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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ROUKUKSEN TUULIVOIMAPUISTON 
ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Energiequelle Oy on toimittanut 10.3.2022 yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-
Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten 
arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma).

HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Hankkeen nimi

Roukuksen tuulivoimapuisto

Hankkeesta vastaava

Energiequelle Oy, yhteyshenkilönä Tore Regnell.

Konsulttina arviointisuunnitelman laatimisessa on toiminut Ramboll Oy, 
yhteyshenkilöinä Jonas Lindholm ja Ville Yli-Teevahainen.

Hankkeen kuvaus

Energiequelle Oy suunnittelee enintään 7 tuulivoimalan puistoa Vöyrin Roukuksen 
alueelle, noin 8 kilometriä Oravaisten keskustaajamasta etelään, Ruukintien, 
Baggasintien ja Kukkusintien väliselle alueelle. Voimaloiden yksikköteho on 5-10 
MW, napakorkeus 160-200 metriä ja roottorin halkaisija 160-200 metriä. Voimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää 
sähköverkkoon joko 30 kV maakaapelilla tai 110 kV ilmajohdolla tai soveltuvin osin 
osittain maakaapelina ja osittain ilmajohdolla.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Hankkeen 
kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden 
YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVA-laki 5 §). 
Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. 
Ympäristövaikutusten arvioinnit laaditaan YVA-lain (252/2017) ja asetuksen 
(277/2017) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) 
edellyttämässä laajuudessa.  

Tarkasteltavat vaihtoehdot
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Ympäristönvaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan tuulivoimaloiden osalta 
seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Roukuksen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää 
kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa 
vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muilla 
sähköntuotantomenetelmillä.

Vaihtoehto VE1: Roukuksen alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. 
Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW, napakorkeus 160-200 metriä ja roottorin 
halkaisija 160-200 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Vaihtoehto VE2: Roukuksen alueelle rakennetaan 6 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. 
Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW, napakorkeus 160-200 metriä ja roottorin 
halkaisija 160-200 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Reitti A: Reitti toteutettaisiin 30 kV:n maakaapelina hankealueelta pohjoiseen 
Kimontien itäpuolella kohti olemassa olevia voimalinjoja liittyen ensisijaisesti 
voimalinjaan uuden sähköaseman välityksellä. Reitin pituus olisi noin 7,3 km.

Reitti B: Reitti toteutettaisiin joko 110 kV:n ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, 
tai soveltuvin osin osittain ilmajohtona ja osittain maakaapelointina. Reitti kulkisi 
hankealueelta luoteeseen noin 5,8 km matkalla kohti olemassa olevia voimalinjoja, 
minkä jälkeen reitti jatkuisi pohjoiseen olemassa olevien voimalinjojen rinnalla noin 
7,2 km matkan, minkä jälkeen liittyminen jakeluverkkoon olemassa olevan tai uuden 
sähköaseman välityksellä.  

Reitti C: Reitti kulkisi samaa reittiä kuin reitin B alkuosa eli 5,8 km matka 
hankealueelta luoteeseen kohti olemassa olevia voimalinjoja joko 110 kV:n 
ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai osittain ilmajohtona ja soveltuvin osin 
osittain maakaapelointina, liittyen suoraan olemassa oleviin voimalinjoihin 
rakennettavan sähköaseman kautta.  

Reitti D: Reitin alkuosa olisi sama kuin reitin B alkuosa ja reitti C eli 5,8 km matka 
hankealueelta luoteeseen kohti olemassa olevia voimalinjoja joko 110 kV:n 
ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai soveltuvin osin osittain ilmajohtona ja 
osittain maakaapelointina. Tämän jälkeen reitti kulkisi noin 12,5 km etelään olemassa 
olevien voimalinjojen rinnalla, minkä jälkeen liittyminen jakeluverkkoon olemassa 
olevan tai uuden sähköaseman välityksellä.

Reitti E: Reitti kulkisi hankealueelta lounaaseen noin 15,6 km matkan joko 110 kV:n 
ilmajohtona tai 30 kV:n maakaapelointina, tai osittain ilmajohtona ja osittain 
maakaapelointina soveltuvin osin kohti olemassa olevia voimalinjoja. Reitti liittyisi 
jakeluverkkoon samasta kohtaa kuin reitti D.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien 
ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja 
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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 arviointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on mm. esittää tiedot 
laadituista ja suunnitelluista selvityksistä, arvioinnissa käytettävistä menetelmistä 
sekä hankkeen aikataulusta. Yhteysviranomainen antaa suunnitelmasta lausunnon, 
jossa huomioidaan suunnitelman kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet. 
Arviointisuunnitelman 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.

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.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan Roukuksen osayleiskaavan kanssa 
yhteismenettelyssä YVA-lain 5 §:n perusteella.

OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN JA YHTEENVETO ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ

Tiedottaminen ja kuuleminen

Roukuksen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
ympäristövaikutusten arvioinsuunnitelmaa koskeva kuulutus on julkaistu Ilkka-
Pohjalainen ja Vasabladet -lehdissä. Arviointisuunnitelma ja kuulutus ovat olleet 
nähtävillä 23.3.2022-22.4.2022 Vöyrin kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
www.vora.fi/roukus ja asiakirjat on julkaistu sähköisenä internet-sivuilla: 
www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA.  Arviointisuunnitelmaa ja osayleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin Vöyrillä 
Norrvallan auditoriossa 6.4.2022. 

Yhteismenettelyn mukaisesti Vöyrin kunta on pyytänyt lausunnot 
arviointisuunnitelmasta seuraavilta tahoilta: 

Vöyrin kunnan eri hallintokunnat, lautakunnat ja luottamuselimet, Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan 
museo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Pohjanmaan pelastuslaitos, 
Vöyrin kunta: rakennus- ja ympäristötoimisto, Länsirannikon valvontalautakunta, 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Museovirasto, Suomen 

http://www.vora.fi/roukus
http://www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA
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metsäkeskus, Puolustusvoimat, Suomen Erillisverkot Oy (Tuve ja Virve), 
Väylävirasto, Finntraffic Lennonvarmistus Oy, Kauhavan kaupunki, Digita Oy, 
Elinkeinoelämän yhdistykset, Fingrid Oyj, Finavia Oyj, Kylätoimikunnat ja -
yhdistykset, Kimon kyläneuvosto, Kimon nuorisojärjestö ry, Asukasyhdistykset, 
Oravaisten paikallisyhdistys ry, Norrvalla sport r.f, Österbottens Svenska 
Producentförbund r.f, Maamiesseurat, Luonnonsuojeluyhdistykset ja -piirit, 
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry, WWF 
Suomi, Oravaisnejdens Natur r.f, Kalapää miljöförening r.f, Kyrönseudun 
luonnonsuojeluyhdistys ry, Metsänhoitoyhdistys Österbotten, Rannikko-Pohjanmaan 
Yrittäjät, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Metsästysseurat ja -yhdistykset, 
Oravaisten Eteläinen Metsästysseura r.y., Kimon metsästysseura, Museo- ja 
kotiseutuyhdistykset, Vöyrin seudun riistanhoitoyhdistys,  Suomen riistakeskus, 
Ilmatieteen laitos, DNA, Elisa Oyj, Telia Oyj, Vaasan sähköverkko Oy, Suomen 
Turkiseläinten Kasvattajain liitto ry.

Lisäksi on pyydetty kommentit Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueiden käyttö- ja 
vesihuolto-, Luonnonsuojelu-, Vesistö-, ja Ympäristönsuojeluyksiköistä sekä Liikenne 
ja Infrastruktuuri -vastuualueilta.

Yhteenveto saaduista lausunnoista ja mielipiteistä

Yhteysviranomaiselle on toimitettu 13 viranomaisten lausuntoa, 3 
asiantuntijakommenttia ja 27 yksityisten tai yhdistysten jättämää mielipidettä. Annetut 
lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit ovat kokonaisuudessaan liitteessä 1 
(pois lukien kuvat, kartat, linkit, liitteet ja henkilötiedot). 

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

Fingrid Oyj laatii sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut 
yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä voimantuotantoa suunnittelevien tahojen ja 
verkkoyhtiöiden kanssa. Vaikka tuulivoima-alue liittyisi Herrforssin 110 kV 
voimajohtoon, hanke edellyttää Sandåsin 110/400 kV sähköaseman rakentamisen.

Länsirannikon ympäristöyksikkö huomauttaa, että kielteiset vaikutukset asutukseen, 
maisemaan, virkistykseen, ympäristöön ja luontoon tulee minimoida. Melutasot ja 
välkevaikutukset eivät saa ylittää ohjearvoja (välkkeen osalta on käytetty 8 h/vuosi). 
Hanke ei saa vaarantaa lähellä sijaitsevan pohjavesialueen pohjaveden laatua. 

Museovirasto siirsi lausuntopyynnön Pohjanmaan Museolle, joka alueellisena 
vastuumuseona vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman ja arkeologisen 
kulttuuriperinnön viranomaistehtävistä Pohjanmaalla.

Pohjanmaan liitto toteaa, että hankealueen läheisyydessä on suunnitteilla tai 
käytössä useita tuulivoimapuistoja. Hankkeen jatkosuunnittelun kannalta on tärkeää, 
että yhteisvaikutukset huomioidaan riittävällä laajuudella. Mahdollisuuksien rajoissa 
tulisi käyttää maakaapelia haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 
Sähkönsiirtoreittien osalta yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on suotavaa.
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Pohjanmaan Museo toteaa, että Kimon ruukin ja Oravaisten taistelutantereen osalta 
voi muodostua esteitä erityisesti sähkönsiirron osalta. Taistelutantereen maisemaa ei 
voi kuormittaa uudella ilmalinjalla, vaan pikemminkin tulisi pyrkiä hillitsemään 
pylväistön ja johtoaukeiden tuottamia näkymävaikutuksia muuttamalla viljelyaukean 
jo ylittäväkin voimalinja maakaapeliksi.

Pohjanmaan pelastuslaitos tuo esiin, että hankkeen läheisyydessä on kohde, joka 
tulee huomioida ja mahdollisista vaikutuksista hankkeen suunnitteluprosessiin pyytää 
lausuntoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (TUKES). Tuulivoimaloihin kertyvän 
jään irtoamisvaaran lisäksi on olemassa myös tulipalon vaara. Sekä jää- että 
tulipaloriskin osalta tulisi tehdä riskianalyysit. Suosituksen mukaan etäisyys 
voimalastasta asutukseen tulisi olla vähintään 600 metriä. Pelastuslaitos huomauttaa, 
ettei sillä ole mahdollisuutta sammuttaa tuulivoimaloiden turbiinien tulipaloja, mikä 
tulee huomioida valmistelussa.

Puolustusvoimat 2. Logistiikkarykmentti huomauttaa, että merkittävin ja laaja-alaisin 
tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa 
käyttämiin sensorijärjestelmiin. Ennen kaavan hyväksymistä hankkeelle tulee saada 
Pääesikunnan myönteinen hyväksyttävyyslausunto.

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus > 10 m), määrä 
(enemmän) tai sijoittelu poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joille Puolustusvoimat 
(Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta 
hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto 
hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. Jos muutokset ovat pienemmät kuin yllä on 
esitetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan Pääesikunnan operatiivista osastoa.

Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi, jonka tekemisen 
tarpeesta päättää Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tiedot 
suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa 
tuulivoimatoimija ja kaavoittaja.

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 pienentymiseen, metsätalouden 
harjoittamiseen, hiilensidontaan ja nykyiseen metsätieverkostoon. Olemassa olevaa 
tieverkostoa tulee käyttää niin pitkälle kuin mahdollista. 

Suomen Riistakeskus muistuttaa, että alueella esiintyy melkein kaikkia suomessa 
tavattuja riistalajeja, joten vaikutukset niihin tulee selvittää huolellisesti. Riistalajien 
esiintyvyys ja yhteisvaikutukset muiden lähelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen 
kanssa tulee selvittää. Joissakin voimajohtoreittivaihtoehdoissa käytetään 
maakaapelia, mikä on hyvä vaihtoehto, kun vähennetään riistaan ja erityisesti 
linnustoon kohdistuvia vaikutuksia. Erityisesti muuttolintujen reitit tulee huomioida 
voimajohtoreittivaihtoehtoja tarkasteltaessa. Tuulivoimapuistolla voi olla kielteisiä 
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seurauksia ekologiselle yhteydelle sekä paikalliselle riistakannalle. Metsästys on 
erittäin tärkeää vapaa-ajalla sekä taloudellisesti, ja on myös otettava huomioon 
arvioitaessa ihmisten terveyttä, elinoloja ja hyvinvointia. Hankkeessa on kuultava 
paikallisia metsästysyhdistyksiä. 

Traficom muistuttaa, että tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi ottaa 
huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. On tärkeää 
varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös 
jatkossa riittävän häiriöttömästi. Eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo 
tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti 
niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat poistettavissa. On 
suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa 
oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla (30 km).

Vöyrin kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta muistuttaa, että tuulivoimaprojekti ei 
saa aiheuttaa haittaa tai riskejä läheiselle pohjavesialueelle ja voimalat tulee sijoittaa 
niin, että valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) meluraja-arvot eivät ylity eikä 
varjostusaika ylitä kahdeksaa tuntia vuodessa lähimmillä kiinteillä asuinhuoneistoilla. 
Voimajohtojen reitti tulee valita niin, että siitä aiheutuva haitta ympäristölle on 
vähäisin. Hankkeen läheisyydessä on useita tuulivoimaprojekteja ja ilmajohtoreitti 
näistä kaikista on mahdoton, koska asutusta, Vöyrin- ja Kimojokien kulttuurimaisema 
sekä viljelymaita sijoittuu lähialueille. Kunta toteaa, että voimajohtolinjauksissa tulee 
tehdä yhteistyötä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Maakaapelivaihtoehtoa tulee 
käyttää siellä, missä ilmajohdot aiheuttavat haittaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttö toteaa, että hankealue ei ole 
merkitty tuulivoima-alueeksi Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040. Hankealueen ja 
sen lähialueiden osalta tulee tarkastaa, ettei hanke ole ristiriidassa voimassa olevan 
maakuntakaavan kanssa. Arviointiselostuksessa voisi mainita, että Pohjanmaan liitto 
on aloittanut Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 laadinnan, joka on ollut 
kuulutettuna 2.-31.3.2022.

Asutuksen osalta tulee tarkastaa, etteivät melu- ja välkearvot ylity. Alueella sijaitsee 
tärkeä pohjavesialue sekä virkistyskäytössä olevia retkeily- ja pyöräilyreittejä. Kimon 
ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta ovat arvokkaita rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä. Olemassa olevia voimajohtoreittejä tulee käyttää ja tehdä 
yhteistyötä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Maakaapeli on suositeltavampi 
vaihtoehto ilmajohtoihin verrattuna. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne -vastuualue muistuttaa, että arvioinnissa 
tulee huomioida myös liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankealueen 
lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen ja isojen rakennushankkeiden kanssa, 
kuten hanketoimija on todennut. Liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee 
huomioida kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen asukkaille sekä kuvata ne 
toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan.

Arviointiselostuksen mukaan liikennöinti alueelle on suunniteltu toteutettavaksi 
yhdystien 7292 (Kukkusintie) ja yhdystien 7301 (Keskisvägen) liittyvien uusien 
huoltoteiden kautta hyödyntäen todennäköisesti Kristiinankaupungin Karhusaaren 
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satamaa tai Vaasan satamaa. Arviointiselostusvaiheessa kuljetusreitti hankealueelle 
sekä hankealueelle johtavien liittymien/liittymän sijainnit tulee kuvata.

Kuljetusten hoitaminen vaatii mahdollisesti teiden parantamistoimenpiteitä, kuten 
leventämistä ja kantavuuden lisäämistä. Myös Vöyrin taajaman läpikulku Vöyrintietä pitkin 
voi osoittautua haasteelliseksi erikoiskuljetuksille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
herkästi häiriintyviin kohteisiin taajama-alueella, kuten asutukseen. Hanketoimijan 
olisikin syytä selvittää tarkemmin hankealuetta ympäröivän alueen tieverkon kunto 
sekä varmistua kuljetusreittien soveltuvuudesta erikoiskuljetuksille. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä muistuttaa, että hankkeessa on erityisen tärkeää, että melu- 
ja välkevaikutusten osalta tarkastellaan, kuinka monta asuin- ja lomarakennusta jää 
millekin tasovyöhykkeelle. Mikäli melun ohjearvot ja välkkeen suositusarvot ylittyvät, 
tulisi tuulivoimaloiden sijaintia muuttaa siten, ettei ylityksiä tule. Tuulivoimaloiden ja 
sähkönsiirtoväylien osalta tulee arvioida menetettyjen hiilinielujen määrä. 

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) huomauttaa, että sähkönsiirtoreitti 
tulee toteuttaa niin, että vaikutukset asukkaille sekä maa- ja metsätalouteen ovat 
mahdollisimman vähäiset. ÖSP toteaa, että tuulivoimayhtiöiden tulee tehdä 
yhteistyötä, jotta sähkönsiirto voidaan toteuttaa samoja reittejä pitkin ja siten 
vaikuttaa mahdollisimman vähän asumiseen ja ympäröivään luontoon.

Kalapää miljöförening r.f. pyytää huomioimaan Kalapää träskin merkittävänä 
linnuston pesimäpaikkana (mm.sääksi) ja Tuckorissa sijaitsevan Vitmossenin teerille 
sopivana alueena. Tuckor Långträsk kuten myös Vitmossen toimivat 
levähdyspaikkoina muuttolinnuille (esim. kurki ja laulujoutsen). 
Sähkönsiirtovaihtoehdoista E sisältäisi suuria vaikutuksia luonto- ja ympäristöarvoihin 
sekä vaikutuksia, joita ei voi hyväksyä.

Lotlax markägare huomauttavat voimajohtolinjavaihtoehdoista D ja E, että 
vaihtoehdot rumentavat kylän maisemaa ja rajoittavat sen kehitysmahdollisuuksia 
maa- ja metsätalouskäytössä sekä rajoittavat maatalousrakennusten käyttöä. 
Yksityinen vedenottamo sijaitsee myös voimajohtolinjavaihtoehdon E reitillä, jolloin 
hanke voi aiheuttaa veden laadun heikkenemistä.

Lålax markägare toteavat, että voimajohtolinjavaihto E on huono. Vöyrinjoen 
jokilaakso on kansallisesti arvokas kulttuurimaisema, joka vahingoittuu, jos 
voimajohto kulkee alueen kautta. Linja menee liian läheltä vakituista asutusta ja 
vaikuttaa voimakkaasti myös metsäluontoon.

Oravais Hembygdsförening r.f. toteaa, että Kimon ruukin alue on historiallisesti 
arvokas kohde, jossa on runsaasti erilaista toimintaa ja alue tulee säilyttää sellaisena. 
Riski melu ja varjostusvaikutuksille on myös olemassa. Useita tuulivoimahankkeita on 
meneillään, joten tarvittaisiin kokonaiskuva tilanteesta. Kimon kylän asukkaiden 
elämänlaatuun ja asuinympäristöön hankkeet vaikuttanevat heikentävästi. 

Skata vattenbolag och Roukus Vattenbolag huomauttaa, että tuulivoimapuiston ja 
voimajohtojen rakentaminen eivät saa vaarantaa veden laatua.
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Tuckor byaförening r.f. huomauttaa, että voimalinjavaihtoehto E on epäekologinen ja 
tuohoaa Vitmossenin luontoarvoja sekä maisemaa.

Tuckor Samfälligheter toteaa, että sähkönsiirto tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 
maakaapelilla ja sopivin sähkönsiirtovaihtoehdoista on A, jos se toteutetaan 
kokonaan maakaapelina. Sähkösiirtovaihtoehdoista E on epäsopivin, koska se 
sijoittuu Vitmossenin läheisyyteen, joka on tärkeä alue teerille. Lisäksi virkistysalueita 
vahingoittuu. Ilmajohdot Tuckorin, Lålaxin ja Lotlaxin kylien kautta aiheuttaisivat 
vahinkoa muuttolinnuille, jotka kulkeva Vöyrinjokilaakson kautta.

Vörå jaktklubb huomauttaa, että kaikki sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä ja 
tuulivoimapuistosta tulee toteuttaa maakaapeleilla. Vitmossen on tärkeä alue teerille 
ja metson soidinalueita löytyy Vitmossenin ympäriltä. Vöyrinjokilaaksossa on suuria 
määriä metsähanhia ja harmaahanhia. Merikotkia liikkuu myös alueella.

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

Tarkasteltavat vaihtoehdot ja hankekuvaus:

Useat pitävät sähkönsiirtoreiteistä vaihtoehtoa E huonoimpana vaihtoehtona. 
Halutaan myös erityisesti kiinnittää huomiota maakaapelin ja ilmajohdon käytön 
vertailuun. Maakaapelia pidetään mielipiteissä kannatettavampana vaihtoehtona.

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö:

Tuulivoimapuistoa suunnitellaan liian lähelle asutusta ja historiallisia paikkoja. Kimon 
ruukki, Oravaisten taistelukenttä, Oravaisten tehdasyhdyskunta ja Kyroboas 
mainitaan kommenteissa ja ollaan huolissaan tuulivoiman vaikutuksista näihin 
kulttuuriympäristöihin. Vaikutukset maisemaan tulisi arvioida riittävän havainnollisesti. 
Tuulivoiman rakentaminen tulee vaikuttamaan kuntaan ja kyliin mahdollisesti muuttoa 
suunnitteleviin negatiivisesti. Tuulivoimapuistoja pitäisi keskittää enemmän tietyille 
paikoille, kauemmas kulttuurihistoriallisista kohteista.

Maaperä, pinta- ja pohjavedet:

Tuulivoimapuiston mahdolliset vaikutukset pohjaveteen aiheuttavat huolta.

Kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet ja eläimistö:

Vaikutukset Kimonjoen sekä Vöyrinjoen jokilaaksoon aiheuttavat huolta. Lähialueelta 
löytyy myös arvokas kallioalue.

Sähkönsiirtoreittien vaikutukset alueen eläimistöön tulee tutkia. Vitmossen on tärkeä 
alue teerien sekä muiden lintujen osalta (esim. kurki, joutsen).

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys:

Vakituisille sekä vapaa-ajan asunnoille pelätään olevan negatiivisia vaikutuksia 
tuulivoimapuiston läheisyydestä johtuen. Asutukseen esitetään minimietäisyyttä 2,5 
km. Hankkeesta aiheutuvat sosiaaliset ja taloudelliset sivuvaikutukset tulisi arvioida 
sekä alueen vetovoima ja viihtyisyys.
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Virkistysmahdollisuudet vähenevät, koska tuulivoimapuiston alueella sijaitsee 
kuntoratoja ja vaellusreittejä. Alueen metsästyskäyttö myös vähenee.

Yhteisvaikutukset:

Alueella on meneillään useita tuulivoimahankkeita, joista tulisi tehdä yhteinen 
ympäristövaikutusten arviointi kokonaisuuden hahmottamiseksi.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä mainitut 
arviointisuunnitelman sisältövaatimukset ja arviointisuunnitelma on käsitelty YVA-
lainsäädännön vaatimalla tavalla. Arviointisuunnitelmassa esitetyn lisäksi 
arviointiselostusta ja siihen liittyviä selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat 
yhteysviranomaisen esiin tuomat asiat (alla kohdat YV).

YVA-menettely ja osallistuminen

Arviointisuunnitelmassa on esitetty YVA-menettelyn ja kaavoituksen alustavat 
aikataulut, suunnitelma osallistumisen järjestämisestä, osallisista ja tiedottamisesta. 
Hankkeessa on järjestetty ennakkoneuvottelu. Suunnitelman kuulemisvaiheessa 
järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus. 

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. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyn keskeisimpiin periaatteiseen kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten eroavuuksista. 
Hankkeessa on esitetty ns. 0-vaihtoehdon lisäksi kaksi toteutusvaihtoehtoa, jotka 
poikkeavat toisistaan voimaloiden kokonaismäärän osalta. Sähkönsiirtoa 
tarkastellaan viiden eri vaihtoehtoisen sähkönsiirtoreitin pohjalta.

YV: Arviointisuunnitelmassa on kuvattu selkeästi karttojen avulla arvioitavat 
vaihtoehdot. Arviointisuunnitelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat YVA-lain mukaan 
riittävät. Erot vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ovat hyvin pienet. Toisaalta 
sähkönsiirtovaihtoehtoja on viisi, jolloin eroja vaihtoehtojen välillä syntyy. 

Vaihtoehtokuvauksissa on esitetty tarkasteltavien voimaloiden kokonaiskorkeudet ja 
roottorihalkaisijan enimmäissuuruudet. Voimaloiden yksikköteho on esitetty 
muodossa 5-10 MW. Voimaloiden teho on yksi kriteereistä, joka määrittää YVA-
menettelyn tarpeen mm. hankkeiden mahdollisissa muutoksissa.

Hankekuvaus
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Hankekuvauksessa on esitetty tiedot sijainnista, voimaloiden rakenteista, 
sähkönsiirrosta ja verkkoliitynnästä, rakentamisesta ja sen kestosta. Suunnittelualue 
ja voimaloiden sijoittuminen on esitetty karttojen avulla. Hankkeen rakentamiseen 
tarvittavan maa-aineksen määrää tai ottoalueita ei ole esitetty. 
Arviointisuunnitelmassa on esitetty toiminnan jälkeisiä vaikutuksia, jotka muodostuvat 
voimalaitosten purkamisesta.

YV: Hankkeen tekninen kuvaus on esitetty arviointisuunnitelmavaiheeseen riittävällä 
tavalla. Hankekuvauksen tiedot on esitetty hieman eri kappaleissa, mutta 
poimittavissa suunnitelmasta.

Arviointiselostuksessa tulee esittää hankkeeseen käytettävän maa-aineksen määrä ja 
ottoalueet sekä mahdolliset läjitysalueet. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös 
toiminnan jälkeiset vaikutukset tarkemmin. Toiminnan aikana ja toiminnan päättyessä 
syntyvät jätteet tulee esittää sekä niiden määrät ja käsittelymenetelmät. Myös 
voimaloiden perustusten purkaminen tulee esittää. Tuulivoimahankkeen käytöstä 
poiston osalta tulee esittää, kuka vastaa voimaloiden poistamisesta.

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset

Arviointisuunnitelmassa on esitetty hankkeen edellyttämät sekä mahdollisesti 
tarvittavat suunnitelmat, luvat ja niihin rinnastettava päätökset.

YV: Hankkeen tarvitseman luvat on esitetty selkeästi. Lisäksi tulee kuitenkin 
huomioida, tarvitaanko rakentamisessa tarvittavien ja siinä syntyvien maa-ainesten 
läjittämiseen erillisiä lupia. 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

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

YV: Arviointisuunnitelmassa 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. Vaikutusalueen nykytilan kuvauksen lisäksi 
arviointiselostuksessa tulee arvioida vaikutusalueen kehitystä, mikäli hanketta ei 
toteuteta.

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät

Arviointisuunnitelmassa on kuvattu YVA-lain mukaan tarkasteltavat 
ympäristövaikutukset sekä hankkeen todennäköisesti suurimmat 
ympäristövaikutukset, kuten mm. vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, 
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linnustoon, liito-oraviin, viitasammakkoihin ja lepakoihin, maisemaan ja 
yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. 

Arviointisuunnitelmassa on esitetty arvioinnissa käytettävät tietolähteet ja arviointiin 
osallistuvat asiantuntijat sekä vaikutusten merkittävyyden määrittämiseen käytettävät 
arviointimenetelmät. Tuulivoimapuiston tarkastelualue on kuvattu kartan avulla. 
Arvioinnin lähimaisemavaikutusalueeksi esitetään noin 2-3 kilometriä, 
kaukomaisema-alueeksi alueeksi yli 6 kilometriä, joka voi ulottua aina noin 20 
kilometriin asti.

YV: Vaikutusten merkittävyyden määrittämiseen käytettävät arviointimenetelmät on 
esitetty suppeasti, mutta arviointisuunnitelmavaiheeseen 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 (A, B, C, D ja E) vaikutukset tulee arvioida vaihtoehtoja 
VE1 ja VE2 vastaavalla tavalla.

Suunniteltavat voimalat tulevat näkymään maisemassa. Yhteysviranomainen 
muistuttaa, että esitettyjä tarkastelualueita tulee arvioida kriittisesti sekä tarvittaessa 
laajentaa alueita erityisesti arvioitaessa vaikutuksia maisemaan, ihmisten elinoloihin 
ja viihtyvyyteen sekä eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Sähkönsiirron reittien osalta 
vaikutusten tarkastelua ei ole erikseen esitetty. 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

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne väestöryhmät ja alueet, 
joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan 
erityisesti tuulivoimapuistoalueen lähialueella noin 3 kilometrin etäisyydellä 
voimaloista. Myös sähkönsiirtoreittien vaikutukset selvitetään. Laajempi 
tarkastelualue määrittyy näkemäalueen perusteella. Sosioekonomisia vaikutuksia 
selvitetään kunnan, alueen ja valtakunnan tasolla. Ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmänä käytetään 
lähtöaineistojen asiantuntija-analyysia ja vaikutusten arvioinnin tekee sosiaalisiin 
vaikutuksiin erikoistunut asiantuntija.

YV: Jotta arvioinnissa voidaan huomioida erityisesti vaikutukset lähialueen väestöön, 
arviointiselostukseen tulee tarkistaa lähialueella sijaitsevien rakennusten 
käyttötarkoitukset. Yhteysviranomainen pitää 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 on toistaiseksi vähän melua tai välkettä aiheuttavia 
toimintoja ja hanke muuttaa myös maisemaa. Arvioinnissa tuleekin huomioida ääni- ja 
valo-olosuhteissa sekä maisemassa tapahtuvan muutoksen vaikutukset 
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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 sekä tuulivoimaloista syntyvän 
infraäänen vaikutuksia ihmisten terveyteen tehtyjen tutkimuksien perusteella.

Alueen virkistyskäytön arvioinnissa tulee huomioida vaikutukset ulkoilu- ja 
retkeilyreitteihin sekä riistaeläimiin ja metsästykseen.

Meluvaikutukset

Tuulivoimaloista aiheutuvaa varjostuksen määrää tarkastellaan sillä laajuudella, millä 
laskelmat osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia. Tuulivoimahankkeet 
rakentamisen aikaiset meluvaikutukset koostuvat lähinnä tuulivoimaloiden ja niiden 
komponenttien kuljetuksen ja asentamisen aikaisesta melusta, huoltoteiden ja 
nostoalueiden rakentamisesta, perustusten peittämisestä ja suojaamisesta sekä 
sähkölinjojen ja kaapelien vetämisestä aiheutuvasta melusta. Hankkeen toiminnan 
päättämisen aikaiset meluvaikutukset ovat pitkälti rakentamisvaiheen mukaisia. 
Hankkeen merkittävimmät meluvaikutukset kohdistuvat toimintavaiheeseen, kun 
otetaan huomioon toimintavaiheen suhteellisin pitkä aika.

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

YV: Arviointisuunnitelmasta ei ilmene onko vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisilla 
voimaloilla mahdollista toteuttaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset 
melumallinnukset. Yhteysviranomainen muistuttaa, että melumallinnukset ja niiden 
raportointi tulee toteuttaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti ja lähtökohtaisesti 
melumallinnukset tulee tehdä vastaavan tehoisilla ja kokoisilla tuulivoimaloilla mitä 
arviointisuunnitelman vaihtoehdoissa on esitetty.

Melukysymys on nostettu esiin useissa jätetyissä mielipiteissä ja myös paikalliset 
viranomaiset ovat lausunnoissaan edellyttäneet ohjearvojen noudattamista. Mikäli 
melumallinnuksia ei voida laatia YVA-menettelyn vaihtoehdoissa esitetyillä 
voimalatyypeillä, tulee arvioinnissa erityistä varovaisuusperiaatetta noudattaen 
esittää arviot voimaloiden tehon, korkeuden ja roottorin halkaisijan vaikutuksista 
lähtömelutasoon ja melun leviämiseen. Myös pienitaajuisen melun leviämisen osalta 
tulee esittää mallinnuksessa ja vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 esitettyjen voimaloiden 
eroavuudet ja niiden vaikutukset melutasoihin ja leviämiseen.

Varjostus- ja välkevaikutukset
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Tuulivoimaloista aiheutuvaa varjostuksen ja välkkeen määrää tarkastellaan sillä 
laajuudella, millä laskelmat osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia. 
Varjostus- ja välkevaikutusten tarkastelussa arvioidaan alueet, jonne varjostus- ja 
välkevaikutukset kohdistuvat. Tuulivoimaloiden ympäristöönsä aiheuttaman ns. 
vilkkuvan varjostuksen (välkkeen) esiintymisalue ja esiintymistiheys arvioidaan 
mallinnuksen avulla.

YV: Tehtävät mallinnukset tulee laatia voimalatyypeillä, joiden lavan pituudet ja 
kokonaiskorkeudet vastaavat tarkasteltavien toteutusvaihtoehtojen enimmäismittoja. 
Suomessa ei ole määritetty ohjearvoja välkkeen 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 välkkeen määrä ylittää 
Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytettävät ohje- ja raja-arvot.

Vaikutukset maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin

Arviointisuunnitelman mukaan hankealueen ympäristössä on useita arvokkaita 
maisema-alueita. Lähimpänä suunniteltuja tuulivoimaloita sijaitsee valtakunnallinen 
rakennetun ympäristön arvokohde (RKY 2009) Kimon ruukkiin ja Oravaisten 
tehdasyhdyskuntaan kuuluva Yläruukki, noin 1,2 kilometrin etäisyydellä lähimmästä 
voimalasta. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Vöyrinjokilaakson 
kulttuurimaisemat, sijaitsee lähimmillään 6,3 kilometrin päässä lähimmästä 
suunnitellusta voimalasta. Uudeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi 
esitetty Kimojokilaakson viljelymaisemat sijaitsee lähimmillään noin 1,8 kilometrin 
etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Kimon ruukin alue on merkitty 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Muut valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet hankealueen ympäristössä 20 kilometrin 
säteellä on esitetty arviointisuunnitelmassa (18.2.2022) taulukossa 5. ja kuvassa 18.

Kilometrin säteellä suunnitelluista tuulivoimaloista ei sijaitse muinaisjäännöksiä, mutta 
kolmen kilometrin säteellä kiinteitä muinaisjäännöksiä on kuusi. 

YV: Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella mahdollisia yhteisvaikutuksia 
lähialueiden muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Arvioinnissa tulee havainnollistaa 
myös lentoestevalojen vaikutukset yöaikaiseen näkymään.

Pohjanmaan Museo toteaa lausunnossaan, että Kimon ruukin ja Oravaisten 
taistelutantereen osalta voi muodostua esteitä erityisesti sähkönsiirron osalta. 
Taistelutantereen maisemaa ei voi kuormittaa uudella ilmalinjalla, vaan pikemminkin 
tulisi pyrkiä muuttamaan ilmalinjoja maakaapeleiksi. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta nykyiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, lähialueilla voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin 
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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 
Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulla tuulivoima-alueella, tulee arvioinnissa 
tarkastella erityisesti hankkeen suhdetta Pohjanmaan maakuntakaavojen 
aluevarauksiin ja yleisiin suunnittelumääräyksiin. Arvioinnissa tulee tarkastella myös 
hankkeen ja sähkönsiirron vaikutuksia alueen maankäyttöön ja aineelliseen 
omaisuuteen kuten mm. maa- ja metsätalouteen tai metsätieverkostoon.

Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen

Hankkeesta aiheutuu liikennevaikutuksia pääosin rakentamisvaiheessa. 
Sulkemisvaiheessa hankkeen liikennevaikutukset vastaavat rakentamisvaiheen 
vaikutuksia. Liikennevaikutusten arvioinnissa keskitytään lähinnä hankkeen 
vaikutuksiin liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan 
liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta ja vaikutuksia hankealueen tiestön 
ja siltojen kuntoon. Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus 
lentoliikenteeseen ja -turvallisuuteen selvitetään.

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 Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen liikenne -vastuualueen lausunnossa todetut ohjeet ja määräykset. 
Arviointiselostuksessa tulee kuvata myös hankkeen vaikutukset 
ilmailuturvallisuuteen. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Tuulivoimaloiden alueen maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia. Alueella on 
lisäksi kohtalaisesti kalliomaata, kalliopaljastumia ja ohuen turvekerroksen alueita. 
Jokilaaksoissa on hienojakoisia maalajeja. Hankealueen kallioperä koostuu 
syväkivistä, lähes yksinomaan graniitista. Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti 
arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia tai tuuli- ja rantakerrostumia.

Roukuksen tuulivoimapuistoalue sijoittuu sulfaattimaavyöhykkeelle. Suunnitellut 
voimalat sijoittuvat enimmäkseen alueille, jotka lähiympäristöineen on 
ennakkoarvioinnissa arvioitu alueiksi, joilla happamien sulfaattimaiden 
esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni tai pieni, mutta voimaloiden lähellä on myös 
alueita, joilla esiintymistodennäköisyys on ennakkoarvioinnissa todettu suureksi (GTK 
2020).
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Eteläisin suunnitelluista voimaloista sijaitsee 0,2 kilometrin etäisyydellä luokitellusta 
pohjavesialueesta, Isomäestä (1094403), joka on luokiteltu vedenhankintaa varten 
tärkeäksi pohjavesialueeksi. Isomäen pohjavesialueen eteläpuolella on 
Svedaskangan-Keskis (1055952), joka on luokiteltu muuksi vedenhankintakäyttöön 
soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Muut lähimmät vedenhankintaa varten tärkeät 
pohjavesialueet ovat Kimo Norra (1055908) noin 3,9 km lähimmästä voimalasta 
pohjoiseen ja Komossa (1055910) noin 4 km lähimmästä voimalasta itään. Muut 
luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat yli 5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 
Suunnittelualueen länsipuolella, metsäisen selänteen ja peltoaukean rajoilla on lähde. 
Suunnittelualueen pohjoispuolella reilun 1 km päässä lähimmästä voimalasta 
sijaitsee kaksi käytössä olevaa pientä vedenottamoa, Roukuksen ja Skatan 
vesiyhtiöt.

Kaava-alue sijoittuu Kimojoen vesistöalueelle (43). Kaava-alue sijoittuu kahdelle eri 
valumaalueelle, itäosa kuuluu Kimojoen yläosan alueeseen (43.002) ja länsiosa 
Hypbäckenin valuma-alueeseen (43.007). Molemmat valuma-alueet laskevat Kimo ån 
yläosan alueen (43.001) kautta mereen.

YV: Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesialueen läheisyydessä 
sijaitsevan voimalan vaikutuksiin vedenotolle ja mahdollisesti siirtää eteläisin 
tuulivoimala kauemmaksi Isomäen pohjavesialueen rajasta. Arvioinnissa tulee 
selvittää myös mahdolliset luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella mutta 
hankealueella tai 
voimajohtoreittien läheisyydessä sijaitsevien vedenottamoiden sijainnit suhteessa 
hankkeessa tehtäviin rakenteisiin sekä rakenteiden vaikutukset vedenottoon.

Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon

Arviointisuunnitelmassa ei ole otettu kantaa siihen, miten hankkeen vaikutuksia ilman 
laatuun ja ilmastoon arvioidaan.

YV: Toiminnan aikaisten ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee käyttää nykyisen 
sähköntuotannon päästökertoimen sijaan tuulivoimapuiston tuotannon ajankohdalle 
ennustettavaa päästökerrointa. 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 
myös arvioida. 

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

Kasvillisuusvaikutusten arviointi tehdään vertaamalla hankkeen aiheuttamia 
muutoksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia luontotyypeissä ja lajistossa verrattuna 
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nykytilaan. Tuulivoimapuistohankkeen merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat 
rakennusvaiheen aikana, jolloin tuulivoimaloiden rakentamisalueet, huoltotiet ja 
sähkönsiirtoreitit raivataan kasvillisuudesta. Kasvillisuuteen ja elinympäristöihin 
kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat huoltoteiden ja tuulivoimaloiden perustusten 
rakentamisesta ja rakentamisen aiheuttamasta elinympäristöjen pirstaloitumisesta ja 
mahdollisista pinta- ja pohjavesiin kohdistuvista muutoksista.  

YV: Yhteysviranomainen edellyttää arvioimaan hankkeen ja sähkönsiirron suorat ja 
välilliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille alueille. 
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

Maastossa tehtävissä linnustokartoitusmenetelmissä ja hankkeen vaikutusten 
arviointimenetelmissä huomioidaan kesällä 2016 julkaistu ympäristöministeriön 
suositus (Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -raportti, 
ympäristöministeriö 2016). Nyt kerättävän aineiston lisäksi vaikutusarvioinnissa 
hyödynnetään lähiseudun muiden tuulivoimapuistojen YVA-menettelyissä 
toteutettujen linnustoselvitysten tuloksia.

Pesimälinnuston kartoituksessa keskeisimpänä tavoitteena on saada selville 
suojelullisesti huomionarvoisten lajien esiintyminen hankealueella, jotta tuulivoima-
alueen toteutuessa vaikutuksia kyseisiin lajeihin voidaan arvioida ja ottaa lajeille 
tärkeät elinympäristöt huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Linnustonsuojelun 
kannalta merkittävimmiksi lajeiksi on katsottu lainsäädännöllä erityisesti suojeltaviksi 
määritellyt lajit ja muut uhanalaisiksi luokitellut lajit. Näiden lisäksi kiinnitettiin 
huomiota niihin lajeihin, joiden tiedetään olevan alttiita tuulivoimaloiden aiheuttamille 
vaikutuksille (mm. petolinnut) sekä toisaalta harvalukuiseen ja luonnon tilaa 
kuvaavaan indikaattorilajistoon.  

Suunnittelualueen läpimuuttavaa linnustoa on selvitetty kevät- ja syysmuuton 
tarkkailulla vuonna 2021. Havainnointia oli 10 päivää muuttokautta kohden. Keväällä 
havainnointipaikkana oli hankealueen eteläosassa olevan louhos. Tarkkailupäivät 
kohdennettiin erityisesti petolintujen ja isokokoisten lintulajien (mm. hanhet, kurjet, 
joutsenet) voimakkaimmille muuttopäiville, jotta pystyttiin muodostamaan 
kokonaiskuva hankealueen merkittävyydestä kyseisten lajien muuttoreittinä.

YV: Tehtävissä linnustoselvityksissä tulee huomioida erityisesti lintudirektiivin liitteen I 
mukaiset lajit sekä voimaloiden sijoittumisen vaikutukset linnustoon. Hankealue ja 
hankealueen läheisyydessä tapahtuu lintujen kevät- ja syysmuuttoa. Suomen 
riistakeskus muistuttaa, että erityisesti muuttolintujen reitit tulee huomioida 
voimajohtoreittivaihtoehtoja tarkasteltaessa.

Vaikutukset muuhun eläimistöön
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Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö hankealueella ja 
sen läheisyydessä tutkitaan. Vaikutusten arvioinneissa on laadittu alustavia 
selvityksiä liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymisistä hankealueella ja 
sen läheisyydessä. Selvityksiä tarkennetaan voimajohtoreittien tarkentuessa. Muuta 
eläimistöä on tarkkailtu eri luontoselvityskäyntien yhteydessä. Huomiota on kiinnitetty 
erityisesti suurpetoihin ja hirvieläimiin. suden ja ilveksen osalta. Lisätietoa 
riistaeläimistöstä hankitaan alueen metsästysseuroilta ja Luonnonvarakeskuksen ns. 
vapaasti saatavan tiedon pohjalta.  

YV: Suomen Riistakeskus muistuttaa, että alueella esiintyy melkein kaikkia 
suomessa tavattuja riistalajeja, joten vaikutukset niihin tulee selvittää huolellisesti. 
Riistalajien esiintyvyys ja yhteisvaikutukset muiden lähelle suunniteltujen 
tuulivoimapuistojen kanssa tulee selvittää.

Luonnon eläimistön lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella hankkeen vaikutuksia 
tuotantoeläimiin, mikäli luotettavaa tutkimusaineistoa on saatavissa.

Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien kohteisiin

Hankkeen mahdolliset vaikutukset lähialueilla sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin 
arvioidaan asiantuntijatyönä. Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita. 
Suunnittelualueen lounaispuolella noin 2,7 kilometrin etäisyydellä lähimmästä 
tuulivoimalasta sijaitsee Kalapää träsk -Natura-alue (SPA, FI0800066). Kalapää träsk 
kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan. Paljakanneva sijaitsee noin 5,2 kilometrin 
etäisyydellä lähimmästä voimalasta itään. Natura-arvioinnin tarve selvitetään 
Roukuksen kaavoituksen yhteydessä.

YV: Linnusto on suojeluperusteena usealla Natura-alueella, joten linnustoselvitysten 
päivitys on tärkeää myös arvioitaessa vaikutuksia Natura-alueille. ELY-keskus antaa 
erillisen lausunnon Natura-tarvearvioinneista.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Maa- ja kallioperävaikutukset arvioidaan tuulipuiston suunnitelmien ja alueelta 
olemassa olevan maaperätiedon perusteella. Hankkeen maaperään kohdistuvien 
vaikutusten arviointi tehdään pääosin karttatarkastelun ja tarvittaessa 
maastotarkastelun perusteella.   

Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös tuulivoimaloiden perustustekniikka 
ja käytettävät materiaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset maaperään. 
Sähkönsiirron osalta huomioidaan maakaapelin rakentamisen vaikutukset 
maaperään. Lisäksi arvioidaan yleispiirteisesti mahdollisten happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen hankealueella sijoitussuunnitelmiin, voimajohtoreitteihin 
ja maanrakennukseen liittyen. Vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä.

YV: Arviointisuunnitelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostuksessa tulee arvioida 
hankkeen vaikutukset alueellisiin maa-ainesvarantoihin sekä rakentamisessa 
syntyvän ylijäämämaan käytöstä ja käsittelystä aiheutuvat vaikutukset.
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Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia ilmatieteenlaitoksen tutkaverkkoihin, 
sekä radio- ja tv-verkkoihin. 

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.

Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan edellä mainitut asiat arvioinnissa ja 
hankkeen suunnittelussa. Arvioinnissa tulee myös huomioida puolustusvoimien 
valvontajärjestelmiin liittyvät epävarmuustekijät. Ennen kaavan hyväksymistä 
hankkeelle tulee saada Pääesikunnan myönteinen hyväksyttävyyslausunto. 
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi, jonka tekemisen 
tarpeesta päättää Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tiedot 
suunnitelluista tuulivoimaloista.

Ympäristö- ja turvallisuusriskit

Turvallisuusriskeiksi on tunnistettu mm. lapojen rikkoutumisesta ja talviaikaisen jään 
irtoamisesta aiheutuvat vaaratilanteet. Lisäksi arvioidaan lentoestekorkeudet, 
Puolustusvoimien toiminta ja liikenneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvä 
vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-arviona analysoimalla mahdolliset 
onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden todennäköisyydet ja niistä aiheutuvat 
vaikutukset. Lisäksi esitetään keinoja riskien vähentämiseksi sekä korjaavia 
toimenpiteitä.

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

Arviointisuunnitelman mukaan hankkeen vaikutuksia arvioidaan huomioiden nykyiset 
toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä suunnitellut tuulivoimahankkeet siinä 
laajuudessa kuin niillä arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia Roukuksen 
tuulivoimahankkeen kanssa. Arvioinnissa hyödynnetään lähiympäristön 
tuulivoimahankkeiden yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointeja. Arvioinnissa 
hyödynnetään myös Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhteydessä laadittuja 
yhteisvaikutusselvityksiä. Yhteisvaikutukset korostuvat Lasorin ja Ölandin vireillä 
olevien tuulivoimahankkeiden kanssa.

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 
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yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee arvioida erityisesti ihmisten terveyteen, elinoloihin 
ja viihtyvyyteen, maisemaan ja linnustoon kohdistuvia vaikutuksia 
arviointisuunnitelmassa 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

Arviointiselostuksessa tullaan lisäksi esittämään arvioinnin epävarmuustekijät. 
Epävarmuustekijät esitetään kunkin vaikutusten arvioinnin osa-alueen yhteydessä. 
Arvioinnin epävarmuustekijöiden osalta keskitytään sellaisiin seikkoihin, jotka voivat 
selkeästi vähentää arvioinnin luotettavuutta.  

YV: Arvioinnissa tunnistetut epävarmuustekijät ja niiden vaikutus arvioinnin tulokseen 
tulee esittää arviointiselostuksessa mahdollisimman selkeästi, jotta ne voidaan 
huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Esitettävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tulee olla toteutuskelpoisia ja 
riittävän konkreettisia.

Vaikutusten seuranta

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

YV: Esitettävät vaikutusten seurannat tulee olla selkeästi rajattuja niin, että ne ovat 
toteutettavissa.

Arviointisuunnitelman laatijoiden pätevyys

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan 
arviointisuunnitelmassa tulee esittää arviointisuunnitelman laatijoiden pätevyys. 

YV: Arviointisuunnitelmassa on esitetty selkeästi arviointiin osallistuvat henkilöt, 
henkilöiden koulutus ja työkokemus sekä heidän roolinsa arvioinnissa.

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Yhteysviranomaisen lausunto arviointisuunnitelmasta on nähtävillä internet-sivuilla: 
www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA.

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 arviointisuunnitelmasta.

http://www.ymparisto.fi/roukustuulivoimaYVA
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Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala

Ylitarkastaja Heli Rasimus

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 arviointisuunnitelmasta 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

Energiequelle Oy

Ramboll Oy

Vöyrin kunta

Tiedoksi

Tahot, joilta on pyydetty lausunto
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