteaa, että hanke sijoittuu kahden Metsähallituksen hallinnoiman 
Natura-alueen väliin ja hankealueen sisälle jää Mustasaarennevan Natura-alueeseen 
kuuluvia kiinteistöjä, joihin tulee jättää riittävästi etäisyyttä. Myös sähkönsiirto tulee 
toteuttaa sellaisella vaihtoehdolla, joka ei kulje luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen 
ja varattujen alueiden läpi.

Hankealue sijoittuu salassa pidettävän, uhanalaisen suojeluperustelajin ydinreviirille, 
joten satelliittiseurannan lisäksi reviirin tarkasteluun ja törmäystodennäköisyyksien 
laskemiseen tulee käyttää elinympäristömallia ja maastohavainnointia. Hankkeella voi 
olla vaikutusta Mustasaarennevan ja Iso Koihnannevan arvoon metsäpeurojen 
vasomis- ja vasanhoitojakson aikaisena elinympäristönä ja kannanhoitohankkeen 
tavoitteisiin palauttaa metsäpeura takaisin eteläiselle Suomenselälle. 
Tuulivoimapuiston mahdolliset vaikutukset metsäpeuran elinympäristöön tulisi 
selvittää. Metsähallitus korostaa ympäristö- ja Natura vaikutusten selvitysten tärkeyttä 
etenkin lintudirektiivin liitteen I lajien osalta sekä riittävän tarkkaa susiin ja 
metsäpeuraan liittyviä arviointeja. Myös eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten 
selvittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kiinnittämään 
huomiota eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksissa mm. Parkanoon suunnitellun 
Lylyharjun ja Takakangas-Pihlajaharjun tuulipuistot, Kihniöön suunnitellun 
Mäntyperän energiapuiston sekä Karvian kunnan alueelle suunniteltu Alkkian 
tuulipuisto. Yhteisvaikutukset tulee huomioida myös sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta.

Pirkanmaan liitto muistuttaa, että arvioitavien yhteisvaikutusten osalta tulee 
huomioida arviointiohjelmassa todetun Lylyharjun hankkeen lisäksi suunnitteilla 
olevat Kihniön Mäntyperän hanke, Parkanon Takakangas-Pihlajanharjun hanke ja 
Satakunnan Jäkäläkankaan rakennetun tuulipuiston jatkeeksi Parkanon puolelle 
osoitettu tuulivoima-alue sekä niiden sähkönsiirto. Itäisen ilmajohtovaihtoehdon 
läheisyyteen ja vaikutusalueelle jäisi eniten rakennuksia, siirtolinja on vaihtoehdoista 
pisin ja linja sijoittuisi osin Pirkanmaan maakuntakaavassa tunnistetulle luonnon 
monimuotoisuuden ydinalueelle, joten sähkönsiirto toivotaan toteuttavan läntisillä 
vaihtoehdoilla.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että YVA-ohjelmassa on asianmukaisesti 
tunnistettu arkeologisen inventoinnin tarve. Parkanon alueelle sijoittuvalta 
sähkönsiirtoreitiltä saattaa löytyä mm. elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä sekä 
historiallisten pitäjien ja kylien rajamerkkejä tai niiden jäännöksiä ja reitin varrella on 
tiedossa ainakin yksi aiemmin tutkimaton mahdollinen muinaisjäännös, Vähä 
Somerojärvi (mj-tunnus 1000043936). Lähdetnevankallion alueella kulkeneen 
historiallisen tien linjaukseen voi sisältyä arkeologisia kohteita eikä 
varhaismesoliittisten asuinpaikkojen löytymisen mahdollisuutta voida sulkea pois. 
Arkeologisissa tutkimuksissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden 
laatuohjeita (2020) ja muita Museoviraston ohjeita. Raportti tulee myös toimittaa 
arviointia varten maakuntamuseolle. 
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Puolustusvoimien mukaan hankkeella on esiselvitysvaiheen suunnitelman mukaisille 
yhdelletoista, enintään 300 metriä korkealle, tuulivoimalalle puolustusvoimien 
myönteinen lausunto ja ajantasaiselle hankkeelle tulee saada Pääesikunnalta 
myönteinen hyväksyttävyyslausunto ennen rakentamisen mahdollistavan kaavan 
hyväksymistä.  Maankaivuu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja 
sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. 

Satakunnan maakuntamuseo huomauttaa YVA-ohjelman puutteellisuudesta 
Satakunnan maakuntakaavan ja Karvian kuntakaavoituksen osalta. Ohjelmassa 
mainittuihin maiseman ja kulttuuriympäristön osalta keskeisiä lähteitä tulee täydentää 
Satakunnan kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita koskevien julkaisujen osalta. 
Ympäristöministeriön vuonna 2006 valmistunutta opasta tuulivoimaloiden 
maisemavaikutuksia ei tulisi käyttää lähteenä arvioitaessa tuulivoimaloiden 
näkyvyyttä ja vaikutuksia maisemassa, koska hankkeen tuulivoimalat tulevat 
näkymään ja vaikuttamaan maisemassa huomattavasti kauemmas kuin oppaan 
esimerkeissä. Työssä tulee huomioida Satakunnassa hankkeen vaikutusalueella 
sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja 
maisema-alueet sekä arvioida, onko maisemavaikutusten tarkastelualuetta tarpeen 
laajentaa etelässä 15 kilometristä 20 kilometriin. Näkyvyys- ja maisema-analyysi 
asiantuntija-arvioina ovat välttämätön pohja vaikutusten arvioinnille. Havainnekuvia 
tulee laatia useista pisteistä Karvianjärven itä- ja länsirantojen kulttuuriympäristöistä. 
Kuvien tulee olla riittävän isokokoisia ja ne tulee laatia 50 mm:n optiikalla.

Satakunnan liitto toteaa, että YVA-ohjelman nykytilan kuvaus ja esitetty arviointi on 
puutteellinen Satakuntaa koskevilta osin. Arvioinnissa tulee huomioida, että 
hankealue sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallista arvoa 
omaavalle Suomenselän vihreälle vyöhykkeelle. YVA-prosessissa onkin arvioitava 
hankkeen toteuttamisen suorat ja välilliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle 
ko. alueiden muodostamalle ketjulle.

Erityisesti suojeltujen tai uhanalaisten petolintujen reviirien osalta arvioinnissa on 
kiinnitettävä huomiota reviirien mahdolliseen suuruuteen ja tuulivoimaloista 
aiheutuvaan elinympäristöjen muutokseen. Arviointiohjelmassa esitettyä 20 km:n 
vaikutusaluetta tulee laajentaa ja tietoja olemassa olevista ja suunnitelluista 
tuulivoimala-alueista täydentää. Yhteisvaikutuksia koskeva rajaus tulee olla riittävän 
laaja. Natura-tarveharkinta on laajennettava koskemaan myös Kauhaneva-
Pohjankankaan Natura 2000 -aluetta (SPA).

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimista varten laaditussa 
viherverkkoselvityksessä on tunnistettu ylimaakunnallisia viherrakenneyhteyksiä 
Etelä-Pohjanmaan puolelle ja edelleen laajoille Suomenselän alueille. 
Maisemavaikutuksia havainnollistavissa havainnekuvissa tulee huomioida mm. 
maisema- ja kulttuuriympäristön sekä luonnonympäristön arvokohteet, 
elinympäristöjen ja vapaa-ajan ympäristöjen muutokset sekä Kauhanevan-
Pohjankankaan kansallispuisto. Luontomatkailua ja virkistyskäyttöä, pimeän ajan 
vaikutuksia sekä sähkönsiirtoverkkojen yhteisvaikutuksia tulee arvioida 
ylimaakunnallisesti. Ympäristövaikutusten arviointia koskevien päätelmien 
perusteluihin ja niiden selkeyteen tulee arviointiselostuksessa kiinnittää erityistä 
huomiota.
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Seinäjoen museot toteaa, että tiedot arvokkaista maisema-alueista ja 
kulttuuriympäristöistä ovat Etelä-Pohjanmaan osalta ajantasaiset. Havainnekuvista ei 
selviä tuulivoimaloiden dynaaminen liike eikä näkemäanalyysi kerro tuulivoimaloiden 
vaikutusten voimakkuutta, joten näkymistä maisemassa olisi hyvä havainnollistaa 
myös videosovittein ja virtuaalimalleilla. Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee 
huomioida eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset eikä ympäristöministeriön 
vuoden 2016 julkaisua 'maisemavaikutusten arviointi' voida soveltaa arvioinnissa, 
koska suunnitellut voimalat ovat merkittävästi julkaisussa käytettyjä voimaloita 
korkeampia. Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa voi hyödyntää maakunnassa 2021 tehtyä inventointia ja museon 
ylläpitämää KIOSKI-sovellusta.

Arkeologisessa inventoinnissa tulee ottaa huomioon metsien tyypillisimpien 
muinaisjäännösten lisäksi alueen merkityksen historiallisena erämaana. Alueella voi 
olla historiallisen ajan muinaisjäännösten lisäksi potentiaalia myös rautakauden 
kannalta. Inventoinnin on katettava koko hankealue, sähkönsiirtoreitit ja tieyhteys 
Ikkelänjärventieltä. Inventointi on tehtävä Suomen arkeologisten kenttätöiden 
laatuohjeita noudattaen ja inventointiraportti tulee toimittaa museolle tarkastettavaksi. 

Suomen Erillisverkot Oy on ilmoittanut, että hankkeella ei ole vaikutusta yhtiön 
Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan.

Suomen metsäkeskus muistuttaa, että metsälakia (1093/1996) sovelletaan 
yleiskaavan maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Muilla 
yleiskaavan alueilla metsälaki ei ole voimassa. Tehtävässä arvioinnissa tulee 
selvittää mm. vaikutukset metsäpinta-alan vähentymiseen, metsätalouden 
harjoittamiseen ja nykyiseen metsätieverkostoon. Voimajohtoreittien osalta tulee 
tarkastella voimalinjavaihtoehtojen vaikutuksia kestävän metsätalouden 
harjoittamiseen sekä metsäelinympäristöihin ja niiden monimuotoisuuteen. 
Metsäkeskuksen suosittelee maakaapelivaihtoehtoa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että arviointiohjelmasta puuttuvat tiedot 
Satakunnan maakuntakaavoista ja Karvian kunnan ranta-asemakaavoista. 
Luonnonsuojeluun liittyvät selvitykset tulee tehdä riittävän laajalta alueelta eivätkä 
hallinnolliset rajat saa rajoittaa selvityksiä, sillä Satakunnan puolella on arvokkaita 
luontokohteita. Satakunnan puolella juuri valmistunut viherrakenneselvitys on hyvä 
sisällyttää arviointiin mukaan. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuurivastuualueen osalta suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen 
läheisyydessä ei ole meneillään tai tiedossa tiehankkeita, jotka pitäisi tässä kohtaa 
ottaa huomioon.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen katsoo, että arviointiin tulee sisällyttää tuulivoimaloiden ja 
sähkönsiirtolinjojen rakentamisesta hankealueen virtavesille aiheutuvien 
kalataloudellisten vaikutusten arviointi. Rakentaminen saattaa aiheuttaa mm. 
vesistökuormitusta ja uoman hiekottumista tai liettymistä. Se voi heikentää 
alapuolisten vesimuodostumien vedenlaatua, aiheuttaa muutoksia kalaston 
elinolosuhteisiin, heikentää virtapaikkojen soveltuvuutta virtavesikalojen 
elinympäristöksi sekä vaikeuttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia. 
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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 Pirkanmaan ELY-
keskukselta ja 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 alueidenkäyttö toteaa, että seudullisesti 
merkittävät tuulivoimalahankkeet, 10 tuulivoimalaa tai enemmän, tulee sijoittaa 
maakuntakaavassa esitetylle tuulivoima alueelle. YVA-menettelyssä olisi hyvä tutkia 
vaihtoehtoa mikä olisi mahdollista viedä voimassa olevan lainsäädännön ja 
maakuntakaavojen mukaan päätöksentekoon asti. Hankkeen vaikutukset 
hankealueeseen rajoittuviin suojelualueisiin ja lähistöllä oleviin muihin herkkiin 
alueisiin on syytä selvittää tarkasti. Myös vaikutukset muihin läheisyydessä oleviin 
kaavoitettuihin alueisiin on selvitettävä sekä alle 2 km vyöhykkeen sisälle jäävän 
lomarakennus käyttötarkoitus. Asuin- ja lomarakennuksia ei tule sijoittua melusta tai 
välkkeestä aiheuttaville haitta-alueille. Uusia voimalinjoja tulee välttää mm. maisema- 
ja luontovaikutuksien ja hiilijalan vähentämisen vuoksi. Yö havainnekuvia tulisi laatia. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija toteaa, että ilmastovaikutusten 
arvioinnissa tulee huomioida hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisten 
päästöjen lisäksi voimaloiden valmistuksesta ja rakenteiden purkamisesta aiheutuvat 
päästöt.  Esitetty asukaskysely on hyvä tapa kartoittaa kansalaisten näkemyksiä 
hankkeesta, mutta arviointimenetelmät tulee kuvata riittävän tarkasti, jotta arvioinnin 
tulokset voidaan paikantaa tiettyihin sidosryhmiin, kuten esim. lähiasukkaisiin. 
Maisemavaikutuksien arviointi ei saa jäädä ainoastaan arvioksi kulttuurimaisemaan 
kohdistuvista muutoksista vaan arvioinnissa tulee arvioida myös maisemassa koettu 
sosiaalinen haitta siellä asuville ihmisille. Vaikka YVA-menettelyssä ei arvioida 
omaisuuteen kohdistuvaa arvomuutosta, tulee huomioida, että kiinteistöjen arvon 
lasku voi vaikuttaa mm. kiinteistönomistajan varallisuuteen ja edelleen sosiaalisiin 
vaikutuksiin. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne -vastuualue muistuttaa, että arvioinnissa 
tulee huomioida kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen asukkaille sekä 
kuvata ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään 
minimoimaan. Arviointiselostuksessa tulee esittää kuljetusreitit, reittivaihtoehtojen 
mahdolliset ongelmakohdat kuljetuksia rajoittavat tekijät sekä keinot, joilla 
liikenteellisten vaikutusten lieventämiseen pyritään. Alueelle johtavan yhdystie 17109 
(Ikkeläjärventie) kuntoon tulee myös kiinnittää huomiota. Hanketoimijan tulee 
huomioida, että tieverkolle tehdyt väliaikaiset toimenpiteet ja kuljetusten mahdollisesti 
aiheuttamat vauriot tiestölle tulee korjatuksi. Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin 
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kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada tienpitäjän lupa ennen 
erikoiskuljetusten toteuttamista.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö toteaa, että alueelta 
tehtävät luontoselvitykset ja seurannat vaikuttavat pääsääntöisesti riittäviltä. Salassa 
pidettävän, uhanalaisen lajin satelliittiseurannan tulosten raportointiin on syytä 
sisällyttää törmäysmallinnus ja populaatiovaikutukset.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesien suojeluryhmä toteaa, että lähin 
suunniteltu tuulivoimala sijoittuu noin 100 m länteen Rytinevan vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue pohjavesialueesta. Ko. tuulivoimala on pohjaveden 
virtaussuunnassa vedenottamon yläpuolella. Arvioinnissa tulisikin kiinnittää erityistä 
huomiota ko. tuulivoimalan pohjavesivaikutuksiin ja vaikutuksiin vedenotolle. 
Tuulivoimalat ja uudet tiet tulee ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle ja 
voimajohtojen osalta tulee vähintäänkin välttää voimajohdon pylväiden sijoittamista 
pohjaveden muodostumisalueelle. Arviointiohjelmassa oleva virheet Rytinevan 
pohjavesialueen luokassa tulee korjata (kyseessä 1-luokan vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue). 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä muistuttaa, että melun ohjearvot eivät saa ylittyä asuin- tai 
loma-asunnon kohdalla. Samoin tulee huomioida voimaloiden aiheuttama 
välkevaikutukset ja YVA-selostuksessa tulee esittää kullekin melu- ja välkealueelle 
jäävien asuin- ja lomarakennusten määrä sekä tieto, miten voimaloiden sijoitusta tai 
määrää muutetaan, mikäli mallinnusten perusteella melun tai välkkeen ohjearvot 
ylittyvät. Arviointiselostuksessa tulee arvioida rakentamisen aikaiset maa-aineisten 
määrät ja niiden sijoittamisesta aiheutuvat vaikutukset. Tuulivoimaloiden ja sähkön 
siirtolinjojen osalta tulee arvioida menetettyjen hiilinielujen määrä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoryhmä toteaa, että hankealue on 
nykyisellään voimakkaasti ojitettu, metsätalouskäytössä ja osin turvetuotannossa. 
Pienempiä luomia on monin paikoin myös perattu. Hydrologisilla muutoksilla ja 
kuormituksen lisääntymisellä on ja on ollut haitallinen vaikutus vesistöjen 
vedenlaatuun ja ekologiaan hankkeen vaikutusalueen vesistöissä. Hankkeessa 
tehtävä rakentaminen lisää kuormituksen lisääntymisriskiä ja ojitusten voivat 
vaikuttaa luomissa virtaavan veden määriin. Tiet, ojat ja kaapeleita ym. varten 
tehtävät työt on toteutettava niin, että hiekan, kiintoaineen ja ravinteiden kuormitus 
vesistöihin jää mahdollisimman vähäiseksi mm. laskeutusaltaiden, kaivukatkojen ja 
pintavalutuskenttien avulla tai muilla vesiensuojelurakenteilla. Uomien ylitykset on 
toteutettava niin, että niistä ei synny kiintoainekuormitusta vesistöihin, padotusta tai 
kalojen tai muun eliöstön kulkua haittaavia esteitä ja kaivutyöt tulee suunnitella niin, 
että pohjaveden määrään ja laatuun kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Uusien rakenteiden yhteydessä olisi myös mahdollista parantaa alueen 
vesiensuojelua ja osaltaan kompensoida hankkeen vaatimien rakennustöiden 
haitallisia vaikutuksia.

Rytinevan vesiosuuskunta toteaa, että tuulivoimahanke vaarantaa osuuskunnan 
vedenoton. Hankkeelle vaaditaan ympäristölupamenettelyä missä toiminta arvioidaan 
sellaisen tahon toimesta, joilla ei ole hankkeeseen eturistiriitoja. Tuulivoimaloiden 
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pystytys vaatii valtavat betonimäärät perustuksiin sekä massiiviset tierakenteet. 
Nämä yhdessä varsinaisen tuulivoimalaitoksen ja kaapelointi töiden lisäksi eivät 
kuulu lähellekään vedenottamoita.

Salpatuuli osuuskunta pyytää huomioimaan Salpatuulen Kurikan ja Parkanon rajalle 
suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen sekä etenkin Kurikan puolelle suunniteltavat 
tuulivoimalat itäisen voimalinjan sijainnissa ja hyödyntämisessä.

Yksityisten henkilöiden mielipiteissä on otettu kantaa seuraaviin arvioinnin osa-
alueisiin: 

Tarkasteltavat vaihtoehdot ja hankekuvaus: tuulivoimapuiston koko on laajentunut 
noin kolminkertaiseksi ja voimalat sijaitsevat lähempänä Ikkeläjärven asutusta siitä 
minkä perusteella on tehty sopimuksia. Hankealue ulottuu myös pohjavesialueelle, 
jossa Rytinevan vesiosuuskunnalla on vedenottoa. 

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö: voimaloiden kokoluokka ja niiden 
maisemavaikutukset huolestuttavat asukkaita, koska kyseisen kokoluokan 
voimaloiden maisemavaikutuksista ei ole aiempaa kokemusta. Arvioinnissa 
pyydetään selvittämään mm. Ikkeläjärven, Säkkijärven ja Nummijärven alueille 
aiheutuvat maisemavaikutukset.

Maaperä, pinta- ja pohjavedet: arvioinnissa edellytetään huomioimaan 
tuulivoimaloiden, tiestön, kaapeloinnin ja muun infran vaikutukset vedenottoon, 
pohjaveden laatuun ja määrään sekä hankealueelle sijoittuvaan Rytinevan veden 
hankintaan tärkeään pohjavesialueeseen että sähkönsiirtoreiteillä sijoittuviin 
pohjavesialueisiin. Hankealueen pohjavesivarantoja käyttävät mm. Rytinevan 
Vesiosuuskunta ja Hakokallion vesijohto-osuuskunta. 

Arvioinnissa tulee huomioida mm. rakentamisen aikaiset ja vaarallisten aineiden 
mahdollista vuodoista aiheutuvat vaikutukset pohja- ja pintavesiin. Mielipiteissä 
kysytään myös, onko tarkoitus selvittää teräsbetonin pitkäaikaiset vaikutukset pohja- 
ja pintavesiin tai kuinka toiminnan loputtua maisemointi toteutetaan. 

Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet: hankealueella sijaitsee METSO-
elinympäristöjä, vanhaa havu- tai sekametsää sekä rehevää korpea. Arvioinnissa 
pyydetään huomioimaan kohteiden potentiaali ekologisten yhteyksien tarjoajana ja 
ylläpitäjänä. Myös vaikutukset alueen talousmetsien kuntoon ja kasvuun pyydetään 
selvittämään sekä Natura-alueiden ympärillä olevien alueiden lajisto.

Eläimistö: hankkeen katsotaan aiheuttavan suurta haittaa eläimille. Hirvi- ja 
peurakantojen arvioidaan katoavan tuulivoima-alueelta useammaksi vuodeksi. 
Vaikutuksista hirvi ja peurakannan säilymiseen pyydetäänkin selvittämään 
toiminnassa olevien alueiden perusteella. 

Hankealueella todetaan esiintyvän mm. suurpetoja, teeren ja metson soidinalueita ja 
päiväpetolinnun reviiri. Hankealue on myös joutsenten, hanhien ja kurkien 
muuttoreitillä. Arvioinnissa tulee selvittää hankkeen vaikutukset linnustoon, 
suurpetoihin, tuotantoeläimiin ja ympäröivien Natura-alueiden eläimistöön. 
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Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys: koska hankkeen voimalat ovat kooltaan 
merkittäviä, voimaloiden katsotaan vievän oikeuden turvalliseen ja häiriöttömään 
asuinympäristöön. Ikkeläjärvi on vakituisten asukkaiden lisäksi monien 
kesänviettopaikka, johon ei kuulu tuulivoimalat ja jatkuva meluhaitta. Hanketta 
esitetään mm. siirrettäväksi kauemmaksi asutuksesta. Mielipiteissä muistutetaan, että 
hankealue on virkistyskäytössä ja siellä on runsasta ja monipuolista marja- ja 
sienimaastoa, laavuja, moottorikelkkareittejä ja luonnonrauhaa. Muutoksen 
aiheuttama haitta on pysyvä ja liian suuri. Arvioinnissa tulee muistaa, että myös 
luonnossa vietetty aika on tärkeää ihmiselle ja todennetusti terveydelle hyväksi.

Mielipiteissä muistutetaan myös voimaloiden infraäänistä syntyvästä haitasta sekä 
lapojen aiheuttamasta varjostuksesta ja siitä, että todellista vaikutusta ei voida mitata 
ennen kuin hanke on rakennettu. 

Ohjelmassa esitettyjä tietoja vakituisista ja loma-asunnoista pyydetään tarkistamaan.

Liikenne ja ilmailuturvallisuus: ohjelmassa todetaan olevan ristiriitaista tietoa 
tieyhteyksistä hankealueelle.

Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja aineellinen omaisuus: hankkeen katsotaan 
aiheuttavan kiinteistöjen arvon heikentymistä.

Tutkat, viestintäyhteydet: mielipiteissä kysytään miten tuulivoimalat vaikuttavat 
televisio ja radiolähetyksiin sekä langattomaan nettiyhteyteen tai viranomaisten 
vaaratiedotteisiin.

Yhteisvaikutukset: hankealueelle sijoittuvan turvetuotannon jatkuminen tulee sallia. 
Mikäli kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet tulee toteutumaan, riskinä pidetään sitä, 
että tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia ihmisiin ja luontoon ei arvioida riittävästi. 

Yleinen turvallisuus, ympäristöriskit ja ilmastovaikutukset: voimaloille vaaditaan 
ympäristölupaa, jonka avulla voidaan määrittää millä ehdoilla voimalaitokset ja 
tarvittava infra voidaan toteuttaa ja millä ehdoilla voimaloita voidaan käyttää.

Mielipiteissä kysytään, onko huomioitu SF6-eristekaasun ilmastovaikutuksia, kuinka 
voimalan sammutustyöt ovat mahdollisia ja miten laaja jään putoamisen vaara-alue 
on.

Seuranta: tehtävän arvioinnin lisäksi hanketta ei voi hyväksyä, jos voimaloiden 
vaikutuksia ei seurata myös toiminnan aikana.   

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).

YVA-menettely ja osallistuminen



Dnro EPOELY/405/2022 13/26

Arviointiohjelmassa on kuvattu arviointimenettelyn vaiheet, osapuolet, menettelyyn 
sisältyvä vuorovaikutus ja viestintä sekä arvio hankkeen aikataulusta.  Arvioinnin 
tueksi on koottu seurantaryhmä, joka kokoontuu sekä ohjelma- että 
selostusvaiheessa. 

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 panostaa riittävästi.

Hankkeen vaikutusalue ulottuu Satakunnan maakunnan alueelle, joten 
yhteysviranomainen suosittelee lisäämään seurantaryhmään Satakunnan 
maakuntamuseon ja Satakunnan liiton.

Arviointiohjelman kohdassa 2.6 tekstissä on maininta kuvasta, mutta jota ei ole 
esitetty. Yhteysviranomainen pyytää tarkistamaan tekstin ja kuvien 
yhteensopivuuden. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

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

YV: Arviointiohjelmassa on kuvattu selkeästi karttojen avulla arvioitavat vaihtoehdot. 

Kuvissa 2 ja 3, joissa on esitetty alustava voimalasijoittelu, on kuvattu myös Etelä-
Pohjanmaan liiton (FCG 2021) tilaamassa tuulivoimaselvityksessä jatkotarkasteluun 
valitun alueen rajaus. Yhteysviranomainen huomauttaa, että esitetyssä rajauksessa 
on kyse selvityksen tuloksesta eikä virallisestä maakuntakaavan mukaisesta 
tuulivoima-alueesta. Rajauksen esittäminen hankevaihtoehtojen kuvauksessa voi 
yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan antaa virheellisen kuvan rajauksen 
merkityksestä. 

Vaihtoehtokuvauksissa on esitetty tarkasteltavien voimaloiden kokonaiskorkeudet ja 
roottorihalkaisijan enimmäispituudet. Voimaloiden yksikköteho on esitetty muodossa 
noin 7-10 MW. Voimaloiden teho on yksi kriteeri, joka määrittää YVA-menettelyn 
tarpeen mm. hankkeiden muutoksissa, joten hankkeen enimmäiskokoon 
määrittämiseksi arviointiselostuksessa tulee esittää voimaloiden enimmäisteho. 

Etelä-Pohjanmaalla on voimassa tuulivoimaloiden alueita ohjaava 
vaihemaakuntakaava, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 
voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet. Mikäli 
lainvoimaisessa maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-alueet, vaikutuksiltaan 
seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ei voida osoittaa 
kuntakaavassa muille alueille. Koska vaihtoehdot VE1 ja VE2 vastaavat 
kokoluokaltaan alueellisesti merkittävää hanketta, mm. Etelä-Pohjanmaan liitto 
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suosittelee lisäämään vaikutusten arviointiin voimassa olevan maakuntakaavan 
mukaisen vaihtoehdon eli alle 10 voimalaitoksen kokonaisuuden. Tämä mahdollistaisi 
myös hankevaihtoehtojen vertailun voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseen 
ratkaisuun.

Yhteysviranomainen toteaa arviointiohjelman mukaisten vaihtoehtojen olevan 
maakuntakaavan toteuttamisen kannalta haasteellisia ja pitää perusteltuna ottaa 
tarkasteluun vaihtoehdon, joka ei estä maakuntakaavan toteuttamista. 

Hankekuvaus

Hankekuvauksessa on esitetty ilmaston muutoksen vaikutuksia, kansallisia ja 
alueellisia energia ja ilmastotavoitteita sekä hankkeen vaikutuksia alueellisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Hankkeen teknisessä kuvauksessa on esitetty 
hankkeen maankäytöntarve, tuulivoimaloiden rakenteet, sähkönsiirtoon liittyminen, 
alustava hankealueen tieverkosto sekä alustavia tietoja syntyvistä jätteistä.  

YV: Hankkeen sijainti, tarkoitus ja tekninen kuvaus on esitetty 
arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä tavalla. Hankekuvausta tulee kuitenkin 
tarkentaa arvioinnin aikana saatujen lisätietojen perusteella. 

Selostuksessa tulee arvioida tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähkönsiirron 
rakentamiseen tarvittavat maa-ainesmäärät ja niiden saatavuus sekä rakentamisessa 
syntyvien ylijäämämaiden määrät ja käyttö. Selostuksessa tulee esittää myös arviot 
toiminnan aikana ja toiminnan päättyessä syntyvistä jätteistä, niiden määristä, 
kierrätysmahdollisuuksista ja käsittelymenetelmistä lainsäädännölliset vaatimukset 
huomioon ottaen. Käytöstä poistoon liittyvässä kuvauksessa tulee esittää tiedot 
tehtävistä maisemoinneista sekä voimaloiden ja voimajohtojen poistamisesta 
vastaavista tahoista. 

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset

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

YV: Tarvittavat suunnitelmat ja luvat on esitetty selkeästi. Esitettyjä tietoja tulee 
kuitenkin täydentää, mm. erikoiskuljetuksiin ja mahdollisin tasoristeyksiin tarvittavien 
lupien osalta. Huomioiden voimaloiden kokoluokka, myös maanteihin ja rautateihin 
tarvittavat etäisyydet tulee tarkistaa.

Arviointiselostuksessa tulee huomioida myös mahdollinen ylijäämämaiden 
käsittelystä aiheutuva luvan tarve ja kuvausta ympäristöluvan toimivaltaisesta 
viranomaisesta tulee tarkentaa, sillä toiminnan sijainnista tai vaikutuksien laajuudesta 
riippuen toimivaltaisena viranomaisena voi olla myös valtion 
ympäristölupaviranomainen.

Ympäristöluvan tarpeen osalta yhteysviranomainen muistuttaa, että lähtökohtaisesti 
voimalat tulee suunnitella siten, että niiden toiminnasta ei aiheudu ympäristöluvan 
tarpeen ylittävää naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Kuvaus nykytilasta ja sen kehityksestä
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Nykytilan kuvauksessa on esitetty tuulivoimapuiston ja todennäköisen vaikutusalueen 
nykyinen asutus, liikenneyhteydet, kaavoitus, maisema- ja kulttuuriympäristö ja 
luonnonympäristön ominaispiirteet.

YV: Arviointiohjelmassa on kuvattu pääpiirteittäin hankealueen ja sen ympäristön 
nykytila. Kuvausta tulee kuitenkin täydentää annettujen lausuntojen ja arvioinnissa 
saatujen tietojen perusteella mm. maankäytön, suojelu- ja virkistysalueiden sekä 
maisema ja kulttuuriympäristön osalta. 

Kaavoituksen nykytilan kuvauksessa tulee huomioida varsinaisen tuulivoimapuiston 
vaikutusalueen lisäksi sähkönsiirtoreittien vaikutusalueella olevat kaavat ja niiden 
merkinnät. Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntakaavojen lisäksi tulee esittää 
vaikutusalueelle sijoittuva Satakunnan maakuntakaava ja sen merkinnät. Asema- ja 
yleiskaavojen nykytilan kuvausta tulee täydentää mm. Karvian kunnan asema- ja 
osayleiskaavojen osalta. Hankealueen eteläpuolella alle 2 km etäisyydellä 
hankealueesta sijaitsevasta yleiskaavasta tulee esittää kaavamerkinnät ja ote 
kaavakartasta.    

Havainnollistamisen helpottamiseksi kuva 15 Harjannevan ympäristön yleis- ja 
asemakaavoista tulee sijoittaa kohdan 3.4.1 'yleis- ja asemakaavat' yhteyteen ja 
kuvaan tulee lisätä sähkönsiirtoreitit. Mikäli sähkönsiirtoreittien vaikutusalueelle 
sijoittuu yleis- tai asemakaavoja, tulee selostuksessa esittää ko. kaavojen 
kaavamerkinnät ja otteet kaavakartoista. Arviointiselostukseen tulee myös päivittää 
maininta Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelun perustana toimivasta 
vuonna 2021 hyväksytystä maakuntastrategiasta.

Arviointiselostukseen tulee tarkistaa hankealueen läheisyydessä sijaitsevien 
rakennusten käyttötarkoitukset. Arvokkaiden maisema- ja kulttuuriympäristökohteiden 
osalta tulee huomioida Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla sijaitsevien kohteiden 
lisäksi Satakunnan maakunnan alueella, hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat 
kohteet. Kuvausta arvokkaista maisema-alueista ja kulttuuriympäristöistä tulee 
täydentää kuvien, tekstin ja mahdollisten taulukoiden avulla niin, että kuvauksesta 
käy ilmi kohteiden sijainnit, nimet, kohteiden arvoluokitus, etäisyys hankealueesta ja 
kohteen tiedot. 

Kohdan 3.5 'Maisema ja kulttuuriympäristö' lähteisiin tulee lisätä ympäristöministeriön 
ja Suomen ympäristökeskuksen 2021 julkaisema 'Valtakunnallisesti arvokkaissa 
maisema-alueet', Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna. (Toim. 
Niina Uusi-Seppä. Satakunnan Museo 2012) sekä 'Maaseudun kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi 
maisema-alueiksi 2014'. Jenny Alatalo, Marie Nyman. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. Raportteja 75/2014. 

Kohtaan 3.6.1. kuvaan 20 hankealueella sijaitsevista metsälain 10 §:n mukaiset 
erityisen arvokkaat elinympäristöt tulee lisätä tuulivoimaloiden paikat elinympäristöjen 
ja voimaloiden välisten etäisyyksien hahmottamiseksi.  

Kohdan 3.6.6 mukaan hankealueen ympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti 
arvokkaita kallioalueita tai tuuli- ja rantakerrostumia, kun kohdassa 3.6.9 todetaan, 
että sähkönsiirtoreittien läheisyydessä sijaitsee arvokkaita kallioalueita ja 
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tuulikerrostumia. Arviointiselostukseen tulee korjata mahdolliset ristiriitaiset tiedot ja 
kuvaan 32 tulee lisätä tekstissä mainitut arvokohteet. Myös kohdassa 3.6.6 esitettyjä 
tietoja Natura- ja luonnonsuojelualueista tulee tarkentaa. Kuvauksesta tulee käydä 
ilme selvästi kohteiden nimet, sijainnit, etäisyys hankealueesta ja kohteiden 
suojeluperuste.  

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Arviointiohjelmassa on kuvattu YVA-lain mukaan tarkasteltavat ympäristövaikutukset 
sekä hankkeen todennäköisesti suurimmat ympäristövaikutukset, kuten mm. 
maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, susiin ja metsäpeuraan, 
pohjaveteen, Natura 2000 verkostoon ja luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat 
vaikutukset. Hankkeella arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia mm. ilmastoon ja 
luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Arviointiohjelmassa on esitetty arvioinnissa käytettävät tietolähteet ja asiantuntijat 
sekä vaikutusten merkittävyyden määrittämiseen käytettävät arviointimenetelmät. 
Tuulivoimapuisto ja sähkönsiirtoreittien tarkastelualue on kuvattu kartan avulla. 
Arvioinnin lähivaikutusalueeksi esitetään 2 kilometriä, kaukovaikutusten alueeksi 10 
kilometriä ja maisemavaikutusten tarkastelualueeksi 15 kilometriä.

YV: Vaikutusten merkittävyyden määrittämiseen käytettävät arviointimenetelmät on 
esitetty suppeasti, mutta arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä tavalla. 
Yhteysviranomainen muistuttaakin, että arviointiselostuksessa tulee esittää 
vaikutuskohteittain, miten vaikutusten merkittävyys on määritetty. Arvioinnissa tulee 
esittää selvästi tarkasteltujen vaihtoehtojen eroavuudet ja vaihtoehdon VE0 ja 
sähkönsiirron vaihtoehtojen (SVE1, SVE2 ja SVE3) vaikutukset tulee arvioida 
vaihtoehtoja VE1 ja VE2 vastaavalla tavalla. 

Kun huomioidaan suunniteltavien voimaloiden kokoluokka (voimaloiden 
kokonaiskorkeus 350 m ja roottorin halkaisija 250 m) ja niiden näkyvyys maisemassa, 
yhteysviranomainen pitää esitettyjä tarkastelualueita riittämättöminä. Sekä esitettyä 
lähialuetta, kaukoaluetta että tarkastelualuetta kokonaisuutenaan tulee laajentaa 
erityisesti arvioitaessa vaikutuksia maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
sekä eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Koska tarvittava tarkastelualueen laajuus 
vaihtelee vaikutustyypeittäin, arviointiselostuksessa tarkasteltavat tuulivoimapuiston 
ja sähkönsiirron vaikutusalueet tulee esittää selkeästi kaikkien arvioitavien 
vaikutustyyppien osalta. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Arviointiohjelman mukaan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää 
lähiasukkaiden ja muiden osallisten todennäköiset näkemykset hankkeesta, mm. 
seurantaryhmän, yleisökyselyn, haastattelujen ja saatujen mielipiteiden avulla. 
Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti meluvaikutusten kannalta 
ja sähkönsiirron terveysvaikutuksia Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeistuksen 
perusteella. Vaikutuksia virkistyskäyttöön arvioidaan erityisesti melu-, varjostus- ja 
maisemahaittojen sekä voimala- ja tierakentamisen vaikutuksien perusteella.
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YV: Jotta arvioinnissa voidaan huomioida erityisesti vaikutukset lähialueen väestöön, 
arviointiselostukseen tulee tarkistaa lähialueella sijaitsevien rakennusten 
käyttötarkoitukset. 

Yleisökysely esitetään toteutettavan internetkyselynä, johon voi vastata kaikki 
halukkaat. Yhteysviranomainen pitää kuitenkin tärkeänä, että arvioinnissa selvitetään 
erityisesti lähialueen asukkaiden näkemyksiä hankkeesta.  Arviointimenetelmät 
tuleekin kuitenkin kuvata riittävän tarkasti, jotta voidaan erottaa eri etäisyyksillä 
sijaitsevien asukkaiden näkemykset toisistaan tai miten eri vaikutukset on tunnistettu. 

Hankealueen ympäristössä ei ole nykyisin melua tai välkettä aiheuttavia toimintoja ja 
hanke muuttaa myös maisemaa. Arvioinnissa tuleekin huomioida ääni- ja valo-
olosuhteissa sekä maisemassa tapahtuvan muutoksen vaikutukset lähiasukkaiden 
viihtyvyyteen ja terveyteen sekä alueen virkistyskäyttöön. Vaikka YVA-menettelyssä 
ei arvioida kiinteään omaisuuden arvoon kohdistuvia vaikutuksia, arvioinnissa tulee 
huomioida, että kiinteistöjen arvon laskusta voi aiheutua myös sosiaalisia vaikutuksia. 

Arvioinnissa tulee tarkastella voimajohtojen säteilyn vaikutuksia ihmisten terveyteen 
arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti. Tuulivoimaloista syntyvän infraäänen 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tulee tarkastella tehtyjen tutkimuksien perusteella. 

Alueen virkistyskäytön arvioinnissa tulee huomioida vaikutukset riistaeläimiin ja 
metsästykseen.

Meluvaikutukset

Tuulivoimaloiden toiminnanaikaisia meluvaikutuksia arvioidaan melumallinnusten 
avulla. Mallinnuksissa ja tulosten raportoinneissa noudatetaan ympäristöministeriön 
helmikuussa 2014 julkaisemaa ohjetta "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" ja 
tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisiin tuulivoimaloiden 
ulkomelun ohjearvoihin. Pienitaajuinen melu mallinnetaan tuulivoimaloiden lähimpien 
asuinrakennusten ja lomarakennusten osalta. 

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 eroavuuksien 
vaikutuksista lähtömelutasoon ja melun leviämiseen. Mahdolliset mallinuksen 
epävarmuustekijät tulee esittää myös pienitaajuisen melun leviämisen osalta. 
Arvioitaessa sisätiloihin kantautuvaa melua tulee huomioida Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015).
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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. 

Varjostusvaikutukset

Tuulivoimaloista aiheutuvan varjostuksen määrää läheisiin asuinrakennuksiin ja 
loma-asuntoihin arvioidaan mallinnusten avulla. 

YV: Tehtävät mallinnukset tulee laatia voimalatyypeillä, joiden lavan pituudet ja 
kokonaiskorkeudet vastaavat tarkasteltavien toteutusvaihtoehtojen enimmäismittoja. 
Suomessa ei ole määritetty ohjearvoja varjostuksen määrälle, joten vaikutusten 
arvioinnissa tulee käyttää apuna muiden maiden suosituksia ja raja-arvoja. 
Mallinnukset tulee toteuttaa menetelmällä, jossa ei huomioida puuston suojaavaa 
vaikutusta. 

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 
Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytettävät ohje- ja raja-arvot.

Vaikutukset maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin

Hankkeen vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioidaan asiantuntija-
arvioina. Maiseman herkkyyttä ja sietokykyä tarkastellaan maisema-analyysin avulla. 
Hankealuetta ympäröivät arvokohteet huomioidaan 15 km etäisyydelle saakka. 
Arvioinnissa tarkastellaan myös sähkölinjojen ja sähköasemien vaikutukset 
maisemaan sekä lentoestevalojen maisemavaikutukset.  Molemmista 
hankevaihtoehdoista laaditaan viisi havainnekuvaa sekä näkyvyysanalyysit. 
Arkeologinen inventointi hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille tehdään 
maastokaudella 2022.

YV: Yhteysviranomainen muistuttaa, että suunnitellut voimalat ovat kokoluokaltaan 
huomattavasti tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista laadituissa oppaissa kuvattuja 
voimaloita suuremmat, joten oppaissa esitettyjä vaikutusalueita ei voida täysin 
soveltaa hankkeeseen. Arvioinnin vaikutusalueen määrittämisessä tulee huomioida 
voimaloiden kokoluokka ja vaikutusalueet perusteluineen (mm. lähi- ja 
kaukovaikutusalueet eriteltyinä) tulee esittää arviointiselostuksessa. Mm. 
maisemallisesti herkkien kohteiden osalta maisemavaikutuksia tulee tarkastella 
arviointiohjelman taulukossa 4 kuvatulle 25-35 km etäisyydelle saakka.

Arvioinnissa tulee huomioida Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella sijaitsevien 
maisema- ja kulttuuriympäristöjen lisäksi Satakunnan maakunnassa sijaitsevat 
alueet. Arvioinnissa tulee huomioida hankkeen sijoittuminen Suomenselän maisema-
alueen rajalle ja arvioinnissa tulee huomioida mm. hankealueen ympärillä olevat 
järvimaisemat ja niiden ranta-asutus, avoimia kylämaisemat sekä arvokkaat 
luontokohteet, joista avautuu laajoja avoimia näkymiä hankealueelle. Arvioinnissa 
näkyvyys- ja maisema-analyysit tulee laatia asiantuntija-arviona ja havainnollistavia 
havainnekuvia tulee laatia arviointiohjelmassa esitettyä useammasta pisteestä. 
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Kuvauspisteiden valinnassa tulee huomioida lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt 
kuvauspisteet niin, että kuvien avulla voidaan havainnollistaa sekä lähi- että 
kaukomaisemaan aiheutuvia vaikutuksia huomioiden erityisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet, läheiset kyläalueet ja järvimaisemat sekä 
merkittävät virkistyskäyttö- ja luontomatkailukohteet. Havainnekuvia tulee esittää 
myös voimajohdoista ja yöaikaisista näkymistä sekä maisemassa mahdollisesti 
näkyvät muut tuulivoimalahankkeet tai voimajohdot.

Havainnekuvissa tulee käyttää voimalatyyppiä, joka vastaa kokonaiskorkeudeltaan ja 
roottorinhalkaisijaltaan vaihtoehtojen mukaisia enimmäispituuksia. Havainnekuvat 
tulee laatia 50 mm:n optiikalla otettuihin valokuviin ihmissilmää vastaavan havainnon 
aikaansaamiseksi. 

Tehtävässä arkeologisessa inventoinnissa tulee huomioida Pirkanmaan 
maakuntamuseon lausunnossa todetut mahdolliset Parkanon alueelle sijoittuvat 
arkeologiset kohteet ja Seinäjoen museoiden näkemys alueen merkitys historiallisena 
erämaana ja rautakauden kannalta. Inventoinnin on katettava koko hankealue, 
sähkönsiirtoreitit ja tieyhteys Ikkelänjärventieltä. Inventointi on tehtävä Suomen 
arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita noudattaen ja inventointiraportti tulee toimittaa 
maakuntamuseoille tarkastettavaksi. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen 

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta nykyiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, lähialueilla voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin 
tiedossa oleviin maankäytön suunnitelmiin. Arvioinnissa tarkastellaan mm. onko 
voimassa olevissa kaavoissa osoitettu hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen 
olennaisesti vaikuttavaa maankäyttöä tai edellyttääkö hanke kaavamuutoksia taikka 
uusien kaavojen laatimista. Arvioinnissa kuvataan myös hankkeen vaikutukset 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseen.

YV: Koska hanke on kokoluokaltaan maakunnallisesti merkittävä eikä se sijaitse 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulla tuulivoima-alueella, tulee 
arvioinnissa tarkastella erityisesti hankkeen suhdetta Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaavojen aluevarauksiin ja yleisiin suunnittelumääräyksiin.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen ja Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien alueilla 
sijaitsevien kaavojen lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella tuulivoimapuiston ja 
sähkönsiirron vaikutuksia Parkanon kaupungin ja Karvian kunnan alueella hankkeen 
vaikutusalueella sijaitseviin yleis- ja asemakaavoihin ja niiden päivitystarpeisiin sekä 
Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntakaavaan. Arvioinnissa tulee tarkastella myös 
hankkeen ja sähkönsiirron vaikutuksia alueen maankäyttöön ja aineelliseen 
omaisuuteen kuten mm. maa- ja metsätalouteen tai metsätieverkostoon.

Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen

Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti tiestön rakentamis- ja 
parantamistarpeisiin, rakentamisaikaiseen lisääntyneeseen liikenteeseen, 
liikenneturvallisuuteen ja liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Vaikutuksia 
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lentoliikenteeseen selvitetään Finntraffic Lennonvarmistus Oy:n laatiman 
korkeusesterajoitusten paikkatietoaineiston ja maanpinnankorkeustietojen avulla.

YV: Arvioinnissa tulee huomioida liikenteen vaikutukset alueen asukkaisiin sekä 
kuvata ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään 
minimoimaan. Arvioinnissa tulee esittää kuljetusreittivaihtoehdot, niihin liittyvät 
mahdolliset ongelmakohdat sekä keinot, joilla mahdollisia haittavaikutuksia voidaan 
lieventää. Voimaloiden, voimajohtojen ja kaapeleiden sijoittelussa sekä tarvittavassa 
tiestön parantamisessa yhteysviranomainen pyytää huomioimaan Väyläviraston ja 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne -vastuualueen lausunnoissa todetut 
ohjeet ja määräykset.  

Tammikuussa 2022 Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n toimijalle antamaan lausunnon 
mukaan 350 metrin tuulivoimalat vaikuttavat lentoliikenteen sujuvuuteen. 
Arviointiselostuksessa tuleekin kuvata hankkeen vaikutukset ilmailuturvallisuuteen 
arviointiohjelman kohdan 1.8 'hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat' 
mukaisesti. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Tuulivoimahankkeen maa- ja kallioperävaikutukset liittyvät maanmuokkaukseen, 
kuten kaivuu-, louhinta- ja läjitystöihin. Vesistövaikutukset muodostuvat pääosin 
rakentamisen aikaisesta maanmuokkauksesta johtuvien ravinne- ja 
kiintoainepitoisuuksien noususta vastaanottavissa vesistöissä sekä mahdollisissa 
onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa pintavesiin kulkeutuvista haitallisista aineista. 
Tuulivoimahankkeen pohjavesivaikutukset voivat liittyä esimerkiksi pohjaveden 
pinnan säätelytarpeeseen tai haitallisten aineiden pääsyyn pohjaveteen.

Vaikutuksia maa- ja kallioperään, pintavesiin ja pohjavesiin tarkastellaan asiantuntija-
arviona. Selostuksessa kiinnitetään huomiota mm. hankealueella ja 
sähkönsiirtoreittien alueille sijoittuviin pohjavesialueisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja 
niiden ehkäisyyn. Arvioinnissa tarkastellaan myös hankealueelle sijoittuvien 
turvetuotantoalueiden ja hankkeen yhteisvaikutuksia vesistöön. 

YV: Hankealueella sijaitsee Rytinevan vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue ja 
lisäksi sähkönsiirtoreitit kulkevat luokiteltujen pohjavesialueiden läpi. 
Arviointiohjelman vaihtoehtokuvauksessa lähin tuulivoimala sijoittuu pohjaveden 
virtaussuunnassa vedenottamon yläpuolelle noin 100 m etäisyydelle Rytinevan 
vedenhankintaa varten tärkeästä pohjavesialueesta. Terveysvalvonnan 
valvontakohderekisterissä on itäisen voimajohtoreitin läheisyydessä vedenottamoita, 
jotka eivät sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla (Peräkylän vesiosuuskunta, 
Viitasperän kaivo). Mielipiteiden mukaan hankealueella sijaitsee Rytinevan 
vesiosuuskunnan lisäksi Hakokallion vesijohto-osuuskunnan vedenottamot. 

Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesialueen läheisyydessä 
sijaitsevan voimalan vaikutuksiin vedenotolle. Arvioinnissa tulee selvittää myös 
mahdolliset luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella mutta hankealueella tai 
voimajohtoreittien läheisyydessä sijaitsevien vedenottamoiden sijainnit suhteessa 
hankkeessa tehtäviin rakenteisiin sekä rakenteiden vaikutukset vedenottoon. 
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Arviointiohjelman sivuilla 7 ja 71 olevat kuvaukset Rytinevan pohjavesialueen 
luokasta tulee korjata vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. 

Rakentaminen voi aiheuttaa kuormituksen lisääntymistä pintavesissä, uomien 
hiekoittumista tai liettymistä ja sillä voi olla vaikutuksia luomien vesimääriin. Hanke 
voi heikentää myös alapuolisten vesimuodostumien vedenlaatua ja aiheuttaa 
muutoksia kalaston elinolosuhteisiin. Pintavesivaikutusten arvioinnissa tulee esittää 
erityisesti keinoja, joilla voidaan ehkäistä vesistöön kohdistuvia vaikutuksia. Arviointiin 
tulee sisällyttää myös tuulivoima-alueen ja sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvien 
kalataloudellisten vaikutusten arviointi.

Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon

Arviointiohjelman mukaan tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset ilmastovaikutukset 
lasketaan vertaamalla tuulivoimaa nykyiseen sähköntuotantoon. Rakentamisen 
aikaiset päästöt lasketaan liikennevaikutusten yhteydessä ja tuulivoimapuiston 
vaikutukset alueen hiilinieluihin arvioidaan Luonnonvarakeskuksen tuottamien 
tietoaineistojen ja laskureiden avulla. 

YV: Toiminnan aikaisten ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee käyttää nykyisen 
sähköntuotannon päästökertoimen sijaan tuulivoimapuiston tuotannon ajankohdalle 
ennustettavaa päästökerrointa. Arviointiohjelmassa esitetyn rakentamisen aikaisten 
päästöjen lisäksi tulee arvioida hankkeen edellyttämien tuotteiden valmistuksesta 
sekä puiston purkamisesta aiheutuvat päästöt. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen 
näkökulmasta tulee tarkastella mahdollisia ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskejä. 
Tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron vaikutukset hiilinielujen määrään tulee 
arvioida arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti.  

Arvioinnissa tulee huomioida tuulivoimapuiston lisäksi sähkönsiirron vaikutukset. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää arvioinnissa käytetyt laskentaperusteet ja käytetyt 
tietolähteet. Tuulivoimapuiston päästökerroin tulee ilmoittaa g CO2/kWh huomioon 
ottaen laitoksen koko elinkaari. 

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevan aineiston ohella hankealueelta ja 
sähkönsiirtoreitiltä kesällä 2022 laadittavaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykseen. 
Selvityksessä kuvataan kasvillisuuden ja luonnon yleispiirteet sekä luontoarvojen 
puolesta huomioitavat kohteet.   

Arvioinnissa tarkastellaan myös hankkeessa rakennettavan infran vaikutuksia 
metsien pirstoutumiseen ja ekologisiin yhteyksiin. 

YV: Ympäristöministeriön raportin 'Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun 
täydentämiseksi' mukaan hankealue sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta 
valtakunnallista arvoa omaavalle Suomenselän vihreälle vyöhykkeelle, jossa on mm. 
uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja lintujen pesäpaikkoja. Satakunnan 
liiton viherrakenneselvityksessä 2021 hankealueen ympäristö on tunnistettu 
arvokkaaksi alueeksi mm. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välisen 
viherrakenneyhteyden kannalta. Itäinen voimajohtoreitti sijoittuu myös Pirkanmaan 
maakuntakaavassa tunnistettuun luonnon monimuotoisuuden ydinalueeseen.
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Yhteysviranomainen edellyttää arvioimaan hankkeen ja sähkönsiirron suorat ja 
välilliset vaikutukset edellä mainitulle luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 
alueille ja niiden muodostamalle ketjulle.

Arvioinnissa tulee huomioida erityisesti hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä sijaitsevat 
metsälain 10 §:n mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöt sekä vaikutukset 
sähkönsiirtoreiteille sijoittuviin avokallioalueisiin ja luonnontilaisten uomien 
ympäristöihin. 

Vaikutukset linnustoon

Vaikutuksia linnustoon selvitetään mm. vuonna 2022 tehtävien pesimälinnusto-, 
pöllö-, kanalintujen soidinpaikka- ja muuttolintuselvitysten sekä 
päiväpetolintutarkkailun ja salassa pidettävän lajin satelliittiseurannan avulla. 
Sähkönsiirtoreitiltä selvitetään pesimälinnusto. Maastossa tehtäviä selvityksiä 
täydennetään eri lähteistä saatavilla tietokantatiedoilla. Muuttolintuselvityksen 
perusteella laaditaan törmäysmallinnus.

YV: Hankealue sijoittuu salassa pidettävän, uhanalaisen suojeluperustelajin 
ydinreviirille, joten vaikutukset ko. lajiin tulee selvittää useita menetelmiä hyödyntäen. 
Satelliittiseurannan ja maastohavaintojen lisäksi reviirien tarkastelussa tulee 
hyödyntää elinympäristömallia ja arviointiin tulee sisällyttää törmäysmallinnus ja arvio 
populaatiovaikutuksista. Tehtävät maastohavainnoinnit tulee toteuttaa lajin kannalta 
oikeaan aikaan.

Tehtävissä linnustoselvityksissä tulee huomioida erityisesti lintudirektiivin liitteen I 
mukaiset lajit sekä voimaloiden sijoittuminen suhteessa kanalintujen soidinpaikkoihin 
Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen lausuntojen mukaisesti.

Vaikutukset muuhun eläimistöön 

Vaikutusten arvioinneissa laaditaan mm. yleispiirteinen lepakko-, liito-orava- ja 
viitasammakkoselvitykset. Luontodirektiivin liitteen IV (a) suurpetojen esiintymistä 
selvitetään vuosittain julkaistavien kanta-arvioraporttien sekä riistakeskukselta ja 
metsästysseuroilta saatavien tietojen perusteella. Vaikutuksista susiin laaditaan 
erillinen selvitys. Hirven lisääntymis- ja talvilaidunalueita ja vaellusreittejä selvitetään 
mm. metsästysseuroilta ja vaikutukset metsäpeuraan arvioidaan 
luonnonvarakeskuksen panta-aineiston avulla. 

YV: Arvioinnissa tulee selvittää erityisesti hankkeen vaikutukset metsäpeuraan ja 
susiin, sillä hankkeella voi olla vaikutusta Mustasaarennevan ja Iso Koihnannevan 
arvoon metsäpeurojen vasomis- ja vasanhoitojakson aikaisena elinympäristönä ja 
hankealue sijoittuu Lauhavuoren susireviirin pohjoisosiin pantasuden eniten 
käyttämiin alueisiin, joissa sijaitsevat myös susien pesintä- ja levähdysalueet. 
Arvioinneissa tulee hyödyntää Luonnonvarakeskuksen panta-aineistoja ja 
arvioinnissa tulee huomioida eri tuulivoimahankkeiden ja muun maankäytön 
yhteisvaikutukset.

Luonnon eläimistön lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella hankkeen vaikutuksia 
tuotantoeläimiin, mikäli luotettavaa tutkimustietoa on saatavissa.   
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Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin

Hankealuetta lähimmät Natura-alueet ovat hankealueen eteläosaan rajoittuvat 
Mustasaarenneva (SAC), sekä noin 600 metrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva 
Iso Koihnanneva (SCA/SPA). Näille Natura-alueille laaditaan luonnonsuojelulain 65 
§:n mukainen Natura-arviointi osana YVA-menettelyä.

YV: Arviointiohjelmassa esitettyjen Natura-arviointien lisäksi arvioinnissa tulee 
selvittää Natura arvioinnin tarve Ylimysjärven Natura-alueeseen (SAC, SPA) ja 
Kauhaneva-Pohjankankaan Natura-alueeseen (SPA), koska ko. alueiden 
suojeluperusteena mm. linnusto.

Kohdan 3.6.6 ja kuvan 28 mukaan hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsee 
useita luonnonsuojeluohjelma-alueita, kun kohdan 4.7.4 mukaan hankealueen 
lähialueella ei sijaitse suojeluohjelma kohteita. Mahdolliset ristiriitaiset tiedot tulee 
korjata arviointiselostukseen ja arvioinnissa tulee huomioida hankkeen ja sen 
sähkönsiirron vaikutukset lähialueella sijaitseviin luonnonsuojeluohjelma-alueisiin.  

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät mm. metsä- ja 
turvetuotantoalueiden pinta-alojen ja luonteen muutoksiin sekä maa-ainestenoton 
estymiseen rakennettavilla alueilla. Hankkeen rakentaminen edellyttää myös 
luonnonvarojen hyödyntämistä sekä hankealueelta että sen ulkopuolelta. 
Materiaalien määrää ja niiden kierrätettävyyttä arvioidaan yleisellä tasolla. 

YV: Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostuksessa tulee arvioida 
hankkeen vaikutukset alueellisiin maa-ainesvarantoihin sekä rakentamisessa 
syntyvän ylijäämämaan käytöstä ja käsittelystä aiheutuvat vaikutukset. 

Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia ilmatieteenlaitoksen tutkaverkkoihin, 
puolustusvoimien valvontajärjestelmiin sekä radio- ja tv-verkkoihin lausuntojen, 
avoimien paikkatietoaineistojen ja kirjallisuuden perusteella. 

YV: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on edellyttänyt suunnittelussa 
varmistamaan, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös 
jatkossa riittävän häiriöttömästi. Digita Oy on muistuttanut tuulipuiston ja eri 
hankkeiden yhteisvaikutuksista antenni- tv:n vastaanottoon ja sitä kautta mm. 
yleiseen turvallisuuteen. Elisa Oyj on muistuttanut, että hankkeen vaikutusalueelle ei 
jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmää. Myös annetuissa mielipiteissä on 
esitetty huoli hankkeen vaikutuksista viestintäverkkoihin. 

Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan edellä mainitut asiat arvioinnissa ja 
hankkeen suunnittelussa. Arvioinnissa tulee myös huomioida puolustusvoimien 
valvontajärjestelmiin liittyvät epävarmuustekijät, koska Puolustusvoimien myönteinen 
lausunto on koskenut arviointiohjelmassa esitettyä pienempää hanketta. 

Ympäristö- ja turvallisuusriskit 
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Tuvallisuusriskeiksi on tunnistettu mm. lavan rikkoutumista ja jään putoamisesta 
aiheutuvat riskit sekä rakentamisen aikainen liikenneturvallisuus. 
Turvallisuusvaikutuksia arvioidaan olemassa olevan kirjallisuuden perusteella. 

YV: Arvioinnissa tulee tarkastella mm. poikkeuksellisista sääolosuhteista, jään tai 
lapojen putoamisesta, tulipaloista ja öljyvahingoista aiheutuvia riskejä ja niiden 
seurauksia sekä riskien ehkäisykeinoja. Rakenteiden suunnittelussa tulee huomioida 
riittävät suojaetäisyydet mm. tiestöön ja voimajohtoalueisiin.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja hankkeiden yhteisvaikutukset

Arviointiohjelman mukaan 20 kilometrin etäisyydelle sijoittuu neljä rakennettua ja 
suunnitteilla olevaa tuulivoimahanketta. Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset 
muut hankkeet, joiden vaikutukset on selostusvaiheessa tunnistettavissa sekä 
mahdolliset turvetuotannon yhteisvaikutukset. Tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti sosiaalisten vaikutusten sekä linnusto- ja 
maisemavaikutusten osalta. 

YV: Arviointiselostuksessa tulee esittää maisemavaikutusten arvioinnissa käytettävän 
vaikutusalueen etäisyydellä sijaitsevat tuulivoimahankkeet. Hankkeiden määrä tulee 
tarkistaa ja selostuksessa tulee esittää tiedot vaikutusalueelle sijoittuvista hankkeista, 
niiden voimaloiden määristä ja toteutusvaiheista. 

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee arvioida erityisesti 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja linnustoon kohdistuvia 
vaikutuksia arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti. Arvioinnissa tulee huomioida 
myös hankkeiden yhteisvaikutukset luonnon pirstoutumiseen, sähkönsiirron 
yhteisvaikutukset sekä muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa syntyvät 
yhteiset sähkönsiirtomahdollisuudet. 

Alle 10 km etäisyydellä sijaitsevien hankkeiden osalta melun ja varjostuksen 
yhteisvaikutuksien arviointi tulee perustua mallinnuksiin. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Arviointiohjelmassa todetaan keskeisimmät arviointiin liittyvät epävarmuustekijät, 
kuten lähtötietojen laatu ja saatavuus, luontoselvityksiin ja matemaattisiin 
mallinnuksiin liittyvät epävarmuudet sekä ihmisten poikkeavat näkemykset.  

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen osalta selostuksessa esitetään 
menetelmiä, joilla pyritään minimoimaan haitallisia vaikutuksia sekä estämään 
mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa päästöt ympäristöön. 

YV: Arvioinnissa tunnistetut 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. 

Vaikutusten seuranta
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Arviointiselostuksessa esitetään toimintaohjelma, jolla hankkeen vaikutuksia tullaan 
seuraamaan. 

YV: Vaikutusten seurannan tarve tulee määrittää hankkeen vaikutusten ja niiden 
merkittävyyteen perusteella. Esitetyt seurannat 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 selkeästi arviointiin osallistuvat henkilöt, 
henkilöiden koulutus ja työkokemus sekä heidän roolit arvioinnissa. 

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

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

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 2022 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 

http://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA
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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

Ilmatar Kauhajoki Oy

Sweco Infra & Rail Oy 

Kauhajoen kaupunki

Kurikan kaupunki

Parkanon kaupunki

Tiedoksi

Tahot, joilta on pyydetty lausunto
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