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Pohjan Voima Oy
Keilaranta 16
02150 Espoo

Tuulivoimahanke, Pohjan Voima Oy, Haukkasalo, Kankaanpää

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

1. HANKETIEDOT

Hankkeen nimi ja sijainti
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Keilaranta 16, 02150 Espoo

YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Pohjan Voima Oy suunnittelee Kankaanpään Haukkasalon alueelle 
enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja 
kokonaisteho noin 108–180 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 
enintään noin 300 metriä. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan 
hankealueelle uusi sähkönsiirtoasema. Hankealueella tuotettu sähkö on 
tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon Marjakeitaan tuulivoimahankkeen 
alueelle suunnitellun uuden Fingrid Oyj:n sähköaseman kautta. Uuden 400 
kV voimajohdon reitiksi tarkastellaan kahta päävaihtoehtoa sekä 
molemmille päävaihtoehdoille Marjakeitaan hankealueelle suunnitellun 
voimalapaikan kiertävää vaihtoehtoa. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat 
YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Hankkeen tavoitteena on osaltaan vastata niihin ilmastopoliittisiin 
tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. 
Uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian 
loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. 

Hanke sijoittuu Kankaanpään kaupungin luoteisosaan, entisen Honkajoen 
kunnan alueelle. Hankealue sijoittuu noin viisi kilometriä Honkajoen 
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taajaman lounaispuolelle. Kankaanpään keskustaajama sijaitsee noin 16 
kilometrin päässä luoteessa. Hankealue rajautuu lounaisesta Siikaisten 
kunnanrajaan. Siikaisten keskustaajama sijaitsee noin 16 kilometrin 
etäisyydellä lounaispuolella ja Isojoen keskustaajama noin 20 kilometrin 
etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella. Haukkasalon tuulivoimapuisto 
kattaa noin 2 200 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue on pääosin 
metsätalousaluetta. Lisäksi hankealueella on muutamia 
turvetuotantoalueita.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE 1): Haukkasalon hankealueelle rakennetaan enintään 
18 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Haukkasalon hankealueelle rakennetaan enintään 
13 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnanverkkoon tarkastellaan 
seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto A (VE A): Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 
400 kV:n voimajohto Haukkasalon hankealueen pohjoisosasta 
Marjakeitaan hankealueelle suunnitellulle uudelle Fingrid Oyj:n 
sähköasemalle. Reitti sijoittuu Haukkasalon pohjoisosasta kohti pohjoista 
noin 5,8 kilometrin matkan, aina nykyisen Fingrid Oyj:n 400 kV:n 
voimajohdon (Seinäjoki-Ulvila) saakka. Uusi voimajohto risteää nykyisen 
voimajohdon kanssa siten, että uusi voimajohto sijaitsee nykyisen johdon 
länsipuolella Marjakeitaan hankealueelle saakka. Uuden voimajohdon 
kokonaispituus on noin 15 kilometriä

Vaihtoehto B (VE B): Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 
400 kV:n voimajohto Haukkasalon pohjoisosasta Marjakeitaan 
hankealueelle suunnitellulle uudelle Fingrid Oyj:n sähköasemalle. Reitti on 
pääosin sama kuin vaihtoehdossa A, sillä erolla, että vaihtoehto B kiertää 
Haukkasalon pohjoispuolella noin kolmen kilometrin etäisyydellä 
sijaitsevan Ketistönkankaan alueen. Uuden voimajohdon kokonaispituus 
on noin 15,5 kilometriä.

Vaihtoehto A2 ja B2 (VE A2 ja VE B2): Sähkönsiirron vaihtoehdoissa VE 
A2 ja VE B2 kierretään yksi Marjakeitaan hankealueelle YVA-ohjelmassa 
suunniteltu tuulivoimalaitospaikka. Mikäli toteutetaan VE A2 sähkönsiirron 
vaihtoehdossa VE A, muodostuu reitin kokonaispituudeksi 15,5 kilometriä. 
Vaihtoehdossa VE B kokonaispituudeksi muodostuu 16 kilometriä.
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2. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Pohjan Voima Oy on 18.8.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) toimittamalla Varsinais-
Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-
keskus) Tuulivoimahanke, Pohjan Voima Oy, Haukkasalo, Kankaanpää 
hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä 
arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 kohdan 7 
e perusteella: Tuulivoimahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on 
vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. 

3. ENNAKKONEUVOTTELU

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 9.3.2022, edistämään 
muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 
lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa sekä hankkeesta vastaavan ja 
viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvotteluun osallistuivat 
edustajat FCG Finnish Consulting Group Oy:stä, Isojoen kunnasta, 
Kankaanpään kaupungista, Metsähallituksesta, Pohjan Voima Oy:stä, 
Satakunnan museosta, Satakuntaliitosta sekä Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta.

4. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 29.8. – 29.9.2022. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-
suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA. Ilmoitus kuulutuksesta 
on lähetetty 25.8.2022 Kankaanpään ja Siikaisten kunnille julkaistavaksi 
niiden verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on 
tiedotettu Satakunnan Kansa- ja Kankaanpään Seutu -lehdissä 29.8.2022 
julkaistuilla lehti-ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana painettuna versiona 
Honkajoen kirjasto, Kankaanpään pääkirjasto, Kankaanpään 
kaupunginvirasto sekä Siikaisten kunnantalo.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 8.9.2022 klo 17–19 
Monitoimitalo Honkalassa osoitteessa Honkalantie 1, Honkajoki. COVID-

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
https://www.ymparisto.fi/


Lausunto  4 (44)
 
VARELY/2159/2022

28.10.2022  
 
 
 

19 -pandemiatilanteen vuoksi tilaisuus järjestettiin nk. hybriditilaisuutena, 
johon oli mahdollista osallistua etäyhteydellä. Microsoft Teams -
osallistumislinkki julkaistiin ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa 
www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA . Yhteysviranomaisen 
ja hankkeesta vastaavan edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä 20 
henkilöä ja etäyhteydellä noin 5 kuulijaa. Yleisötilaisuudessa esiin 
nousseita asioita olivat mm. luontoarvoihin, maisema-arvoihin ja 
kulttuurikohteisiin kohdistuvien vaikutusten selvitykset, meluvaikutusten 
kasvu voimalakoon kasvaessa sekä hankkeesta maanomistajille 
maksettavien korvausten suuruus ja niiden suhteuttaminen hankkeesta 
aiheutuviin terveyshaittoihin.

5. ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti 
koskee. 

Lausunnot arviointiohjelmasta pyydettiin seuraavilta tahoilta: Ala-
Honkajoen kylätoimikunta, Antila-Paasto-Vataja kyläyhdistys ry, Digita Oyj, 
DNA Oy, Elisa Oyj, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, 
Ilmatieteen laitos, Isojoen kunta, Jyllin Seudun kyläyhdistys ry, 
Kankaanpään kaupunki, Kankaanpään seudun luonnonystävät, Karvian 
kunta, Kauhajoen kunta, Kodesjärven-Isojoen kyläseura, Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 
Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys Karhu, 
Metsänhoitoyhdistys Satakunta, MTK Honkajoki, MTK Satakunta, Pappilan 
kyläyhdistys ry, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Pohjois-
Satakunnan riistanhoitoyhdistys/Honkajoen Metsäyhdistys, Porin 
lintutieteellinen yhdistys, Puolustusvoimat, Rynkäisten metsästysseura, 
Santaskylän kyläyhdistys ry, Satakunnan ELY-keskus E-vastuualue, 
Satakunnan museo, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan riistakeskus, 
Satakuntaliitto, Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Suomen 
metsäkeskus, Telia Finland Oyj, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), 
Turvallisuusverkot/erillisverkot, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
kalatalouspalvelut, Väylävirasto.

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 17 lausuntoa ja 
4 mielipidettä. 

Yhteysviranomainen on 6.10.2022 toimittanut saapuneet lausunnot ja 
mielipiteet tiedoksi hankkeesta vastaavalle.

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys kuulemispalautteen 
keskeisestä sisällöstä. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät 

http://www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA
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kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA. Verkkosivuilla 
julkaistuista lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi 
katsotut tiedot. 

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä
Yleisesti ottaen YVA-ohjelmaa pidettiin sisällöltään selkeänä ja 
monipuolisena, mutta osin puutteellisena etenkin yhteisvaikutusten osalta 
muiden hankkeiden kanssa. Erityistä huomiota vaadittiin kiinnitettävän 
vaikutusten esittämiseen ja havainnollistamiseen sekä yhteisvaikutusten 
arviointiin. Myös arvioinnin perusteella tehtävien päätelmien perusteluihin 
ja niiden esittämiseen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Satakuntaliitto toteaa, että arviointiohjelmaa tulee täydentää siten, että 
Satakunnan maakuntakaavojen yleiset suunnittelumääräykset tulee 
otetuksi huomioon hankkeen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. 
Hankealueen rajauksen huomautettiin olevan laajempi kuin Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettu tuulivoimatuotannon alue (tv1), mikä 
tulee ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi on kiinnitettävä 
huomiota tuulivoimaloiden korkeuden muutokseen suhteessa Satakunnan 
vaihemaakuntakaavaan 1 ja tuotava tämä esille vaikutusten arvioinnissa, 
sillä vaihemaakuntakaavan 1 selvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa on 
käytetty matalampia voimaloita kuin hankkeessa on esillä. Lausunnossa 
todetaan myös, että YVA-ohjelman karttakuva hankealueen lähistölle 
sijoittuvista virkistysrakenteista on puutteellinen ja että Katselmankallion 
alue on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu, että lähtötiedoissa on tarpeen 
huomioida vireillä oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 
kokonaisuudistus, sen yhteydessä laaditut selvitykset etenkin tuulivoiman 
osalta sekä Isojoen kunnassa käynnistynyt Kolmihaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaavahanke. Lähtötiedoissa ei ole huomioitu hankkeen sijaintia 
Lauhanvuoren – Hämeenkankaan UNESCO Global Geopark -alueella ja 
hankkeen vaikutuksia on tarpeen arvioida myös kyseisen alueen 
ominaispiirteisiin, virkistyskäyttöön ja matkailumahdollisuuksiin. Myös 
hankkeen vaikutukset Etelä-Pohjanmaan puolella oleviin 
kulttuurimaisemiin ja -ympäristöihin on tarpeen selvittää. Etelä-
Pohjanmaan liitto huomauttaa, että Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 
merkinnät tulee huomioida myös muiden kuin vain sähkönsiirrosta 
aiheutuvien vaikutusten osalta.

Satakunnan pelastuslaitos muistuttaa, että suositeltavana turvaetäisyytenä 
asutukseen pidetään 600 metriä yli 1 MW:n tuulivoimaloiden osalta.  

https://www.ymparisto.fi/
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Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää hankkeen jatkovalmistelussa kiinnittämään 
huomiota kaukomaisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin etenkin 
herkkien kohteiden (mm. kansallispuistot, arvokkaat maisema-alueet) 
osalta.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) pitää tärkeänä, että 
havainnekuvien kuvauspaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
arvokkaisiin maisema-alueisiin, kulttuuriympäristökohteisiin ja 
asutusalueisiin. Päiväaikaisten havainnekuvien lisäksi tulisi esittää 
lentoestevalojen vaikutukset yöaikaiseen näkymään ja vaikutusten 
sanallista arviointia pidetään tärkeänä lähialueen ihmisten kannalta. 

Satakuntaliiton lausunnon mukaan arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 
siihen, miten näkymän muutokset vaikuttavat Satakunnan 
maakuntakaavassa osoitetun luontomatkailun kehittämisvyöhykkeen (mv3, 
Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäalue) ominaispiirteisiin ja myös tältä 
alueelta tulee laatia havainnekuvia. Myös valo-olosuhteiden muutosten 
vaikutukset kehittämisvyöhykkeellä sijaitseviin vetovoimakohteisiin on 
arvioitava. Havainnollistavaa aineistoa tuotettaessa on otettava huomioon 
ylimaakunnalliset vaikutukset sekä olemassa ja vireillä olevien 
tuulivoimatuotantoalueiden yhteisvaikutukset maisemallisesti herkille 
alueille. Havainnekuvien laatuun, selkeyteen ja paikannettavuuteen on 
myös kiinnitettävä erityistä huomiota. Lausunnossa huomautetaan myös, 
että esimerkkikaavioiden tulee vastata suunnitteilla olevien 
tuulivoimaloiden korkeutta ja että on otettava huomioon myös puuston pois 
hakkaamisen mahdollisuus havainnollistavassa arvioinnissa.

Luontoarvot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä toteaa, että suunniteltu 
sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pieksukankaan ja Lakiakankaan 
pohjavesialueelle, joten pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset erityisesti 
rakentamisvaiheessa tulisi huomioida.

Satakuntaliiton lausunnon mukaan luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia 
ja niiden selvittämistä tulee täydentää hankealueen sisäisten ja 
hankealueen ulkopuolisten ekologisten yhteyksien osalta Satakunnan 
viherrakenneselvitystä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Lausunnon mukaan 
myös ylimaakunnallinen tuulivoimaloiden sijoittumista ja 
sähkönsiirtoverkostoa koskeva kokonaisuus sekä kokonaisuuden 
yhteisvaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon pirstoutumiseen 
tulee arvioida.
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Linnusto, eläimistö, riistalajisto ja metsästys

Riistakeskuksen näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee 
huomioida niin metsäkanalintujen kuin myös muiden lajien osalta 
metsäisten alueiden kytkeytyneisyys ja suunnitellun tuulivoiman 
rakentamisen vaikutus siihen, sillä metsäkanalinnut kärsivät voimakkaasti 
metsäalueiden rikkonaisuudesta ja elinympäristöjen pirstoutumisesta. 
Tehtyjen selvitysten mukaan metsäkanalinnut ovat myös kärsineet lajeina 
kaikkein eniten törmäyskuolleisuudesta tuulivoimaloihin.

Riistakeskus korostaa paikallisen metsästysseuran ja 
riistanhoitoyhdistyksen merkitystä paikallisen riistalajiston tietolähteinä, 
joiden näkemykset tulee ottaa huomioon. Riistakeskuksen mukaan 
hankealueen riistalajistoon sisältyy EU:n luontodirektiivin liitteissä 
mainittuja, erityistä suojelua edellyttäviä direktiivilajeja. 
Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hankealue sijaitsee ns. Isojoen 
susireviirin kaakkoisreunalla, jolla susiparin arvioitiin elävän 54 % 
todennäköisyydellä. Saalisilmoitusten perusteella euroopanmajavaa 
tavataan hankealueella, mikä tulee ottaa huomioon vaikutusten 
arvioinnissa. 

Hankealue sijaitsee alueella, jonne tavoitellaan uuden 
metsäpeurapopulaation syntymistä Metsäpeura -Life hankkeen avulla. 
Käytettävissä olevan tiedon perustella metsäpeura on poikkeuksellisen 
häiriöarka laji ja siten tuulivoimapuisto todennäköisesti estää kyseisen 
alueen käytön metsäpeuran elinympäristönä ja vaelluskäytävänä. 
Metsäpeuralle on myös valmisteilla luonnos uudesta hoitosuunnitelmasta, 
jossa yhdeksi keskeisimmistä uhista mainitaan tuulivoimarakentaminen 
metsäpeuran keskeisille elinalueille.

Lausunnossa todetaan myös, että suorat vaikutukset metsästyksen 
harjoittamiseen tulee arvioida huolellisesti yhdessä paikallisten 
metsästysseurojen kanssa. Suurimmat vaikutukset syntyvät 
todennäköisesti elämysarvon vähenemisestä, sillä metsästäjät arvottavat 
erämaisuuden, rauhallisuuden ja maisema-arvot usein suuremmiksi kuin 
saalisarvon. Jo rakennettuja alueita pidetäänkin riistataloudellisesta 
näkökulmasta suositeltavimpina tuulivoimapuistoille.

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmien 
alueet

Metsähallitus toteaa, että Haukkasalolla ei ole yksittäisenä 
tuulivoimahankkeena todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyyteen tai luontoarvoihin. 
Metsähallitus pitää YVA-ohjelmassa suunniteltuja luontotyyppi- ja 
lajistoselvityksiä riittävinä huomioimaan alueen luontoarvot.
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Melu ja valo-olosuhteet

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon mukaan melumallinnuksessa 
tulee ottaa huomioon myös läheiset tuulivoimalat ja melun 
yhteisvaikutukset. Välkevaikutusten osalta Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymä pitää tärkeänä esim. Ruotsin ohjearvojen 
käyttämistä apuna välkkeen määrää arvioitaessa. 

Satakuntaliitto lausuu, että valo-olosuhteita koskevia muutoksia 
arvioitaessa on otettava huomioon pimeään aikaan, muuta ympäristöä 
pimeämpiin alueisiin sekä hankkeen vaikutusalueella asuvien ihmisten 
elinympäristöön ja viihtyisyyteen kohdistuvat vaikutukset. Myös valo-
olosuhteiden arvioinnissa on otettava huomioon yhteisvaikutukset muiden 
tuulivoimahankkeiden kanssa. 

Liikenne

Väylävirasto toteaa, että tuulivoimalakuljetukset vaativat aina 
erikoiskuljetusluvan, joten tuulivoimalan osien kuljetusreittien 
selvittämiseen on riittävän ajoissa kiinnitettävä huomiota. Voimaloiden 
osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on 
varmistettava hyvissä ajoin ja kustannusvastuu näiden rakenteiden 
mahdollisista vahvistamis- tai parantamistoimenpiteistä on 
hankevastaavalla. Ensisijaisesti kuljetukset tulee suunnitella muuta reittiä 
kuin rautatien tasoristeysten kautta. Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy 
tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen liikenteen johdosta merkittävästi tai 
sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava Väylävirastolta lupa 
lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön. Väylävirasto voi liittää 
lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, 
kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia 
ehtoja. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on myös huomioitava niiden riittävä 
etäisyys liikenneväylistä ja etteivät mahdollisten voimajohtojen pylväät ja 
kaapelit estä tai haittaa maanteiden käyttöä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan liikenteellinen näkökulma on 
pääosin riittävällä tavalla huomioitu YVA-ohjelmassa. 
Kuljetusreittivaihtoehtoa arvioitaessa tulee huomioida liikenteelliset 
yhteisvaikutukset muiden hankealueen lähialueille suunniteltujen 
tuulivoimapuistojen ja isojen rakennushankkeiden kanssa. Lisäksi tulee 
huomioida kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen asukkaille sekä 
kuvata ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia 
pyritään minimoimaan. 

Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen 
tulee mahdollisesti parantamaan alueen saavutettavuutta uusien ja 
parannettavien liikenneväylien takia.
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Luonnonvarojen hyödyntäminen

Satakuntaliiton mukaan luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvinä 
vaikutuksina tulee arvioida myös alueen toteuttamisessa tarvittavien maa-
ainesten määrää ja vaikutuksia maa-ainesten hankinta-alueella. Maa-
ainesten käyttöön kohdistuvia välillisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee 
kiinnittää huomiota myös yhteisvaikutuksiin muiden tuulivoimala-alueiden 
kanssa ja arvioida, minkä verran Haukkasalon hanke ja muut vireillä olevat 
hankkeet lisäävät tarvetta maa-ainesten ottoon hankkeen lähialueilla.

Viestintäyhteydet ja tutkat

Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni-
tv:n vastaanottoon, jota käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden 
välityskanavana. Tällöin tuulivoima voi vaikuttaa vaaratiedotteiden 
saavutettavuuteen ja siten yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi 
vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös 
turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. Lausunnossa todetaan, 
että hankevastaavan on sitouduttava ja esitettävä konkreettinen 
suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille 
aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi. Häiriön 
poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut 
mahdolliset tuulivoiman rakentamishankkeet. Lisäksi täsmennetään, että 
hankevastaava on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta ja 
sen kustannuksista. 

Elisa Oyj pyytää huomioimaan teleliikenteellä aiheutuvat haitat, sillä 
hankkeen vaikutusalueelle ei voi jatkossa rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.

Ilmatieteen laitos lausuu, että YVA-ohjelman tieto lähimmästä säätutkasta 
on virheellinen ja lähin tutka sijaitsee noin 21 km etäisyydellä lähimmästä 
tuulivoimalasta. Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa, mikäli lopulliset 
voimaloiden sijainnit eivät muutu esitetystä. Huomioitavaa kuitenkin on, 
että lähialueen tuulivoimahankkeiden aiheuttamien yhteisvaikutusten 
vuoksi tuulivoimapuistot tulevat vaikuttamaan merkittävästi tutkamittausten 
saatavuuteen ja laatuun.

Puolustusvoimat huomauttaa, että hankevastaavan tulee saada 
ajantasaisiin hanketietoihin perustuva myönteinen Pääesikunnan 
hyväksyttävyyslausunto ennen rakentamisen mahdollistavan kaavan 
hyväksymistä. Mikäli hanke muuttuu yli tiettyjen kriteerien jo annetun 
hyväksyttävyyslausunnon mukaisista tiedoista, tulee hankkeelle saada 
uusi Pääesikunnan hyväksyttävyyslausunto. Tarvittaessa hankkeesta tulee 
teettää VTT:llä tutkavaikutusten arviointi, jonka tarpeesta päättää 
Pääesikunta hanketietojen perusteella.
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Useissa lausunnoissa korostettiin, että yhteisvaikutukset tulee arvioida 
laajasti ja monipuolisesti maakuntarajat ylittäen ja tulokset on esitettävä 
mahdollisimman selkeästi. Yhteisvaikutuksiin kiinnitettiin huomiota niin 
maiseman, luontoarvojen, eläimistön, liikenteen, melun, luonnonvarojen 
hyödyntämisen kuin viestintäyhteyksien vaikutusten arvioinnissa. Myös 
sähkönsiirtoverkoston vaikutuksia on arvioitava osana laajempaa 
kokonaisuutta. 

Satakuntaliiton mukaan YVA-ohjelmasta tulee pystyä hahmottamaan 
ylimaakunnallinen tuulivoimaloiden sijoittumista ja sähkönsiirtoverkostoa 
koskeva kokonaisuus sekä kokonaisuuden yhteisvaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnon pirstoutumiseen. Tästä syystä hankkeen 
liittymisen kuvaus muihin hankkeisin tulee päivittää. Useat samalle 
vyöhykkeelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet sekä niihin liittyvät 
sähkönsiirtoreitit lisäävät tarvetta linnustoon, ekologisiin yhteyksiin ja 
luonnon pirstoutumiseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointiin 
hankealuetta laajemmalla alueella, mikä ei tule riittävällä tavalla ilmi YVA-
ohjelmassa. Tämä korostuu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 
rajavyöhykkeellä, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue 
ja samalla herkkä ihmistoiminnasta aiheutuville vaikutuksille. 
Tuulivoimaloiden ohella on otettava huomioon myös sähkönsiirrosta ja 
Kankaanpään kaupungin alueelle suunnitelluista laajoista aurinkoenergian 
tuotantoalueista aiheutuvat yhteisvaikutukset luonnon pirstoutumiselle. 
Yhteisvaikutusten arvioinnissa on myös kiinnitettävä huomiota vaikutuksiin 
lintujen muuttoreitteihin, suojeltujen tai uhanalaisten petolintujen reviireihin 
ja siihen, miten lajit reagoivat tuulivoimaloista aiheutuviin elinympäristöjen 
muutoksiin pesäpaikkaa laajemmalla alueella. 

Mielipiteet

Kaikissa mielipiteissä vastustettiin tuulivoimahanketta perustuen sen 
haitallisiin vaikutuksiin luontoon, eläimistöön, virkistyskäyttöön, 
maisemaan, kiinteistöjen arvoon sekä ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen. 
Tuulivoimapuiston kerrottiin sijoittuvan Haapakeitaan Natura-alueen 
välittömään läheisyyteen ja isolle yhtenäiselle metsäalueelle, jota 
käytetään virkistys-, marjastus- ja retkeilyalueena. Mielipiteissä todettiin, 
että alueella pesii euroopanmajavia ja että sieltä on havaintoja 
suurpedoista kuten susista, karhuista ja ilveksistä. Myös linnustoon ja 
metsäpeura-hankkeeseen epäiltiin kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. 
Mielipiteissä arvosteltiin myös tuulivoimaloiden suurta kokoa ja siitä 
aiheutuvaa maisema-, melu- ja välkehaittaa, etenkin matalataajuisten 
äänten mahdollisesti aiheuttamaa terveyshaittaa. Lähes sadan kiinteistön 
pelättiin menettävän arvonsa hankkeen lähialueella. Lisäksi epäiltiin, ettei 
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näin suurten voimaloiden kaikkia haitallisia ympäristövaikutuksia vielä edes 
tiedetä.

6. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Yleistä
Yhteysviranomainen toteaa, että Haukkasalon tuulivoimahankkeen ja 
siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelma on 
laadittu YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla ja se täyttää YVA-asetuksen 
3 §:ssä säädetyt arviointiohjelman sisältövaatimukset.

Arviointiohjelma on selkeä ja jäsennelty kokonaisuus. Hanketta esitellään 
ja havainnollistetaan kuvien ja karttojen avulla ja arviointiohjelmassa 
käytettyä termistöä selitetään luettavuuden helpottamiseksi. YVA-
ohjelmasta saa hyvän kuvan hankkeesta ja ympäristön nykytilasta sekä 
tulevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeesta vastaavalla on 
ollut käytettävissään riittävä asiantuntemus arviointiohjelman laatimiseen.

Arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet on huomioitu 
yhteysviranomaisen lausunnossa.

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot
YVA-menettelyn keskeisiin periaatteisiin kuuluu hankkeen vaikutusten 
arviointi vaihtoehtotarkastelun pohjalta, jonka tarkoituksena on tukea 
päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista ratkaisuista ja 
niiden ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten eroavaisuuksista sekä 
auttaa valitsemaan toteutettavaksi vähiten haitallisin hankevaihtoehto. 
Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeelle 0-vaihtoehdon lisäksi kahta 
toteutusvaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja 
kokonaistehon suhteen. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta 
päävaihtoehtoa sekä molemmille päävaihtoehdoille Marjakeitaan 
hankealueelle suunnitellun voimalapaikan kiertävää vaihtoehtoa. 
Hankkeen vaihtoehdot on kuvattu yhteysviranomaisen lausunnon sivulla 2.

Sivulla 6 kohdassa 2.3. Arviointimenettelyn osapuolet, on virhe. 
Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus 
eikä Satakunnan ELY-keskus.

Tuulivoimahanketta, sähkönsiirtoa ja niiden vaihtoehtoja kuvataan 
selkeästi ja kattavasti. Hankkeen tarkoitus ja tekninen kuvaus on esitelty 
sekä tuulivoimapuiston rakenteiden että sähkönsiirron osalta. 

Arviointiohjelmassa on esitetty vaihtoehtoja tuulivoimalan tornin 
rakenteesta ja voimaloiden perustamistavasta. Hanketta varten alueella 
kunnostettavien ja rakennettavien uusien teiden sijoittumista ja määrää ei 
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ole esitetty, mutta näiden tarve on huomioitu arviointiohjelmassa ja 
mainittu tämän tarkentuvan suunnittelun edetessä ja 
toteuttamisvaihtoehdon tarkentuessa.

Maa-alan tarve on kuvattu yksittäisen tuulivoimalan rakentamisen osalta, 
arvioimalla pinta-alana ja metreinä tarvittavat alueet tuulivoiman 
rakennuspaikalle ja kokoamis- ja työskentelyalueelle. Maa-ainesten 
tarpeeseen eri perustamistavoille ei ole vielä esitetty arvioita. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio hankkeeseen käytettävien maa-
ainesten määristä ja ottoalueista sekä mahdolliset läjitysalueet. 
Arviointiohjelmassa mainitaan voimalatornien mahdollinen tukemisen tarve 
harustamalla. 

Maa-alan tarpeen osalta arviointiselostuksessa tulee esittää tarkempi 
kuvaus hankkeen tarvitsemasta uudesta tiestöstä sekä kilometreinä että 
pinta-alana sekä yksittäisen tuulivoimalan maa-alan tarpeesta sen 
suhteen, harustetaanko kaikki voimalat vai vain osa ja mikä on harusten 
perustusten maa-ainestarve.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelmassa pääpaino on 
tuulivoimahankkeen kuvailussa ja vaikka sähkönsiirron osuus on kattava, 
tulee arviointiselostusta laadittaessa kiinnittää huomiota siihen, että 
sähkönsiirron vaikutuksia kuvataan edelleen yhtä kattavasti.

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on tuotu selkeästi esiin, että hankkeen YVA-
menettelyn kanssa samanaikaisesti laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) mukaista tuulivoimapuiston osayleiskaavaa Kankaanpään 
kaupungissa. YVA-menettelyä ja tuulivoimaosayleiskaavaa tehdään 
erillisinä prosesseina. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yleisötilaisuudet 
pidetään samanaikaisesti ja YVA-menettelyssä tuotettuja tietoja 
hyödynnetään osayleiskaavoituksessa.

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeesta vastaavan tiedossa olevat 
toiminnassa olevat ja suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 30 kilometrin 
säteellä. Listausta tulee täydentää arviointiselostuksessa, mikäli uusia 
tuulivoimahankkeita on tullut vireille. Satakunnan alueelle suunniteltujen 
tuulivoimahankkeiden lisäksi tulee tarkistaa tiedot mahdollisista Etelä-
Pohjanmaan alueella hankealueen lähellä vireillä olevista 
tuulivoimahankkeista, joilla voi olla erilaisia yhteisvaikutuksia nyt 
suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirtohankkeen kanssa. 

Arviointiohjelman mukaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevien 
Paholammin ja Kirkkokallion tuulivoimapuistot huomioidaan Haukkasalon 
tuulivoimahankkeen varjostusmallinnuksissa sekä näkyvyysanalyysissa ja 
havainnekuvissa. Suunnitelmissa ei ole laatia yhteistä 
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tuulivoimahankkeiden melumallinnusta. Hankkeista voi kuitenkin aiheutua 
meluhaitan osalta yhteisvaikutuksia. Hankkeiden mahdolliset melun 
yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon melumallinnuksessa.

Yhteysviranomaisen mielestä hankkeesta vastaavan tulee selvittää myös 
muiden alle 10 kilometrin säteellä sijaitsevien tuulivoimapuistojen ja -
hankkeiden mahdolliset vaikutukset eri vaikutusmekanismeja kuvaaviin 
mallinnuksiin, analyyseihin ja havainnekuviin. Tarkastelu tulee tehdä 
etenkin alueilla, jotka karttatarkastelun perusteella jäävät usean eri 
tuulivoimala-alueen ympäröimäksi.

Haukkasalon tuulivoimahankkeessa tuotettu sähkö on suunniteltu 
siirrettävän valtakunnanverkkoon uuden, Marjakeitaan tuulivoimahankkeen 
alueelle rakennettavan Fingrid Oyj:n sähköaseman kautta. Uuden 
sähköaseman rakentaminen liittyy Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia 
400+110 kV voimajohtohankkeeseen. Voimajohtolinjausta koskeva 
erillinen YVA-menettely on käynnistymässä syksyllä 2022. 
Voimajohtohankkeen merkitystä ja mahdollisia yhteisvaikutuksia 
tuulivoimahankkeelle tulee kuvata tarkemmin arviointiselostuksessa.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Arviointiohjelmassa on tuotu esille YVA-asetuksen 3 §:n 3 kohdan 
edellyttämät tiedot tarvittavista luvista ja suunnitelmista sekä niihin 
rinnastettavista päätöksistä. Hankkeen toteuttamisen edellyttämät 
suunnitelmat ja luvat on tuotu ohjelmassa esille melko yksinkertaistetusti 
taulukkomuodossa esitettynä. Selostusvaiheessa tulee tarkentaa tietoa 
hankkeen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

Väyläviraston lausunnossa esitettiin useita ohjeita ja määräyksiä, joita 
tulee noudattaa tuulivoimarakentamisen ja rakenteiden kuljettamisen 
yhteydessä. Väylävirasto toi esiin mahdollisen tasoristeysluvan tarpeen ja 
totesi lisäksi, että tuulivoimalakuljetukset vaativat aina erikoiskuljetusluvan, 
jonka myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Lausunnossa esiin tuodut seikat 
tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Digitan Oy:n lausunnossa esitettiin, että viimeistään rakennuslupien 
myöntämisvaiheessa hankkeesta vastaavan tulee esittää konkreettinen 
suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille 
aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli 
suunnitelman laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, 
hankkeesta vastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan 
konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen 
asettamaan määräpäivään mennessä ja tarvittaessa täsmennetään, että 
tuulivoimahankkeen hankkeesta vastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 
kustannuksista.
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Ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät
Hankealueen ympäristön nykytilan kuvaus on lähtökohta vaikutusten 
arvioinnille ja vaikutuskohteiden valinnalle ja vaikutusten laajuuden ja 
merkittävyyden arvioinnille. Tuulivoimarakentamisen vaikutusten 
merkittävyys riippuu kohdealueen herkkyydestä ja tuulivoimaloiden ja 
sähkönsiirtolinjojen rakentamisen ja käytön aiheuttaman muutoksen 
suuruudesta. Vaikutusten arviointi onkin pitkälti suunnittelun työkalu, joka 
palvelee hankkeen suunnittelua sen eri vaiheissa ja mahdollisissa 
hankkeen muutoksissa. Mitä selkeämmin arviointiohjelmassa on esitetty 
keskeiset tiedot ympäristön nykytilasta ja kehityksestä, sitä paremmin on 
eri osapuolien mahdollista ottaa kantaa merkittävien vaikutusten arviointiin.

Arviointiohjelmassa on esitetty hankealueen ympäristön nykytilan kuvaus. 
Esitystä on havainnollistettu kartoilla ja kuvilla, jotka auttavat alueen 
hahmottamisessa. Tuulivoimapuiston hankealueen nykytilaa on kuvattu 
sellaisella tarkkuudella, että vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnin 
kohdentaminen on mahdollista. 

Vaikutusalueen nykytilan kuvauksen lisäksi arviointiselostuksessa tulee 
arvioida YVA-asetuksen 3 §:n mukaista vaikutusalueen kehitystä sekä 
tuulivoimapuiston että sähkönsiirron osalta, mikäli hanketta ei toteuteta. 
Selostuksessa tulee arvioida hankealueen nykytilan todennäköistä 
kehitystä, jos hanketta ei toteuteta.

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät
Yhteysviranomaisen näkemys on, että arviointiohjelman mukaan jo tehdyt 
tai tehtäväksi esitetyt selvitykset tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeesta 
ovat pääsääntöisesti riittäviä ja oikein kohdennettuja YVA-selostuksen 
laatimiseksi, mutta yhteysviranomainen toteaa, että selvityksiä tulee vielä 
täydentää tässä lausunnossa esitetyltä osin.

Hankkeessa arvioitavaksi esitetään hankkeen tai toiminnan aiheuttamat 
välilliset ja välittömät vaikutukset. Vaikutusalueiden laajuus on määritelty 
vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. Yhteysviranomainen katsoo, 
että tarkasteltavien vaikutusalueiden laajuudet on määritelty perustellusti.

Tuulivoimahankkeen merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on 
tunnistettu maisemaan kohdistuvat vaikutukset, tuulivoimaloiden 
käyntiäänen aiheuttama melu sekä roottorin pyörimisestä johtuva 
auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista 
vaikutuksista merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat 
linnustoon. Hankkeen elinkaaren aikaisten vaikutusten on tunnistettu 
jakautuvan kolmeen vaiheeseen, rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, 
käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. 
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Sähkönsiirron tyypillisiksi ympäristövaikutuksiksi on tunnistettu vaikutukset 
maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luontoarvoihin, maisemaan tai 
elinkeinoihin.

Haukkasalon hankkeen merkittävimmiksi ennakoiduiksi vaikutuksiksi on 
listattu seuraavat:

 vaikutukset maisemaan
 vaikutukset lähialueiden Natura-alueiden suojeluarvioihin ja linnustoon
 vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon
 vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, mukaan lukien 

sähkönsiirto
 melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset
 ilmastovaikutukset
 vaikutukset maankäyttöön
 vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan
 vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön
 vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin.

Vaikutusten merkittävyyttä esitetään arvioitavan IMPERIA-hankkeessa 
kehitetyllä arviointityökalulla. Yhteysviranomaisen mielestä on hyvä, että 
IMPERIA-työkalua käytetään vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. 

Vaikutusten merkittävyyden määrittämiseen käytettävät 
arviointimenetelmät on esitetty arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä 
tasolla. Arviointiselostuksessa tulee esittää vaikutuskohteittain, miten 
vaikutusten merkittävyys on määritetty. Arviointiselostuksessa tulee lisäksi 
esittää hankkeen tunnistettujen ympäristövaikutusten estämis- ja 
lieventämiskeinot ja arvio niiden tehokkuudesta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön osalta arviointiohjelmassa on kuvattu 
kattavasti nykytilannetta, mm. hankealueen läheisyyteen sijoittuvaa 
vakituista ja vapaa-ajan asutusta, alueen kaavoitustilannetta ja 
mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Arviointiohjelmassa on kuvattu 
valtakunnalliset maankäyttötavoitteet ja niiden merkitys 
tuulivoimahankkeessa.

Arviointiohjelmassa on huomioitu alueen kaavoitustilanne Satakunnan 
maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 osalta. Sähkönsiirron vaihtoehtoiset linjaukset VE 
A2 ja B2 kulkevat noin 100 metrin matkalla Etelä-Pohjanmaan alueella, 
jolla on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Etelä-
Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan ja Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, jotka 
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on huomioitu arviointiohjelmassa. Hankealueella ei ole voimassa olevia 
yleiskaavoja. Hankkeen sähkönsiirtoreitti kulkee vireillä olevan 
Marjakeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueella. Hankealueen 
läheisyydessä olevat osayleiskaava-alueet ovat Karvianjokilaakson 
osayleiskaavan eteläosa vuodelta 2002 ja Karvianjokilaakson 
osayleiskaavan pohjoisosa vuodelta 2002, jotka sijoittuvat noin 0,4–0,5 
kilometrin päähän hankealueen kaakkois- ja itärajasta.

Hankealueen ja sen lähiympäristön on kuvattu olevan pääosin 
metsätalousaluetta ja maaseutua. Hankealueen itä- ja eteläosassa 
sijaitsee turvetuotantoalueita. Hankealueella on kattavasti 
metsätieverkostoa. Hankealueen itäpuolella noin kahden kilometrin 
etäisyydellä virtaa Karvianjoki, jonka rannoilla on runsaasti peltoja sekä 
asutusta. Lähin taajama on Honkajoen taajama hankealueen koillispuolella 
lähimmillään noin 4,9 kilometrin etäisyydellä. Kankaanpään 
keskustaajamaan hankealueen kaakkoispuolella on matkaa lähimmillään 
noin 11,2 kilometriä. Kyläasutusta on hankealueen itäpuolella Karvianjoen 
varrella lähimmillään noin 1,3 kilometrin päässä hankealueen reunasta. 
Hankealueelle ei sijoitu vakituista tai vapaa-ajan asutusta. Lähin 
asuinrakennus sijoittuu hankealueen lounaispuolelle noin 500 metrin 
etäisyydelle. Alle kahden kilometrin säteelle sijoittuu 91 asuinrakennusta ja 
19 vapaa-ajan rakennusta. Suunniteltujen sähkönsiirtoreittien välittömään 
läheisyyteen, sadan metrin etäisyydelle keskilinjasta, ei sijoitu asuin- tai 
vapaa-ajan rakennuksia. 500 metrin etäisyydelle suunnitelluista 
sähkönsiirtoreiteistä sijoittuu neljä asuinrakennuksia. Vapaa-ajan asuntoja 
ei sijoitu 500 metrin etäisyydelle suunnitelluista sähkönsiirtoreiteistä.

Yhteysviranomaisen mielestä hankkeesta yhdyskuntarakenteeseen 
aiheutuvia välillisiä ja välittömiä vaikutuksia on esitetty selvitettävän 
kattavasti.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan suunniteltuja selvityksiä tulee 
arviointiselostukseen täsmentää Satakuntaliiton ja Etelä-Pohjanmaan liiton 
lausunnoissaan esiin nostamien kaavoitukseen liittyvien seikkojen osalta.

Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja 
muinaisjäännöksiin

Maisemavaikutusten arviointi on keskeinen osa tuulivoimarakentamisen 
suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Kokonaisvaltainen maiseman 
analysointi on tarpeen, jotta voidaan muodostaa käsitys 
maisemakokonaisuudesta ja tehdä johtopäätöksiä maiseman ja sen eri 
osa-alueiden herkkyydestä suhteessa tuulivoimarakentamiseen. 

Yhteysviranomaisen mielestä on hyvä, että maisemavaikutusten 
arvioinnissa on otettu huomioon se, että suunnitteilla olevat tuulivoimalat 
ovat sekä kokonaiskorkeudeltaan että roottorin halkaisijaltaan nykyisin 
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käytössä olevia tai aikaisemmin suunniteltuja voimaloita suurempia, jolloin 
etenkin hankkeen lähi- ja välialueelle kohdistuvat vaikutukset voivat olla 
maiseman ominaispiirteistä, maaston muodoista ja avoimuudesta riippuen 
huomattavat. 

Havainnekuvien kuvauspaikkojen valinnassa tulee huomioida erityisesti 
arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristökohteet, asutusalueet ja 
arvokkaat luontokohteet. Selostuksessa tulee esittää havainnekuvien 
laadinnassa käytetty tekniikka. Havainnekuvissa tulee myös esittää eri 
tuulivoimalahankkeiden yhteisvaikutukset. Hankkeesta vastaava voi 
harkita myös uusien havainnollistamistapojen, kuten esimerkiksi 
pallopanoraaman käyttöä. 

Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa sekä kuvauspaikkojen valinnassa tulee huomioida 
viranomaisten lausunnoissa esitetyt näkemykset ja kannanotot. Lisäksi 
tulee huomioida lausunnoissa esitetyt kohteita koskevat täydennystarpeet.

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Hankealueen maa- ja kallioperätiedot on esitetty arviointiohjelmassa maa- 
ja kallioperäkarttatarkasteluna. Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien 
kallioperä koostuu graniitista. Tuulivoimaloiden alueelle tai 
sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kivi- tai kallioalueita, 
moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Hankealue ja sähkönsiirtoreitit 
eivät sisälly Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden 
esiintymistodennäköisyyskartoituksen alueelle. GTK:n aineistojen 
perusteella happamia sulfaattimaita ei esiinny 30 kilometrin säteellä 
hankealueesta tai sähkönsiirtoreiteistä ja lähimmät niin ikään 
happamoitumista mahdollisesti aiheuttavat mustaliuskealueet sijaitsevat yli 
10 kilometrin säteellä hankealueesta ja sähkönsiirtoreitistä. 
Yhteysviranomainen nostaa esiin hankkeesta vastaavalle tiedoksi vuonna 
2022 julkaistun oppaan liittyen happamiin sulfaattimaihin 
rakennushankkeissa, 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163782). 

Arviointiselostuksen riskienhallintaa kuvaavassa osassa tulee esittää, 
miten happamien sulfaattimaiden vaikutuksia voisi mahdollisesti vähentää, 
mikäli niitä hankealueelta rakennusvaiheessa sattuisi löytymään. 

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Hankealue ja sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Lapväärtinjoen (37) sekä 
Karvianjoen (36) vesistöalueille. Hankealueen länsireuna sijaitsee 
Rynkäjoen valuma-alueella (36.067), koillisreuna sijaitsee Marjakylän 
alueella (36.031), itäreuna sijaitsee Karvianjoen keskiosan alueella 
(36.022) ja muu alue sijaitsee Samminjoen yläosan valuma-alueella 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163782
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(36.064). Sähkönsiirtoreitit sijaitsevat Rynkäjoen valuma-alueella (36.067), 
Samminjoen yläosan valuma-alueella (36.064), Kodesjoen valuma-alueella 
(36.034) ja Lohiluoman valuma-alueella (37.067).

Hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu järviä tai lampia. 
Hankealueella on pienempiä virtavesiä, jotka sijoittuvat pääasiassa soille. 

Hankealueen pinta-ala on noin 2 200 hehtaaria ja se on 
metsätalouskäytössä. Tuulivoimaloiden ympäriltä joudutaan metsäisillä 
alueilla poistamaan puustoa. Ohjelmassa kuvataan tuulivoimapuiston 
maankäyttötarve sekä sähkönsiirron tarvitsema maa-ala. Puuston poisto ja 
maan muokkaus voimaloiden, tiestön ja sähköverkoston alueilla lisäävät 
maaperän eroosiota ja vaikuttavat valuntoihin. Puuston poiston sekä 
maanmuokkauksen kokonaispinta-alat on tarpeen arvioida eri 
vaihtoehdoissa, koska toimenpiteet lisäävät kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta ojastoissa ja mahdollisesti niiden alapuolisissa 
isommissa uomissa asti. 

YVA-hankkeessa tulee tunnistaa rakentamisalueiden ojastojen 
merkittävimmät purku-uomat, jotka laskevat vetensä vesienhoitolain 
mukaisiin vesimuodostumiin. Mahdolliset vaikutukset vesimuodostumiin 
tulee arvioida, koska vesien hyvän tilan tavoite tulee saavuttaa vuoteen 
2027 mennessä. Muun muassa Samminjoen ekologinen tila laski vuoden 
2013 ja 2019 luokittelujen välillä hyvästä tyydyttävään 
kokonaisfosforipitoisuuden kasvun ja laajemman biologisen aineiston 
myötä. 

Hankealueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Sähkönsiirtoreitit VE 
A ja VE B sijaitsevat Pieksunkankaan (0209908) ja Lakiakankaan 
(0209911) pohjavesialueilla. Pieksunkangas on yhdyskuntien 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (2-luokka), joka on osa 
laajempaa pitkittäisharjua. Lakiakangas on pohjavesialue, jonka 
pohjavedestä pintavesi- ja maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-
luokka). Lakiakankaalla ei ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta. Molemmilla pohjavesialueilla on paikoin tiiviitä soistuneita kohtia 
ja myös reuna-alueilla hienoainesta ja laajoja suoalueita.

Pohjavesialueilla tulee arvioida sähkönsiirron voimajohtojen vaikutukset 
pohjaveden pinnankorkeuteen ja pohjaveden laatuun erityisesti alueilla, 
joihin kohdistuu rakentamistoimia. Rakentamisesta ei saa aiheutua 
pohjaveden haitallista purkautumista, pohjaveden pinnan alenemista, 
heikkolaatuisten suovesien imeytymistä tai haitta-aineiden kulkeutumista 
pohjavesimuodostumaan. Yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuvilla 
pohjavesialueilla vaikutusten arvioinnissa huomioidaan pohjaveden 
hyväksikäyttökelpoisuuden, määrän ja laadun turvaaminen koko 
pohjavesialueella. E-luokan pohjavesialueilla vaikutusten arviointi keskittyy 
suojeltavien pintavesi- ja maaekosysteemeihin kohdistuviin vaikutuksiin. 
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Koko hankealueella ja voimajohtolinjalla tulee ottaa huomioon yksityiset 
käytössä olevat talousvesikaivot hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Myös luonnontilaiset ja luonnontilaisenkaltaiset lähteet on selvitettävä. 
Pohjavesille kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää mm. riskikohteiden 
sijoittelun ja työnaikaisten ohjeiden suunnittelussa. 

Taulukossa 9.1. (s. 103–104) on lueteltu tarkasteltavan vaikutusalueen 
laajuus vaikutustyypeittäin. Taulukossa mainittujen vaikutustyyppien lisäksi 
tulee tarkastella vaikutukset pohjavesialueisiin ja pohjaveteen.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee ”Mustasaarenkeitaan-
Rynkänkeitaan alue” -niminen kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA). 
Lisäksi hankealueen kaakkoispuolelle, noin 8,8 kilometrin etäisyydelle 
sijoittuu ”Kyynärjärvi-Pitäjänoja” -niminen maakunnallisesti tärkeä lintualue 
(MAALI). Lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) on nimeltään 
”Ouran-Enskerin saaristot”, joka sijaitsee hankealueen länsipuolella 
lähimmillään noin 34 kilometrin etäisyydellä. 

Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita, mutta hankealueen välittömään 
läheisyyteen hankealueen pohjoispuolelle sijoittuu Haapakeitaan Natura-
alue (FI0200021). Hankealueen lounaispuolelle, noin 3,5 kilometrin 
etäisyydelle sijoittuu Natura-alue nimeltä Siikaisten laitumet (FI0200147). 
Siikaisten laitumet on luontodirektiivin mukainen erityisten suojelutoimien 
kohde (SAC). Muut hankealueen lähimmät, alle 10 kilometrin säteellä 
sijaitsevat Natura-alueet ovat Karvianjoen kosket (FI0200130, SAC) noin 
5,7 kilometriä koilliseen, Pukanluoma (FI0200119, SAC) noin 8 kilometriä 
kaakkoon sekä Kodesjärvi (FI0800062, SPA) noin 9,5 kilometriä 
pohjoiseen. 

Hankealueen luonnonsuojelualueita ja suojeluohjelmien kohteita on 
selvitetty kattavasti. Kyseisten Natura-kohteiden ja muiden 
luonnonsuojelulain mukaisten kohteiden luontoarvot tulee ottaa huomioon 
tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron luontovaikutusten arvioinnissa 
arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti. Arviointiohjelmassa on todettu, 
että vaikutuksista Haapakeitaan Natura-alueeseen tehdään 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi.

Hankealueella on ohjelman aikataulun mukaan tehty luontotyyppi- ja 
kasvillisuusselvityksiä maastokaudella 2022. Yhteysviranomainen katsoo, 
että koko hankealueelle ja sähkönsiirron voimajohtoreitille 100 metrin 
vyöhykkeelle johtoreitin molemmille puolille kohdistetut luontotyyppi-
inventoinnit on rajattu riittävällä tarkkuudella. Tulokset tulee esittää YVA-
selostuksessa eri toimintojen yhteisvaikutukset huomioiden.

Linnustoon kohdistuvat vaikutukset on tunnistettu monipuolisesti ja 
käytettävät arviointimenetelmät kuvattu perusteellisesti. 
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Arviointiohjelmassa on esitetty kuhunkin selvitykseen käytettävä aika. On 
hyvä pohtia, mitä epävarmuustekijöitä suhteellisen lyhyenä ajanjaksona 
yhtenä vuonna tehtäviin selvityksiin liittyy. 

Muuttolintujen osalta tulee selvittää, onko hankkeella yhteisvaikutuksia 
lintujen muuttoreitteihin yhdessä muiden alueen tuulivoimahankkeiden 
kanssa. Samoin tulee selvittää hankkeen yhteisvaikutukset muiden alueen 
tuulivoimalahankkeiden kanssa muun muassa petolintujen reviireihin, 
mahdollisten lintujen pesäpaikkojen häviämiseen ja elinympäristöjen 
pirstaloitumiseen.

Hankealueella on suoritettu vuonna 2022 selvitykset lepakkojen, liito-
oravien ja viitasammakkojen esiintymisestä. Liito-oravasta on havaintoja 
välittömästi hankealueen eteläpuolelta, mikä tulee ottaa huomioon 
vaikutusten arvioinnissa.

Maastossa kartoitetuista alueista ja merkittävistä laji- ja 
luontotyyppihavainnoista tulee laatia riittävän yksityiskohtaiset kartat, jotta 
voidaan ottaa kantaa arvioinnin riittävyyteen. 

Hankkeen vaikutusten arviointiin tulee sisällyttää Suomen riistakeskus 
Satakunnan lausunnossa esitettyjä seikkoja, kuten euroopanmajavan 
esiintymisen huomiointi sekä hankkeen vaikutus alueen käyttöön 
metsäpeuran elinympäristönä ja vaelluskäytävänä.

Vaikutukset Satakunnan viherrakenneselvityksessä esitettyyn ekologiseen 
verkostoon tulee ottaa tarkemmin huomioon arviointiselostuksessa. 
Elinympäristöjen pirstoutuminen on yksi tuulivoimahankkeiden 
luontovaikutusten arvioinnissa oleellisena huomioitava asia. 
Tuulivoimahankkeen vaikutukset, mukaan lukien eri tuulivoimahankkeiden 
ja niihin liittyvien sähkönsiirtohankkeiden yhteisvaikutukset, metsäisten 
alueiden yhtenäisyyteen tulee ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa 
hankealuetta ja sähkönsiirtoreittejä laajemmalla alueella. Tässä on tarpeen 
huomioida myös eri lajien ja eliöryhmien elinympäristövaatimukset. 
Vaikutuksissa ekologiseen verkostoon ja yhtenäisyyteen tulee arvioida 
yhteisvaikutuksia muiden vastaavien hankkeiden kanssa.

Pohjois-Satakunnan tuulivoimahankkeissa korostuvat hankkeiden ja 
hankeinfrastruktuurin yhteisvaikutukset. Tältä osin yhteysviranomainen 
edellyttää tarkempaa arviota hankkeiden yhteisvaikutuksesta niin 
linnustoon kuin luontodirektiivin lajeihin, sudet mukaan lukien. 

Vaikutukset ilman laatuun, ilmastoon ja kiertotalouteen

Hankkeen elinkaaren, 30–50 vuotta, aikaiset suorat ja epäsuorat 
päästövaikutukset on tunnistettu ja kuvattu pääosin hyvin, mukaan lukien 
sähkönsiirron vaikutukset. 
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Hankkeen tavoite on toteuttaa Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita. 
Arviointiselostuksessa tulee laskelmiin perustuen esittää, miten hanke 
toteuttaa Suomen ja Satakunnan alueen ilmastopoliittisia tavoitteita.

Laskelmissa tulee ottaa huomioon hankkeen elinkaari ja hankealueelta 
poistettu metsä, eli hiilinielut.

Hankkeen jatkoselvityksissä tulee tunnistaa ja kuvata tarkemmin se, miten 
hankkeessa toteutetaan kiertotalouden tavoitteita. Arviointiohjelman 
kuvaus hankkeessa syntyvästä jätteen määrästä on ylimalkainen ja tätä 
tulee tarkentaa esittämällä tarkempi arvio sekä yhden voimalan 
purkamisesta syntyvästä jätemäärästä että koko voimala-alueen 
purkamisesta. Lisäksi tulee arvioida sekä kierrätykseen soveltuvien 
materiaalien että kierrätykseen soveltumattomien materiaalien määrä ja 
kuvata sillä tasolla kuin nykytiedon valossa on mahdollista, mitä niille on 
tarkoitus tehdä ja mihin ne päätyvät.

Vaikutukset ihmisiin, terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Hankealueella ei sijaitse asuin- tai vapaa-ajan rakennuksia. Hankealueen 
ympäristö on harvaan asuttua aluetta. Lähin asutus sijaitsee hankealueen 
lounaispuolella noin 500 metrin etäisyydellä.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutetaan 
asukaskysely noin 300 asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen 
omistajalle hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. 

Yhteysviranomainen pitää asukaskyselyn toteuttamista tärkeänä ja toteaa, 
että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon eri 
tuulivoimalaitosten yhteisvaikutukset ja että asukaskyselyn tuloksia tulee 
käydä perusteellisesti läpi ja niitä tulee tarkastella arviointiselostuksessa.

Hankealueen ympäristössä ei nykyisin ole melua tai välkettä aiheuttavia 
toimintoja ja hanke muuttaa maisemaa. Arvioinnissa tulee huomioida ääni- 
ja valo-olosuhteiden sekä maisemassa tapahtuvien muutosten vaikutukset 
lähiasukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteen sekä alueen virkistyskäyttöön 
niin ikään muiden alueen tuulivoimalaitosten yhteisvaikutukset huomioon 
ottaen.

Meluvaikutukset

Arviointiohjelmassa on varsin lyhyesti kuvattu hankealueen 
meluolosuhteiden nykytilaa toteamalla merkittävimmäksi melunlähteeksi 
liikennemelu sekä ajoittainen turvetuotantoalueilla käytettävistä työkoneista 
aiheutuva melu. 

Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia äänimaisemaan selvitetään sekä 
rakentamis- ja purkuaikaista melua että käytön aikaista melua arvioiden.
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Arviointiohjelmassa esitetty melumallinnus on tarpeen laatia ja 
melumallinnuksessa tulee huomioida yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
tuulivoimaloiden kanssa. 

Yhteysviranomainen toteaa, että melumallinnukset tulee tehdä noudattaen 
Ympäristöministeriön ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen 
(2/2014)”, kuten ohjelmassa on esitetty ja melumallinnusten tulokset tulee 
esittää lukijalle ymmärrettävässä ja havainnollisessa muodossa.

Mielipiteissä on tuotu esiin alueen nykyinen luonnonrauha. Arvioinneissa 
tulee tuottaa tietoa, erityisesti alueen asukkaille melun kohdistumisesta, 
kestosta ja melun häiritsevästä luonteesta eri vuodenaikoina verrattuna 
nykytilanteeseen.

Ensisijaisesti meluhaittoja tulee estää suunnittelulla. Arviointiselostuksessa 
tuleekin esittää voimaloiden melun muodostumisen ja kohdistumisen 
estämis- ja lieventämiskeinot ja arvio niiden tehokkuudesta. 

Vaikutukset valo-olosuhteisiin

Erityisesti tuulivoimahankkeissa yleisesti merkittäväksi vaikutukseksi 
koetaan tuulivoimalan lapojen pyörivästä liikkeestä auringon ja 
havainnoijan välissä aiheutuva ns. välkevaikutus sekä lentoestevalojen 
näkyvyys maisemassa.

Arviointiselostusta varten välkevaikutusta arvioidaan mallintamalla 
WindPro-ohjelman Shadow-moduulilla. Mallinnuksessa huomioidaan 
auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys 
kuukausittain sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika.

Vaikutusten arvioinnissa käytetään Suomessa vakiintuneen käytännön 
mukaisesti Ruotsin ohjearvoja verrokkina. Ruotsin ohjearvo varjostuksen 
osalta on kahdeksan tuntia varjostusta vuodessa.

Välkevaikutuksen ohella arvioidaan lentoestevalojen näkymistä 
tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. 
Yhteysviranomaisella ei ole huomautettavaa välkevaikutusten arviointiin. 
Lentoestevalojen vaikutusta arvioitaessa tulee vaikutuksia arvioida 
arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoehtoisten yöaikaisten lentoestevalojen 
mukaisesti sekä punaisella jatkuvasti palavalla lentoestevalolla että 
valkoisella vilkkuvalla lentoestevalolla.

Arviointitapaa yhteysviranomainen pitää riittävänä. Lentoestevalojen ja 
erilaisten valovaihtoehtojen vaikutukset myös eläinlajistoon, erityisesti 
lepakoihin ja lintuihin, tulee arvioida.
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Vaikutukset liikenteeseen

Arviointiohjelmassa on esitetty, miten vaikutukset liikenteeseen tullaan 
arvioimaan. Hankealueella on pääasiassa metsäautoteitä. Vaikutukset 
liikenteeseen ilmenevät lähinnä rakennusvaiheessa. Hankealueen tiestön 
suunnittelussa tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin olemassa olevaa 
metsäautotiestöä ja sillä tavoin pyrkiä välttämään metsäalueiden 
pirstaloitumista. Mikäli uusia tielinjauksia tarvitaan, tulee näiltä osin 
täydentää vaikutusten arviointia.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa Väyläviraston 
ohjeistusta sekä Väyläviraston lausunnossaan esittämää.

Vaikutukset viestintäyhteyksiin ja puolustusvoimien toimintaan

Yhteysviranomainen katsoo, että viestintäyhteyksien toimivuus tulee 
varmistaa ja mahdolliset riskit tältä osin tulee tunnistaa ja ottaa huomioon 
hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Digita Oy:n lausunnoissa esittämät seikat tulee huomioida, erityisesti 
tuulivoimaloiden sijoittelun vaikutus radio- ja televisioverkon toimintaan. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien 2. logistiikkarykmentin 
lausunto, jonka mukaan hankkeen vaikutuksia puolustusvoimien 
toimintaan arvioidaan pääesikunnan lausunnon perusteella. 
Hankevastaavan tulee saada ajantasaisiin hanketietoihin perustuva, 
myönteinen pääesikunnan hyväksyttävyyslausunto ennen rakentamisen 
mahdollistavan kaavan hyväksymistä.

Puolustusvoimat on kiinnittänyt huomiota puolustusvoimien toimintaan ja 
sen toimintaedellytysten turvaamiseen. Tämä hankkeesta vastaavan tulee 
huomioida.

Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä

Turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen on YVA-ohjelmassa 
puutteellinen. Riskeiksi tunnistetaan lähinnä voimalan etäisyys tiestöstä ja 
rautateistä. Hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia turvallisuus- ja 
ympäristöriskejä, sähkönsiirron riskit mukaan lukien, tulee 
arviointiselostuksessa tarkastella tarkemmin esimerkiksi laatimalla 
riskitarkastelu, jossa huomioidaan onnettomuus- ja vaaratilanteet ja niiden 
vaikutukset sekä vähentämiskeinot. Riskitarkastelussa tulisi huomioida 
esimerkiksi onnettomuustilanteissa rikkoutuneiden lapojen osien 
lentäminen ympäristöön, jäänheitto, maastopaloriski, voiteluaineiden tai 
vastaavien päästö ympäristöön sekä tuulivoimalapalon riski. Lisäksi tulee 
tunnistaa poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat riskit.

Digita Oy on muistuttanut, että tuulipuisto saattaa vaikuttaa 
antennitelevision vastaanottoon ja sitä kautta mm. yleiseen turvallisuuteen.
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Haukkasalon tuulivoimalaa suunnitellaan alueelle, jonka lähiympäristöön 
sijoittuu tai on suunniteltu useita muita tuulivoimalahankkeita ja 
sähkönsiirtohankkeita. Yhteysviranomainen korostaakin tässä YVA-
menettelyssä yhteisvaikutusten arvioinnin tarvetta erilaisten 
vaikutusmekanismien osalta.

Arviointiohjelmassa mainittujen hankkeiden lisäksi arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon myös Kooninkallion tuulivoima-alue vähintään Haukkasalon, 
Paholammin, Kirkkokallion ja Kooninkallion tuulivoimapuistojen keskelle 
jäävän asutuksen osalta. Arviointiselostukseen tulee tarvittaessa täydentää 
tietoja mahdollisista esille tulevista muistakin hankkeista, joihin tämä hanke 
saattaa liittyä.

Raportointi ja seuranta
Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen 
vaikutusten seuraamiseksi. Arviointiselostuksessa tulee olla yleistasoa 
tarkempi esitys seurannan kohteista ja menetelmistä. Seurantaohjelman 
tulee kohdentua erityisesti hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin, 
jotka on todettu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Arviointiselostuksessa tulee valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 4 §:n 
mukaisesti esittää yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto arvioinnin 
tuloksista ja selkeä vertailu eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta 
ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta.

Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Karttojen ja kuvien lisäksi on käytettävä myös muita 
havainnollistavia esitystapoja siten, että arvioinnin keskeiset tulokset ja 
kunkin vaikutusalueen merkittävyys käy selostuksesta ilmi myös muille 
kuin kyseisen alan asiantuntijoille.

Arviointiselostuksen yhteydessä tulee toimittaa myös arviointiin liittyvät 
erilliset selvitykset ja raportit tarpeellisilta osin.

Arviointiselostuksesta tulee käydä ilmi, miten tämä yhteysviranomaisen 
lausunto on huomioitu arvioinnissa. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen
Arviointiohjelmassa on esitetty YVA-menettelyn vaiheet, osapuolet, 
menettelyyn sisältyvä vuorovaikutus ja viestintä sekä alustavat aikataulut 
hankkeen etenemisestä. Menettelyn aikataulu vaikuttaa realistiselta.

YVA-menettelyn keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, joten arviointimenettelyn 
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aikana tehtävään tiedottamiseen ja asianosaisten palautteen 
antomahdollisuuksiin tulee panostaa riittävästi. 

Mielipiteissä ja yleisötilaisuudessa esitettyihin huolenaiheisiin eli hankkeen 
vaikutuksiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota YVA-selostuksen 
laatimisessa. Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että hankkeelle on 
perustettu laaja seurantaryhmä. Kannanotoissa on esitetty 
seurantaryhmän täydentämistä Seinäjoen museoilla, joka toimii Etelä-
Pohjanmaan alueen vastuumuseona kulttuuriympäristöä ja arkeologiaa 
koskevissa asioissa. 

Yhteysviranomainen toteaa, että kuulutusaika ja hankkeesta tiedottaminen 
on täyttänyt YVA-lain mukaisen vaatimuksen ja kokonaisuutena 
hankkeesta on tiedotettu riittävästi eri menetelmiä käyttäen.

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
Arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi arviointiohjelmaan osallistuvat 
henkilöt, henkilöiden koulutus ja työkokemus sekä heidän roolinsa 
arvioinnissa. Yhteysviranomaisella ei ole huomautettavaa tähän.

7. ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta saamistaan 
lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. Lausunto toimitetaan 
samalla tiedoksi asianomaisille viranomaisille ja mielipiteen esittäneille 
tahoille. 

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
osoitteessa www.ymparisto.fi/haukkasalontuulivoimapuistoYVA. 

8. SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8 000 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävä maksu on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (11-17 
henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista annetun 
asetuksen perusteella.

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

http://www.ymparisto.fi/
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9. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

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

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskusten, työ- 
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- keskuksen maksullista 
suoritteista vuonna 2022 (1259/2021) 2 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Susanna Sipilä 
ja ratkaissut yksikön päällikkö Anu Lillunen.

Liitteet Lausunnot ja mielipiteet
Hankealueen kartta
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Lausunnon antajat
Mielipiteen esittäjät
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LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan toimitettiin yhteensä 17 lausuntoa ja 4 yksityishenkilöiden 
mielipidettä. Lausunnoissa mukana olleita liitteitä ja karttoja ei esitetä tässä, mutta ne on toimitettu 
hankkeesta vastaavalle. Yksityishenkilöiden mielipiteissä ei esitetä nimiä, yksityiselämään ja/tai 
tunnistamiseen liittyviä yksityiskohtia eikä kiinteistörekisteritietoja henkilötietojen suojaan liittyvän 
lainsäädännön perusteella. Mahdolliset arviointiselostusta referoivat johdantotekstit tms. on 
poistettu. Lausuntojen ja mielipiteiden alkuperäistä sisältöä on paikoin tiivistetty. Lausunnot ovat 
seuraavassa aakkosjärjestyksessä.

Digita Oy
Digitan antenni-tv vastaanottoneuvonnassa Digita Infossa on ajantasainen ja kattava tieto antenni-
tv:n vastaanotto-olosuhteista. Vaikutusalueella ei ole todettu katvealuetta. 

Digita toteaa, että tuulipuistot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni-tv:n vastaanottoon 
ennen kaikkea radio- ja tv–lähetysasemaan nähden puiston takana olevissa asuin- ja 
lomarakennuksissa. Vastaanotto-ongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. 
Pahimmillaan tuulivoimala voi estää tv-signaalin etenemisen kokonaan. 

Antenni-tv lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. 
Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-tv vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös 
vaaratiedotteiden saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset 
antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien 
arvioinnissa.

Antennitelevision vastaanotto-ongelmien syntymisen estämiseksi onkin erittäin tärkeää tutkia 
suunnitellun tuulivoimalan vaikutus antenni-tv lähetysten näkyvyyteen jo hyvissä ajoin ennen 
rakennuslupien hakemista ja myöntämistä, ja mieluiten jo ennen tuulivoimalan sijaintipäätösten 
tekemistä.

Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myöntämisvaiheessa:

• hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen 
radio -ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai 
mikäli suunnitelman laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan 
tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi 
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja 

• tarvittaessa täsmennetään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp) 
todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän 
kaltaisen aiheuttaja vastaa -periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä 
noudatettava lähtökohta.



LIITE 1  28 (44)
 
VARELY/2159/2022

28.10.2022  
 
 
 

Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattori Digitan velvollisuuksiin ei kuulu tuulivoimaloiden 
tv-lähetyksille aiheuttamien häiriöiden korjaaminen, vaan vastuu kuuluu häiriöiden aiheuttajalle. 
Näin ollen tuulivoimahankkeesta vastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden 
estämiseksi ja poistamiseksi sekä otettava vastuu häiriöiden poistamisesta sekä niistä aiheutuvista 
kustannuksista.

Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja 
vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Tämän lausunnon kohteena 
oleva tuulivoimahanke voi muodostaa häiriöitä yhteisvaikutuksena toisien tuulivoimahankkeiden 
kanssa. Häiriön poistokeinoja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset 
tuulivoiman rakentamishankkeet. 

Lisäksi Digita toteaa, että tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole 
alalle syntynyt yleisiä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää 
kokonaan antenni-tv signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja 
radiolähetysaseman lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa 
ajautua tilanteeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan.

Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt 
pyritään välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden 
ja verkko-operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden 
roottoreiden kotitalouksien tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien 
kärsittäviksi. Tästä on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt 
tulee siten jo kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat 
sijoitetaan alueelle siten, että häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. 
Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta 
ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, 
tulee niiden myös huolehtia häiriöiden poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat 
ovat kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat 
aiheuttaa olennaisia häiriöitä tv-vastaanottoon. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien 
häiriöiden korjaaminen ei kuulu Digitan velvollisuuksiin ja televisiovastaanoton varmistamiseksi 
alueella on erittäin tärkeätä, että tuulivoimatoimija huolehtii aiheuttamiensa häiriöiden 
poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Elisa Oyj
Emme ole hanketta vastaan, pyydämme kuitenkin huomioimaan Elisan teleliikenteelle aiheutuvat 
haitat.

Kyseisen hankkeen vaikutusalueelle ei jatkossa voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sähkönsiirron reittivaihtoehdot VEA2 ja VEB2 sijoittuvat noin 100 metriä Etelä-Pohjanmaan 
alueelle, kiertäen Marjakeitaan tuulivoimapuistoalueen. Haukkasalon hankkeen osalta tulee 
huomioida eri hankkeiden yhteisvaikutukset sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Marjakeitaan 
tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta 29.6.2021 annettu lausunto soveltuvin osin.
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Alueidenkäyttö

Haukkasalon suunniteltu tuulivoimaosayleiskaava sijoittuu hieman yli seitsemän kilometrin päähän 
Isojoen kunnan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan rajasta. OAS:ssa on esitetty nykyinen Etelä-
Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaavan tilanne. Lähtötiedoissa on tarpeen huomioida myös 
vireillä oleva maakuntakaavan kokonaisuudistus sekä sen yhteydessä laaditut selvitykset etenkin 
tuulivoiman osalta. Ajantasaiset tiedot kaavoitustilanteesta sekä suunnittelualueen läheisyyteen 
selvityksessä osoitetuista mahdollisista uusista tuulivoimaloiden alueista löytyvät Etelä-
Pohjanmaan maakunnan liiton sivuilta. 

Hankkeen valmistelussa on tarpeen huomioida myös Etelä-Pohjanmaan puolella Isojoen 
kunnanhallituksen 10.1.2022 käynnistämä Neoen Renewables Oy:n Kolmihaaran noin 60 
tuulivoimalan osayleiskaavahanke. 

Tuulivoimahankkeen lähtötiedoissa ei ole huomioitu hankkeen sijaintia vuonna 2020 UNESCOn 
ainutlaatuisten geologisten kohteiden statuksen saaneella Lauhanvuoren – Hämeenkankaan 
UNESCO Global Geopark -alueella. Tuulivoimakaavoituksen ja ympäristövaikutustenarvioinnin 
yhteydessä on tarpeen arvioida vaikutuksia myös kyseisen alueen ominaispiirteisiin, 
virkistyskäyttöön ja matkailumahdollisuuksien kehittämiseen. 

Haukkasalon tuulivoimahankkeen yhteydessä on tarpeen selvittää vaikutukset myös Etelä-
Pohjanmaan puolella oleviin Isojokilaakson kulttuurimaiseman ja Isojoen kirkkomaisemaan (rky), 
maakuntakaavassa osoitettuun kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään 
Kodesjärven alueeseen sekä Lauhanvuoren kansallispuiston alueeseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus pyytää lisäämään viranomaisosallisten joukkoon Seinäjoen museot, joka toimii Etelä-
Pohjanmaan alueen vastuumuseona mm. kulttuuriympäristöä ja arkeologiaa koskevissa asioissa.

EPO ELY:n alueidenkäytön ryhmän Varsinais-Suomen ELY-keskukselle antamat kommentit 
koskien Haukkasalon YVA-arviointiohjelmaa ovat yhteneväisiä Kankaanpään Haukkasalon 
tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan lausunnon kanssa.

Liikenne- ja kuljetus

Haukkasalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa esitetty suunnitelma liikenteellisten vaikutusten 
arvioinnista sekä hankealueen nykytilan kuvaus liikenteellisestä näkökulmasta vaikuttavat pääosin 
riittäviltä. YVA-ohjelmassa on esitetty alustava kuljetusreitti hankealueelle Kaskisten, 
Kristiinankaupungin tai Porin satamasta. Kuljetusreittivaihtoehtoa arvioitaessa tulee hanketoimijan 
huomioida myös liikenteelliset yhteisvaikutukset muiden hankealueen lähialueille suunniteltujen 
tuulivoimapuistojen ja isojen rakennushankkeiden kanssa. YVA-ohjelmassa on esitetty, että 
hankkeen liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä 
teiden nykyisiin liikennemääriin sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Liikenteellisiä vaikutuksia 
arvioitaessa tulee huomioida kaikki eri liikennemuodot ja vaikutukset alueen asukkaille sekä kuvata 
ne toimet, joilla liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan.

Etelä-Pohjanmaan liitto
YVA-ohjelmassa on huomioitu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan merkinnät, jotka sijaitsevat 
sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen VE A2 ja AB vaikutusalueella. Etelä-Pohjanmaan liitto huomauttaa, 
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että hankkeen jatkovalmistelussa tulee huomioida Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan merkinnät 
myös muilta osin kuin ainoastaan sähkönsiirrosta aiheutuvien vaikutusten osalta.

Hankkeen jatkovalmistelussa tullaan tekemään monipuolisesti erilaisia luontoselvityksiä ja Natura-
vaikutusten arviointi suhteessa Haapakeitaan Natura-alueeseen. Maisemavaikutusten arviointi 
keskittyy YVA-ohjelman mukaan maisemalliselle lähi- ja välialueelle (0–14 km etäisyydelle 
tuulivoimaloista) ja yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutuksia kaukoalueella (14–30 km). Etelä-
Pohjanmaan liitto pyytää hankkeen jatkovalmistelussa kiinnittämään huomiota myös 
kaukomaisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin etenkin herkkien kohteiden (mm. 
kansallispuistot, arvokkaat maisema-alueet) osalta. 

Hankkeessa on tunnistettu ennakolta merkittävimpien vaikutusten joukkoon yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa, mukaan lukien sähkönsiirto. Yhteisvaikutuksia tulee YVA-
selostuksessa arvioida laajasti huomioiden kaikki vaikutusten arvioinnin osat, kuten YVA-ohjelman 
kappaleessa 10.5 on esitetty.

Fingrid Oyj
Annamme yhden lausunnon samanaikaisesti nähtävillä oleviin asiakirjoihin (YVA-menettely ja 
osayleiskaava).

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen 
sähköjärjestelmäntoimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan 
ehtojenmukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti 
siten, että kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä.

Kantaverkkoyhtiöllä on sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. 
Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset 
vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan.

Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä 
liittymisehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen 
yhteensopivuus. Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja 
velvollisuudet. Yleisten liittymisehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin 
järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai 
välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot 
täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset. Kustakin 
liitynnästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti.

Fingridillä ei lausuttavaa tuulipuistoa koskevasta lausunnolla olevasta materiaalista (YVA-
arviointiohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos käyttää tuulivoimahankkeita arvioidessaan Euroopan ilmatieteellisten laitosten 
yhteisjärjestön (EUMETNET) ja maailman ilmatieteen järjestön (WMO) suositusta, jonka mukaan 
tuulivoimaloita ei tulisi rakentaa alle 5 km:n etäisyydelle säätutkista ja kaikki alle 20 km:n 
etäisyydellä olevat hankkeet tulisi arvioida ja mallintaa tarkemmin ennen rakentamista. 
Arvioinnissa otetaan huomioon tuulivoimaloiden aiheuttama katve ja virhekaikua aiheuttava 
voimaloiden vaikutusalue sekä muiden alueella olevien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus. 
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YVA - selostuksessa todetaan, että Haukkasalon alueen etäisyys lähimpään Ilmatieteen laitoksen 
operatiiviseen tutkaan (Kankaanpää Ylisenharju, toiminnassa kesäkuusta 2022) on noin 15 
kilometriä, ja että tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin. Tuo 15 
kilometrin arvio vaikuttaa YVA - suunnitelman sijoituskarttojen mukaan olevan virheellinen, vaan 
lähin tuulivoimala sijaitsee noin 21 km päässä säätutkasta. Tämä tulisi korjata selostukseen. 

Kuten todettu yllä, arviolta tutkaa lähimmät voimalat ovat juuri yli 20 km etäisyydellä Kankaanpään 
tutkasta. Näin ollen Ilmatieteen laitoksella ei ole lausuttavaa YVA-selostuksesta, mikäli lopulliset 
voimaloiden sijainnit ovat samat kuin selostuksessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että ottaen 
huomioon jo rakennetut Kirkkokallion ja Kooninkallion tuulivoimapuistot, sekä suunniteltujen 
Marjakeitaan ja Paholammin hankkeet, on ilmeistä, että yhteisvaikutusten vuoksi tuulivoimapuistot 
tulevat vaikuttamaan merkittävästi tutkamittausten saatavuuteen ja laatuun.

Isojoen kunta, kunnanhallitus
Isojoen kunnalla ei ole huomauttamista Kankaanpään kaupungin Honkajoen Haukkasalon 
tuulivoimaosayleiskaavan yhteisvaikutusten arviointisuunnitelmasta.

Kankaanpään kaupunki, kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Haukkasalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmassa on huomioitu kattavasti tarpeelliset vaikutustenarvioinnit ja niiden 
toteuttamiseksi tarvittavat selvitykset. Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Metsähallitus
Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita, mutta hankealueen pohjoispuolelle, hankealueen 
välittömään läheisyyteen sijoittuu Haapakeitaan Natura-alue (FI0200021). Haapakeitaan Natura-
alueelle tehdään luonnonsuojelulain 65–66 § mukainen Natura-arviointi. Hankealueen 
pohjoisosassa sijaitsee Haapakeitaan soidensuojelualue (SSA020007). Haapakeitaan 
soidensuojelualueesta noin 1,1 hehtaaria sijaitsee hankealueen sisäpuolella. Hankealueen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Rynkäkeitaan soidensuojelualue (SSA020009). 
Haukkasalolla ei ole yksittäisenä tuulivoimahankkeena todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyyteen tai luontoarvoihin. Metsähallitus pitää YVA-ohjelmassa 
suunniteltuja luontotyyppi- ja lajistoselvityksiä riittävinä huomioimaan alueen luontoarvot.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)
PoSan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Haukkasalon 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty YVA-laissa ja —asetuksessa vaaditut tiedot. 
Arviointiohjelmasta saa hyvän kuvan suunnitellusta hankkeesta ja sen vaihtoehdoista. 
Arviointiohjelmassa on tunnistettu asianmukaisesti hankkeeseen liittyvät keskeiset vaikutukset.

Arviointiohjelmassa on esitetty hankealue sekä alustava voimalaitossijoittelu. Hankealue sijoittuu 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle (tvl), mutta on sitä 
laajempi. Alueen läheisyydessä sijaitsee toiminnassa olevia tuulivoimapuistoja sekä YVA- ja 
kaavoitusvaiheessa olevia hankkeita, joten yhteisvaikutukset tulee arvioida monipuolisesti, 
arviointiohjelman mukaisesti ja esittää arvioinnin tulokset arviointiselostuksessa mahdollisimman 
selkeästi.
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Suunnitellut tuulivoimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan käytössä olevia voimaloita suurempia, jolloin 
maisemavaikutuksetkin voivat olla huomattavia. Arviointiohjelmassa tämä on otettu huomioon 
laajentamalla “lähialueen” (0–7 km) ja “välialueen” (7–14 km) kokoa. Arviointiohjelmassa on 
kuvattu, että maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin 
valokuviin mallinnetaan tuulivoimalat. PoSan ympäristönsuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että 
havainnekuvien kuvauspaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota arvokkaisiin maisema-
alueisiin, kulttuuriympäristökohteisiin ja asutusalueisiin. Selostuksessa tulisi esittää päiväaikaisten 
havainnekuvien lisäksi lentoestevalojen vaikutukset yöaikaiseen näkyrnään. Vaikutusten sanallinen 
arviointi on myös tärkeä läheisyydessä asuvien ja lomailevien ihmisten kannalta.

Arviointiohjelman mukaan melun mallintamisessa noudatetaan ympäristöministeriön ohjetta (2/20 
14). Melumallin tulee sisältää myös läheiset tuulivoimalat siten, että melun yhteisvaikutukset 
saadaan selvitettyä.

Välke ja lentoestevaloista johtuvat vaikutukset on tunnistettu arviointiohjelmassa. Suomessa ei ole 
määritetty ohjearvoa välkkeen määrälle, mutta on tärkeä käyttää apuna esim. Ruotsin ohjearvoja, 
arviointiohjelman mukaisesti.

Hankealue ei sijoitu pohjavesialueelle. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pieksukankaan ja 
Lakiakankaan pohjavesialueelle, joten pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset erityisesti 
rakentamisvaiheessa tulisi huomioida vaikutusten arvioinnissa.

Puolustusvoimat, 2. logistiikkarykmetti
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on käsitelty hankkeen vaikutuksia puolustusvoimien 
tutkien ja valvontajärjestelmien toimintaan sekä todettu, että hankkeen vaikutukset 
Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan Puolustusvoimien pääesikunnan lausunnon 
perusteella. 

Puolustusvoimat toteaa, että Pääesikunnan lausunnon perusteella arvioidaan tuulivoimaloiden 
vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan. YVA-hankkeen laajuudesta poiketen Pääesikunnan 
hyväksyttävyyslausunnossa ei oteta kantaa sähkönsiirron mahdollisiin vaikutuksiin.

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien 
aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia 
puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 
551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).

YVA-ohjelman tiivistelmään ja lukuun 8.10 viitaten Puolustusvoimat huomauttaa, että 
hankevastaavan tulee saada ajantasaisiin hanketietoihin perustuva, myönteinen Pääesikunnan 
hyväksyttävyyslausunto ennen rakentamisen mahdollistavan kaavan hyväksymistä. 

Pääesikunnalta tulee saada uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista, jos hankkeessa 
toteutettavien tuulivoimaloiden lukumäärä on suurempi, tuulivoimalat ovat yli 10 metriä korkeampia 
tai sijoittelu poikkeaa yli 100 metriä hyväksyttävyyslausunnon mukaisista tiedoista. Edellä mainittua 
pienemmistä muutoksista pyydetään tiedottamaan Pääesikunnan operatiivista osastoa.

Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman 
tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan 
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suunnitelluista tuulivoimaloista tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden 
maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat ja lukumäärät). Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa 
tuulivoimatoimija tai kaavoittaja.

Satakunnan pelastuslaitos
Yli 1 MW tuulivoimaloiden etäisyys suositellaan pidettäväksi 600 m, jota pidetään suositeltavana 
turvaetäisyytenä asutukseen. Ellei tuulivoimaloille laadittu vaaranarviointi edellytä suurempaa 
etäisyyttä. Muilta osin ei Satakunnan pelastuslaitoksella ole ympäristövaikutusten osalta 
mainittavaa.

Tuulivoimaloiden rakentaminen tulee parantamaan mahdollisesti tulevan tuulivoimapuiston alueen 
saavutettavuutta uusien ja parannettavien liikenneväylien rakentamisen johdosta.

Satakuntaliitto
Satakuntaliitto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Satakunnan maakuntakaavat

Satakunnan maakuntakaavatilanne on kuvattu luvussa 8.3.1. ja YVA-ohjelmassa on esitetty otteet 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoista. 

Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 yleisiä suunnittelumääräyksiä, jotka koskevat koko maakuntakaava-
aluetta, ei ole otettu huomioon lausunnolla olevassa YVA-ohjelmassa. Nämä edellä mainitut 
suunnittelumääräykset liittyvät mm. vesistövaikutuksiin sekä tuulivoimatuotannon alueiden ja 
aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnitteluun.  Arviointiohjelmaa tulee täydentää näiltä osin ja 
maakuntakaavojen yleiset suunnittelumääräykset tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja 
vaikutusten arvioinnissa. 

Satakuntaliitto on myös käynnistänyt Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen vuonna 2021. 
Kaavaa varten on laadittu uusia selvityksiä, mm. viherrakenneselvitys sekä käynnistetty tuulivoima- 
ja kulttuuriympäristöselvitykset. 

YVA-prosessissa arvioitavana olevan hankealueen rajaus on laajempi kuin Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettu tuulivoimatuotannon alue (tv1). Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tulee arvioida hankealueen suhdetta Satakunnan maakuntakaavoihin ja kiinnittää 
erityistä huomiota hankealueen rajauksesta aiheutuviin vaikutuksiin suhteessa Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 1 esitettyyn rajaukseen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on 
kiinnitettävä huomiota myös tuulivoimaloiden korkeuden muutokseen suhteessa Satakunnan 
vaihemaakuntakaavaan 1 ja tämä on tuotava esille myös vaikutusten arvioinnissa. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 1 selvityksissä ja vaikutusten arvioinnissa on käytetty matalampia 
voimaloita kuin lausunnolla olevassa YVA-prosessin hankkeessa on esillä. Voimaloiden 
suurimpana mahdollisena korkeutena on Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 käytetty 
maisemavaikutusten havainnollistamisessa 160 m napakorkeutta ja lavan pituutta 60 m. Näin ollen 
korkeimpien voimaloiden kokonaiskorkeudeksi on tuolloin arvioitu olevan 220 m. Voimaloiden 
korkeutta ei ole määritetty Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1.
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Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta on lausunnon liitteenä. Kaikki Satakunnan 
maakuntakaavoihin liittyvät asiakirjat, kuten mm. merkinnät ja määräykset ovat saatavilla 
Satakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-
maakuntakaavat/

Maisemavaikutukset ja valo-olosuhteet

Maisemavaikutusten havainnollistamiseen ja vaikutusten arviointiin mukaan lukien 
yhteisvaikutukset on kiinnitettävä erityistä huomiota YVA-prosessissa. Vaikutusten arviointia varten 
on tuotettava monipuolista havainnekuvamateriaalia Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
osoitetuista maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteista. Voimaloiden korkeuden takia erityistä 
huomiota on kiinnitettävä myös kaukomaisemaan ja hankealueen vaikutusalueella asuvien 
ihmisten elinpiirin muutokseen havainnekuvien laadintapisteitä valittaessa. 

Maisemavaikutusten havainnollistamisessa ja arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, 
miten näkymän muutokset vaikuttavat Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun luontomatkailun 
kehittämisvyöhykkeen (mv3, Pohjois-Satakunnan suo- ja metsäalue) ominaispiirteisiin, kuten 
luonnonmaisemaan ja alueen matkailun sekä virkistyskäytön vetovoimakohteisiin. Myös tältä 
alueelta tulee laatia havainnekuvia (esim. Huidankeidas, Katselmankallio). Maisemavaikutuksia 
havainnollistavaa aineistoa tuotettaessa on otettava huomioon myös ylimaakunnalliset vaikutukset 
(esim. Lauhanvuoren kansallispuistossa sijaitseva Lauhanvuoren näkötorni). Havainnekuvien 
laatuun, selkeyteen ja paikannettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Havainnollistavaa aineistoa tuotettaessa ja maisemallisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava 
huomioon olemassa olevien ja vireillä olevien tuulivoimatuotannon alueiden yhteisvaikutukset 
maisemallisesti herkille alueille mukaan lukien luonnonmaisemat.

Sivulla 112 olevassa esimerkkikaaviossa (Kuva 10.1.) havainnollistetun voimalan kokonaiskorkeus 
on noin 200 metriä. Tekstissä on tarkasteltu, miten 200 metriä korkea tuulivoimala näkyy 
puustoisessa maastossa. Havainnollistamista käsittelevässä kuvassa on käytetty esimerkkinä 200 
metriä korkeaa voimalaa, vaikka hankkeessa suunnitellaan noin 300 m korkeita tuulivoimaloita. 
Esimerkkikaavion tulee vastata suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden korkeutta. Lisäksi 
tuulivoimaloiden näkyvyyttä havainnollistavassa arvioinnissa on otettava huomioon myös se 
vaihtoehto, että puusto voidaan hakata pois osana metsätaloustoimenpiteitä.

Sivulla 99 (8.12 Valo-olosuhteet) on kuvattu valo-olosuhteiden arviointia. Valo-olosuhteita koskevia 
muutoksia arvioitaessa on otettava huomioon pimeään aikaan ja muuta ympäristöä pimeimpiin 
alueisiin kohdistuvat vaikutukset. Samalla on arvioitava mitä valo-olosuhteiden muutos tarkoittaa 
muun muassa Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun luontomatkailun kehittämisvyöhykkeellä 
sijaitsevien vetovoimakohteiden kannalta ja mitä valo-olosuhteiden muutos vaikuttaa hankealueen 
vaikutusalueella asuvien ihmisten elinympäristöön ja viihtyisyyteen. Myös valo-olosuhteiden 
arvioinnissa on otettava huomioon yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. 

Virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet

YVA-ohjelman sivulla 93 (Kuva 8.28) on esitetty kymmenen kilometrin säteelle hankealueesta 
sijoittuvat virkistysrakenteet (Lähde: Jyväskylän yliopisto Lipas-tietokanta, viitattu 30.5.2022) ja 
todettu, että hankealueelle, sen välittömään läheisyyteen tai sähkönsiirtoreittien läheisyyteen ei 

https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/
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sijoitu virkistysrakenteita. Kartta on puutteellinen ja kartasta puuttuvat esimerkiksi Katselmankallion 
ja Huidankeitaan luontotornit. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että Katselmankallion alue on 
osoitettu Satakunnan maakuntakaavassa virkistysalueena (V).

Satakunnan viherkäytävät

Luvussa 8.6.5. (s. 81) on todettu, että Haukkasalon tuulivoimapuisto ja sen sähkönsiirtovaihtoehdot 
sijoittuvat Satakunnan viherrakenneselvityksen mukaan luonnon ydinalueiden välisille alueille ja 
merkittävimpien viherkäytävien (ydinalueet 4 ja 5) reunamille (kuva 8.22).

Luvussa 10.2. on tarkasteltu luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia ja niiden selvittämistä. 
Luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia ja niiden selvittämistä tulee täydentää hankealueen 
sisäisten ja hankealueen ulkopuolisten ekologisten yhteyksien osalta Satakunnan 
viherrakenneselvitystä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Perusteluna kyseiselle täydennykselle on 
muun muassa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 olevan tuulivoimatuotantoa koskeva 
yleismääräys.

Luontoon kohdistuvat yhteisvaikutukset

Sivulla 34 on kuvattu hankkeen liittymistä muihin hankkeisin (luku 6). Hankeluetteloa ja 
karttaesitystä tulee päivittää vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Yhteisvaikutusten arvioinnin 
näkökulmasta tulee pystyä hahmottamaan ylimaakunnallinen tuulivoimaloiden sijoittumista 
koskeva kokonaisuus ja mitä tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon 
pirstoutumiseen kohdistuvien yhteisvaikutusten kannalta. 

Haukkasalon tuulivoimaloiden alue muodostaa yhdessä jo toiminnassa olevien Kirkkokallion ja 
Kooninkallion tuulivoimaloiden alueiden, vireillä olevien Kankaanpään Paholammin ja Marjakeitaan 
sekä Siikaisten Santakankaan alueiden kanssa yhtenäisen ja laajan tuulivoimaloiden keskittymän. 
Marjakeidas ja Santakangas ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettujen 
tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolisia alueita. Myös Etelä-Pohjanmaan puolella on useita 
olemassa olevia tuulivoimaloiden alueita ja vireillä on myös uusia, maakuntakaavoissa osoitettujen 
alueiden ulkopuolisia hankkeita. Useat, samalle vyöhykkeelle sijoittuvat tuulivoimaloiden alueet 
sekä niihin liittyvät sähkönsiirtoreitit lisäävät tarvetta linnustoon, ekologisiin yhteyksiin ja luonnon 
pirstoutumiseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointiin.

Yhteisvaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnon pirstoutumisesta 
aiheutuviin vaikutuksiin hankealuetta laajemmalla alueella, ja tämä ei tule riittävällä tavalla ilmi 
lausunnolla olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa. Yhteisvaikutusten arvioinnin 
tärkeys luonnon kannalta tärkeiden elinympäristöjen pirstoutumiseen kohdistuvien vaikutusten 
osalta korostuu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajavyöhykkeellä, joka on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue ja samalla herkkä ihmistoiminnasta aiheutuville 
vaikutuksille. Tuulivoimaloiden ohella luonnon pirstoutumista koskevassa yhteisvaikutusten 
arvioinnissa on otettava huomioon myös sähkönsiirrosta aiheutuvat yhteisvaikutukset ja 
Kankaanpään kaupungin alueelle suunnitellut laajat aurinkoenergian tuotantoalueet. 

Arviointiohjelmassa on listattu selvityksiä, joita laaditaan YVA-prosessin aikana. Satakuntaliitto 
kiinnittää huomiota tarpeeseen täydentää YVA-prosessin aikana laadittavia yhteisvaikutuksiin 
keskittyviä selvityksiä, koska hankealue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun 
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luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen välittömään läheisyyteen. Aluekokonaisuuden 
merkitys nousee esille myös Satakunnan viherrakenneselvityksessä. Satakunnan ja Etelä-
Pohjanmaan maakuntien rajoille sijoittuva luontovyöhyke on osa Suomenselän vihreätä vyöhykettä 
(Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi, Ympäristöministeriön 
raportteja 26 | 2015, s. 127). Tällä laajalla, usean eri maakunnan alueelle sijoittuvalla vyöhykkeellä 
on mm. uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja lintujen pesäpaikkoja sekä luontomatkailun 
ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä vetovoimakohteita. 

Suojeltujen tai uhanalaisten petolintujen reviirien osalta arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
reviirien mahdolliseen suuruuteen ja miten kyseiset lajit reagoivat tuulivoimaloista aiheutuvaan 
elinympäristöjen muutokseen pesäpaikkaa laajemmalla alueella etenkin yhteisvaikutusten 
näkökulmasta arvioiden. Arvioinnissa on tarkasteltava myös edellä mainittujen lajien potentiaalisia 
pesäpaikkoja kyseessä olevan hankealueen vaikutusalueella. 

Myös sähkönsiirtoa koskevien vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon mm. Satakunnan 
maakuntakaavassa osoitettu luontomatkailun kehittämisvyöhyke ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeä alue. Arviointiohjelmassa esitettyä karttaa olemassa olevan ja suunnitellun 
sähkönsiirtoverkoston osalta tulee täydentää olemassa olevaa ja suunniteltua 
sähkönsiirtoverkostoa koskien myös muiden hankkeiden osalta. Myös sähkönsiirtoverkoston 
vaikutuksia on arvioitava osana laajempaa kokonaisuutta yhteisvaikutusten näkökulmasta.

Luonnonvarat

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvinä vaikutuksina tulee arvioida myös alueen toteuttamisessa 
tarvittavien maa-ainesten määrää, mistä tarvittavat maa-ainekset hankitaan ja millaisia välillisiä 
vaikutuksia maa-ainesten hankinta aiheuttaa hankinta-alueella. Maa-ainesten käyttöön kohdistuvia 
välillisiä vaikutuksia arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös yhteisvaikutuksiin muiden 
tuulivoimala-alueiden kanssa ja arvioida minkä verran Haukkasalon hanke ja muut vireillä olevat 
hankkeet lisäävät tarvetta maa-ainesten ottoon hankkeen lähialueilla.

Lopuksi

Yleisesti ottaen lausunnolla olevan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on sisällöltään selkeä, 
mutta suunnitelmat tehtävistä arvioinneista vaativat Satakuntaliiton näkemyksen mukaan vielä 
edellä todettuja täydennyksiä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää huomiota merkittävien vaikutusten 
esittämiseen ja havainnollistamiseen sekä yhteisvaikutusten arviointiin. Samalla 
ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella tehtävien päätelmien perusteluihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota ja perustelut tulee esittää selkeästi ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Siikaisten kunta, elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta lausuntonaan toteaa, ettei ole huomauttamista Kankaanpään kaupungin 
Honkajoen Haukkasalon tuulivoimaosayleiskaavan yhteisvaikutusten arviointisuunnitelmasta.

Siikaisten kunta, kunnanhallitus
Siikaisten kunnalla ei ole huomauttamista Kankaanpään kaupungin Honkajoen Haukkasalon 
tuulivoimaosayleiskaavan yhteisvaikutusten arviointisuunnitelmasta.
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Suomen riistakeskus Satakunta
Lausunnonantaja pitää hyvänä sitä, että selostuksessa on mainittu arvioitavina 
ympäristövaikutuksina vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen, sekä vaikutukset linnustoon ja 
muuhun eläimistöön. Yleisellä tasolla tuulivoiman rakentamiseen ja tuotantoon sekä 
sähkönsiirtolinjoihin liittyy riistaeläimiin, muuhun eläimistöön ja riistatalouden harjoittamiseen 
vaikuttavia tekijöitä, joiden vaikutus on oletettavasti kielteinen mutta joita ei täysin vielä tunneta.

Paikallista riistalajistoa ja metsästyskäytäntöjä koskevien lähtötietojen osalta lausunnonantaja 
korostaa tietolähteinä paikallisten metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistyksen merkitystä. 
Kyseisiä tahoja tulee kuulla, ja ottaa näiden tahojen näkemykset huomioon hankkeen vaikutuksia 
arvioitaessa. Tässä yhteydessä Suomen riistakeskus nostaa esiin ohjelmaluonnoksessa sivulla 93, 
Metsästys -kappaleen alussa olevan asiavirheen; Honkajoen riistanhoitoyhdistystä ei ole 
olemassa, vaan kyseinen hankealue sijaitsee Pohjois-Satakunnan riistanhoitoyhdistyksen 
toimialueella. 

Hankealueen riistalajistoon sisältyy ns. tavallisen lajiston lisäksi myös EU:n luontodirektiivin 
liitteissä mainittuja, erityistä suojelua edellyttäviä ns. direktiivilajeja. Pohjois-Satakunnan rhy:n 
toimialueella on esim. vuonna 2022 tehty havaintoja ahmaa lukuun ottamatta kaikista muista 
Suomen suurpetolajeista (susi, karhu, ilves). Kyseisten eläinlajien elinpiirit ovat kuitenkin hyvin 
laajat. Luonnonvarakeskuksen vuoden 2022 susikanta -arvion mukaan hankealue sijaitsee ns. 
Isojoen susireviirin kaakkoisreunalla. Maaliskuussa 2022 kyseisellä reviirillä arvioitiin 54 % 
todennäköisyydellä elävän susiparin.

Muista ns. direktiivilajeista Kankaanpään / Honkajoen alueella esiintyy pesivänä mm. 
euroopanmajavaa. Saalisilmoitusten perusteella euroopanmajavaa tavataan myös hankealueelta. 
Suomella on varauma euroopanmajavan osalta sekä luontodirektiivin II-liitteen että IV-liitteen 
vaatimuksista. Lajin esiintyminen hankealueella olisi kuitenkin syytä ottaa huomioon vaikutusten 
arvioinnissa.

Kuten ohjelmaluonnoksessa on todettukin, Pohjois-Satakuntaan tavoitellaan uuden 
metsäpeurapopulaation syntymistä metsäpeura -Life hankkeen toteuttamien palautusistutusten 
myötä. Lajia esiintyy vain Venäjällä (viimeisin arvio 2400 yksilöä) sekä Suomessa. Metsäpeuran 
suojelussa Suomella on erityisen merkittävä rooli, sillä Venäjän kanta on pienenevä. Suomessa 
lajia esiintyy nykyisin kahtena toisistaan erillisenä osakantana, toinen Kuhmossa (800 yksilöä) ja 
toinen Suomenselällä (2000 yksilöä).

Käytettävissä olevan tiedon perusteella metsäpeura on poikkeuksellisen häiriöarka laji ja siten 
tuulivoimapuisto todennäköisesti estää kyseisen alueen käytön metsäpeuran elinympäristönä ja 
vaelluskäytävänä. Metsäpeuralle on valmisteilla luonnos uudesta hoitosuunnitelmasta. 
Suunnitelmassa yhdeksi keskeisimmistä uhista esitetään tuulivoimarakentamista nykyisille 
keskeisille metsäpeuran elinalueille. Erityisen ongelmallista on se, että eri tuulivoimalahankkeiden 
kokonaisvaltaista vaikutustenarviointia ei ole tehty. 

Etenkin metsäkanalintujen osalta yksi keskeinen tuulivoima- ja muusta rakentamisesta aiheutuva 
kielteinen vaikutus on elinympäristöjen pysyväisluonteinen pirstoutuminen. Häiriöherkät lajit tai 
elinkierron vaiheet, kuten metsäkanalintujen soitimet häiriintyvät ja katoavat tuulivoimaloiden 
läheisyydestä. Tuoreimpien kirjallisuusselvitysten mukaan (Coppas, J. ym. The impact of wind 
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energy facilities on grouse: a systematic review. Journal of Ornithology (2020) 161:1–15) 
häiriövaikutukset ulottuvat metsäkanalinnuilla 500–1000 metrin etäisyydelle tuulivoimalasta. 
Eteläisen Suomen metsäkanalintukantojen on arvioitu jo tällä hetkellä kärsivän voimakkaasti 
metsäalueiden rikkonaisuudesta. Lausunnonantajan näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa 
tuleekin huomioida niin metsäkanalintujen kuin myös muiden lajien osalta myös metsäisten 
alueiden kytkeytyneisyys ja suunnitellun tuulivoiman, sekä uusien sähkönsiirtolinjojen 
rakentamisen vaikutus siihen. Metsäkanalintujen elinympäristöjen vähenemisen sekä 
pirstoutumisvaikutuksen lisäksi tuulivoimalat ja niihin liittyvät rakenteet tuottavat suoraa 
kuolleisuusvaikutusta lajeille. Tehtyjen selvitysten mukaan metsäkanalinnut ovat kärsineet lajeina 
kaikkein eniten törmäyskuolleisuudesta.

Lisäksi on erityisesti huomioitava hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi laajemmassa 
aluekokonaisuudessa, maakuntarajat ylittäen. Tämän mittakaavan tarkastelu on lausunnonantajan 
näkemyksen mukaan välttämätöntä mm. lintujen muuttoreiteille aiheutuvien yhteisvaikutusten 
arvioimiseksi. Yleisellä tasolla riistakeskus katsoo, että muuhun yhteiskunnalliseen tarpeeseen jo 
rakennetut alueet ovat riistataloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna suositeltavimpia 
tuulivoimapuistojen perustamisalueita.

Suorat vaikutukset metsästyksen harjoittamiseen tulee arvioinnissa tarkastella huolellisesti 
yhdessä paikallisten metsästysseurojen kanssa. Suurimmat vaikutukset metsästykselle syntyvät 
todennäköisesti elämysarvon vähentymisen kautta. Metsästäjät arvottavat erämaisuuden, 
rauhallisuuden ja maisema-arvot usein suuremmiksi kuin saalisarvon. Siten tuulivoimapuistoalue 
vähentää paikallisten asukkaiden kokemaa metsästyksen virkistysarvoa merkittävällä tavalla.

Väylävirasto
Liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-ohjelmassa riittävällä tasolla. 

Tuulivoimaloiden sijaintia suhteessa liikenneväyliin ohjeistetaan Väyläviraston 
Tuulivoimalaohjeessa (Liikenneviraston julkaisuja 8/2012), joka tulee huomioida voimaloiden 
sijoittamisessa. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys on voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + 
suoja-alue maantien keskeltä lukien.

Tuulivoimalahankkeen suunnittelun aikana on riittävän ajoissa kiinnitettävä huomiota tuulivoimalan 
osien varastointiin ja kuljetusreittien selvittämiseen. Tuulivoimalakuljetukset vaativat aina 
erikoiskuljetusluvan. Erikoiskuljetusluvissa lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 
Voimaloiden osien kuljetuksia varten maanteiden, siltojen ja rumpujen kantokyky on varmistettava 
hyvissä ajoin ennen kuljetuksia. Jos rakenteiden vahvistamiselle tai mahdollisten tasoliittymien ym. 
parantamistoimille, kuten tasoristeyskansien vahvistamiselle ja leventämiselle, todetaan tarvetta, 
toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tämä koskee 
myös mahdollista valaisinpylväiden ja liikennemerkkien väliaikaista siirtoa sekä liittymien 
avartamista. Asian osalta tulee olla yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maanteiden 
kunnossapidon aluevastaavaan. Liittymäluvat maanteille myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät voimajohdon pylväät estä tai haittaa maanteiden käyttöä. 
Väylävirasto muistuttaa, että kaapeleiden ja johtojen sijoittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä ja 42 a §:ssä säädetään. 
Rakennettaessa voimajohtoa maanteiden yhteyteen tulee noudattaa Väyläviraston "Sähkö- ja 
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telejohdot ja maantiet" -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) lisäksi Liikenneviraston 
12.10.2018 antamaa määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 
(LIVI/44/06.04.01/2018). Ohjetta tulee noudattaa siinäkin tapauksessa, että uusi johto rakennetaan 
olemassa olevan johdon rinnalle.

Ensisijaisesti tuulivoimalakuljetukset tulisi suunnitella muuta reittiä kuin rautatien tasoristeysten 
kautta. Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy tuulivoimaloiden rakentamisaikaisen liikenteen johdosta 
merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan 
käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa. Väylävirasto voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen 
rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä 
koskevia ehtoja, joiden toteutus kokonaisuudessaan tai osittain, voi jäädä luvanhakijan vastuulle. 
Tasoristeysluvan tarpeesta voi olla yhteydessä Väylävirastoon, kirjaamo@vayla.fi. Lisätietoja 
tasoristeysten ylittämisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen on ohjeessa: ”Erikoiskuljetukset 
rautatien tasoristeyksissä” (Väyläviraston julkaisuja 8/2021 sekä tiivistelmä). 

Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualue.

Mielipiteet

Yksityishenkilö 1
Vastustan osayleiskaavahanketta, mikä mahdollistaa tuulivoimarakentamisen Kankaanpään 
Haukkasaloon. 

Tuulivoimapuistohanke sijoittuu Haapakeitaan Natura-alueen välittömään läheisyyteen. 
Tuulivoimapuisto heikentää merkittävästi tämän Natura 2000 alueen luonnonarvoja. Suurimmat 
luontovaikutukset tuulivoimasta kohdistuvat yleensä linnustoon. Ruotsalainen tutkija Martin Green 
Lundin yliopistosta arvioi noin 25 vuoden kokemuksella maansa tuulivoimaloihin menehtyvän 
nykyään 12 000–60 000 lintua vuodessa. Green ei ole havainnut muutoksia kuolleisuudessa 
vuosien aikana ja tekee siitä johtopäätöksen, etteivät linnut opi varomaan voimaloita. 

Haapakeitaan suoalue on Satakunnan tärkein suoluonnon suojelukohde. Alueella on jonkin verran 
retkeily ja virkistyskäyttöä. Kohde on laaja, erämainen ja eläimistöltään rikas. Alueella pesii useita 
lintudirektiivin lajeja ja alueellisesti uhanalainen riekko (Lagopus lagopus) (V). Haapakeitaan 
eteläinen osa on minulle tärkeä virkistys- ja marjastusalue. Sukuni on kotoisin seudulta ja olen 
retkeillyt alueella koko ikäni. Viime kesänä poimimme alueelta 100 l marjoja.  

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeudeksi mainitaan korkeintaan 300 metriä. Voimaloita 
voidaan alueelle laittaa jopa 18. Alle kahden kilometrin etäisyydellä puistosta sijaitsee 91 
asuinrakennusta ja 19 lomarakennusta. Käytännössä siis yli sata kiinteistöä menettää arvonsa, kun 
maisemaa hallitsee käsittämättömän korkeat tuulivoimalat. Mukaan lukien nimi poistettu 
kiinteistö, mikä on ympärivuotisessa virkistyskäytössä perheelläni. Paikka on ollut 
luonnonrauhassa keskellä suurelta osin koskematonta metsää. Olemme halunneet säilyttää 
arvokkaan ikimetsän emmekä halua tuhota sen luontoarvoa esim. hakkuilla. Oma metsämme on 
arvioitu metsäkeskuksen asiantuntijan Jarmo Uimosen (metsätieteiden maisteri ja luontokartoittaja) 
toimesta. Metsä on todettu erittäin monimuotoiseksi ja siten sopivaksi esimerkiksi suojelualueeksi. 
Kiinteistö metsineen on tyystin käyttökelvoton virkistyskäyttöön, jos sen viereen tulee 
tuulivoimapuisto. 
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Monessa Euroopan maassa tuulivoimaloiden ongelmiin on jo herätty. Esim. Saksassa 
turvaetäisyydet määritellään tuulivoimalan korkeuden mukaan, siten että 300 m korkea 
tuulivoimala kerrotaan 10:llä ja saadaan turvaetäisyys 3 km. Tätä lähempänä haitat mm. melusta ja 
välkkeestä ovat siis kestämättömät. Suunnitteilla oleva tuulivoimalapuisto on liian lähellä meidän ja 
yli sadan muun kiinteistöä. 

On huomion arvoista, että suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 megawattia. Näin 
tehokkaita tuulivoimaloita ei ole ollut kovin kauaa käytössä. Nykyisin suurimpien laitosten koko 
Suomessa on 3–5 megawattia. Vielä ei siis edes tiedetä kaikkia todellisia ympäristövaikutuksia. On 
kuitenkin voimakasta näyttöä siitä, että voimaloiden ympäristövaikutus kasvaa suhteessa niiden 
kapasiteettiin ja tuottoon.

Toteutuessaan Haukkasalon tuulivoimapuisto aiheuttaisi paikallisten luonnonarvojen, linnuston, 
maiseman, luonnonsuojelualueiden ja asuinolosuhteiden merkittävää pysyvää menetystä. Kaikkia 
vaikutuksia ei vielä edes tunneta. Uusiutuvaa energiaa ei tule tuottaa hinnalla millä hyvänsä. 
Tuulivoimalapuistojen sijoittelussa tulee huomioida luonnonsuojelulain mukaisesti luonnon 
monipuolisuutta, suojelukohteita ja ihmisten elinympäristön terveellisyyttä. Mielestäni Haukkasalo 
ei ole oikea paikka 180 megawatin tuulivoimalalle. Oikeus rauhalliseen elinympäristöön ja 
monimuotoiseen luontoon on säilyttävä tulevillekin sukupolville alueella.

Yksityishenkilö 2
Vastustan hanketta rakentaa tuulivoimaloita Kankaanpään Haukkasaloon. Olen kotoisin alueen 
eteläiseltä osasta (nimi poistettu) ja haluan säilyttää alueen virkistys-, marjastus - ja 
retkeilyalueena. Suunnitelmissa on jopa ollut metsiemme laittaminen suojelualueeksi. 
Metsissämme asustelee mm. harvinaisia Euroopan majavia, joiden elämä häiriintynee 
tuulivoimaloista. Helsingin korkein rakennus on 134 m korkea ja nämä tulisivat siipineen olemaan 
kaksi kertaa korkeimmat. Niinpä maisemallinen haitta tulee ulottumaan todella kauas. Alue on 
myös iso metsäalue, jollaista ei taida muuta löytyä koko Satakunnassa. Miksi siis pilata alue 
tuulivoimaloilla. Ei pidä unohtaa myöskään matalataajuista ja infraäänihaittoja alueella, jossa olisi 
näin isot tuulivoimalat. Mitä se tekee ihmisille, jotka asuu lähistöllä, kaikkia ei tiedetä vielä.

Yksityishenkilö 3
Mielipide koskien Kankaanpään Haukkasalon tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksia. 
Mielestäni tässä on asioita joita ei ole otettu huomioon arvioinnissa.

Eläimistö, luonto

- Ihmettelen, että hankkeen yhteydessä kuultavien tahojen joukossa ei ollut lainkaan Koukun 
Metsästysseuraa Kankaanpäästä. Olemme vuokranneet oman tilamme metsästysoikeudet 
heille. Alueella on hirviä ja usein kaadot ovat tapahtuneet meidän tilallamme tai viereisillä 
eli aivan suunnitellun tuulivoimala-alueen vieressä. Pahoin pelkään, että tuulivoimalahanke 
vaarantaa hirvien elinolosuhteet.

- Tilamme läpi kulkevan ojan varressa on tilamme alueella euroopanmajavien pesä. Toinen 
pesä on naapurin tilalla vähän yläjuoksulle päin. Tuulivoimalahanke voi karkottaa 
uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi luokitellut euroopanmajavat.

- Olemme itse havainneet tilamme alueella muitakin uhanalaisuusluokituksessa 
silmälläpidettäviä eläimiä kuten ilveksen ja karhun. Liikuin itse keväällä tilan pohjoisosassa, 
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jossa oli tuore karhunjätös. Samaisesta karhusta on useita havaintoja. 
Tuulivoimahankkeeseen liittyvä meteli, liikenne ja rakennustyöt voi karkottaa ilvekset ja 
karhut alueelta lopullisesti.

- Alueella on liikkunut varmuudella ainakin vuonna 2021 erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja 
susia.

- Lauhanvuoren totutustarhasta on kesällä 2022 vapautettu loput metsäpeurat luontoon. 
Totutustarhan tarkoitus oli istuttaa metsäpeuroja lähialueelle. Tuulipuistoalue sijaitsee vain 
noin 20 km päässä Lauhanvuoren totutustarhasta. Lisäksi tämä Rynkäisten-Antilan-
Sammin-Vatajan väliin jäävä alue on suuri yhtenäinen metsäalue, jonne metsäpeuran olisi 
helppo levitä ja asettua. Mutta on varmaa, että metsäpeurat pysyttelevät kaukana, jos 
tuulipuistohanke toteutuu.

Ihmiset

- Yksi tilamme hienoimmista piirteistä on ollut se täydellinen luonnonrauha ja hiljaisuus mikä 
siellä vallitsee.

- Monet ovat raportoineet tuulivoimaloiden aiheuttamien matalataajuuksisten äänten 
haitoista. Ne saattavat lisätä veri- ja sydänsairauksien riskiä sekä nostaa stressitasoa, joka 
taas puolestaan aiheuttaa monia terveyshaittoja. Olen syvästi huolissani hankkeen 
vaikutuksista itseni ja läheisteni terveydelle, koska oleskelemme paljon tilalla.

Maisema/tilan arvo

- Jos hanke toteutuu, asuinrakennuksen pihasta ja portailta pohjoiseen päin näkyvän kauniin 
metsämaiseman tulevat pilaamaan 300 m korkeuteen nousevat tuulimyllyt. Tilamme metsä 
on minulle tärkeä virkistys-, retkeily- sienestys- ja marjastusalue.

- Lisäksi on selvää, että tilan jälleenmyyntiarvo laskee. Kukaan ei halua ostaa taloa 
tuulimyllyjen läheltä.

Yksityishenkilö 4
Merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-Iain mukaisessa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Koska alueelle suunnitellaan aivan poikkeuksellisen 
suurikokoisia tuulimyllyjä tulisi erityisesti nyt kiinnittää huomio seuraaviin asioihin.

- Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Melun (myös matalat taajuudet) ja varjon vilkkumisen vaikutukset
- Vaikutukset maisemaan.

Nyt tehty YVA:n mukaiset ympäristövaikutus arvioinnit ovat keskittyneet pääasiassa eläimistöön 
ym. ei ihmisiin tai maisemaan.

Honkajoen Kirkkokalliolla jo nyt olevat tuulimyllyt ovat teholtaan n. 2,7 MW (korkeus n.200 m) 
noiden myllyjen etäisyys asunnostamme on noin neljä kilometriä ja nekin kuuluvat ja näkyvät.

Nyt suunnitellut tuulimyllyt ovat kokoluokkaa 5-10 MW ja korkeus n. 300 m. Liite 1. kuvastaa tuota 
valtavaa kokoa. Ne ovat siis lähes neljä kertaa tehokkaampia kuin olemassa olevat.
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Tuulivoimaloiden infraäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen on olemassa paljon virallista 
tutkimustietoa mm. Professori Kimmo Suomen tutkimus aiheesta (Katsaus tutkimuksiin tuulivoiman 
infraäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen) suora lainaus kohdasta 17.5 ”Mitä isompi voimala 
(3 MW vrt. 10 MW) sitä enemmän melussa on pienitaajuista osuutta”

Juuri tämä matalataajuinen osuus (alle 20HZ) aiheuttaa ihmisessä unettomuutta, kohonnutta 
verenpainetta, huimausta, väsymystä jopa infarkteja.

Alueelle jossa asumme on tulossa yhteensä 66 tuulimyllyä, joista suurin osa noita Suomen 
suurimpia voimaloita.

Voidaan vain kuvitella millaista on elää noin suuren tuulimylly keskittymän vaikutusalueella.

Vastaava hanke oli suunnitteilla Huittisiin jossa se pysähtyi ihmisten välittömään vastustukseen.

Kunnissa joissa nämä hankkeet on viety väkipakolla ja minimi etäisyyksillä läpi ovat useat perheet 
joutuneet jättämään kotinsa. Muun muassa koirat eivät kestä tätä matalaa taajuutta.

Olin 8.9.-22 Honkajoen Honkalassa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa FCG:n konsultti 
myönsi että YVA-menettely ei lain mukaan ota mitenkään huomioon tuulimyllyjen vaikutusta 
ihmisiin.

Lisäksi tilaisuudessa mainittiin että Haukkasalon tuulivoimapuistosta ulos johtava sähkölinja 
rakennettaisiin 400 W jännitteellä, joka tarkoittaa lähes 100m leveän johtokadun rakentamista 
Isojoen suuntaan. Tämä veisi käytännössä valtavia maa-alueita maanomistajilta.

Vaadin kaikkien edellä mainittujen vaikutusten selvitystä sekä 3,5–4 km minimietäisyyttä pysyvään 
asutukseen.

Haluaako Kankaanpään kaupunki olla se kunta joka ensimmäisenä päättäjineen ottaa vastuun ja 
korvausvelvollisuuden sairastuneista ihmisistä ja pilatusta maaseutumaisemasta.

Kuka kustantaa uudet asunnot ihmisille jotka joutuvat melusaasteesta johtuvien terveyshaittojen 
vuoksi muuttamaan muualle.

Lopullisen asemakaavan / rakennusluvan myöntäminen näin nopeasti ja huonosti selvitetylle 
hankkeelle olisi mielestäni erittäin vastuuton teko.



LIITE 2  43 (44)
 
VARELY/2159/2022

28.10.2022  
 
 
 

HANKEALUEEN KARTTA

Lähde: Haukkasalon tuulivoimalahankkeen YVA-ohjelma, kuva 1.1. sivulla 17
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MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollisella, joka katsoo, että maksun määräytymisessä on tapahtunut virhe, on 
oikeus vaatia siihen oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(ELY-keskus). Oikaisuvaatimus on toimitettava ELY-keskukselle kuuden (6) kuukauden 
kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisua vaativan 
nimi, asuinpaikka ja postiosoite, vaatimus maksun muuttamiseksi sekä oikaisuvaatimuksen 
perustelut.

Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän ja oikaisuvaatimuksen muun laatijan 
omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, 
siinä on mainittava myös laatijan nimi, asuinpaikka ja postiosoite. Oikaisuvaatimus voidaan 
toimittaa ELY-keskukseen myös sähköisessä muodossa. Kun sähköisessä asiakirjassa on 
riittävät tiedot lähettäjästä, sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella eikä 
myöskään ns. sähköistä allekirjoitusta tarvita.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä maksun määräämisen perusteena oleva asiakirja 
alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Kirjallinen 
oikaisuvaatimus on jätettävä postiin tai sähköinen oikaisuvaatimus lähetettävä siten, että se 
ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Postiosoite: PL 236, 20101 Turku
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Valtakatu 12, 28100 Pori

Aukioloaika: 8.00–16.15

Maksupäätöksen sovelletut oikeusohjeet

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työvoima- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 
2022 (1259/2021)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
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