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Viite: Pyyntö YVA-päätöksestä 4.1.2023, Hanko Santala Solar aurinkovoimala

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) 
SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA

HANKE

Hanko Santala Solar aurinkovoimala, Hanko.

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaava Fortum Renewables Oy.

Hankkeesta vastaavan yhteyshenkilö Marko Lehenberg.

ASIAN VIREILLE TULO

Fortum Renewables Oy (myöhemmin Fortum Oy) on 4.1.2023 pyytänyt 
Uudenmaan ELY-keskukselta päätöstä, edellyttääkö suunniteltu Santala Solar 
aurinkovoimalahanke Hangossa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
(YVA). Hankkeesta vastaava on toimittanut Uudenmaan ELY-keskukselle 
YVA-lain 12 §:n ja YVA-asetuksen 1 §:n edellyttämät tiedot hankkeesta 
4.1.2023.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Fortum Oy:n Hanko Santala Solar aurinkovoimalahankkeeseen ei 
sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hankkeen ja sen ympäristövaikutusten kuvaus sekä asian käsittely ja ELY-
keskuksen ratkaisun perustelut on esitetty seuraavassa.

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Hankkeen kuvaus ja sijainti

Fortum Oy suunnittelee Hangon Santalan alueelle aurinkovoimalaa, jonka 
arvioitu vuosituotanto on 110 GWh. Hankealueen koko on noin 120 ha ja 
aurinkopaneelien asennusalue alustavan arvion mukaan noin 81 ha. 
Maanvaraisten aurinkopaneelien lisäksi alueelle rakennetaan sisäinen 
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kaapelointi, sähköasema ja sähkönsiirtoa varten 3 kilometriä pitkä maakaapeli 
(110 kV) Carunan Lappohjan sähköasemalle. Hankkeen elinkaari on 
laskennallisesti noin 40 vuotta.

Hankealue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Hangon keskustasta koilliseen 
rajoittuen pohjoisessa Hanko-Porvoo valtatiehen (Vt 25) ja etelässä Hanko-
Hyvinkää rautatiehen. Santalan osayleiskaavassa (Hangon kaupunki 2015 a) 
hankealue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella ei ole 
asemakaavaa. 

Kuva 1. Hankealueen sijainti Hangon Santalassa (Kartta: Fortum Renewables 
Oy)

Rakentamisessa puusto poistetaan ja alue tasoitetaan. Sähköaseman 
rakenteille ja rakennukselle tehdään perustukset ja muuntajalle tarvittava 
muuntajaperustus. Paneelien perustamistapana käytetään ruuviperustusta, 
jossa sinkitty porapaalu kairataan 1,2−1,6 m syvyyteen tai maavaraista 
painovoimaista perustusta, jossa asennusteline kiinnitetään maanpinnalle 
asennettaviin betoniharkkoihin. Paneelien telineet ovat metallirunkoisia. 
Valtaosa aurinkovoimalan aurinkopaneelipöydistä asennettaan suunnattuna 
etelään tuotannon maksimoimiseksi. 

Aurinkovoimalan sähköasema sijoittuu hankealueen keskivaiheille. Aseman 
päämuuntajien perustukset toteutetaan öljynkeruukaukaloilla muuntajien 
öljyvuotoriskien hallitsemiseksi. Suurjännitemaakaapelin reitti kulkee aurinko-
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voimalan alueella huoltotien vieressä ja valtaosalla reitistä myös nykyisten 
Carunan keskijännitemaakaapelien vieressä. Kaapelin reitti ja sijainti Hangon 
valtatien sekä junaradan välisellä alueella tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
Suurjännitemaakaapelin tyypillinen asennussyvyys on 0,8−1,2 m.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä hanke-
alueen lounais- ja pohjoispuolella ja lähimmät vapaa-ajan asunnot noin 330 
metriä hankealueelta koilliseen Grönvikin alueelle. Alueen keskiosassa 
Hjalmar Braxénin tien varrella sijaitsee Santalan juna-aseman seisake sekä 
Suomen Vapaakirkon hautausmaa-alue. Hankealueella on myös vanha maa-
ainestenottoalue.

Asiaan liittyvät muut hankkeet, suunnitelmat ja lupahakemukset

Hankealueen ja Vt 25:n pohjoispuolelle on suunnitteilla toisen hanketoimijan 
aurinkovoimala, joka on laajuudeltaan noin 7 ha ja kooltaan noin 2 MW. 

ELY-keskukselle toimitetuissa asiakirjoissa ei ole eritelty, mitä lupia hankkeen 
toteuttaminen edellyttää. Asia tarkentuu hankesuunnittelun edetessä. Vesilain 
3 luvun 2 §:n mukainen vesitaloushankkeiden yleinen luvanvaraisuus on 
tunnistettu hankekuvauksessa.

Ympäristön nykytila hankkeen vaikutusalueella

Suunnittelualue on tällä hetkellä metsätalousaluetta, joka kasvaa pääosin 
mäntymetsää. Alueella on tehty viime vuosina avohakkuita. Hankealueen 
läntisin osa on kuusivaltaista kangasmetsää, jossa on luonnonmetsän piirteitä. 
Alueella on luontoselvityksen mukaan liito-oravan elinympäristö. 
Hankealueella on myös muiden uhanalaisten eliölajien elinympäristöjä. 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 
-verkoston alueita tai muita luonnonsuojelualueita.

Hankealue sijoittuu Sandö-Grönvikin pohjavesialueelle ja pohjoisimmista 
osistaan myös vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. Pohjavesialue on 
määritetty huonossa tilassa olevaksi riskialueeksi typpiyhdisteiden ja kloridin 
esiintymisen vuoksi. Suunnittelualueella pohjaveden pinta on tasolla +10…+12 
m mpy ja alueen keskiosissa korkeimmillaan tasolla +12…15,3 m mpy. 
Suunnittelualueella on kolme pohjavesiputkea. Hankealueella tai sen 
välittömällä vaikutusalueella ei ole pintavesikohteita.

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita tai luonnonsuojelualueita. Hankealueelle sijoittuu 
kolme kiinteää muinaisjäännöstä sekä viisi muuta kulttuuriperintökohdetta. 
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Hankkeen ympäristövaikutukset ja esitys niiden lieventämistoimista

Toiminnanharjoittajan arvion mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Mahdollisina ympäristövaikutuksina on 
tunnistettu ja arvioitu maankäyttöön, kulttuuriympäristöön, maisemaan, 
luontoon sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia. 

Vaikutukset maankäyttöön

Kokonaisuudessaan hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia alueen nykyiseen maankäyttöön tai maankäytön 
suunnitelmiin. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on otettu huomioon alueen 
maankäytön asettamat rajoitteet. Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavassa 
esitettyjen maankäytön suunnitelmien kanssa. Santalan osayleiskaavassa 
alue on merkitty metsätalousalueeksi. Hankkeen toteutuessa metsätalouden 
harjoittaminen alueella estyisi, ja se muuttuisi uusiutuvan energian 
tuotantoalueeksi. Voimala-alueen halki kulkee osayleiskaavan virkistysreitti, 
jonka linjausta tulee muuttaa hankealueen aitaamisen vuoksi. Osayleis-
kaavassa esitetyt luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät luo-kohteet 
on rajattu rakentamisen ulkopuolelle, eikä niihin kohdistu suoria haitallisia 
vaikutuksia.

Aurinkovoimalan rakenteita ei ole suunniteltu tehtäväksi ratalain tai maantie-
lain mukaisille läheisten väylien suoja-alueille. Sähkönsiirron rakenteet tullaan 
sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien voimajohtojen 
yhteyteen ja alueella jo nykyisin sijaitsevan Carunan muuntamon läheisyyteen.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön

Merkittävin muutos alueella tapahtuu maisemassa, kun puusto aurinko-
paneelien alueelta puusto poistetaan ja alueelle asennetaan paneelirivistöt. 
Vaikutukset kohdistuvat pääosin hankealueelle, mutta puuston poistamisen 
seurauksena paneelit näkyvät myös pohjoispuoleiselle valtatielle 25 sekä 
eteläpuoleiselle Hanko-Hyvinkää rautatielle. Vaikka muutos maisemassa on 
suuri, vaikutukset eivät ulotu etäälle hankealueesta. Yhdessä alueen 
olemassa olevan tuulivoima-alueen ja suunnitellun pienemmän 
aurinkovoimahankkeen kanssa maisema muuttuu metsäisestä teollisempaan 
suuntaan. Maisemavaikutuksia voidaan lieventää jättämällä puustoa 
tienvierustalle. Kokonaisuudessa hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan 
merkittäviä maisemavaikutuksia.



Päätös  5 (14)
  

UUDELY/403/2023
10.3.2023  

 
 
 

Alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ovat historiallisen ajan 
hiilimiiluja ja muut kulttuuriperintökohteet ovat II maailmansodan aikaisia 
puolustukseen ja sodankäyntiin liittyviä arkeologisia kohteita. Muinais-
jäännösalueet ja kulttuuriperintökohteet rajataan rakentamisen ulkopuolelle, 
eikä hankkeen toteuttamisella arvioida olevan niihin kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia arvokkaisiin ja suojeltuihin 
lajeihin tai niiden elinympäristöihin. Alueella on osayleiskaavan luonto-
selvityksissä (2012 ja 2013) havaittu liito-orava, joka on luokiteltu 
vaarantuneeksi (VU). Liito-oravan elinympäristö sijoittuu hankealueen 
lounaisosan kuusivaltaiseen metsään, joka rajautuu nykytilassa avohakkuu-
alueeseen. Liito-oravan elinympäristö on rajattu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeänä luo-alueena Santalan osayleiskaavaan. Hankkeen 
toteuttaminen ei heikennä lajin kulkuyhteyksiä nykytilaan nähden.

Hankealueen kasvillisuus on tavanomaista kasvatusmetsää. Alueella 
esiintyvien arvokkaiden lajien elinympäristöt on rajattu rakentamisen ulko-
puolelle. Merkittävin vaikutus kasvillisuuteen ajoittuu rakentamisvaiheeseen, 
kun puustoa poistetaan aurinkopaneelien perustuksien alta. Maaperää sitovaa 
aluskasvillisuutta pyritään säästämään mahdollisimman paljon. Hankkeen 
toteuttaminen muuttaa elinympäristöä alueella merkittävästi, mutta 
menetettävä lajisto on tavanomaista ja puustoltaan yksipuolista.

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnon-
suojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteita.

Pohja- ja pintavesivaikutukset

Hankkeen rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia pohjavesiin, kun alueen 
erityispiirteet otetaan huomioon maanrakennustöissä sekä perustuksia 
valittaessa. Toiminnan aikana hankkeella ei arvioida olevan haitallisia 
vaikutuksia pohjavesiin.

Rakentamisen aikana vaikutuksia pohjavesiin voisi muodostua massan-
siirroissa tai perustuksia tehtäessä. Perustukset tullaan valitsemaan kullakin 
alueella maaperän ominaisuuden huomioiden. Voimaloiden porapaalut 
asennetaan niin, että ne eivät ulotu pohjaveden pintaan saakka. Alueilla, joilla 
pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa, käytetään maavaraista betoni-
harkkoperustusta. Maaperää tasoitettaessa huolehditaan, että alueella 
tuodaan vain puhtaita maa-aineksia, jolloin haitallisia vaikutuksia pohjavesiin 
ei muodostu. Sijoittuminen pohjavesialueelle huomioidaan myös muiden 
rakenteiden, kuten sähkösiirron ja muuntamon, rakennustöiden yhteydessä. 
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Muuntoasemien sekä päämuuntajien perustukset toteutetaan öljynkeruu-
kaukaloilla, joilla estetään öljyn pääsy ympäristöön mahdollisen vuodon 
sattuessa. Hankkeen elinkaaren aikana aurinkovoimalan huollossa, 
puhdistuksessa ja aluskasvillisuuden säilyttämisessä huomioidaan 
pohjavesialueen vaatimukset.

ASIAN KÄSITTELY

Viranomaisten kuuleminen

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoja YVA-menettelyn soveltami-
sesta hankkeeseen seuraavilta viranomaisilta: Hangon kaupunki sekä Hangon 
ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset, alueellinen vastuumuseo ja 
Väylävirasto.

Lausunnon antoivat Eteläkärjen ympäristöterveys, Länsi-Uudenmaan museo 
ja Väylävirasto.

Länsi-Uudenmaan museo pitää kyseenalaisena hoitaa melko laajaa aluetta 
koskeva ja osittain peruuttamattomia vaikutuksia aiheuttava maankäyttötavan 
huomattava muutos poikkeamismenettelyllä, ilman laajempaa vaikutusten 
arviointia tai kaavallista tarkastelua. Museon näkemyksen mukaan asiassa 
tulisi ennen lupapäätösten tekemistä tarkastella laajemmin myös yhteis-
vaikutuksia lähialueille mahdollisesti suunniteltujen muiden uusien ja nykyistä 
vallitsevaa maankäyttötapaa muuttavien hankkeiden kanssa. Mikäli hanke 
toteutuu poikkeamismenettelyllä, museo pitäisi joka tapauksessa maiseman ja 
miljöön näkökulmasta parempana, jos aurinkopaneelikenttä voitaisiin toteuttaa 
edes osittain pienialaisempina kokonaisuuksina niin, että tasattavien alueiden 
väliin jää luonnonmukaisempaa maastoa ja maisemaa. Lisäksi museo 
suosittaa, että Hankoniementien varteen jätettäisiin maisemallisista syistä 
suojapuustoa tien ja aurinkopaneelikentän väliin.  

Alueelle ei sijoitu ennalta arvokkaiksi osoitettuja rakennetun kulttuuri-
ympäristön tai maiseman kohteita tai alueita. Suunnittelualue sijoittuu 
kuitenkin erittäin näkyvälle paikalle Hankoniementien (Vt 25) varteen. 
Hankkeen toteutuessa esitetyn mukaisesti alueen maisemanäkymiä hallitseva 
yhtenäinen tienvarsimetsä muuttuisi avoimeksi ja tasatuksi puuttomaksi 
alueeksi, jota peittää laaja aurinkopaneelikenttä. Se muuttaisi alueen 
tienvarsimaisemaa, luonnetta ja miljöötä radikaalisti. Muutokset ovat 
paikallisia mutta pitkäaikaisia ja rakentamisen vaatima maaston tasaaminen 
on muutoksena peruuttamaton.  

Väylävirasto katsoo, että hankkeen suunnittelussa tulisi soveltaa ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä. Jos YVA-menettelyä ei sovelleta, tulee 
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vaikutukset liikenteeseen ja liikenneväyliin arvioida tarkemmin hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Aurinkovoimalahankkeen hankealue rajautuu tie- ja rata-
alueeseen. Väylävirasto korostaa, että hankkeen rakentamisesta tai sen 
toiminnasta ei saa aiheutua vaikutuksia, jotka voisivat heikentää liikenteen 
sujuvuutta, turvallisuutta tai liikenneväylien kantavuutta. Viereisellä Hyvinkää-
Hanko-radalla on käynnissä sähköistys ja tasoristeysten parantamishanke. 
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon riittävä 
suojaetäisyys rautatiealueesta ja sähköradasta. 

Väylävirasto muistuttaa hankealueen kuivatuksen tärkeydestä. Hulevesiä ei 
voi johtaa teiden tai rautateiden sivuojiin. Hulevesien hallinnan suunnittelussa 
tulee huomioida valuma-alueen olosuhteet, arvioida muodostuvien hulevesien 
määrä ja virtaamat, ja nämä huomioon ottaen suunnitella hulevesien 
kokonaishallinta. Hankkeen toteutus ei saa heikentää teiden tai ratojen 
stabiliteettia. Jos tierakenteiden parannustoimenpiteille tai uusille liittymille 
todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, toimenpiteet suunnitellaan ja 
toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Hankkeen toteutuksessa 
on noudatettava Väyläviraston turvallisuusohjeistusta rata- tai tiealueella tai 
niiden läheisyydessä tehtävistä töistä. Rakennettaessa voimajohtoa 
maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston Sähkö- ja telejohdot ja 
maantiet -ohjetta, yleisohjetta johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen 
alueella sekä Liikenneviraston määräystä johtojen ja rakenteiden 
sijoittamisesta maantien tiealueelle.

Eteläkärjen ympäristöterveys toteaa, ettei toiminnasta aiheudu niin merkittäviä 
terveydellisiä vaikutuksia, että ympäristövaikutusten arviointimenettely olisi 
tästä syystä tarpeen.

Hankkeesta vastaavan kuuleminen

Hankkeesta vastaavalle on varattu mahdollisuus antaa vastine saatuihin 
viranomaislausuntoihin. Vastine on toimitettu 23.2.2023. 

Hankkeesta vastaava toteaa, että aiemmasta suunnitelmasta poiketen hanke-
alue on nyt tarkoitus asemakaavoittaa aurinkovoimala-alueeksi. Lausuntojen 
yhteydessä esille tulleet lisäselvityksiä vaativat asiat kuten liikenteen 
järjestelykysymykset ja suojaetäisyydet, terveydensuojeluun liittyvät asiat ja 
maisemavaikutusten huomiointi on mahdollista ja hanketoimijan näkemyksen 
mukaan suotavaa ratkaista osana kaavoitusprosessia. Tästäkään syystä YVA-
menettelyä ei katsota olevan tarpeellista toteuttaa.

Länsi-Uudenmaan museon kehotukseen tarkastella laajemmin myös yhteis-
vaikutuksia lähialueille mahdollisesti suunniteltujen muiden uusien ja nykyistä 
vallitsevaa maankäyttötapaa muuttavien hankkeiden kanssa hanketoimija 
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toteaa, ettei sillä ole tiedossa alueelle muita hankkeita kuin pienialainen 
aurinkovoimala Vt 25:n pohjoispuolelle. Tästä hankkeesta ei sen vähäisen 
koon vuoksi arvioida aiheutuvan huomioitavia yhteisvaikutuksia.

Hankkeen kokonaisvaikutusta muinaisjäännöksiin ja kulttuuriperintökohteisiin 
voidaan arvioida tarkemmin kaavoitusmenettelyssä ja hanke suunnitella siten, 
ettei rakentamisen ja käytön aikana tuhota tai peitetä kohteita. Myös ajouran 
läheisyydessä olevat muinaismuistot on mahdollista huomioida tässä 
yhteydessä. Kohteita voidaan samassa prosessissa tarkastella maastossa 
yhdessä arkeologin kanssa Länsi-Uudenmaan museon ehdottamalla tavalla.

Väyläviraston lausuntoon hanketoimija toteaa, että liikenteelliset tarkastelut 
sekä muun muassa suojaetäisyydet on järkevää määritellä osana kaavatyötä, 
joka määrittää myös hankealueen tehokkuuden sekä muut rakentamisen 
edellytyksiin liittyvät ohjeistukset. Kaavoituksen yhteydessä myös Väylä-
virastolla katsotaan olevan parhaat mahdollisuudet vaikuttaa käytännön 
tasolla siihen, miten aurinkovoimahanke sijoitetaan alueelle.

Kaavavaihe on myös oikea aika selvittää hulevesien hallinta ja kuivatus 
huomioiden valuma-alueen olosuhteet sekä arvioida hulevesien määrä ja 
virtaamat. Aurinkovoimarakentaminen ei aiheuta hulevesien suhteen 
merkittäviä ratkaisutarpeita, koska hankealuetta ei päällystetä. Näin ollen 
merkittäviä valumia ei muodostu normaalista poikkeavalla tavalla.

ELY-KESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUT

YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja 
niiden muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia 
(YVA-laki 3 § 1 mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, 
on määritelty YVA-lain liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.

Aurinkovoimalahankkeet eivät tyypiltään ole tällaisia YVA-lain hankeluettelon 
mukaan YVA-menettelyä edellyttäviä hankkeita. Myöskään hankkeessa 
raivattavan metsäalueen pinta-ala ei ylitä hankeluettelon Luonnonvarojen otto 
ja käsittely -kohdan f) raja-arvoa; yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi 
katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen 
muuttaminen mm. poistamalla puusto pysyvästi.

YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 2 momentin perusteella myös 
hankeluettelon soveltamisalaan kuulumattomaan hankkeeseen tai jo 
toteutetun hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan 
ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 
YVA-lain liitteessä 1 mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia 
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merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Päätöksenteossa otetaan 
huomioon lisäksi hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. 
Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään YVA-lain liitteessä 2 
(YVA-laki 3.3 §).

Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne

Alueen nykyinen maankäyttö muuttuu oleellisesti hankkeen toteuttamisen 
seurauksena. ELY-keskus katsoo, että Fortum Oy:n esittämä hankealueen 
asemakaavoitus on keskeinen keino varmistaa aurinkovoimalan sijoittumisen 
edellytykset ja maankäytöllisten tarpeiden yhteensovittaminen alueella. 
Hankkeen vaikutusarvioinnin tarkentaminen on esitetty tehtäväksi kaavoitus-
vaiheessa, mikä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan on hankkeen 
vaikutukset huomioiden selvityksille soveltuva vaihe. ELY-keskus katsoo, 
etteivät hankkeen sijainti tai ominaisuudet itsessään aiheuta ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyn tarvetta. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Hankealueella on aiempien luontoselvitysten mukaan useita uhanalaisten ja 
suojeltujen lajien esiintymisalueita, jotka on osoitettu myös alueella voimassa 
olevassa osayleiskaavassa luo-merkinnällä. ELY-keskus toteaa, että alueelle 
tulee ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista tehdä ajantasaiset lajisto- ja 
luontotyyppiselvitykset. Tämänhetkiset luontoselvitykset ovat yli 10 vuotta 
vanhoja ja mm. luontotyyppien osalta uusi ympäristöhallinnon arvio on tehty 
2018 ja lista uhanalaisista lajeista päivitetty vuonna 2019.  

Suunnittelualueella esiintyy luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu hieta-
neilikka. Hietaneilikan kasvupaikka on siirretty Uudenmaan ELY-keskuksen 
luvalla (UUDELY/9388/2021). Kasvupaikka on huomioitava aurinkopaneelien 
sijoittelussa eikä paikkaan saa kohdistua varjostusta tai muuta häiriötä 
hankkeen rakentamisen tai käytön aikana. Kasvupaikka on merkittävä 
maastoon työmaan ajaksi ja varmistettava ettei sen päältä ajeta. Ajoreittien ja 
varastopaikkojen suunnittelussa on huomioitava kaikkien uhanalaisten ja 
suojeltujen lajien elinympäristöt. 

Hankkeessa kaadetaan Etelä-Suomen olosuhteet huomioiden laaja 
yhtenäinen metsäalue. Metsien pirstoutumisen on todettu olevan 
merkittävimpiä metsälajien monimuotoisuutta vähentäviä ja elinolosuhteita 
heikentäviä tekijöitä Etelä- ja Keski-Suomessa. Luontoarvoille hankkeesta 
aiheutuvat vaikutukset voidaan ELY-keskuksen arvion mukaan katsoa tämän 
vuoksi melko merkittäviksi. Koska kaadettava metsäalue on kooltaan kuitenkin 
selvästi alle YVA-lain hankeluettelon 200 hehtaarin velvoiterajan, ja lajiston 
suojelulle on esitetty tehokkaita lieventämiskeinoja, ELY-keskus katsoo, että 



Päätös  10 (14)
  

UUDELY/403/2023
10.3.2023  

 
 
 

hankkeelle ei ole tarpeen edellyttää YVA-menettelyä luontoarvoihin 
kohdistuvien vaikutusten perusteella. Ajantasaiset luontoselvitykset ja 
tarvittavien lieventämistoimien toteuttaminen täysimääräisenä ovat kuitenkin 
edellytyksenä tälle johtopäätökselle.

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa suunnittelualueen koillis- ja lounaispuolelle 
on merkitty maantien ja radan yli pohjois-eteläsuunnassa kulkeva maa-
kunnallinen viheryhteystarve. Kaavoihin merkityt viheryhteydet tulee 
huomioida ja säilyttää hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Ilmastovaikutukset

YVA-päätösaineistossa ei ole erikseen arvioitu hankkeen ilmastovaikutuksia, 
joten ELY-keskuksen arvio hankkeen ilmastovaikutuksista ja niiden 
merkittävyydestä perustuu muihin hankkeesta annettuihin tietoihin. Hankkeen 
jatkosuunnittelussa tulee tehdä varsinainen ilmastovaikutusten arviointi.

Annettujen tietojen perusteella hankkeen keskeiset ilmastovaikutukset liittyvät 
siitä aiheutuvaan metsäkatoon, materiaalien hiilijalanjälkeen, ilmaston-
muutokseen sopeutumisen tarpeisiin sekä uusiutuvan energian tuotantoon. 
ELY-keskuksen arvion mukaan hankkeesta aiheutuu jonkin verran kielteisiä 
ilmastovaikutuksia, mutta niiden ei katsota todennäköisesti olevan YVA-lain 
tarkoittamalla tavalla merkittäviä. Vaikka hanke sijoittuu metsämaalle poistaen 
120 hehtaarin hiilivaraston ja -nielun, tuottaa hanke toisaalta käyttö-
vaiheessaan uusiutuvaa ja vähähiilistä energiaa, millä on myönteisiä ilmasto-
vaikutuksia. Lisäksi ilmastovaikutuksia lieventää, että hanke ei sijoitu vanhaan 
metsään tai turvemaalle.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee selvittää ilmastovaikutusten lisäksi myös 
haitallisten ilmastovaikutusten lieventämiskeinot ja myönteisten vaikutusten 
vahvistaminen. Sekä Fortum Oy että Hangon kunnan tavoitteena on hiili-
neutraalius vuoteen 2030 mennessä. Hankkeesta aiheutuva metsäkato 
asettaa haasteita kunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle ja vaikuttaa 
uusiutuvien luonnonvarojen käyttökapasiteettiin. Ilmastovaikutusten arvioinnin 
avulla tulee voida muodostaa kokonaiskuva siitä, miten ja missä aikataulussa 
hankkeen ilmastohyödyt ovat suuremmat kuin sen rakentamisesta aiheutuvat 
haitat. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta on 
keskeistä, että haitallisia vaikutuksia lievennetään hankkeessa täysimääräisin 
keinoin. Jatkosuunnittelussa tulee esimerkiksi kiinnittää huomiota voimala-
alueen hiilinieluja ja varastoja ylläpitävään rakentamiseen ja alueen 
hoitoon. Rakentamisvaiheen haitallisia ilmastovaikutuksia voidaan vähentää 
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käyttämällä sähköisiä tai mahdollisimman vähäpäästöisiä työkoneita sekä 
hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja. 

Pohjavesivaikutukset

Hankealue sijaitsee Sandö – Grönvikin pohjavesialueella. Hankkeesta 
pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset eivät ELY-keskuksen arvion mukaan 
todennäköisesti ole merkittävästi haitallisia. Hankkeessa on esitetty haitoille 
tehokkaita lieventämiskeinoja kuten paneelien maanvaraisten perustusten 
käyttö, mikäli pohjavesiolosuhteet sitä edellyttävät ja muuntajien sijoittaminen 
öljynkeruukaukaloihin. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden 
suojelemiseen.

Pohjavesivaikutukset tulee kuitenkin arvioida yksityiskohtaisemmin asema-
kaavan laadinnan yhteydessä. Nyt esitetyn selvityksen perusteella ei voida 
arvioida hankkeen vesilain 3.2 §:n mukaista lupatarvetta. Kohdekiinteistö 
sijoittuu myös kahden eri vedenottamon suoja-alueelle ja kiinteistöstä yli 
puolet on vesilain (587/2011) 11 §:n tarkoittamalla suoja-alueella, mitkä seikat 
tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. Santalan osayleiskaavan 
määräysten mukaan maa-aineksia ei vedenottamon suoja-alueella saa ottaa 
syvemmältä, kuin yksi metri ylimmästä pohjaveden pinnasta. 

Selvityksissä on huomioitava myös aurinkovoimalan alueella mm. paneelien 
hoidossa ja pohjamaan palosuojauksessa mahdollisesti käytettävien 
kemikaalien vaikutukset pohjaveteen.

Liikennevaikutukset

Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LiMTL; 503/2005) määrätään, että 
rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (44 §), ja että maantien suoja- 
ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa taikka muuta 
rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa 
liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (46.1 §). ELY-keskus (Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue) toteaa, että valtatien 25 suoja-alue ulottuu 30 
metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta ja ettei sillä ole huomautettavaa 
Santala Solar hankkeesta, kun aurinkovoimala ja sen rakenteet sijoitetaan 
kiinteistöllä tämän suoja-alueen ulkopuolelle. Voimalan rakenteiden ja 
paneeleiden mahdollisesta sijoittumisesta maantien suoja-alueelle aiheutuisi 
haittaa maantien liikenneturvallisuudelle ja kunnossapidolle. Lisäksi 
rakenteiden suunnittelussa on huomioitava, että tien suoja-alueen ulkopuolelle 
voi tietyissä sääolosuhteissa ajautua tieltä aurattavaa lunta ja liukkauden 
torjunta-aineita.
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Kun nämä asiat huomioidaan, ELY-keskus katsoo, ettei hankkeesta toden-
näköisesti aiheudu sellaisia merkittäviä haittavaikutuksia liikenteelle ja 
liikenneturvallisuudelle, että YVA-menettelyä olisi syytä edellyttää.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

ELY-keskus katsoo, etteivät hankkeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset 
maisemaan ja kulttuuriympäristökohteisiin ole niin merkittäviä, että YVA-
menettelyä olisi syytä edellyttää. Voimassa olevassa yleiskaavassa aluetta ei 
ole määritelty maisemallisesti arvokkaaksi, vaan se on pääkäyttö-
tarkoitukseltaan maa- ja metsätalousaluetta. Maisemavaikutuksille on esitetty 
lieventämistoimia kuten säästöpuita. Muinaisjäännösalueet ja kulttuuri-
perintökohteet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle, eikä hankkeen 
toteuttamisella arvioida olevan niihin haitallisia vaikutuksia.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Fortum Oy:n aurinkovoimalahankkeen kohdalla, Vt 25:n pohjoispuolella, on 
toiminnassa oleva tuulivoima-alue. Hankkeilla on yhteisvaikutuksia tien ja 
hankealueiden lähialueen maisemaan, mutta vaikutusten ei voida katsoa 
olevan merkittäviä siten, että YVA-menettelyä olisi syytä edellyttää yhteis-
vaikutusten perusteella. Maisemavaikutuksia on syytä tarkastella 
kaavoituksessa. Hankkeen vaikutusalueella ei ole muita sellaisia olemassa 
olevia tai hyväksyttyjä hankkeita, joista voisi aiheutua yhteisvaikutuksia nyt 
käsittelyssä olevan hankkeen kanssa. 

Johtopäätökset

Fortum Oy:n Santala Solar aurinkovoimahankkeeseen ei ELY-keskuksen 
päätöksellä sovelleta YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Hankkeella ei 
esitetyt haittojen lieventämistoimenpiteet huomioiden todennäköisesti ole YVA-
lainsäädännön tarkoittamia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

JATKOSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA

Hankkeen jatkosuunnittelussa on edellä esitetyn lisäksi huomioitava seuraavat 
ympäristövaikutuksien merkittävyyteen vaikuttavat seikat:

 Suunnittelussa on arvioitava ja huomioitava ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen tarpeet ja ilmastoriskit, jotka liittyvät etenkin hankealueen 
hulevesien hallintaan ja paloherkkyyteen. Ilmastonmuutoksen 
seurauksena rankkasateet ja kuivuusjaksot yleistyvät ja äärevöityvät. 
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 Hankealueen länsiosa sijaitsee Seveso II- direktiivin mukaisen laitoksen 
konsultaatioalueella, mikä on huomioitava hankkeen suunnittelussa ja 
rakentamisessa

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS

Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta 
vastaavan sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä 
hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa, kuin kohtuudella 
voidaan edellyttää (YVA-laki 31§).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 
12, 13 ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2.

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-
asetus 277/2017): 1 §

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. (YVA-laki 
37 § 1 momentti)

Muilla tahoilla ei ole suoraa valitusoikeutta tästä päätöksestä. Se, jolla on 
oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa kuitenkin 
hakea muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ole tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin 
hanketta koskevasta lupapäätöksestä valitetaan. (YVA-laki 37 § 2 momentti)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Tämä päätös lähetetään hankkeesta vastaavalle VismaSign-palvelun kautta ja 
sähköisesti tiedoksi lausunnonantajille.

Uudenmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella 
kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla 30 päivän ajan ja ilmoitus kuulutuksesta toimitetaan 
julkaistavaksi Hangon kaupungin verkkosivuilla.

Päätös julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
(www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa) kohdassa ”Energian tuotanto”.

http://www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa
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